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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 133 Dnr 2021/204-1.4.1 
 

Resultatinformation för Lessebo kommun 
per 2021-04-30 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
resultatinformation per 2021-04-30.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att särskilt notera socialnämndens 
avvikelse, och påtala vikten av att genomföra beslutade åtgärder för 
en budget i balans.  
 
Ärendebeskrivning 
Resultatuppföljning från nämnderna, januari-april 2021 föreligger. 
Prognosen för helåret är ett resultat på -13,6 mkr för kommunen 
vilket är drygt 12 mkr sämre än budget. En avvikelse på -22 mkr 
prognosticeras för socialnämnden för helåret. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25 § 96 
Resultatinformation 2021 april 
Utfall per förvaltning april 
Power Point-presentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 96 Dnr 2021/204-1.4.1 
 

Resultatinformation för Lessebo kommun 
per 2021-04-30 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
resultatinformation per 2021-04-30.  
 
Ärendebeskrivning 
Resultatuppföljning från nämnderna, januari-april 2021 föreligger. 
Prognosen för helåret är ett resultat på -13,6 mkr för kommunen 
vilket är drygt 12 mkr sämre än budget. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Resultatinformation 2021 april 
Utfall per förvaltning april 
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3 Resultatinformation 2021–04 – Sammanfattning 

 

Resultatinformation 

Sammanfattning 

 

Nämnderna har avgett resultatinformation för januari – april samt prognos för helårsutfall 
för verksamhetsåret 2021 för såväl drift- som investeringar.  
 
Den genomförda verksamheten för januari till och med april har för kommunen 
sammantaget utförts i enlighet med kommunfullmäktiges antagna budget, men det är 
variationer mellan nämnderna. Det ekonomiska resultatet för årets första fyra månader 
uppgår till 10,3 mkr, vilket är 9,8 mkr högre än budgeten på 0,5 mkr. Nämnderna står för ett 
överskott på 0,6 mkr mot budget och resterande överskott på 9,2 mkr ligger inom 
finansförvaltningen. Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden ligger alla bättre än budget så här långt under året. För Socialnämnden 
ser det dystrare ut med ett budgetöverskridande på 8,6 mkr för perioden januari – april. 
 
Att finansförvaltningen har ett överskott på 9,2 mkr beror på flera olika faktorer. Intäkterna 
för skatter inkl. bidrag ligger bättre än budget och utfallet för finansnettot är 9,7 mkr bättre 
än budget vilket till allra största delen förklaras av orealiserade vinster i kapitalförvaltningen 
med 8,7 mkr. Det finns även en positiv avvikelse rörande ej utnyttjande förfogandemedel 
medan semesterlöneskulden har en större negativ avvikelse, vilket är fullt naturligt vid denna 
tidpunkt av året innan sommarsemestrarna varit. 
 
Om vi istället blickar framåt och tittar på gjorda årsprognoser, så är det sammantagna 
resultatet för kommunen prognostiserat till -13,6 mkr att jämföra med årsbudgeten på  
-1,5 mkr. Socialnämnden har prognostiserat ett budgetöverskridande med 22 mkr medan 
finansförvaltningen beräknas gå 6,1 mkr bättre än budget. Övriga nämnder och styrelse 
prognostiseras gå något bättre än budget. 
 
Ifall prognosen på -13,6 mkr för årets resultat står sig vid årets slut kommer kommunen att 
ha ett negativt balanskravsresultat. Ett negativt balanskravsresultat behöver återställas inom 
kommande tre år om inte synnerliga skäl finns. 

 

Investeringar  

Nettoinvesteringarna uppgår till 19,7 mkr (26,3 mkr), vilket motsvarar 20,5% (25%) av 
helårsbudget.  
 

Investeringsredovisningen per nämnd:  
 

Nämnd Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2021-04 2021 2021 2021 

Kommunstyrelse 0,7 6,7 7,7 1,0 

Samhällsbyggnadsnämnd 18,7 68,3 85,8 17,5 

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 1,1 1,1 0,0 

Socialnämnd 0,3 1,3 1,3 0,0 

Totalt 19,7 77,4 96,0 18,5 

 

För 2021 prognostiseras nettoinvesteringarna uppgå till 77,4 mkr jämfört med budget på 
96,0 mkr. Att prognosen är lägre än budget beror på att Hackebackeskolans tillbyggnad är i 
uppstartskedet och beräknas vara färdigställd till sommaren 2022 och därmed ge ett 
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4 Resultatinformation 2021–04 - Sammanfattning 

 

överskott mot budget i år på ca 10 miljoner kronor samt att det för Skruvs vattenverk 
beräknas finnas ett förfrågningsunderlag framme under året, men att man inte kommit 
längre vilket gör att 7 mkr av de tilldelade investeringsmedlen inte blir aktuellt att nyttja i år. 
 

Avvikelser från budget  

Den enda nämnden som visar en helårsprognos med ett budgetöverskridande är 
Socialnämnden. Socialnämnden redovisade redan efter februari månad ett överskridande och 
har inkommit med en rapport till kommunstyrelsen den 11 maj med en analys av avvikelsen 
och vilka åtgärder som vidtas för att få en budget i balans. Även i kommande 
månadsuppföljningar behöver Socialnämnden fortsätta att redovisa vilka åtgärder som 
vidtagits för att hålla sig inom de resurser som kommunfullmäktige tilldelat dem. 

 

Kommunägda bolag  

Tidigare år har Lessebo Fastigheter och Kyrkebyn 3 upprättat resultatinformation efter  
3 månader och från i år är en förändring gjord så att alla kommunägda bolag samt 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg nu upprättat resultatinformation för januari - april. 
 
Kosta Köpmanshus och Lessebohus visar årsprognoser som har negativa avvikelser om 
vardera 0,9 mkr sämre än budget och Lessebo fjärrvärme har en årsprognos som ligger  
0,9 mkr bättre än budget. 
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5 Resultatinformation 2021–04 – Övergripande mål 

 

Övergripande mål 
 

I detta avsnitt följs verksamhetsmålen och de finansiella målen upp.  

 

Boende och livskvalitet  

Mål Strategi Nyckeltal 

Den totala arbetslösheten ska 

minska till 14,0 %* 

¤ Samverka med 

Arbetsförmedlingen 

¤ Samarbete med kommunens 

näringsliv 

¤ Stödja etablering av nya 

företag 

¤ Ekonomiskt bistånd* 

¤ Antal nyetablerade företag*  

¤ Antal arbetstillfällen  

Mäts genom Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik.  

Utgångsläge: 15,3 % (augusti 2020) 

¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Månadsstatistiken för 

mars månad visar på 14,8 %.  

Prognos: Det finns en möjlighet att uppnå målet förutsatt att konjunkturläget på 

arbetsmarknaden håller i sig på en fortsatt positiv nivå.  

Den upplevda tryggheten 

bland invånarna ska öka till 

index 54 

¤ Utveckla boendemiljöer för 

alla åldrar 

¤ Skapa mötesplatser som ger 

trygghet 

¤ Upplevd trygg boendemiljö i 

Lessebohus 

¤ Brukarbedömning: Trygghet 

inom särskilt boende/hemtjänst  

¤ Polisens trygghetsmätning 

Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, NRI - 

Trygghet  

Utgångsläge: 50 (2019) 

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1 

Uppföljning: 51 (hösten 2020) Prognos: En liten ökning sågs under 2020 och med fortsatta åtgärder finns 

möjlighet att uppnå målet även om det ej går att mäta på det specifika mätetalet 

2021 på grund av ändring i redovisning av medborgarundersökningen.  

Antalet invånare i kommunen 

ska öka till 8 800 personer* 

¤ Möjliggör bostadsbyggande 

genom detaljplanering och 

exploatering 

¤ Färdigställ fler bostäder i 

egen regi 

¤ Marknadsför kommunen som 

en attraktiv plats att bo på 

¤ Skatteintäkter* 

¤ Flyttnetto 

¤ Färdigställda detaljplaner för 

bostäder 

¤ Slutbesked för färdigställda 

bostäder (antal)  

¤ Trångboddhet 

¤ Bostadskö 

¤ Nöjd regionindex 

Mäts genom invånarantal (SCB). 

Utgångsläge: 8733 (2019) 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Vid årsskiftet 2020/2021 

var invånarantalet 8655 personer.  

Prognos: Befolkningsutvecklingen har under 2019–2020 varit vikande. Flera 

bostadsprojekt ligger för färdigställande under 2021 vilket ska leda till ökat 

invånarantal även om det är osäkert att själva målet uppnås.  
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Barn och ungas uppväxtvillkor 
Mål Strategi Nyckeltal 

Andelen elever som går ut 

grundskolan och har 

behörighet till gymnasiet ska 

öka till 70 % 

¤ Utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet¤ Utveckla 

undervisningen genom 

digitalisering  

¤ LIKA-indikatorer¤ Jämförelse 

med socioekonomiskt lika 

kommuner  

Mäts genom Skolverkets statistik. 

Utgångsläge: 68,1 % (läsåret 2018/19) 

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 

Uppföljning: 63,9 % (läsåret 2019/20)  Prognos: Oklar prognos då resultatet varierar stort år från år.  

Andelen barn och unga som 

upplever en trygg miljö ska 

öka till 92 % 

¤ Genomför trygghetsskapande 

åtgärder inom skolan 

¤ Skapa trygga mötesplatser för 

unga  

¤ Utveckla arbetet lokalt i 

enlighet med Barnens bästa 

gäller i Kronoberg!  

¤ Samverka med föreningar för 

att skapa en meningsfull fritid 

¤ Mötesplatser (antal) 

¤ Besök på fritidsgårdar 

¤ LUPP  

¤ Föreningsaktiva ungdomar  

¤ Ranking i friluftsenkät 
Mäts genom skolans mätningar. 

Utgångsläge: 90,57 % (2019) 

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy 

Uppföljning: 86 % (hösten 2020).  Prognos: Målet är möjligt att uppnå även om resultatet kan variera stort år från 

år.  

Andelen elever som väljer 

Lessebo kommuns skolor ska 

öka till 95 %*  

¤ Genomför arbete som gör 

skolan till en närvarande och 

viktig del av orten 

¤ Synliggör arbetet som görs 

för ökad andel behöriga och 

upplevd trygghet  

¤ Interkommunala ersättningar* 

¤ Nöjdhet med sin skola  

Mäts genom egen mätning. 

Utgångsläge: 93,73 (2019) 

  

Uppföljning: 92,67% (2020) Prognos: Målet är möjligt att uppnå. Tydligare indikation kommer i samband med 

starten av läsåret 2021/2022.  
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Demokrati och service  
Mål Strategi Nyckeltal 

Tillgången till bredband/fiber 

för hushåll och företag ska 

öka till 98 % 

¤ Stötta utpekade investeringar 

ekonomiskt 

¤ Samverka med Wexnet, 

kommunens fiberföreningar 

och regionen 

¤ PTS Bredbandskartan 

Mäts genom Post och telestyrelsens 

mobiltäcknings- och 

bredbandskartläggning.  

Utgångsläge: 83 % (2019)  

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: 95 % (2021) Prognos: Målet är i praktiken uppnått enligt siffror från Wexnet. Totalt ligger 

täckningen på 98 procent och i tätorterna på 99,9 procent.  

Nivån på upplevd service 

bland invånare och företag 

ska öka till 56 

¤ Utveckla E-tjänster och andra 

digitala tjänster  

¤ Utöka möjligheterna att 

kontakta den kommunala 

organisationen  

¤ Förbättra den kommunala 

organisationens bemötande 

och service  

¤ Svenskt Näringslivs ranking 

om tjänstemäns och politikers 

attityder 

¤ E-tjänster och andra digitala 

tjänster (antal) 
Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, NMI - 

Bemötande och tillgänglighet 

 Utgångsläge: 54 (2019) 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Index 57 (2020).  Prognos: Det valda mätetalet utgår och kommer inte kunna redovisas i bokslut då 

medborgarundersökningen ändrar redovisning. Utgångspunkten är att nedlagt 

arbete ska leda till fortsatt ökning.  

Attraktiviteten för 

kommunen som arbetsgivare 

ska öka till 3,9 

¤ Arbeta med åtgärder för en 

ökad frisknärvaro 

¤ Utveckla chefs- och ledarskap 

genom utbildning 

¤ Arbeta aktivt med strategisk 

kompetensförsörjning  

¤ Frisknärvaro  

¤ Sjukfrånvaro 

¤ Chefer som genomgått 

utbildning (andel) Mäts genom medarbetarundersökning, 

samlat omdöme.  

Utgångsläge: 3,68 (2019) 

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8 

Uppföljning: Värde saknas. Genomförs 

hösten 2021.  

Prognos: Målet är möjligt att uppnå. Osäkerhet finns kring möjlighet till 

jämförelse på grund av byte av uppföljningsverktyg för medarbetarundersökning.  

 

 

Finansiella målen 

Kommunen har ett resultatmål och två soliditetsmål för helåret 2021. Resultatmålet är i år 

lika med budgeterat resultat på -1,5 mkr och målet således uppnått om resultatet är -1,5 mkr 

eller bättre. För årets första fyra månader är resultatmålet uppnått, men årsprognosen pekar 

mot ett resultat på -13,6 mkr och att målet ej uppfylls. 

 

Soliditetsmålen på högre än 38 procent för kommuntotal och högre än 48% på 

skattefinansierad verksamhet är uppnådda per 30 april. Soliditeten är 41,8% för 

kommuntotal och 50,5% för den skattefinansierade verksamheten. 
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8 Resultatinformation 2021-04 – Personalredovisning 

 

Personalredovisning 

Sjukfrånvaro för perioden 2021-01-01-2021-03-31. 

Covid 19 pandemin gör att sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivå som 2020. 

Lessebo kommun har haft medarbetare med covid 19 inom flera av förvaltningarna. 

Vi uppmanar våra medarbetare att testa sig för covid vid minsta symptom och att stanna 

hemma samt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

 

April månads siffror finns inte tillgängliga förrän i slutet på maj. 

På grund av coronaviruset införde regeringen i fjol tillfälliga regler för ersättning för 

sjuklönekostnader som gäller fram till och med juni i år. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt 

olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Kommunen som 

arbetsgivare betalar ut sjuklön till de anställda precis som vanligt och sedan ersätter 

Försäkringskassan kommunen via skattekontot. För januari – mars i år har kommunen 

erhållit ersättning för sjuklönekostnader med 1 614 tkr. Därutöver har vi nu i mars i 

efterhand fått ersättning från Försäkringskassan med 163 tkr för januari – mars 2020.  
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9 Resultatinformation 2021–04 – Kapitalförvaltning 

 

Kapitalförvaltning 

Portföljen har en fördelning väl inom finanspolicyns ramar. Enligt finanspolicyn ska andelen 

räntebärande värdepapper ligga i intervallet 35%-90% och andelen aktier ska vara mellan 

10%-65% varav högst 50% utländska. Marknadsvärdet har gått upp med 7,9% under januari -

april. 

 
 

 

14
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Ekonomisk redovisning  

Finansiella rapporter  

 

Driftredovisning        

    Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

mkr Not 2021–04 2021-04 2021-04 2021 2021 2021 

Verksamhetens intäkter 2 51,6 38,7 12,9 277,1 109,3 167,7 

Verksamhetens kostnader 3 -246,0 -218,9 -27,1 -845,5 -652,9 -192,7 

Avskrivningar 10-11 -8,8 -9,6 0,8 -28,7 -28,7 0,0 

Jämförelsestörande poster 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förfogande medel  0,0 -6,2 6,2 -11,7 -18,5 6,8 

Verksamhetens nettokostnad   -203,2 -195,9 -7,3 -608,9 -590,7 -18,1 

         

Skatteintäkter 5 118,9 113,8 5,1 346,3 341,5 4,8 

Generella statsbidrag och utjämning 6 84,7 82,4 2,3 245,5 247,1 -1,7 

Finansiella intäkter 7 11,1 1,9 9,2 7,4 5,7 1,7 

Finansiella kostnader 8 -1,2 -1,7 0,5 -3,8 -5,0 1,2 

Summa skatteintäkter och finansnetto 213,5 196,4 17,1 595,3 589,2 6,1 

         

Resultat före extraordinära poster   10,3 0,5 9,8 -13,6 -1,5 -12,1 

         

Extraordinära poster 10-12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Årets resultat   10,3 0,5 9,8 -13,6 -1,5 -12,1 
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BALANSRÄKNING (mkr)    

  Not Kommun 

Mkr   2021–04 2020 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 375,0 381,4 

Maskiner och inventarier 11 25,4 27,5 

Pågående nyanläggningar 12 88,9 68,8 

Finansiella anläggningstillgångar 13–15 92,6 92,7 

Summa anläggningstillgångar   581,9 570,4 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd, Exploateringstillgångar 16 0,2 0,2 

Kortfristiga fordringar 17 42,2 43,4 

Kortfristiga placeringar 18 144,5 133,9 

Kassa och bank 19 25,5 43,1 

Summa omsättningstillgångar   212,4 220,6 

Summa tillgångar   794,3 791,0 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER    

     

Eget kapital 20    

  Årets resultat  10,3 20,8 

Resultatutjämningsreserv  19,0 19,0 

Övrigt eget kapital  302,8 282,0 

Summa eget kapital   332,0 321,8 

     

Avsättningar 21–22 19,9 20,6 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 23 307,6 276,9 

Kortfristiga skulder 24 134,8 171,8 

Summa skulder   442,4 448,7 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 794,3 791,0 

     
Ställda panter och 

ansvarsförbindelser 25 543,3 543,3 
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KASSAFLÖDESANALYS (mkr)    

  Not Kommun 

Mkr   2021–04 2020 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 20,26 10,3 20,8 

Justering för av- och nedskrivningar 10,11 8,8 38,9 

Justering för gjorda avsättningar 21–22 0,0 0,2 

Justering för ianspråktagna avsättningar 21–22 -0,8 -2,2 

Justering för realisationsresultat  0,0 1,0 

Justering för uppskjuten skatt  0,0 0,0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  0,0 -9,8 

Medel från verksamhet före förändr. av rörelsekap.   18,3 48,9 

     

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 1,2 2,1 

Ökning/minskning förråd, varulager, exploateringstillgångar 16 0,0 0,1 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 24 -35,8 5,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -16,2 56,4 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella anläggningstillgångar 10–12 -20,4 -78,3 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10–11 0,0 0,0 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 10–11 0,0 0,0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 13–15 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -20,4 -78,3 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån 23 30,8 75,0 

Ökning av övriga långfristiga skulder 23   
 

Amortering av skulder 24 -1,3 -3,0 

Kortfristig upplåning     

Ökning av kapitalförvaltning, inkl. värdereglering 18 -10,6 -9,3 

Minskning av kapitalförvaltning 18    

Minskning av långfristiga fordringar 13–15 0,1 0,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   19,1 63,3 

     

Årets Kassaflöde  -17,5 41,4 

     

Likvida medel vid årets början  43,1 1,7 

Likvida medel vid årets slut   25,5 43,1 
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Noter  

 

          

Not 1   Redovisningsprinciper             

 

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

 

I enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen innehåller årsredovisningen 

sammanställda räkenskaper för samtliga kommunala verksamheter. Såväl kommunen som hel- och 

delägda bolag inkluderas i räkenskaperna. De ingående bolagen framgår av organisationsschemat i 

förvaltningsberättelsen. Redovisningen sker enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att eget kapital 

endast ingår med det kapital som tjänats in efter förvärvstillfället. Proportionerlig konsolidering 

innebär att kommunens ägarandel av koncernföretagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 

ingår i de sammanställda räkenskaperna. 

 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har tagits 

upp till anskaffningsvärde, där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts enligt portföljmetoden och 

tagits upp till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. Lånekostnader har redovisats enligt 

huvudmetoden. Detta innebär att kostnaden belastar resultatet den period den avser. 

 

Följande kommentarer noteras med hänsyn till nedanstående rekommendationer. 

Materiella anläggningstillgångar (RKR R.4): Mark som innehas för en för tillfället obestämd 

användning är en förvaltningsfastighet, d.v.s. anläggningstillgång och är bokförd som markreserv. Vid 

förekommande exploatering av fastigheter sker omklassificering av utgifter/ kostnader för anläggandet 

av gator, grönområden, belysning mm. som matchar försäljningsintäkter. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. 

Vägledning finns i RKR:s förslag till avskrivningstider. Viss omprövning görs löpande. Följande 

avskrivningstider används. Mark, byggnader och tekniska anläggningar: 10, 20, 33, 40, 50, 60, 100 år. 

Maskiner och inventarier: 3, 4, 5, 10 år. 

Lägsta beloppsgräns för aktivering är ett halvt basbelopp. Den ekonomiska livslängden ska överstiga 

tre år. Beräkning av planenlig avskrivning påbörjas efter projektavslut jämte i förekommande fall 

upprättad slutredovisning. Lessebo kommun tillämpar komponentavskrivningar from 

redovisningsåret 2015 för fastigheter och övriga anläggningar. 

 

Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR R 5): Finansiell leasing innebär ett avtal där äganderätten 

kan överföras till den som leasat vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing är att jämställa med ett 

avtal där äganderätten inte kan övergå till den som leasat, till exempel hyresavtal. Inom Lessebo 

kommun finns endast operationell leasing för hyra av lokaler, lägenheter, bilar och kopiatorer. 

 

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen. Det som tas med 

här är poster som uppgår till betydande belopp och ingår inte i den normala verksamheten. 
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      Kommun 

Not 2   Verksamhetens intäkter     2021–04 2020–04 

Försäljningsmedel   1,7 1,5 

Taxor och avgifter   14,0 13,8 

Hyror och arrenden   3,7 3,5 

Bidrag   30,0 20,1 

Försäljning av verksamhet   1,0 2,0 

Försäljning av exploateringsfastigheter   1,1 0,0 

Summa verksamhetens intäkter     51,6 40,9 

     

      Kommun 

Not 3  Verksamhetens kostnader     2021–04 2020–04 

Bidrag och transfereringar   5,0 5,6 

Köp av verksamhet   35,5 32,7 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter*   157,5 140,6 

Pensionskostnader   10,8 4,6 

Hyror, fastighetsservice & entreprenader   3,6 4,5 

Övriga material och tjänster   33,8 32,6 

Summa verksamhetens kostnader     246,0 220,5 

* From 2020 periodiseras semesterlöneskulden    

     

      Kommun 

Not 4  Jämförelsestörande poster     2021–04 2020–04 

Kostnader      

Jämförelsestörande kostnad   0,0 0,0 

Summa jämförelsestörande kostnader      0,0 0,0 

Intäkter      

Jämförelsestörande intäkt   0,0 0,0 

Summa jämförelsestörande intäkter      0,0 0,0 

      

Summa jämförelsestörande poster     0,0 0,0 

     

      Kommun 

Not 5  Skatteintäkter     2021–04 2020–04 

Egna skatteintäkter   121,2 119,0 

Slutavräkning/Delavräkning föregående år   -4,0 -8,1 

Delavräkning innevarande år   1,7 -3,9 

Summa     118,9 107,1 
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      Kommun 

Not 6   Generella statsbidrag & utjämning     2021–04 2020–04 

Inkomstutjämning     48,9 49,0 

Kostnadsutjämning   21,1 22,9 

Fastighetsavgift   5,9 5,1 

Tillfälligt konjunkturstöd   0,0 1,5 

Tillfälligt bidrag, mottag flykting   4,3 5,4 

LSS-utjämning   -4,1 -4,1 

Strukturbidrag & övriga bidrag från staten   8,6 3,0 

Summa     84,7 82,7 

     

      Kommun 

Not 7  Finansiella intäkter     2021–04 2020–04 

Ränteintäkter   0,0 0,0 

Kapitalförvaltning   1,8 1,1 

Övriga finansiella intäkter   9,3 0,4 

Summa     11,1 1,5 

     

      Kommun 

Not 8  Finansiella kostnader     2021–04 2020–04 

Ränta på pensionsskuld   0,0 0,0 

Räntor på anläggningslån   1,0 1,1 

Kapitalförvaltning   0,0 0,0 

Övriga räntekostnader   0,1 5,9 

Summa     1,2 7,0 

     

      Kommun 

Not 9 Skatt     2021–04 2020–04 

Skatt på årets resultat   0,0 0,0 

Beräknad skatt på obeskattade reserver   0,0 0,0 

Summa     0,0 0,0 
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      Kommun 

Not 10  Mark, byggnader o tekniska anläggn.     2021–04 2020 

Ing. anskaffningsvärde    680,6 669,5 

Årets investering   0,4 13,9 

Årets investeringsbidrag   0,0  

Årets omklassificeringar   0,0 39,7 

Årets försäljning/utrangeringar   0,0 -42,4 

Utgående anskaffningsvärde   681,0 680,6 

Ing ack. avskrivningar   -293,3 -311,0 

Årets försäljning/utrangeringar     36,8 

Årets avskrivningar   -6,7 -19,0 

Utgående ack. avskrivningar   -300,0 -293,3 

Ingående nedskrivningar   -6,0 0,0 

Årets nedskrivning     -6,0 

Utgående ack nedskrivningar   -6,0 -6,0 

Bokfört värde UB     375,0 381,4 

     

      Kommun 

Not 11 Maskiner och inventarier      2021–04 2020 

Ing. anskaffningsvärde    44,7 58,0 

Årets investering   0,0 6,9 

Årets investeringsbidrag   0,0 0,0 

Årets omklassificeringar   0,0 2,1 

Årets försäljning/utrangering   0,0 -22,4 

Utgående anskaffningsvärde   44,6 44,7 

Ing. ack. Avskrivningar   -17,1 -31,3 

Årets försäljning/utrangering   0,0 20,9 

Årets nedskrivning   0,0 0,0 

Årets avskrivningar   -2,1 -6,7 

Utgående ack. avskrivningar   -19,2 -17,1 

Bokfört värde UB     25,4 27,5 

     

      Kommun 

Not 12 Pågående nyanläggningar      2021–04 2020 

Ing. anskaffningsvärde   68,8 46,5 

Årets investering   20,1 64,2 

Omklassificeringar   0,0 -41,9 

Bokfört värde UB     88,9 68,8 
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      Kommun 

Not 13  Aktier i dotterbolag     2021–04 2020 

Aktier      

AB Lessebo Fastigheter 2 000 100 2,0 2,0 

AB Lessebohus * 3 000 100 14,8 14,8 

Lessebo Fjärrvärme AB ** 3 000 1 000 3,0 3,0 

Kosta Köpmanshus AB 30 600 1 000 30,6 30,6 

Summa     50,4 50,4 

* varav 1 750 tkr ovillkorat aktieägartillskott och 10 000 tkr i nyemission 2018  

** varav 64 641 tkr i villkorat aktieägartillskott, nyttjat     
 

     
 

      Kommun 
 

Not 14  Aktier och andelar     2021–04 2020 
 

Aktier      
 

Kommun AB   0,0 0,0 
 

AB Glasriket 1000 100 0,0 0,0 
 

Wexnet AB   0,5 0,5 
 

Södra Smålands Avfall AB   0,3 0,3 
 

Inera 5 8,5 0,0 0,0 
 

Andelar      
 

Wexnet AB   18,0 18,0 
 

Kommunassurans    0,4 0,4 
 

Kreditgarantiföreningen Kronoberg  100 0,0 0,0 
 

Övrigt   0,0 0,0 
 

Bostadsrätter/ HSB   0,0 0,0 
 

Summa     19,3 19,3 
 

     
 

      Kommun 
 

Not 15  Långfristiga fordringar     2021–04 2020 
 

Wexnet AB   11,3 11,3 
 

Kosta SS/Bordtennisklubb   0,0 0,0 
 

Folkets Hus Hovmantorp   0,0 0,0 
 

Konstgräsplan Hovmantorp   0,6 0,7 
 

Förlagslån Kommuninvest ek. fören.   0,0 0,0 
 

Kommuninvest   9,0 9,0 
 

Allhallen Hovmantorp   2,0 2,1 
 

Övriga långfristiga fordringar   0,0 0,0 
 

Summa     22,9 23,1 
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      Kommun 

Not 16 Förråd och exploateringstillgångar     2021–04 2020 

Råvaror och förnödenheter   0,0 0,0 

Exploatering Strandgatan   0,0 0,0 

Exploatering Oxnabben   0,1 0,1 

Nybyggnadskarta   0,1 0,1 

Summa     0,2 0,2 

     

      Kommun 

Not 17 Kortfristiga fordringar     2021–04 2020 

Kundfordringar   4,5 5,1 

Upplupna skatteintäkter   0,0 0,0 

Fordringar hos staten   2,1 2,0 

Mervärdeskattefordran   2,9 5,3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   31,8 27,2 

Övriga kortfristiga fordringar   1,0 3,9 

Summa     42,2 43,4 

     

      Kommun 

Not 18 Kortfristiga placeringar     2021–04 2020 

Ingående värde Pensionsförvaltning    130,2 120,9 

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB   3,7 3,7 

Värdereglering till verkligt värde   8,4 3,5 

Tillgångsökningar under året   2,2 5,8 

Försäljning      

Summa     144,5 133,9 

     

      Kommun 

Not 19  Kassa och bank     2021–04 2020 

Kassa, postgiro, bank   25,5 0,1 

Koncernkonto      

Lessebo kommun   0,0 22,7 

AB Kyrkbyn 3   0,0 1,2 

Lessebo Fjärrvärme AB   0,0 -1,6 

AB Lessebohus   0,0 16,2 

AB Lessebo Fastigheter   0,0 4,5 

Summa     25,5 43,1 
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      Kommun 

Not 20  Eget kapital     2021–04 2020 

Ingående eget kapital   321,8 301,0 

Årets resultat   10,3 20,8 

Varav resultat affärsdrivande vht     -2,9 

Varav resultatutjämningsreserv, se nedan   19,0 19,0 

Övrigt eget kapital    302,9 282,1 

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB   -0,1 -0,1 

Varav eget kapital affärsdrivande vht   -2,8 -2,8 

Summa     332,0 321,8 

 

      Kommun 

Not 21 Avsättningar till pensioner     2021–04 2020 

Avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP   4,6 4,7 

Avsättning pensioner avs. ÖK-SAP      

Avsättning särskild löneskatt   1,2 1,1 

Andra pensionsavsättningar   0,0 0,0 

Summa     5,8 5,8 

Ingående avsättning   5,8 5,6 

Förändring avsättn. pensioner exkl. ÖK-SAP   0,0 0,1 

Förändring avsättn. pensioner avs. ÖK-SAP      

Förändring avsättning särskild löneskatt   0,0 0,0 

Förändring andra pensionsavsättningar   0,0 0,0 

Utgående värde     5,8 5,8 

     

ÖK-SAP =Överenskommen särskild ålderspension     

     

Upplysningar om pensionsförpliktelse med   Ansvars- Avsättning  

tillämpning av (RIPS07) RKR17  förbindelse i BR Totalt 

Ingående avsättning  136,9 5,8 142,7 

Pensionsutbetalningar  -3,0 -0,1 -3,1 

Nyintjänad pension  -0,8 0,0 -0,9 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  1,3 0,0 1,3 

Ändring av försäkringstekniska grunder  2,7 0,1 2,7 

Aktualisering/övrig post  0,6 0,0 0,6 

Utgående avsättning  137,6 5,7 143,4 

     

Utredningsgrad    1,0 

Värdet av överskottsmedel i försäkringen är 2,0 

mkr.     
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      Kommun 

Not 22  Andra avsättningar     2021–04 2020 

Återställning av avfallstipp   4,3 4,3 

Övriga avsättningar   9,8 10,5 

Summa     14,1 14,8 

      

Ingående andra avsättningar   14,8 17,0 

Förändring/omklassificering återställn av avfallstipp   0,0 -10,5 

Förändring/omklassificering övriga avsättningar   -0,7 8,3 

Utgående värde     14,1 14,8 

      

      Kommun 

Not 23  Långfristiga skulder     2021–04 2020 

Lån bank, finansinstitut   282,4 255,4 

Långfristig skuld LFAB   26,3 24,5 

Långfristig skuld anslutningsavgifter   0,8 0,0 

Amortering nästa år   -1,8 -3,0 

Summa     307,6 276,9 

     

      Kommun 

Not 24  Kortfristiga skulder     2021–04 2020 

Leverantörsskulder   20,4 43,1 

Anställdas skatter   6,6 7,6 

Arbetsgivaravgifter & löneskatt   21,2 17,9 

Upplupen semester- och komplöner   28,5 17,7 

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter   39,1 44,0 

Amorteringar, låneskuld   1,8 3,0 

Mervärdesskatt, särskild varuskatt   1,5 1,0 

Koncernskuld/koncernkonto      

Övriga kortfristiga skulder   15,7 37,5 

Summa     134,8 171,8 

     

      Kommun 

Not 25 Panter och ansvarsförbindelser     2021–04 2020 

Borgen egna företag   417,5 405,6 

Övriga åtaganden   0,9 0,9 

Pensionsförpliktelse   110,7 110,2 

Pensionsförpliktelse, löneskatt   29,7 26,7 

Summa     558,8 543,3 
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      Koncern 

Lån hos Kommuninvest     2021–04 2020 

- Kommunen    284,1 255,4 

- Räddningstjänsten   3,9 3,9 

- AB Lessebohus   222,3 215,3 

- AB Lessebo Fastigheter    24,4 24,4 

- Lessebo Fjärrvärme AB   167,0 162,0 

Summa     701,6 660,9 

 

      Kommun Prognos Bokslut 

Not 26  Balanskravsutredning     2021–04 2021 2020 

Årets resultat enl. resultaträkningen   10,3 -13,6 20,8 

Reducering av samtliga realisationsvinster   -3,0 -5,5 -5,5 

Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper  -8,7 -3,8 -4,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar     -1,5 -22,8 11,4 

       

Medel till- och från resultatutjämningsreserv    0,0 3,6 -1,5 

Årets balanskravsresultat     -1,5 -19,2 9,9 

 

Medel från resultatutjämningsreserven kan enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning som fullmäktige 

antagit endast användas för att täcka upp till maxnivån för en normalskatteunderlagstillväxt, vilket för 

närvarande är 3,6 mkr för 2021. 

 

Not 27 Övrig upplysning revisonskostnad     Kommun 

      2021–04 2020–04 

Sakkunnigt biträde   0,1 0,1 

Förtroendevalda revisorer   0,0 0,0 

Total kostnad för räkenskapsrevision   0,1 0,2 

Sakkunnigt biträde   0,1 0,0 

Förtroendevalda revisorer   0,1 0,1 

Total kostnad för övrig revision   0,2 0,1 

Total kostnad för revision    0,4 0,3 
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Driftredovisning 

 

Styrelse/nämnd Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2021–04 2021–04 2021–04 2021 2021 2021 

Kommunstyrelse -18,9 -23,0 4,0 -67,8 -69,2 1,3 

Samhällsbyggnadsnämnd -8,4 -9,7 1,3 -21,3 -22,9 1,6 

Myndighetsnämnd -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,3 0,2 

Barn- och utbildningsnämnd -92,2 -96,0 3,8 -286,9 -287,5 0,7 

Socialnämnd -68,3 -59,7 -8,6 -210,6 -188,6 -22,0 

Finansförvaltning 198,2 189,0 9,2 573,1 567,0 6,1 

Totalt 10,3 0,5 9,8 -13,6 -1,5 -12,1 

 

Kommentar till driftredovisning  

Efter april redovisar nämnderna ett överskott på 0,6 mkr och finansförvaltningen visar ett 
överskott med 9,2 mkr. Här följer en kort sammanfattning av nämndernas resultat. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar sammantaget ett överskott på 4,0 mkr efter fyra 

månader. De största positiva avvikelserna finns inom mark där ej budgeterade intäkter för 

sålda tomter ligger bokförda med 1,1 mkr och kommunledningskontoret har en positiv 

avvikelse med 1,3 mkr bland annat beroende på lägre kostnader och högre intäkter för IT-

avdelningen. Kultur, Fritid och Turism har en positiv avvikelse med 0,9 mkr efter april. 

Kommunstyrelsen har en årsprognos som pekar mot ett resultat som är 1,3 mkr bättre än 

budget. 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Nämnden har ett överskott på 1,3 mkr efter april. Politisk verksamhet och administration har 

ett överskott som beror på lägre kostnader för bostadsanpassningar samt för drift- och 

personalkostnader. Personalkostnadsavvikelsen bedöms bestå under året och ger därmed ett 

överskott till årsprognosen. Gata och park har ett underskott som beräknas jämna ut sig på 

helåret. Plan- och bygg har högre intäkter kopplat till bygglov och Miljö och hälsoskydd har 

högre kostnader. VA har ett överskott på 250 tkr och prognosen för helåret är en positiv 

avvikelse med 1 mkr. Totalt är årsprognosen för nämnden ett överskott med 1,6 mkr. 

Barn- och utbildningsnämnd 
Nämnden redovisar ett överskott på 3,8 mkr. Prognos för helåret är 0,7 mkr bättre än budget. 
Samtliga verksamheter utom politisk verksamhet visar ett överskott. Politisk verksamhet 
väntas överskrida budgeten med 0,7 mkr, främst p g a utbyggnad av de digitala verktygen. 
Förskolan visar ett överskott på 0,3 mkr, men väntas ha ett underskott vid årets slut på 1,0 
mkr beroende på högre kostnader för interkommunala ersättningar och driftsbidrag till 
föräldrakooperativ. Fritids har ett överskott på 0,4 mkr (prognos 0,7 mkr), grundskolan har 
ett överskott på 2,1 mkr (prognos 0,5 mkr), särskolan har ett överskott på 0,5 mkr (prognos 
0,8 mkr) och vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 0,4 mkr (prognos 0,3 mkr). 
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Socialnämnd 

Nämnden redovisar ett underskott på 8,6 mkr. Prognos för 2021 är 22 mkr sämre än budget. 

Underskott redovisas för både äldreomsorg (0,5 mkr), hemsjukvård (0,2 mkr), omsorg 

funktionsnedsättning (1,1 mkr) till stor del beroende på höga kostnader för personal och 

skyddsmaterial kopplat till Covid -19. 

Individ o familjeomsorgen redovisar ett underskott på 7,3 mkr och prognosen för helåret är 
ett underskott på 17,1 mkr. Orsaken är höga placeringskostnader inom missbruk och 
familjehem och högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat. 

Finansförvaltningen 
Finansförvaltningen, exklusive av- och nedskrivningar, har ett överskott på 9,2 mkr. Prognos 
för helåret är ett överskott med 6,1 mkr jämfört med budget. 

Positivt utfall redovisas på skatteintäkter inkl. bidrag med 7,4 mkr. Prognos för helåret är 3,2 
mkr bättre än budget, till stor del beroende på positiv slutavräkning avseende skatten för 
2020 och högre utfall för 2021. 

Pensionskostnaderna är för perioden 1,1 mkr bättre än budget, men vid årets slut beräknas 
kostnaderna överskrida budget med 5,6 mkr, till stor del beroende på en förändring av 
livslängdsantagandet. Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner har den 23 april 2021 
beslutat att anta ändringarna i livslängdsåtagandet i riktlinjerna för beräkning av 
pensionsskuld och SKR rekommenderar kommuner och regioner att tillämpa de nya 
parametrarna vid beräkningen av pensionsskulden storlek. Vi har med utgångspunkt i SKR:s 
beslut begärt och fått en ny pensionsskuldsberäkning av Skandia som använts vid 
årsprognosen.  

Utfallet för finansnettot är 9,7 mkr bättre än budget. I finansnettot ingår orealiserade vinster 
i kapitalförvaltningen med 8,7 mkr. 

Övriga poster är ej utnyttjade förfogade medel 6,2 mkr och förändring av semesterlöne-
skulden där en negativ avvikelse redovisas med 14,7 mkr jämfört med periodens budget. Det 
är naturligt att semesterlöneskulden är större nu innan sommarsemestrarna tas ut (budgeten 
är ej periodiserad på detta sätt). 
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Investeringsredovisning 
 

Nämnd Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2021–04 2021 2021 2021 

Kommunstyrelse 0,7 6,7 7,7 1,0 

Samhällsbyggnadsnämnd 18,7 68,3 85,8 17,5 

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 1,1 1,1 0,0 

Socialnämnd 0,3 1,3 1,3 0,0 

Totalt 19,7 77,4 96,0 18,5 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Hittills under året har investeringar gjorts med 19,7 mkr (26,3 mkr). Budget för året är 96,0 
mkr (104,7 mkr) och prognosticerat utfall är 77,4 mkr, 18,5 mkr lägre än budget. 

De största investeringarna är inom Samhällsbyggnadsförvaltningen - Fastigheter 18,0 mkr 
(22,6 mkr) och Gata, park 0,5 mkr (0,1 mkr). Inom VA-verksamheten uppgår investeringarna 
till 0,2 mkr (1,2 mkr). 

Nybyggnad förskola Hovmantorp 4,8 mkr 

Ombyggnad/renovering Stallet 8,2 mkr 

Renovering skolor Lessebo 1,2 mkr 

Renovering f.d. Folkets hus Lessebo 3,7 mkr 
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Förvaltningarna 

Kommunledningsförvaltningen 

Större händelser   
Inledning av detta år har varit en hel del fokus på Corona.  Vi har idag god beredskap och en 

vi-känsla i detta arbete. Inledningsvis i år har omsorgen har haft det något lugnare medans 

skolan har varit hårt drabbade. Vi arbete med att stärka ledarskapet i en krissituation, hålla 

våra kommuninvånare informerade samt föra dialog och stärka näringslivet. 

                                                                                                                                                                                              

Arbetet fortskrider med att tillsammans med samhällsbyggnad ta fram nya planer för 

byggnation av bostäder och för industrier.  Vi ser ett stort intresse för att bygga bostäder 

utanför våra tätorter. Ett arbete med att förmedla ödehus på landsbygden har fallit väl ut där 

ett 100-tals personer har visat intresserade. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Trots att vi är inne i en pandemi så finns det en vilja att starta nya företag i form av fossilfria 

mackar, padelbanor, bryggeri, ställplatser mm. En utveckling av besöksnäringen pågår i form 

av Destination Glasriket där många företagare är involverade i arbetet. 

                                                                                                                                                                                                 

Kulturhuset i Lessebo är i stort sett klart där fritidsverksamheten planerar för en aktiv 

fritidsgård men även för fritidsverksamhet i samtliga orter. 

 

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar på med att erbjuda extratjänster för invånare som är 

arbetslösa och i många fall uppbär ekonomiskt bistånd. Flera invånare har därmed kommit i 

egenförsörjning.  

 

Ekonomi  
Driftredovisning (tkr)  
 

Kommunstyrelsen              

Verksamhet  Utfall  Budget  Avvikelse  Prognos  Budget  Avvikelse  

tkr     2021–04  2020–04  2021–04  2021  2021  2021  

Kommunfullmäktige  186  254  68  761  761  0  

Kommunstyrelsen  724  678  -46  2 035  2 035  0  

Partistöd  163  163  0  488  488  0  

Revision  373  258  -115  773  773  0  

Valnämnd  4  4  0  11  11  0  

Överförmyndare  368  363  -5  1 090  1 090  0  

Summa  1 817  1 719  -98  5 158  5 158  0  
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Kommunstyrelsen              
Verksamhet  Utfall  Budget  Avvikelse  Prognos  Budget  Avvikelse  

 tkr                2021–04  2020–04  2021–04  2021  2021  2021  

Styr- & ledning  758  671  -87  2 013  2 013  0  

Kommunledningskontoret  6 610  7 884  1 275  23 453  23 653  200  

Näringsliv  543  793  250  2 380  2 380  0  

Bibliotek  1 604  1 578  -25  4 735  4 735  0  

Kultur, Fritid & Turism  2 939  3 837  898  11 751  11 611  -140  

Färdtjänst  534  565  31  1 695  1 695  0  

Arbetsmarknadsenheten  1 695  2 030  335  6 090  6 090  0  

Räddningstjänst  3 725  3 723  -2  11 169  11 169  0  

Måltidsverksamhet  -112  -8  104  100  100  0  

Mark, beredskap mm  -1 177  186  1 363  -715  558  1 273  

Summa  17 118  21 260  4 142  62 671  64 004  1 333  

                   

Totalt KS  18 935  22 980  4 045  67 829  69 162  1 333  

  
Kommentar till driftredovisning  
Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten för de fyra första månaderna. 

Bedömningen är att helårsutfallet kommer att ge ett visst överskott.   

   

Större positiva avvikelser mot budget finns inom mark, beredskap mm, där intäkter för 

försäljning av tomter finns bokförda men som inte är budgeterade. 

Kommunledningskontoret visar en positiv avvikelse mot budgeten vilket främst beror på 

lägre personalkostnader på IT-avdelning pga. föräldraledighet samt högre intäkter än 

budgeterat. Även arbetsmarknadsenheten visar ett positivt resultat vilket beror på 

felperiodisering av budgeten för feriearbetare. 

Investeringsredovisning (tkr)  

Kommunstyrelsen        

Verksamhet  Utfall  Prognos  Budget  Avvikelse  

mkr  2021-04  2021  2021  2021  

Kommunledningskontoret  602  2 345  3 345  1 000  

Bibliotek  50  50  50  0  

Kultur & Fritid  0  1 763  1 763  0  

Måltidsverksamhet  43  561  561  0  

Mark, beredskap mm  0  2 000  2 000  0  

Totalt  695  6 719  7 719  1 000  

  
Kommentar till investeringsredovisning  
Utfallet för investeringarna de fyra första månaderna är 695 tkr av totalt 7 719 tkr som är 
budgeterat för helår 2021.  
  
Större projekt inom nämnden är färdigställande av elljusspår i Hovmantorp samt inventarier 
till f.d. Folkets hus i Lessebo, som ska vara klart under året. Utbyte av datorer sker i 
treårscykler och 3 000 tkr finns avsatt för detta varje år. Pga. världsläget är det svårt att få tag 
på nya datorer och i dagsläget så ser det inte ut som att vi under 2021 kommer att 
använda avsatta budgetmedel fullt ut, utan dessa bör då flyttas över till nästa år då behovet 
fortfarande kvarstår.   
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Uppföljning av verksamhetsmål   
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta 
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive 
strategi kommenteras.   
  
Boende och livskvalitet   

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare  

Samverka med Arbetsförmedlingen  Ja      

Samarbete med kommunens näringsliv  Ja      

Stödja etablering av nya företag  Ja      

Kommentar: Vi har ett nära och bra samarbete med arbetsförmedlingen. 
Arbetsmarknadsavdelningen samverkar kring extratjänster och arbetsträning. Vi har kontinuerliga 
träffar med Arbetsförmedlingen gällande LÖK - lokal överenskommelse för att få ner arbetslösheten 
för invånare som lämnar etableringen. Gällande näringsliv så har näringslivschefen kontinuerliga 
samtal med näringslivet. Under året har är det minst två nya företagsetableringar på väg.    
  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna  

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar      Nej  

Skapa mötesplatser som ger trygghet  Ja      

Kommentar: Arbetet med kulturhus är i sitt slutskede. Det planeras för fritidsgårdsverksamhet i alla 
orter.   

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen  

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering   Ja      

Färdigställ fler bostäder i egen regi      Nej  

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på  Ja      

Kommentar: I dagsläget är det 12 pågående detaljplanerändringar varav en har initierats av 
kommunstyrelsen i år. Marknadsföring av kommunen pågår kontinuerligt. Vi har bland annat en 
marknadsföringsplats på stadsbussarna i Växjö.   
  
  
  
Barn och ungas uppväxtvillkor  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till 
gymnasiet  

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet      Nej  

Utveckla undervisningen genom digitalisering      Nej  

Kommentar: Kommunstyrelsen arbetar inte med frågan men än att kunna vara ett stöd för barn och 
utbildningsförvaltningen.    

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö  

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan    Delvis    

Skapa trygga mötesplatser för unga  Ja      

Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg!  

Ja      

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid  Ja      

Kommentar: I det brottsförebyggande rådet samverkar vi med skolan. Kulturhuset i Lessebo med 
fritidsgård kan inom en snar framtid anses färdigställd. Arbetet med att strukturera upp 
fritidsgårdsarbetet i samtliga orter pågår. En handlingsplan för Barnkonventionen är beslutad och 
arbetet pågår enligt den.  Kontinuerlig dialog med socialförvaltningen och barn och 
utbildningsförvaltningen. Kultur- och fritid har kontinuerliga träffar med föreningar.  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor  
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Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten  

  Delvis    

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet  

    Nej  

Kommentar: Arbetet i det brottsförebyggande rådet .    

  

Demokrati och service  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag  

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt  Ja      

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen  Ja      

Kommentar: I dagsläget förekommer inga investeringar gällande bredband/fiber. Kommunen har 
uppnått det nationella målet.   

Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag  

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Ja      

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen    Delvis    

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service    Delvis    

Kommentar: Ett pågående arbete med e-tjänster och digitala tjänster fortlöper. 
Digitaliseringskoordinator är anställd och arbetar med att ta fram en handlingsplan 
för digitalisering och starta ett digitaliseringsråd. Förslag på ökad service gentemot våra invånare är 
på gång genom en plan för att utveckla receptionen till ett kontaktcenter.   

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare  

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Ja      

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Ja      

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Ja      

Kommentar: Frisknärvaron har gått ner under 2020. Ett arbete med att stödja våra chefer pågår. Vi 
har tagit fram ett chefsutvecklingsprogram som i någon mån påbörjats. Förslag på 
kompetensplattform har tagits fram.   

Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron  

Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron  Ja      

Kommentar: Pågående arbete inom HR-avdelningen.   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Större händelser  

 

Årets första månader har varit normala ur ett samhällsbyggnadsförvaltningsperspektiv. 

Verksamheten har fungerat bra och förväntat resultat har levererats. Upphandlingen av 

Hackebackeskolan har färdigställts och totalkostnaden blir totalt mindre än det som är avsatt 

i rambudgeten. Räddningstjänstens lokaler i Lessebo har evakuerats och utrivning har 

påbörjats och för återställningen har kommunfullmäktige genomfört en omdisponering av 

rambudget. Intresset för att bosätta sig i vår kommun är högt och försäljningen av villatomter 

i Hovmantorp har eskalerat. Även vår inventering av ödehus har inneburit ett stort intresse 

för att flytta till vår kommun. 

 

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Samhällsbyggnadsnämnd     

 Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
 tkr 2021–04 2020–04 2021–04 2021 2021 2021 

Politisk vht o adm 1 302 1 716 414 4 905 5 150 245 

Gata, park, skogen 5 313 5 167 -146 12 367 12 367 0 

Plan och Bygg 175 370 195 969 1 112 143 

Miljö och hälsoskydd 905 780 -125 2 429 2 329 -100 

Va -92 162 254 -1 000 0 1 000 

Interna arbeten -457 0 457 0 0 0 

Externa arbeten -36 0 36 -36 0 36 

Fastigheter 1 241 1 464 223 1 693 1 935 242 

Summa 8 351 9 659 1 308 21 327 22 893 1 566 

 

Kommentar till driftredovisning  

Politisk verksamhet och administration har ett överskott idag pga. lägre kostnader för 

bostadsanpassningar samt lägre drift-och personalkostnader. Personalkostnaden bedöms 

bestå under året och ger därmed ett överskott. Gata, park, skogen ger ett underskott i nuläget 

på skogsbudgeten, vilket bedöms vara i balans vid årsskiftet. Plan och bygg har högre intäkter 

kopplat till bygglov, vilket bedöms bestå året ut. Miljö och hälsoskydd har högre kostnader 

för livsmedels- och trängseltillsyn, vilket bedöms bestå året ut. Vatten och avlopp har ett 

positivt resultat i nuläget och på årsbasis bedöms det till 1 miljon kronor pga. lägre 

kapitalkostnader. Interna arbeten balanseras under året och externa ger ett mindre 

överskott. Fastigheter har ett positivt resultat trots hyreskostnader för räddningstjänstens 

evakueringshyra i Lessebo vilket uppgår till 250 tkr på helåret. Budget är periodiserad för el-, 

fjärrvärme- och vintervägghållningskostnader. Skadegörelse uppgår 57 tkr på fastigheter, 22 

tkr på gator. 
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Investeringsredovisning (tkr)  

Samhällsbyggnadsnämnd    

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021-04 2021 2021 2021 

Gata, park 482 6 617 6 645 28 

Vatten och avlopp 150 6 507 13 553 7 046 

Interna arbeten 0 1 700 1 700 0 

Fastigheter 18 046 53 450 63 921 10 471 

Totalt 18 678 68 274 85 819 17 545 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

De större investeringarna under perioden är Askungens ombyggnad i Hovmantorp, Stallets 

ombyggnad i Lessebo samt Lessebo folkets hus. Både Askungen och Folkets Hus färdigställs 

nu i maj. Beträffande Stallet har större konstruktionsåtgärder gjorts i grundplattan, vilket 

kommer att påverka slutkostnaden negativt med ca 600 tkr. Bikupans ventilations- och 

klimatåtgärd färdigställs under våren och i nuläget bedöms ett underskott med ca 200 

tkr pga. utökade kringarbeten. Hackebackeskolans tillbyggnad är i uppstartsskedet för bygget 

och med ett färdigställande till sommaren 2022 bedöms årets överskott bli ca 10 miljoner 

kronor. Inom VA har projekteringen för Skruvs vattenverk påbörjats och 

förfrågningsunderlag skall färdigställas under året, därmed bedöms årets överskott bli ca 7 

miljoner kronor.   

 

Uppföljning av verksamhetsmål   
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I 

uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.  

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 

Samverka med Arbetsförmedlingen   Nej 

Samarbete med kommunens näringsliv Ja   

Stödja etablering av nya företag Ja   

Kommentar: Försäljning av mark till ny biogasmack i Lessebo.  
 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   

Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   

Kommentar: Utbyte till LED-gatubelysning är i slutskedet. Projektering för nya GC-vägar pågår.  

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering  Ja   

Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja   

Kommentar: Nya detaljplaner under framtagande och södra Hovmantorp har fått mycket stort 
intresse efter publicering på hemsidan. Ödehusprojektet ger mycket uppmärksamhet och antalet 
intresserade ökar hela tiden. 
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Barn och ungas uppväxtvillkor  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till 
gymnasiet 

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet    

Utveckla undervisningen genom digitalisering    

Kommentar: Arbetar ej med strategin.   

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö 

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan    

Skapa trygga mötesplatser för unga    

Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid    

Kommentar: Arbetar ej med strategin. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor 

Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten 

   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

   

Kommentar: Arbetar ej med strategin. 

 

 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag 

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt   Nej 

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen Ja   

Kommentar: Dialog med Wexnet och regionen om PTS nya stöd för 2021. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag 

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Delvis  

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen  Delvis  

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service  Delvis  

Kommentar: Arbetar med att ta fram nya E-tjänster och har skapat möjlighet till digital 
intresseanmälan för södra Hovmantorp. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Delvis  

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Delvis  

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Delvis  

Kommentar: Trots pågående Corona-pandemi har sjukfrånvaron ej varit högre än tidigare år. 
Intresset för våra lediga tjänster har varit relativt stort. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål: Utvecklad service 

God service och bemötande till alla Ja   

Kommentar: Många kontakter med medborgare varje dag inom vår förvaltning samt många frågor 
som kopplas till SSAM. 
 

 

  

36



 

32 Resultatinformation 2021–04 Förvaltningarna  

 

Myndighetsnämnden 

Corona-pandemin fortsätter att påverka kontrollverksamheten inom framförallt livsmedels-
kontrollen. 2020-07-01 trädde lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
(2020:526) i kraft och kommunerna tog över ansvaret från smittskydd för att hantera 
trängseltillsynen. Bygglov har beviljats för den privata förskolan som skall byggas i 
Hovmantorp.  
  

Ekonomi  
Driftredovisning (tkr)  
 

Myndighetsnämnden 

Verksamhet   
Utfall  Budget  Avvikelse  Prognos  

Budget  Avvikelse  

                tkr  2021–04  2020-04  2021-04  2021  2021  2021  

Politisk vht  -65  -86  21  -237  -257  20  

Totalt  -65  -86  21  -237  -257  20  

  
  
Kommentar till driftredovisning  
I nuläget visar den politiska verksamheten ett positivt resultat på 21 tkr. Förvaltningens 
bedömning är att detta resultat kan hållas under året.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Större händelser  

 

Periodens händelser har handlat om att följa sjukfrånvaron och covid- läget för att kunna 

vara förberedd och planera verksamheten. Årskurs 8–9 hade en veckas distansundervisning 

efter sportlovet på regional rekommendation av smittskyddsläkaren. Under april månad blev 

personalsituationen bekymmersam på förskolan Galaxen och beslut om stängning under 8 

dagar fattades. Björkskolan gick över till distansundervisning under en vecka av samma 

anledning. Vuxenutbildningen har till största del undervisat på distans under perioden. I den 

systematiska kvalitetsuppföljningen ser man påverkan på måluppfyllelsen på grund av 

frånvaro på gymnasieskolan. Frånvaron har varit hög på högstadiet och förberedelser för att 

bemöta ett eventuellt kunskapstapp behöver planeras.  

 

Lokalförändringar, Stallets ombyggnad och Hackebackeskolans 

tillbyggnad samt Kulturskolan pågår. Askungens ombyggnad av den gamla delen beräknas 

vara färdigställd i maj.  

  

Fritids för särskolans elever startade upp på Nyängskolan och fritidspedagog är anställd. 

Inskolning av varje barn utifrån var och ens behov har genomförts under våren då platser 

tidigare köptes av socialförvaltningen.  

 

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Barn- och 

utbildningsnämnd 
    

    

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr                2021–04 2020–04 2021–04 2021 2021 2021 

Politisk vht och adm. 2 501 2 422 -79 7 987 7 265 -722 

Kulturskola 1 272 1 383 111 4 106 4 150 44 

Förskola 21 078 21 398 319 65 185 64 164 -1 021 

Fritidshem 2 341 2 776 435 7 258 7 927 669 
Grundskola (F-9) inkl. 

fritidsgårdar 40 589 42 703 2 114 127 500 128 032 532 

Särskola 4 216 4 676 460 13 251 14 021 770 

Gymnasieskola 16 494 16 505 10 49 368 49 502 134 

Vuxenutbildning 3 746 4 161 415 12 202 12 483 281 

Totalt 92 237 96 023 3 786 286 857 287 544 687 

 

Kommentar till driftredovisning  

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 och ombokföring behöver göras under 

året. 
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Förskolan: Högre kostnader för interkommunala ersättningar och driftsbidrag till 

föräldrakooperativet än förväntat. Även kostnader för måltider beräknas bli högre än 

budgeterat. De högre personalkostnaderna inom förskoleverksamheten balanseras till största 

delen av högre intäkter vars syfte är att finansiera personalkostnader. 
 

Fritids: Förväntat lägre personalkostnader och kostnader för måltider än budgeterat. 
 

Grundskolan: Personalkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat, men finansieras delvis 

av intäkter avsedda för personal. Kostnaderna för interkommunala ersättningar är, efter de 

ansökningar som finns i dagsläget, i balans. Intäktssidan visar däremot ett underskott, då 

färre elever från andra kommuner studerar i Lessebo kommun än förväntat. Kostnader för 

skolskjutsar, måltider, IT och elevhälsan ser ut att ge överskott. Inom grundskolan finns som 

vanligt ett antal statsbidrag som redovisas kostnadsneutralt i väntan på beslut från 

Skolverket, då de ska betalas tillbaka om de inte nyttjas fullt ut. Besluten från Skolverket kan 

komma att påverka utfallet på årsbasis. 

 

Särskola: Lägre kostnader väntas för personal, interkommunala ersättningar och 

skolskjutsar. 

 

Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna nettokostnaderna ser ut att bli något 

högre än budgeterat utifrån de val av program som vårterminens elever har gjort. 

Skolskjutskostnaderna ser ut att bli lägre än budgeterat. Utfallet på årsbasis är beroende av 

elevernas val av program samt av hur många elever som studerar i höst. Kostnaderna för 

Lessebos egen gymnasieskola är med de intäkter som är avsedda att finansiera 

personalkostnader i stort sett i balans. 
 

Vuxenutbildning: I dagsläget ser vuxenutbildningen ut att ge ett överskott. Verksamheten är 

dock svår att lägga en prognos för. Intäkterna inom yrkesvux blir inte klara förrän i slutet av 

året och gällande kostnadssidan är förhoppningen att få allt fler i studier till hösten. Den 

pågående pandemin gör det dock svårt att ha någon uppsökande verksamhet i SFI-grupperna 

för att få in elever på yrkesutbildningar. Intention är att arbeta tätare tillsammans med 

socialförvaltningen för att tillsammans (handläggare, studie- o yrkesvägledare och individ) 

ha trepartsmöte runt framtida studie/praktikupplägg som alternativ till försörjningsstöd. 
 

Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är att beviljade, men ej 

återrapporterade/godkända statsbidrag kan påverka utfallet på årsbasis, prognosen för utfall 

på årsbasis för sjuklöneersättning Corona är den samma som utfallet efter april månad, 

arbetsmarknadsersättningar är beräknade efter de beslut som finns i dagsläget. Även 

ersättning från Migrationsverket är svår att göra prognos för då antalet asylsökande snabbt 

kan förändras. 
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Investeringsredovisning (tkr)  

 Barn- och 

utbildningsnämnd 
  

  

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021–04 2021 2021 2021 

Förskola 16 400 400 0 

Fritidshem 0 200 200 0 

Administration 0 500 500 0 

Totalt 16 1 100 1 100 0 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Investeringarna avser till största delen reinvesteringar och nyinköp av inventarier med anledning av 

ett ökat barn- och elevantal samt upprustning av lär- och utemiljöer. I investeringsbudgeten finns även 

400 tkr avsedda för utrustning till de nya förskoleavdelningarna på Askungen och 200 tkr till solskydd 

och lärmiljöer inom- och utomhus på Nyängskolan.    

 

Uppföljning av verksamhetsmål  

Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I 

uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.  

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 

Samverka med Arbetsförmedlingen Ja   

Samarbete med kommunens näringsliv Ja   

Stödja etablering av nya företag – arbetar ej med strategin    

Kommentar: Samverkan mellan Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen fortgår. 
Elevernas studietakt har dock saktats ner något beroende på corona då undervisning har 
varit och kommer fortsätta på distans. Arbetet med prao vidareutvecklats för att kopplas 
ihop med värdeskapande lärande och näringslivstrategin. Planering pågår då det i 
dagsläget inte går att genomföra prao på arbetsplatser på grund av pandemin.  
 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar    

Skapa mötesplatser som ger trygghet    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering     

Färdigställ fler bostäder i egen regi    

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på    

Kommentar: Arbetar ej med målet 
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Barn och ungas uppväxtvillkor  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till 
gymnasiet 

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet Ja   

Utveckla undervisningen genom digitalisering Ja   

Kommentar: Utifrån analys av resultat framarbeta en resultatrapport med fokus måluppfyllelse 
årskurs 6 och 9 som komplement till kvalitetsrapporterna för att skapa ännu bättre underlag för 
beslut om insatser. Resultatdialoger genomförs på samtliga grundskolor. Ny digitaliseringsstrategi 
framarbetas då nuvarande strategi är uppfylld.  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö 

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan Ja   

Skapa trygga mötesplatser för unga Ja   

Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

Ja   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid    

Kommentar: Arbete med trygghet och studiero bland annat med stöd av de analyser som nu kan 
göras gällande kränkningsanmälningar då digitalt verktyg har införts. Genomföra trygghetsenkät 
under tidig höst istället för på våren, för att tidigt på läsåret identifiera och förändra i 
verksamheten för ökad trygghet. Kulturhuset i Lessebo med fritidsgård kan inom en snar framtid 
anses färdigställd där fritidsgård, bibliotek och Kulturskolan samverkar. Möten för planering av 
arbetet med Barnens bästa gäller i Kronobergs län är bokad med kultur och fritid, 
socialförvaltningen och regionen. Det fortsatta arbetet utifrån handlingsplan kommer då planeras. 
Plan för implementering tas fram och genomförs under 2021. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor 

Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten 

Ja   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

Ja   

Kommentar: Genom att presenterar det arbete som sker i olika sammanhang och genom olika 
forum. Sociala medier, Pedagog Lessebo, nätverk utanför kommunen och genom kontakter med 
omgivande samhälle. Planering för ökad samverkan med näringslivet pågår.   

 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag 

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt    

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag 

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster    

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen    

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro Ja   

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning Ja   

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning Ja   

Kommentar: Arbeta med kommunövergripande strukturer gällande undervisningsprocesser och 

lärarnas rutiner i ett årshjul för att underlätta planering av arbetstid. Årshjul för rektorer och 

administrativa assistenter för att planera årsarbetstiden och minska arbetstoppar.  
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Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap i ledningsgruppen för barn och utbildning genom 

bokcirklar och diskussioner. Nya rektorer samt biträdande rektorer genomför 

rektorsutbildningen. Extern handledning erbjuds nya chefer. Barn och utbildningsförvaltningen 

arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete 

är i fokus. Förvaltningschefen ingår i ett arbetande nätverk genom Skolverket som arbetar med 

strategisk kompetensförsörjning under två år. 
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Socialförvaltningen 

Större händelser  

När vi inleder 2021 påverkas fortfarande verksamheterna av Covid 19, men i vilken 

utsträckning, vilka konsekvenser och i vilka områden får vi följa över tid. Trolig påverkan på 

områden och grupper som redan är utsatta, vilket kan innebära ett ökat stöd.  

Vaccination mot covid –19 startade v.1 2021 där sjuksköterskor/distriktssköterskor i 

kommunal hälso-och sjukvård ombesörjde hela vaccinationen i fas 1 (alla enskilda i 

hemsjukvård, vård och omsorg och personal) vilket inneburit en högre arbetsbelastning och 

ökat behov av timvikarier. 

Sjukfrånvaron, korttidsjukfrånvaron är fortfarande hög utifrån att medarbetare ska stanna 

hemma vid symtom eller om någon i hushållet har bekräftad Covid-19. 

Individ och familjeomsorgen har haft en påverkan av Covid då detta medfört att de brukare 

som är aktuella inom försörjningsstöd inte haft möjlighet att få tillfälliga arbeten och 

sysselsättning. Detta har påverkat försörjningsstödet och utbetalningar av desamma. 

Ekonomiskt bistånd där har ett större förslag (Lessebomodellen) skickats till nämnden som 

skickat vidare detta till Kommunstyrelsen.   

Missbruksplaceringar. Det är lite insatser och placeringar vad gäller missbruk idag. Dialog 

förs med vårdcentral och med nämnd om ett annat arbetssätt där insatser skall kunna ske på 

hemmaplan i högre utsträckning än idag. 

Placeringskostnader inom Omsorg funktionsnedsättning, OF, har kunnat hanteras utifrån en 

god planering och flera placeringar är på väg att avslutas. Fortfarande finns en oro kring 

enskilda barnärenden kopplade till våld och detta problem ser ut att öka.   

Inom äldreomsorgen ökar antalet hemtjänstärenden. Hjälpbehoven har samtidigt blivit 

större vilket medfört fler dubbelbemanningar, vilket är kostnadsdrivande. I och med den 

planerade sammanslagningen av hemtjänsten i Kosta, Lessebo och Skruv kommer 

besparingar att kunna göras gällande bemanning. Inom OF kommer en rockad av brukare 

kunna göras i flera LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) -boenden när 

några brukare med personlig assistans flyttar från en gruppbostad till ordinärt boende. 

Därmed kan en besparing gällande bemanning göras även där.   

Kompetensförsörjning, hur vi kommer att kunna behålla och rekrytera nya medarbetare till 

Lessebo kommun påverkar verksamheten kvalitetsmässigt och ekonomiskt.  

SKR, Sveriges kommuner och regioner, och Kommunal arbetar gemensamt i ett långsiktigt 

projekt för att heltidsarbete ska bli norm.  Socialförvaltningen har anställt en processledare 

för arbetet Heltid som norm och en eventuell uppbyggnad av bemanningsenhet. Syftet med 

heltid som norm är bland annat att trygga och tillvarata befintlig kompetens, minska 

visstidsanställningar, få en ökad kontinuitet för brukarna. Vid en uppbyggnad av 

bemanningsenhet går det att optimera resurserna personellt och ekonomiskt bättre än vad vi 

kan åstadkomma idag.   

 

Omplaceringsutredningar utifrån besparingskrav vidtas tillsammans med 

personalavdelningen. 
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Ekonomi 

Driftredovisning (tkr)  

Socialnämnden         

Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr               2021–04 2021–04 2021–04 2021 2021 2021 

Ledning och administration 1 997 2 374 377 7 113 7 121 8 

Politik 314 333 19 943 1 000 57 

Äldreomsorg 26 173 25 657 -516 84 562 81 531 -3 031 

Hemsjukvård 7 598 7 351 -247 24 182 23 732 -450 

Omsorg funktionsnedsättning 11 985 10 912 -1 073 37 011 35 530 -1 481 

Individ o familjeomsorg 20 290 13 033 -7 257 56 560 39 439 -17 121 

Bostadsverksamhet -21 85 106 255 255 0 

Summa 68 336 59 745 -8 592 210 626 188 608 -22 018 

 

Kommentar till driftredovisning  

Ledning och administration samt politikens prognos visar att budgeten efterföljs. Utfallet för 

april månad visar ett överskott på fortbildningsmedel som förväntas användas under hösten 

2021. 

 

Äldreomsorgens negativa budgetavvikelse beror på höga personalkostnader vilket till stor del 

beror på covid-19. Åtgärder som uppdelning av avdelningar på grund av covid-19 eller 

förebyggande åtgärder är en av anledningen till så stora kostnader. Det sökta merkostnaden 

för covid-19 som avser december 2020 finns med i prognosen. 

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har en negativ budgetavvikelse på grund 

av höga kontaktpersonkostnader och förebyggande åtgärder på boendena i och med Covid-

19. Avvikelsen beror även på högre kostnader inom korttidsverksamheten än budgeterat.   

  

Hemsjukvården har en negativ budgetavvikelse vilket beror på personalkostnader samt höga 

kostnader för skyddsmaterial.  

  

Individ och familjeomsorgen har en negativ budgetavvikelse på grund av höga 

placeringskostnader inom missbruk och familjehem samt kontaktperson/kontaktfamilj. 

Avvikelsen beror även på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budget. Kommande 

placeringar kan påverka den nu lagda prognosen. Även hemtagningar av individer kan 

påverka prognosen positivt. Försörjningsstödets ökning kan påverkas positivt om vi utifrån 

arbetet med Lessebomodellen kan hitta former för stöd och krav.  
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Investeringsredovisning (tkr)  

Socialnämnden     

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021–04 2021 2021 2021 

Hemsjukvård 253 800 800 0 

Äldreomsorg 36 260 260 0 

Omsorg funktionsnedsättning 0 269 269 0 

Totalt 288 1 329 1 329 0 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Budget för digitala nycklar samt inventarier till Odengatan 8 har blivit flyttade från 2020 till 

2021. 

 

Uppföljning av verksamhetsmål  

Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I 

uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.  

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 

Samverka med Arbetsförmedlingen  Delvis  

Samarbete med kommunens näringsliv  Delvis  

Stödja etablering av nya företag    

Kommentar: Samverkan utifrån LÖK, lokal strategisk överenskommelse 
 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   

Skapa mötesplatser som ger trygghet  Delvis  

Kommentar: Vidareutveckla välfärdsteknik. Digitala nycklar, wi-fi på särskilda boende. Arbete med 
Timecare påbörjat. Plan för flytt till Odengatan 8, satsning inom psykisk hälsa (socialpsykiatrin).  
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering     

Färdigställ fler bostäder i egen regi    

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på    

Kommentar: Arbetar ej med målet 
 

 

Socialnämndens mål: Att utveckla samverkan med våra grannkommuner gällande missbruk och 
våld i nära relationer 

Undersök behoven och möjligheten till samverkan Ja   

Kommentar: Länets ledningsgrupp har gett i uppdrag: Genomlysning av avtal gällande integrerad 
mottagning, finns det behov av mobil verksamhet. Ska Ekliden vara kvar i regionens regi eller finns 
det andra möjligheter med verksamheten.  
 

Socialnämndens mål: Möjliggör människors egen försörjning 
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Barn och ungas uppväxtvillkor  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till 
gymnasiet 

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet    

Utveckla undervisningen genom digitalisering    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö 

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan    

Skapa trygga mötesplatser för unga    

Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

 Delvis  

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid    

Kommentar: Samverkan med skolan pågår för att arbeta fram strategier för Barnens bästa arbete.  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor 

Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten 

   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

   

Kommentar: Arbetar ej med målet 

 

 

 

I samverkan utveckla arbetssätt med interna och externa 
samarbetspartners så som vuxenskolan, näringslivsavdelning, 
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen 

 Delvis  

Kommentar: Idag sker samverkan med Vuxenskolan genom frekventa träffar. Samverkan görs 
mellan vår myndighetsavdelning och arbetsförmedlingen, samtal sker frekvent i enskilda ärende.  
 

Socialnämndens mål: Alla med insatser inom LSS ska få sina individuella behov tillgodosedda 
med god kvalitet 

Kvalitetssäkra verksamheten Ja   

Kommentar:   
 

Socialnämndens mål: Att skapa en långsiktig planering för verksamheten 

Upprätta lokalförsörjningsplan  Ja   

Kommentar:  Klart  
 

Socialnämndens mål: Arbeta fram strukturerade och fortlöpande samverkansformer 

IFO ska utveckla samverkan med BUF, Arbete och integration samt 
internt med OF. 

Ja   

Kommentar:  Samverkan med BUF sker på regelbunden basis. varje vecka träffas vi och diskuterar 
kring de områden som tangerar våra verksamheter. Inom ramen för lagstiftningen diskuteras 
också enskilda individer. samverkan med arbete och integration sker på regelbunden basis. I 
samband med att IFO tagit över myndighetsutövning har samverkan mellan OF och IFO blivit 
mycket bättre då regelbundna samtal förs. 
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Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag 

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt    

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag 

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Delvis  

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen   Nej 

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service  Delvis  

Kommentarer: Digitaliseringsplan håller på att färdigställas  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Delvis  

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Delvis  

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Delvis  

Kommentar:  Enhetschefer inom äldreomsorg och funktionsnedsättning går en 
ledarskapsutveckling under 2020/2021 med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser. Medarbetare 
inom äldreomsorgen, omsorg funktionsnedsättning, hemsjukvården och rehab kommer genomgå 
motsvarande utvecklingssatsning riktat till medarbetare.  
Punktinsatser för förbättring av medarbetarskapet.  

 

 

  

Socialnämndens mål: Säkerställa att alla tjänster är tillsatta med tillsvidareanställda och rätt 
kompetens 

Inventera och utveckla en kompetensutvecklingsplan   Delvis  

Kommentar:  IFO har adekvat utbildning på samtliga anställda. Chefstjänst har ej varit möjlig att 
tillsätta pga brist på sökande. Även svårigheter att rekrytera enhetschefer till äldreomsorgen.  
I hälso-och sjukvården har vi hög andel specialistutbildade sjuksköterskor i dagsläget. En vakant 
tjänst där rekrytering pågår. 
Rehabpersonal är svår rekryterat. Vikariat Arbetsterapeut ej tillsatt pga brist på behöriga sökande. 
Låg andel undersköterskor i verksamheten.  

Socialnämndens mål: Minska handläggningstider 

Vidareutveckla handläggningsprocessen för en kortare 
handläggningstid 

Ja   

Kommentar:  Vi arbetar ständigt med att ha så korta handläggningstider som möjligt. Dock är det 
viktigt att hinna med och en risk har varit när omsättning på personal innebär att ärenden inte 
hinner hanteras i tid.  
 

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska jobba förebyggande och hälsofrämjande 

Säkerställ kvalitetstid med utsedd kontaktperson  Delvis  

Möjliggör användandet av tekniska hjälpmedel och digitalisering  Delvis  

Verka för tidiga och samordnade insatser  Delvis  

Kommentar:  Schemalägger tid för kontaktman i så hög utsträckning det går. Arbetar för att det 
ska finnas wi-fi i samtliga av socialförvaltningens lokaler.   
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Affärsverksamhet VA 

RESULTATRÄKNING      

      

Mkr    Budget Prognos 

VA  2021–04 2020 2021 2021 

      

Verksamhetens intäkter, externa poster  7,6 23,5 24,1 24,3 

Verksamhetens intäkter, interna poster  0,5 2,9 0,3 0,3 

Verksamhetens kostnader, externa poster   -4,5 -14,5 -13,7 -14,1 

Verksamhetens kostnader, interna poster  -0,5 -2,1 -1,7 -2,1 

Avskrivningar  -2,0 -6,3 -6,1 -6,0 

Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens nettokostnad  1,1 3,5 2,9 2,4 

Finansiella intäkter, interna poster   10   

Finansiella kostnader, interna poster  -1,0 -14 -2,9 -1,4 

Resultat före extraordinära poster  0,1 0 0 1,0 

      

Extraordinära intäkter  0,0 0   

Extraordinära kostnader  0,0 -2   

Årets resultat  0,1 -3 0,0 1,0 
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BALANSRÄKNING    

Mkr  VA  

  2021–04 2020–12 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa 

poster  123,3 124,4 

Maskiner och inventarier  0,0 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar  123,3 124,4 

   

Omsättningstillgångar   

Förråd  0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar  1,3 0,0 

Kassa och bank  0,6 0,0 

Summa omsättningstillgångar  1,9 0,0 

Summa tillgångar  125,2 124,4 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER   

   

Eget kapital   

Ingående eget kapital  -5,7 -2,8 

Årets resultat  0,1 -2,9 

Summa eget kapital  -5,6 -5,7 

   

Avsättningar  0 0 

   

Skulder   

Långfristiga skulder, externa poster  133,7 133,7 

Långfristiga skulder, interna poster  -3,9 -3,9 

Kortfristiga skulder  1,0 0,3 

Summa skulder  130,8 130,1 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  125,2 124,4 

   

Ställda panter och ansvarsförbindelser   0,0 0,0 
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Bolagen 

AB Lessebohus 

       
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2021–04 2021–04 2021–04 2021 2021 2021 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 20 054 20 267 -213 61 175 60 800 375 

Hyresbortfall -1 229 -933 -295 -3 675 -2 800 -875 

Hyresrabatter -75 -150 75 -250 -450 200 

Övriga rörelseintäkter 1 148 1 150 -2 3 450 3 450 0 

Summa Intäkter 19 898 20 333 -435 60 700 61 000 -300 

       

Rörelsens kostnader       
Underhålls- och 

reparationskostnader -2 364 -3 717 1 352 -10 200 -11 150 950 

Fastighetsskötsel och städ -2 769 -2 017 -752 -8 300 -6 050 -2 250 

Fastighetsadministration -2 782 -2 833 52 -8 300 -8 500 200 

Driftkostnader -7 863 -7 670 -193 -20 000 -19 625 -375 

Fastighetsskatt -304 -300 -4 -950 -900 -50 

Central administration -798 -1 033 235 -2 400 -3 100 700 

Avskrivningar -2 000 -1 983 -17 -6 000 -5 950 -50 

Summa rörelsens kostnader -18 880 -19 553 673 -56 150 -55 275 -875 

       

Rörelseresultat 1 018 780 238 4 550 5 725 -1 175 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  35 25 10 100 75 25 

Räntekostnader -1 143 -1 267 124 -3 500 -3 800 300 

Summa finansiella poster -1 108 -1 242 134 -3 400 -3 725 325 

         

Resultat -89 -461 372 1 150 2 000 -850 
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AB Lessebo Fastigheter 

       
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2021–04 2021–04 2021–04 2021 2021 2021 

       

Rörelsens intäkter       

       

Hyresintäkter 613 615 -2 1 225 1 230 -5 

Övriga intäkter 0 3 -3 5 10 -5 

Summa Intäkter 613 618 -5 1 230 1 240 -10 

       

Rörelsens kostnader       

Rep/U-håll/Fast sköts/Övrigt -17 -33 17 -75 -100 25 

El/Värme/VA/Sopor -75 -76 1 -175 -175 0 

Fastighetsskatt -18 -3 -14 -55 -10 -45 

Administrationskostnader -110 -70 -40 -240 -210 -30 

Avskrivningar -142 -133 -9 -430 -400 -30 

Summa rörelsens kostnader -362 -316 -46 -975 -895 -80 

       

Rörelseresultat 252 303 -51 255 345 -90 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  104 68 35 230 205 25 

Räntekostnader -91 -97 6 -275 -290 15 

Summa finansiella poster 13 -28 41 -45 -85 40 

        

Resultat 264 274 -10 210 260 -50 
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AB Kyrkebyn 

      
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2021–04 2021–04 2021–04 2021 2021 2021 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 377 410 -33 750 820 -70 

Övriga intäkter 0 5 -5 10 15 -5 

Summa Intäkter 377 415 -38 760 835 -75 

       

Rörelsens kostnader       

Rep/U-håll/Fast sköts/Övr fast kostn -1 -33 33 -75 -100 25 

El/Värme/VA/Sopor -103 -96 -7 -225 -205 -20 

Fastighetsskatt -5 -5 0 -20 -15 -5 

Adm/Kont kostn/Styrelse/Övr person 

kostn -91 -63 -28 -200 -190 -10 

Avskrivningar -52 -53 1 -160 -160 0 

Summa rörelsens kostnader -253 -251 -2 -680 -670 -10 

       

Rörelseresultat 124 164 -40 80 165 -85 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  0 2 -2 5 5 0 

Räntekostnader -68 -68 0 -205 -205 0 

Summa finansiella poster -68 -67 -2 -200 -200 0 

        

Resultat 56 97 -42 -120 -35 -85 
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Lessebo Fjärrvärme AB 

       
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2021–04 2021–04 2021–04 2021 2021 2021 

       

Rörelsens intäkter       

Försäljning värme fast 2 385 2 300 85 6 950 6 900 50 

Försäljning värme rörligt 13 108 11 763 1 344 25 500 22 950 2 550 

Övriga rörelseintäkter 7 3 3 10 10 0 

Anslutningsavgifter 236 333 -97 1 000 1 000 0 

Summa Intäkter 15 736 14 400 1 336 33 460 30 860 2 600 

       

Rörelsens kostnader       

Inköp av flis -3 592 -3 277 -315 -7 550 -6 850 -700 

Inköp av värme Lessebo samhälle -2 697 -2 535 -162 -5 650 -5 300 -350 

Inköp övrigt -473 -555 82 -1 160 -1 160 0 

Anslutningsavgifter -236 -333 97 -1 000 -1 000 0 

Reparationer och underhåll -346 -317 -29 -1 000 -950 -50 

Fastighetskostnader -942 -417 -525 -1 500 -1 250 -250 

Frakter och transporter -17 -20 3 -50 -60 10 

Annonsering och marknadsföring -11 -3 -7 -10 -10 0 

Administrativa kostnader -199 -200 1 -600 -600 0 

Köp av driftstjänster -733 -633 -99 -2 200 -1 900 -300 

Köp av VD-tjänst -132 -117 -15 -375 -350 -25 

Köp av ekonom -51 -52 1 -150 -155 5 

Köp av ekonomiassistent -76 -72 -5 -230 -215 -15 

Köp av konsulttjänster -40 -17 -23 -50 -50 0 

Styrelse -89 -60 -29 -190 -180 -10 

Avskrivningar -1 910 -1 892 -18 -5 730 -5 675 -55 

Summa rörelsens kostnader -11 544 -10 499 -1 046 -27 445 -25 705 -1 740 

       

Rörelseresultat 4 191 3 901 290 6 015 5 155 860 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  110 92 18 325 275 50 

Räntekostnader -799 -800 1 -2 400 -2 400 0 

Summa finansiella poster -689 -708 19 -2 075 -2 125 50 

        

Resultat 3 502 3 193 309 3 940 3 030 910 
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) 

  Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2021–04 2021–04 2021–04 2021 2021 2021 

INTÄKTER       

Kommunbidrag  14 479 14 228 251 42 683 42 683 0 

Jämförelsestör, intäkt 0  0 0 0 0 
       

Summa Intäkter 14 479 14 228 251 42 683 42 683 0 

       

Taxor/brandsyn mm 511 622 -111 1 865 1 865 0 

Bidrag 0 17 -17 50 50 0 

Förs. av anl tillg 55  55 0 0 0 
       

Summa intäkter 566 638 -72 1 915 1 915 0 
       

Totala Intäkter 15 045 14 866 179 44 598 44 598 0 
       

KOSTNADER       

Personal -8 177 -9 893 1 716 -29 679 -29 679 0 

Övriga kostnader -5 126 -4 930 -196 -14 789 -14 789 0 

Kapitalkostnader -49 -43 -6 -130 -130 0 

Jämförelsestör. poster 0  0 0 0 0 
       

Summa Kostnader -13 352 -14 866 1 514 -44 598 -44 598 0 
       

Resultat 1 693 0 1 693 0 0 0 
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Kosta Köpmanshus 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2021–04 2021–04 2021–04 2021 2021 2021 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 1 869 4 300 -2 431 9 437 10 500 -1 063 

Övriga rörelseintäkter 0  0 0 0 0 

Summa Intäkter 1 869 4 300 -2 431 9 437 10 500 -1 063 

       

Rörelsens kostnader       

Fastighetskostnader -136 -150 14 -450 -450 0 

Övriga externa kostnader -223 -300 77 -800 -900 100 

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Avskrivningar -2 410 -2 500 90 -7 200 -7 200 0 

Summa rörelsens kostnader -2 769 -2 950 181 -8 450 -8 550 100 

       

Rörelseresultat -900 1 350 -2 250 987 1 950 -963 

       

Finansiella poster       

Ränteintäkter  0 0 0 0 0 0 

Räntekostnader -613 -650 37 -2 500 -2500 0 

Summa finansiella poster -613 -650 37 -2 500 -2 500 0 

       

Resultat -1 513 700 -2 213 -1 513 -550 -963 

       

Bokslutsdispositioner 0  0   0 

Skatt ca 0  0   0 

       

Resultat efter skatt -1 513 700 -2 213 -1 513 -550 -963 
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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 8

2021-05-18 17:02

År 2021 

Månad 01-04 Förvaltning 1-6 D/I  -D 

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

% förbrukning
1 
Kommunledningsförvaltningen

1000 Kommunfullmäktige 0,00 0,00 185,72 761,00 185,72 761,00 24

 1010 Kommunstyrelse/au 0,00 0,00 724,12 2 035,00 724,12 2 035,00 36

 1100 Partistöd 0,00 0,00 162,67 488,00 162,67 488,00 33

 1200 Revision 0,00 0,00 372,56 773,00 372,56 773,00 48

 1210 Valnämnd 0,00 0,00 3,66 11,00 3,66 11,00 33

 1220 Överförmyndare 0,00 0,00 368,33 1 090,00 368,33 1 090,00 34

 1300 Styr och ledning 0,00 0,00 757,78 2 013,00 757,78 2 013,00 38

 1310 
Förvaltn.övergripande pa

-5,04 0,00 399,67 1 468,00 394,64 1 468,00 27

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

 2060 Markreserv -1 273,23 0,00 123,41 457,00 -1 149,82 457,00 -252

 2070 Energirådgivning 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0

 2200 Näringslivsbefrä.åtg. -36,01 -200,00 579,27 2 580,00 543,25 2 380,00 23

 2300 Turistverksamhet -54,01 -369,00 346,96 1 197,00 292,95 828,00 35

 2700 Räddningstjänst 0,00 0,00 3 724,94 11 169,00 3 724,94 11 169,00 33

 2750 Totalförsvar/
samhällssk.

-207,00 -620,00 179,33 620,00 -27,67 0,00 0

 3010 Grundbidrag 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0

 3020 Aktivitetsbidrag 0,00 0,00 54,90 175,00 54,90 175,00 31

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

 3040 Lokalbidrag 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0

 3050 Driftbidrag 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0

 3070 Ridklubbar 0,00 0,00 24,60 30,00 24,60 30,00 82

 3080 Till nämndens 
förfogande

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0
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intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 2 av 8

2021-05-18 17:02

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

% förbrukning
 3090 Driftbidrag övr 

föreningar
0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0

 3110 Bowlingbanor, 
förhyrn.

0,00 0,00 85,78 309,00 85,78 309,00 28

 3120 Kultur/
fritidspris,konsti

0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0

 3130 Studieorganisationer 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 362,00 0

 3140 Kulturprogram/
kulturvht.

0,00 0,00 4,67 49,00 4,67 49,00 10

 3150 Kulturföreningar 0,00 0,00 428,54 1 128,00 428,54 1 128,00 38

 3200 Bibliotek -128,78 -30,00 1 732,58 4 765,00 1 603,80 4 735,00 34

 3230 Programverksamhet 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 86,00 0

 3400 Idrotts- o 
chfritidsanl.

-114,18 -429,00 1 399,45 5 520,00 1 285,28 5 091,00 25

 3500 Fritidsgård -104,69 0,00 409,35 1 450,00 304,66 1 450,00 21

 5300 Färdtjänst 0,00 0,00 533,86 1 695,00 533,86 1 695,00 31

 5760 Borgensåtaganden 
enskilda

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

 6100 Åtg. arbetslöshet -3 535,23 -8 050,00 4 804,56 12 800,00 1 269,33 4 750,00 27

 6200 Flyktingmottagande -8,11 0,00 433,73 1 340,00 425,62 1 340,00 32

 9100 Klk-utveckling -11,39 -5,00 1 329,22 5 012,00 1 317,83 5 007,00 26

 9110 Klk-service och 
kansli

-182,83 -545,00 1 762,92 5 380,00 1 580,10 4 835,00 33

 9120 Klk-ek.service -5 487,70 -15 329,00 6 914,00 22 493,00 1 426,30 7 164,00 20

 9130 Klk-personalservice -1,98 0,00 1 892,91 5 179,00 1 890,94 5 179,00 37

 9140 Fritidsservice -5,23 -8,00 462,99 1 360,00 457,76 1 352,00 34

 9800 Måltidsförvaltning -10 024,30 -27 740,00 9 912,13 27 840,00 -112,17 100,00 -112

Summa 1  -21 179,70 -53 325,00 40 114,63 122 487,00 18 934,94 69 162,00 27

2 
Samhällsbyggnadsförvaltning

1020 
Samhällsbyggnadsnämnd

0,00 0,00 107,78 362,00 107,78 362,00 30
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet
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Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

% förbrukning
 2010 SBF stab -156,35 -285,00 1 254,80 4 192,00 1 098,45 3 907,00 28

 2020 Plan- och 
byggkontor

-388,09 -850,00 595,15 2 113,00 207,06 1 263,00 16

 2030 Detaljplaner 0,00 -290,00 0,00 90,00 0,00 -200,00 0

 2040 Primärkartor -32,41 -41,00 0,00 90,00 -32,41 49,00 -66

 2070 Energirådgivning -26,00 -78,00 7,32 99,00 -18,68 21,00 -89

 2080 Cafetéria -59,27 -315,00 90,94 475,00 31,68 160,00 20

 2300 Turistverksamhet -7,80 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0

 2400 Gator o vägar -89,99 -276,00 4 148,13 9 568,00 4 058,14 9 292,00 44

 2500 Park 0,00 0,00 1 247,02 3 613,00 1 247,02 3 613,00 35

 2600 Miljöskydd -175,38 -500,00 1 158,13 3 173,00 982,75 2 673,00 37

 2610 Sjökalkning -946,24 -1 520,00 1 069,95 1 789,00 123,71 269,00 46

 2620 Biotopvård 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0

 2640 Hälsoskydd -17,29 -55,00 8,34 40,00 -8,95 -15,00 60

 2650 Livsmedel -156,67 -479,00 -0,09 9,00 -156,76 -470,00 33

 2670 Enskilda avlopp -35,49 -130,00 0,00 0,00 -35,49 -130,00 27

 3400 Idrotts- o 
chfritidsanl.

-13,35 0,00 13,35 0,00 0,00 0,00 0

 5200 Bostadsanp.bidrag 0,00 0,00 82,77 700,00 82,77 700,00 12

 8000 Arbetsomr. och 
lokaler

-525,41 -1 751,00 860,19 1 884,00 334,78 133,00 252

 8100 Skogsmark, 
arrenden

-40,04 -1 142,00 47,75 604,00 7,70 -538,00 -1

 8650 Vatten -4 016,98 -12 024,00 2 421,41 6 851,00 -1 595,57 -5 173,00 31

 8660 Distribution -211,37 -510,00 1 948,64 6 602,00 1 737,27 6 092,00 29

 8670 Avloppsvattenrening -3 792,54 -11 839,00 2 991,68 9 254,00 -800,87 -2 585,00 31

 8680 Avloppspumpstation 0,00 0,00 567,99 1 666,00 567,99 1 666,00 34

 8700 Avfallshantering 0,00 0,00 -0,59 0,00 -0,59 0,00 0

 9200 Anläggning -2 603,87 -6 715,00 2 505,81 6 715,00 -98,06 0,00 0
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Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

% förbrukning
 9210 Fastighetsskötare -3 039,53 -7 293,00 2 777,78 7 293,00 -261,75 0,00 0

 9220 Poolbilar -59,67 -179,00 95,89 179,00 36,22 0,00 0

 9240 Arbetsmaskiner -834,90 -1 969,00 701,01 1 969,00 -133,88 0,00 0

 9260 Externa arbeten -140,40 -254,00 105,65 254,00 -34,75 0,00 0

 9270 Lessebohus -199,01 -1 435,00 199,56 1 435,00 0,55 0,00 0

 9300 Fjärrvärme -761,79 -2 063,00 759,91 2 063,00 -1,89 0,00 0

 9750 Övriga fastigheter -5 244,01 -15 451,00 6 329,75 19 452,00 1 085,74 4 001,00 27

 9760 Skolfastigheter -8 456,02 -25 355,00 8 403,27 24 071,00 -52,75 -1 284,00 4

 9770 Förskola -3 258,96 -9 776,00 3 299,41 9 916,00 40,45 140,00 29

 9790 Servicehus -4 181,92 -12 524,00 4 014,88 11 469,00 -167,03 -1 055,00 16

Summa 2  -39 470,74 -115 099,00 47 821,38 137 992,00 8 350,64 22 893,00 36

3 Myndighetsnämnd 1030 Myndighetsnämnd 0,00 0,00 64,76 257,00 64,76 257,00 25

Summa 3  0,00 0,00 64,76 257,00 64,76 257,00 25

5 Barn och 
utbildningsförvalt

1050 Barn och 
utbildningsnämnd

0,00 0,00 204,62 683,00 204,62 683,00 30

 1350 Övrig verks.h. Bun -0,27 0,00 39,07 118,00 38,79 118,00 33

 3300 Adm kultur/
musikskola

-0,29 0,00 149,54 455,00 149,25 455,00 33

 3310 Verksamhet 
kulturskola

-243,35 -190,00 1 366,51 3 885,00 1 123,16 3 695,00 30

 4000 Adm/ledning 
förskolor

-13,46 0,00 1 355,94 4 167,72 1 342,48 4 167,72 32

 4010 Förskolor -4 769,59 -7 720,00 24 299,36 66 857,28 19 529,76 59 137,28 33

 4080 Fördelning 
förskoleverks.

-1,40 0,00 54,38 0,00 52,98 0,00 0

 4090 Öppna förskolan -122,23 -279,00 275,31 1 138,00 153,08 859,00 18

 4120 Fritidshem -645,48 -1 887,00 2 986,20 9 814,01 2 340,72 7 927,01 30

 4290 Förskoleklass -20,44 0,00 1 710,67 4 760,31 1 690,23 4 760,31 36
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 4300 Adm låg-

mellan,hög,bo,sbo
-1,01 0,00 2 529,29 7 494,14 2 528,29 7 494,14 34

 4310 Fördelning 
grundskolan

-5 976,61 -136,00 7 264,69 9 896,00 1 288,08 9 760,00 13

 4320 Verksamhet skolår 
1-6

-2 180,71 -902,00 24 152,02 65 117,33 21 971,31 64 215,33 34

 4360 Verksamhet skolår 
7-9

-703,37 -972,00 13 226,98 36 244,10 12 523,61 35 272,10 36

 4370 Undervisn. asyl -1 615,40 -1 675,00 0,00 0,00 -1 615,40 -1 675,00 96

 4390 Elevhälsa -171,34 0,00 2 374,44 8 205,41 2 203,09 8 205,41 27

 4420 Verksamhet särskola -75,92 0,00 3 522,65 11 235,86 3 446,73 11 235,86 31

 4500 Gymnasieskolan 
administr.

0,00 0,00 350,38 1 053,74 350,38 1 053,74 33

 4520 Verksamhet 
gymnasieskolan

-1 170,77 -1 353,00 17 314,59 49 801,27 16 143,82 48 448,27 33

 4530 Gymnasiesärskola -10,00 0,00 778,78 2 784,93 768,79 2 784,93 28

 4700 Adm frivilliga 
skolformer

0,00 0,00 405,85 1 252,86 405,85 1 252,86 32

 4710 Grundvux inkl 
kunskapslyf

-11,40 -94,00 364,80 1 249,13 353,39 1 155,13 31

 4720 Gymn.vux inkl 
kunskapslyf

-2,22 0,00 533,84 1 631,07 531,62 1 631,07 33

 4730 Stb Lärcenter -350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0

 4740 Särvux -0,81 0,00 86,28 350,92 85,47 350,92 24

 4750 Samhällsorientering -0,86 0,00 105,27 447,87 104,41 447,87 23

 4760 Sfi -117,37 0,00 2 648,03 7 645,06 2 530,66 7 645,06 33

 4790 Yrkesvux -826,73 0,00 560,91 0,00 -265,82 0,00 0

 9500 Fördeln. alla -9,54 0,00 2 267,05 6 464,00 2 257,51 6 464,00 35

Summa 5  -19 040,58 -15 208,00 111 277,45 302 752,00 92 236,87 287 544,00 32

6 Socialförvaltningen 1060 Socialnämnd 0,00 0,00 265,36 853,00 265,36 853,00 31

60



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

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 6 av 8

2021-05-18 17:02

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

% förbrukning
 1360 Övrig verks.h. Sn 0,00 0,00 49,00 147,00 49,00 147,00 33

 5050 Rehabenhet -55,29 -48,00 1 871,01 5 890,00 1 815,72 5 842,00 31

 5100 Hemsjukvård -629,29 -292,00 6 163,83 17 449,00 5 534,54 17 157,00 32

 5120 Enhetschef ÄO -13,91 0,00 1 413,24 6 268,00 1 399,33 6 268,00 22

 5130 Hemtjänst -7 380,43 -15 646,00 27 008,72 59 953,00 19 628,29 44 307,00 44

 5140 Gruppboende -352,47 -1 039,00 4 523,04 12 337,00 4 170,57 11 298,00 37

 5150 Särskilt boende 0,00 0,00 0,00 15 163,00 0,00 15 163,00 0

 5210 Vardagsstöd -223,57 -125,00 1 550,06 5 044,00 1 326,49 4 919,00 27

 5240 Bost m särsk 
service lss

-219,74 -210,00 4 317,54 11 796,00 4 097,80 11 586,00 35

 5350 Fritidsledare -43,45 0,00 299,97 1 449,00 256,51 1 449,00 18

 5380 Personlig assistent, 
lss

0,00 0,00 356,34 1 340,00 356,34 1 340,00 27

 5390 Personlig assistent, 
lass

-1 515,86 -4 622,00 527,89 2 019,00 -987,97 -2 603,00 38

 5403 Bostad m särskild 
service Oden

-285,93 -590,00 2 437,45 7 435,00 2 151,52 6 845,00 31

 5406 Bostad m särsk serv 
Smålandsg

-215,91 -450,00 2 609,86 7 735,00 2 393,95 7 285,00 33

 5407 Bostad m särsk 
service Runda v

-180,83 -470,00 1 875,69 5 382,00 1 694,86 4 912,00 35

 5420 OF Natt -30,13 0,00 1 509,10 3 478,00 1 478,97 3 478,00 43

 5430 Daglig verksamhet -76,75 -100,00 1 059,58 3 577,00 982,83 3 477,00 28

 5440 Korttidsvistelse -879,41 -1 251,00 1 479,21 2 245,00 599,80 994,00 60

 5450 Korttidstillsyn -11,24 0,00 144,32 419,00 133,08 419,00 32

 5460 Ledsagarservice 0,00 0,00 50,67 230,00 50,67 230,00 22

 5470 Avlösarservice 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0

 5480 Kontaktperson 0,00 0,00 895,35 1 982,00 895,35 1 982,00 45
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 5500 Inst.vård vuxna 

missbr.
-51,42 -60,00 232,33 750,00 180,91 690,00 26

 5510 Familjehemsvård 0,00 0,00 918,40 0,00 918,40 0,00 0

 5530 Strukturerad öppen 
vård

-2,21 0,00 606,41 792,00 604,20 792,00 76

 5540 Övriga öppna 
insatser

0,00 0,00 371,76 191,00 371,76 191,00 195

 5600 Institutionsvård b/u -79,12 0,00 3 043,62 5 886,00 2 964,51 5 886,00 50

 5610 Familjehemsvård b/u -282,85 -20,00 2 251,34 1 913,00 1 968,49 1 893,00 104

 5630 Strukturerad 
öppenvård

-13,27 0,00 1 331,13 2 430,00 1 317,86 2 430,00 54

 5710 Övrig vuxenvård -88,75 -272,00 149,58 392,00 60,83 120,00 51

 5720 Plac våld nära 
relationer

0,00 0,00 23,53 500,00 23,53 500,00 5

 5750 Ekonomiskt bistånd -3,77 -30,00 1 553,84 5 004,00 1 550,07 4 974,00 31

 5800 Familjerådgivning 0,00 0,00 38,33 115,00 38,33 115,00 33

 5810 Övrig verksamhet 0,00 0,00 22,99 696,00 22,99 696,00 3

 5900 Ifo gem adm -2,79 0,00 1 630,05 4 518,00 1 627,25 4 518,00 36

 6011 Asyl under 18 år 0,00 -492,00 133,59 289,00 133,59 -203,00 -66

 6012 Asyl över 18 år 0,00 0,00 303,40 893,00 303,40 893,00 34

 6021 Put under 18 år 236,52 -1 013,00 236,51 503,00 473,03 -510,00 -93

 6022 Put över 18 år -342,34 -281,00 174,85 630,00 -167,48 349,00 -48

 6100 Åtg. arbetslöshet -0,28 0,00 80,99 0,00 80,71 0,00 0

 6200 Flyktingmottagande -1 801,80 -4 796,00 4 754,22 6 964,00 2 952,43 2 168,00 136

 6210 Hvb-hem 0,00 0,00 -38,49 0,00 -38,49 0,00 0

 8150 Bostadsverksamhet -822,02 -2 121,00 800,93 2 376,00 -21,08 255,00 -8

 9600 Socialk. adm,  k-
ställe

-0,81 0,00 1 374,76 5 099,00 1 373,96 5 099,00 27

 9605 Alkoholtillstånd 0,00 -70,00 0,30 225,00 0,30 155,00 0
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 9610 Biståndshandläggare -0,50 0,00 806,83 2 351,00 806,32 2 351,00 34

 9620 Enhetschef OF -3,65 0,00 913,16 2 214,00 909,51 2 214,00 41

 9650 Mas. adm 0,00 0,00 236,85 716,00 236,85 716,00 33

 9660 Verksamhetschef 
VoO

0,00 0,00 385,92 1 151,00 385,92 1 151,00 34

 9670 Gem.adm. äo/ho/ifo -3,84 0,00 251,12 733,00 247,27 733,00 34

 9680 Administration VoO -1,35 0,00 719,22 3 046,00 717,87 3 046,00 24

Summa 6  -15 378,45 -33 998,00 83 714,68 222 606,00 68 336,24 188 608,00 36

  -95 069,46 -217 630,00 282 992,91 786 094,00 187 923,45 568 464,00 33
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 134 Dnr 2021/111-1.4.1 
 

Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-
2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. Fastställa resultatbudget för 2022 samt fastställa balans-, 

finansierings- och investeringsbudget för 2022 i enlighet med 
Socialdemokraterna och Centerpartiets förslag. 

2. Fastställa verksamhetsplan för 2023–2025 tillika budgetram för 
kommande treårsbudget. 

3. Fastställa finansiella mål och verksamhetsmål för 2022 i enlighet 
med budgetdokumentet. 

4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och 
gemensamma planeringsförutsättningar för kommande årsbudget 
2023 med verksamhetsplan 2024–2026 för drift och 
investeringar. 

 
Reservation 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Ingmar Aronsson (KD) reserverar sig mot förslaget till budget där KD 
anser att såväl Barn- och utbildningsnämnden som Socialnämnden är 
underfinansierade och ställs inför dramatiska besparingskrav. KD 
återkommer till kommunfullmäktige 24 juni med ett förslag som 
innebär förstärkningar till dessa båda nämnder. 
 
Ärendebeskrivning 
Budget 2022 ska beslutas i enlighet med beslutad budgetprocess.  
 
Lars Altgård (S) redogör kort för Socialdemokraterna och 
Centerpartiets budgetförslag, vilket föreslagits av arbetsutskottet.  
 
Marcus Dackling (M) lägger vid sammanträdet fram Moderaternas 
budgetförslag och föredrar detsamma.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25 § 92 
Budgetförslag från Socialdemokraterna och Centerpartiet 
Budgetförslag från Moderaterna  
 
Yrkanden 
Angelica Karlsson (C), Anders Jonsäng (C) och Göran Borg (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottet förslag (Socialdemokraterna och 
Centerpartiets budgetförslag).  
 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) yrkar bifall till 
Moderaternas budgetförslag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer de båda förslagen till budget mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
(Socialdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 92 Dnr 2021/111-1.4.1 
 

Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-
2025 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. Fastställa resultatbudget för 2022 samt fastställa balans-, 

finansierings- och investeringsbudget för 2022. 
2. Fastställa verksamhetsplan för 2023–2025 tillika budgetram för 

kommande treårsbudget. 
3. Fastställa finansiella mål och verksamhetsmål för 2022 i enlighet 

med budgetdokumentet. 
4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och 

gemensamma planeringsförutsättningar för kommande årsbudget 
2023 med verksamhetsplan 2024–2026 för drift och 
investeringar. 

 
Reservation 
Marcus Dackling (M) och Anders Karlsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet (undantaget punkt 4) till förmån för egna budgetförslag som 
läggs inför kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Lars Altgård (S) föredrar Socialdemokraterna och Centerpartiets 
budgetförslag, där resultat 2022 uppgår till 11,4 mkr. Ekonomichef 
Maria Trulsson och controller Elin Andersson kompletterar 
redogörelsen med plan 2023-2025, detaljerad information per nämnd 
samt investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Socialdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag 2022 med      
verksamhetsplan 2023-2025
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 Inledning 
 

Kommunens budget med plan för kommande tre år är ett centralt dokument för att styra den 
kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Beslut om budgeten fattas av 
kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Budgetens roll är att inom 
de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål 
och inriktningar. Mål- och verksamhetsstyrningen ska stödja verksamheternas arbete med att 
nyttja resurserna effektivt och att tillhandahålla tjänster med hög kvalité. 

I budgeten tilldelas nämnderna ekonomiska ramar för sin verksamhet och utifrån dessa 
arbetar nämnderna fram en internbudget för 2022. Varje nämnd ansvarar för, förutom att 
säkra sitt basuppdrag, att genom internbudgeten bidra till utveckling i enlighet med 
fullmäktiges budget.  

Den 22 december i fjol fattade kommunstyrelsen beslut om en uppdaterad budgetprocess som 
framtagandet av denna rambudget bedrivs efter. De tydligaste förändringarna i processen  
jämfört med tidigare är att arbetet med att ta fram budgeten påbörjas tidigare och att fler 
tillfällen finns inplanerade för politisk dialog. 

 

 
 

Budgetarbetet påbörjades i januari då företaget Finanslogik tillsammans med ekonomi-
avdelningen höll en workshop med KSAU, som är budgetberedning, på temat att skapa en 
gemensam bild av hur beslut om investeringar, resultatnivåer och annat kommer att påverka 
kommunens framtida ställning. 

Därefter, den 3 februari, hölls en heldags digital budgetuppstart med KSAU och presidierna 
för samtliga nämnder och bolagsstyrelser där omvärldsanalyser presenterades och där fokus i 
övrigt var kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska utmaningar och vilka möjliga 
vägval som finns. Där fanns också med ett informationspass med inriktning på digitaliserings-
utveckling.  

I början av mars i samband med färdigställandet av årsbokslutet för 2020 träffade respektive 
förvaltnings presidium och förvaltningschef kommunstyrelsens presidium för genomgång av 
siffrorna och i detta sammanhang efterfrågade kommunledningskontoret nämndernas behov 
av resurser för kommande budgetår.  

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

Verksamhetsmål och finansiella mål, redovisas under egna rubriker, och ingår som underlag i 
årsbudget 2022 med verksamhetsplan 2023–2025.  
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Befolkningen har inte ökat i den takt de senaste årens budgetar beräknat, men nybyggnation 
av lägenheter och villor gör att även denna budget och plan räknar med en något ökad 
folkmängd jämfört med utfallet vid årsskiftet 2020/2021 som var 8 655 personer. Budget 2022 
är beräknad på ett invånarantal om 8 700 personer med en ökning med 100 personer till året 
efter och därefter en ökning om 50 personer per år. I jämförelse med den plan som beslutades 
i fjol för 2022 så är invånarantalet i denna budget 100 personer lägre, vilket påverkar 
skatteintäkterna negativt. 

De tilldelade ramarna innehåller inte någon fastställd finansiell uppräkning över tid, förutom 
för löneökningar och för de interkommunala ersättningarna gällande gymnasiet. Översyn över 
prisuppgångar görs endast efter äskanden, i denna plan har till exempel uppjusteringar gjorts 
för ökade kostnader för Microsoft licenser. Att det inte finns en allmän uppräkning för 
exempelvis råvaror och förbrukningsmaterial utifrån prisindex för kommunal verksamhet gör 
att det måste till en effektivisering över tid hos nämnderna även vid en oförändrad ram.  

Det är viktigt att god ekonomisk hushållning bibehålls och när investeringsnivåerna nu från 
2018 och framåt under planperioden ligger betydligt högre än det snitt som legat på 27 mkr/år 
under åren 2000–2017 är det viktigt att de finansiella måltalen ses över. En högre 
investeringstakt ger stigande avskrivningar och ökade lån/räntekostnader under perioden. Det 
långsiktiga resultatmålet ökas till 2% av skatter och bidrag.   

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

Budgetens roll är att ange de ekonomiska ramarna och vilka mål kommunen ska styra mot. 
Enligt tidplanen skall nämnderna besluta om internbudget 2022 senast den 16 december. 
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 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Kommunfullmäktiges budget syftar till att leda utvecklingen av kommunen framåt. 
Verksamheterna ska utifrån budgeten bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt 
sätt samt bidra till måluppfyllelse.  

Vi arbetar långsiktigt med en röd tråd och där ingår Lessebo kommuns vision som 
kommunfullmäktige tidigare beslutat om: ”Tillsammans skapar vi en grön kommun som vi 
är stolta över och där vi bryr oss om varandras framtid”. 

När man bor och verkar i Lessebo kommun ska man känna trygghet oavsett var man befinner 
sig, trygg i förskola och skola, ute i samhället eller om man behöver ta del av kommunens 
omsorg. Välfärd för alla skapas genom en trygg och stabil arbetsmarknad, där man har ett 
arbete och egen försörjning. Alla ska uppleva att vårt samhälle är tryggt och inkluderande och 
att vi tar ansvar tillsammans för en framtid för alla. 

Ett konkret mål som finns i vår utvecklingsstrategi är ”Lessebo kommun gör en hållbar resa 
där vi är fler än 10 000 invånare 2025”, vi behöver växa för att vi ska kunna bibehålla och 
utveckla våra verksamheter på alla våra orter för våra invånare. För att möjliggöra detta har vi 
tagit fram flera detaljplaner för att kunna erbjuda attraktiva tomter för både villor och 
flerfamiljshus och arbetet med detta fortsätter även framöver. Vi satsar även på detaljplaner 
för verksamheter och industri. 

Kommunen har en stabil ekonomi, vi är nu inne i en investeringsperiod där vi satsar på bland 
annat förskolor och skolor. Det är viktigt att vi har långsiktiga mål och planer för våra 
verksamheter och att vi har stabila resultat för att kunna fortsätta investera. 

I framtiden kommer andelen äldre öka samtidigt som arbetskraften inte ökar i samma takt 
detta innebär att vi måste påbörja ett omställningsarbete och arbeta smartare. En besparing 
medför ofta en lägre volym och/eller en lägre kvalité. Vi måste effektivisera vilket innebär att 
man med samma resurser får ut en större volym och/eller högre kvalité.  

I vår budget för 2022 har Barn och utbildningsnämnden fått de resurser de önskat med endast 
justering för barn och elevantalet men även de har krav på sig att effektivisera, detta genom att 
leverera en högre kvalité som vi mäter med meritvärden och behörighet till gymnasiet. 
Socialnämnden har fått mindre resurser utifrån att statsbidragen har förvunnit för mottagning 
av nyanlända, detta har varit känt sedan flera år tillbaka och funnits med i tidigare årsbudgetar, 
där är kravet på effektivisering att bibehålla kvalitén. 

Vi har en utmaning med hög arbetslöshet, den beror framförallt på ett tidigare högt 
mottagande, där satsar vi resurser på arbetsmarknadsenheten för att underlätta för fler att 
komma ut på arbetsmarknaden och bort från bidragsberoende. Vi måste också fortsätta arbeta 
med våra företag och underlätta och hjälpa både våra befintliga och nya företagare. 

En annan viktig satsning är flytten av Kulturskolan till det nya Kulturhuset och de nya 
verksamheter för våra ungdomar som är tänkt att ska finnas där och i alla våra orter med 
anställda fritidsledare som hjälp. Detta tillsammans med andra trygghetsskapande åtgärder 
kommer ge effekt på den upplevda tryggheten vilket är viktig för oss alla. 

Pandemin har gjort oss påminda om att vi måste kunna anpassa vår 
ekonomi och vår verksamhet vilket vi förhoppningsvis har nytta av i vårt 
framtida arbete.  

Med budgeten 2022 ska Lessebo kommun fortsätta sitt arbete med att 
vara en attraktiv kommun och arbetsgivare, vi har kommit en bit på väg 
men vi kan och vill komma längre.  

Lars Altgård (S)  
Kommunstyrelsens ordförande 
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 Nettodriftkostnad per nämnd/Nettoinvestering 2022 
 

Nettodriftkostnad per nämnd 2022 

 

Nettodrift, 2022 Tkr  Nettoinvest. 2022 Tkr 

KS / KLK  69 957  Gator, park  7 600 

Samhällsbyggnad 22 198  Ks/Mark/Byggnad 1 000 

Myndighetsnämnd 257  VA  10 900 

Barn & Utbildning 287 828  Kultur & Fritid 250 

Socialnämnd  184 329  Fastigheter  20 100 

Finansiering  31 831  Ks - IT  4 500 

    Inventarier, övrigt 7 360 

       

  596 400    51 710 

 

Nettoinvesteringar 2022 

KS / Klk
12% Samhällsbyggnad

4%

Myndighetsnämnd
0%

Barn & Utbildning
48%
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7%
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21%
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0%
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39%
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14%
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Omvärldsanalys  

 

Samhällsekonomisk utveckling 

Kommunsektorn har en utmanande tid framför sig där det blir fler yngre och äldre i samhället 

men relativt sett färre som arbetar och betalar skatt. Kommunerna behöver klara av ett allt 

större uppdrag med mindre pengar. Behovet av tydliga prioriteringar, nya och innovativa 

lösningar och samarbeten växer för att säkra en hållbar utveckling och välfärd. 

 

Information från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 21:20 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot 

normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 

räknar SKR med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i 

produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. 

Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något 

lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 

förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 

ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.  

SKR:s prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. Det är en effekt av 

den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst. Antalet sysselsatta minskade, en mindre 

andel av de sysselsatta arbetade (eftersom fler var frånvarande) och den arbetade tiden per 

person minskade kraftigt. Det motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av 

permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, men 

lönesumman växte ändå med mindre än en procent. Samtidigt ökade visserligen inkomster 

från arbetslöshetsersättning och sjukpenning mycket kraftigt, till stor del en följd av covid-19-

pandemin och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna. Men 

skatteunderlagstillväxten ser ändå ut att ha stannat en bit över två procent. 
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Under tredje kvartalet 2020 inleddes en snabb konjunkturåterhämtning. Men när pandemins 

andra våg vällde in under senare delen av hösten upphörde återhämtningen nästan helt och 

den går fortfarande på sparlåga. Trots det räknar SKR med att lönesumman ökar betydligt mer 

2021 än 2020. Det beror främst på att de prognostiserar tilltagande ökning av arbetade timmar 

under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av befolkningen 

då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer 

normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men 

arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är att SKR räknar med 

en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021. 

Konjunkturåterhämtningen ger tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2022 

För nästa år visar SKR:s beräkningar att skatteunderlagstillväxten tilltar till den historiska 

trenden, för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till väsentligt lägre ökningstal. De bygger på 

SKR:s scenario för den samhällsekonomiska utvecklingen, som efter 2021 innebär stadig 

konjunkturförbättring med ihållande stor ökning av arbetade timmar, framförallt 2022. 

Därefter ökar arbetade timmar långsammare men ändå i relativt hög takt både 2023 och 2024, 

då arbetsmarknaden når konjunkturell balans. Löneökningarna tilltar gradvis i vår 

framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med 

antagandet om låg inflation, liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin. 

Den underliggande utvecklingen 

Skatteunderlagets utveckling påverkas av flera regelförändringar vars effekter på regioners och 

kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella 

statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den 

faktiska alla år 2020–2023 (diagram 1). Både år 2020 och 2021 drar ytterligare höjning av 

grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska ökningen. Det motverkas delvis 

av ändrade värden för förmånsbilar 2021, men nettoeffekten är negativ. ÅR 2022 ökar effekten 

av ändrade värden för förmånsbilarna något, vilket ger en underliggande ökningstakt som är 

marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilar 

ytterligare samtidigt som höjd riktålder i pensionssystemet minskar grundavdragen. Båda dess 

höjer den faktiska ökningstakten jämfört med den underliggande. 
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 God ekonomisk hushållning och finansiella mål  
 

Kommunallagen slår fast att kommuner och kommunkoncerner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Det gäller på både kort och lång sikt. Begreppet god ekonomisk 
hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

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

Lessebo kommun har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Syftet med 
riktlinjerna är att ge en uttolkning av vad som är god ekonomisk hushållning för Lessebo 
kommun samt att reglera utformningen och användningen av resultatutjämningsreserven 
(RUR).  

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

Syftet med att ha en resultatutjämningsreserv är att ge möjlighet till att utjämna svängningar 
i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 

RUR ska användas ansvarsfullt och med stor försiktighet. Den får inte användas för att undvika 
eller skjuta fram långsiktigt nödvändiga beslut om effektivisering eller förändring av 
verksamhet utifrån andra faktorer än just konjunktursvängningar, till exempel anpassningar 
utifrån förändringar i demografin. Enligt Lessebo kommuns beslut är riktvärdet för när det är 
tillåtet att disponera medel ur RUR när den årliga tillväxten i det underliggande 
skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.  

Medel från RUR får användas för att täcka upp till maxnivån för en normalskatte-
underlagstillväxt. I 2021 års budget planeras uttag från RUR med 1,5 mkr. Enligt SKR:s 
prognoser är konjunkturläget sådant att det inte är möjligt att disponera medel från RUR för 
budgetår 2022. 
 

 
 Bild ur SKR:s cirkulär 21:20  från den 29 april 2021   
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God ekonomisk hushållning  

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas 
pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. Finansiella 
mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.  

Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna 
som ryms inom de finansiella målen, d.v.s. koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa 
behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att 
göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt.  
 
Det behövs positiva resultat för att finansiera investeringar och värdesäkra anläggnings-
tillgångar, för att beakta samtliga pensionsåtaganden, för utveckling och för att konjunktur-
anpassa resultatet. Kommunen har byggt upp soliditeten under en period genom att inte nyttja 
alla tilldelade medel för nyanlända och genom att hålla nere investeringarna. De senare åren 
har dock investeringsnivån gått upp betydligt och även om resultatet för 2020 var bra så sjönk 
soliditeten något.  

 

 
För framtiden är det mycket viktigt att ekonomin utvecklas i finansiell balans. Särskilt eftersom 
budgeten för 2021 är svag och anpassad till den lågkonjunktur vi är inne i. Ett konjunktur-
anpassat resultat innebär att under goda tider ha ett större positivt resultat och under sämre 
tider ett mindre positivt resultat. Covid 19 har bidragit till en konjunktursvacka och i budget 
2021 finns ett planerat uttag från RUR med 1,5 mkr för att nå balanskravet. Det planerade 
uttaget 2021 om 1,5 mkr är samma belopp som sattes av till RUR under 2020 när kommunen 
hade ett bra resultat. 
 

siffror i mkr 

Utfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

Finansiellt mål,  
resultat efter finansnetto 5,7 -1,5 11,4 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 592,7 588,2 606,5 

Resultat efter finansnetto 34,1 -1,5 11,4 

Årets resultat 20,8 -1,5 11,4 

Tidigare avsatt till RUR 17,5 19,0 19,0 

Avsättning till RUR 1,5 - - 

Ianspråktagande av RUR  - 1,5 - 

Balanskravsresultat 9,9 0 11,4 

Summa RUR 19,0 17,5 17,5 
 
I detta dokument finns budget 2021 med som jämförelse. I sammanhanget med god 
ekonomisk hushållning är det angeläget att påtala vikten av budgetföljsamhet. Resultatet för 
det första tertialet 2021 är precis färdigställt vid denna budgets utskick för beslut och för årets 
första fyra månader visar Socialnämnden ett större underskott och deras prognos för helår 
2021 är ett budgetöverdrag med 22 mkr. Helårsprognosen för kommunen som helhet för 2021 

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat, tkr 20 818 8 856 -10 434 43 016 51 255 24 369

Nettoinvesteringar, tkr 84 912 88 239 69 280 23 004 27 984 26 096

Soliditet 41% 43% 41% 42% 37% 30%

Soliditet fullfondering 23% 22% 20% 18% 11% 3%
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ligger på -13,6 mkr d v s 12,1 mkr sämre resultat än budgeterat. Skulle prognosen vara 
verklighet när året är slut kommer nyckeltalen att försämras mot det som nu redovisas i budget 
2021. I resultatinformationen för april prognostiseras balanskravsresultatet bli negativt för 
helåret 2021, vilket om prognosen uppfylls får konsekvenser på kommande år.  

En annan viktig parameter för god ekonomisk hushållning är att ha rimliga investeringsnivåer 
och att ha en plan för finansiering av investeringarna. Lessebo kommun kommer under 
planperioden att göra investeringar i bland annat förskolor och skolor som innebär 
upptagande av nya lån. Ju högre investeringsnivån är desto högre resultat behövs för att kunna 
bibehålla soliditetsnivån. På längre sikt är det viktigt med att komplettera dagens finansiella 
målsättningar med ett mål för självfinansieringsgrad, som mäts förslagsvis under en rullande 
femårsperiod.   

 

Lessebo kommuns finansiella mål år 2022  

Målen för god ekonomisk hushållning ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i 
samband med beslut om budget. För soliditetsmålet behålls samma målnivå som för år 2020 
och 2021, utfallet för soliditeten per 30 april 2021 var 41,8% för kommuntotal och 50,5% för 
den skattefinansierade verksamheten. 
 
Målen för 2022 är 

 

• Resultat efter finansnetto:  Det långsiktiga målet är att resultatet ska uppgå  

    till minst 2% av skatteintäkterna inkl. bidrag. 

    För 2022 sätts målet till > 11, 4 mkr 

 

 

• Soliditet:   Kommuntotal: Högre än 38 % 

Skattefinansierad: Högre än 48 %  

 

 

 

Finansiella mål för de kommunala bolagen 

God ekonomisk hushållning innefattar hela kommunkoncernen. I ägaranvisningarna till de 
helägda bolagen finns följande resultat och soliditetskrav formulerade 

 

 

 

 

Avkastning på 

sysselsatt kapital Soliditet

AB Lessebohus Lägst 3% Minst 10 %

AB Lessebo Fastigheter Lägst 2 % Minst 10 %

AB Kyrkebyn 3 Lägst 2 % Minst 10 %

Lessebo Fjärrvärme AB Lägst 3,5 % Minst 5 %
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 Mål och riktlinjer för verksamheten  
 

Det finns ett naturligt egenintresse för varje organisation att medvetet driva verksamheten mot 
tydliga mål och att vinnlägga sig om att återberätta för uppdragsgivarna vad man åstadkommit. 
Mål och riktlinjer är liksom uppföljning viktiga politiska instrument.  

Genom att formulera tydliga mål och riktlinjer har de förtroendevalda möjlighet att staka ut 
den politiska färdriktningen. Fullmäktige tydliggör nämndernas uppdrag och nämnderna 
tydliggör vad tjänstemannaorganisationen skall utföra. Genom uppföljningen riktas intresset 
mot vad som åstadkoms och de förtroendevalda får underlag för ansvarsutkrävande och behov 
av förnyade insatser. Lagstiftningen understryker denna betydelse. Lagstiftaren har valt att 
inte närmare precisera vad man menar med mål och riktlinjer eller hur sådana bäst formuleras 
och tillämpas. Detta får inte tolkas som att vi skall slå oss till ro och vara nöjda med det arbete 
som sker idag. Avsaknaden av preciseringar får snarast tolkas som att den framtida 
utvecklingen kan ta olika vägar och att det för närvarande varken är möjligt eller önskvärt att 
peka ut en bästa väg.  

Öppenheten är positiv och ger varje kommun och region möjlighet att fortsätta utveckla sitt 
arbete med att tydliggöra mål och riktlinjer utifrån de olika ansatser som valts.  

 

Vision för Lessebo kommun 
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Agenda 2030 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en social, 

ekologiskt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommunerna har en viktig roll i 

genomförandet, bland annat skola, omsorg och samhällsplanering är verksamheter som direkt 

eller indirekt kan kopplas till delmål i agenda 2030. Vi är inne i ett årtionde där det är viktigt 

att få saker att hända och tänka framåt. Där vi klarar kombinationen av att framgångsrikt styra 

den pågående verksamheten samtidigt som vi skapar utrymme att tänka bortom och utmanar 

våra rutiner, system och skapar något nytt och eftersträvansvärt.  

 

Verksamhetsmålen 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens vision och Agenda 2030. De är 

även kopplade till kommunens utvecklingsstrategi och de tre målområdena är desamma som 

i utvecklingsstrategin. Målen uppdateras årligen, bland annat finns ett helt nytt mål att 

antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun. 

Verksamhetsmålen för 2022 är totalt nio stycken och finns inom tre målområden: 
 

 Boende och livskvalité 
 

 Barn och ungas uppväxtvillkor 
 

 Demokrati och service 

 

Kommunfullmäktiges mål är en del av styrkedjan i Lessebo kommun. Målen följs upp utifrån 
de mått som anges på nästkommande sidor. Till målen kopplas strategier som alla nämnder 
och bolag ska arbeta efter och sätta upp egna aktiviteter som bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål. Nyckeltalen fungerar som indikatorer och hjälper till att se om 
måluppfyllelsen är på rätt väg.  

Flera av verksamhetsmålen förutsätter en högre effektivitet, exempelvis är ett av  målen att 
andelen elever som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska öka till 70 procent 
utan att resurserna ökas. I jämförelse med hur utfallet ser ut för andra kommuner med 
liknande socioekonomiska förutsättningar är det målet fullt rimligt att nå. 
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Boende och livskvalitet  

Minskad arbetslöshet 

Den totala arbetslösheten ska 

minska till 13,0 % 

Arbetslösheten är för hög i Lessebo kommun. En lägre arbetslöshet får 

positiva effekter för individen och dess familj i form av egen försörjning 

och ökad självkänsla. Fler i arbetskraften med egna inkomster bidrar 

också positivt till skatteintäkter för Lessebo kommun och minskar utgifter 

för ekonomiskt bistånd. Målet är satt utifrån att det finns förutsättningar 

att genomföra arbetsmarknadsinsatser från kommunens sida och att 

konjunkturläget håller i sig.  

Mäts genom Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik.  

Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Ökad upplevd trygghet 

Den upplevda tryggheten 

bland invånarna ska 

förbättras till index 1,98 

Den upplevda tryggheten i Lessebo kommun är för låg. Det finns en oro 

för att bli utsatt för inbrott och det finns platser som upplevs som otrygga. 

Antalet anmälda brott är samtidigt få. En tryggare befolkning är i sig 

positivt och bidrar också till en attraktivitet för Lessebo kommun som 

geografisk yta. Målet är satt utifrån att det gemensamma arbete som 

polis och kommunen genomför fortsätter.  

Polisens trygghetsmätning 

Utgångsläge: 2,16  (2020) 

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1 

Fler invånare 

Antalet invånare i kommunen 

ska öka till 8 800 personer 

I Lessebo kommun utvecklingsstrategi slås fast att fler invånare behövs för 

att säkra en god välfärd och kommunal service för Lessebo kommuns 

invånare och företag. Målet är satt utifrån att planerade nya bostäder och 

marknadsföringsinsatser genomförs.  Mäts genom invånarantal (SCB). 

Utgångsläge: 8 655  (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Andelen elever som går ut 

grundskolan och har 

behörighet till gymnasiet ska 

öka till 70 % 

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet och genomförd gymnasieskola 

är i en nyckel in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar av grundskolan 

behörighet ökar chanserna för Lessebo kommuns unga. Målet är satt 

utifrån att utvecklingsarbetet i Lessebo kommuns skolor fortsätter samt 

att unga får chansen till en trygg uppväxtmiljö där man kan fokusera på 

skolarbetet.  Mäts genom Skolverkets statistik. 

Utgångsläge: 63,9 % (läsåret 2019/20) 

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 

Tryggheten ska öka bland unga 

Andelen barn och unga som 

upplever en trygg miljö ska 

öka till 92 % 

Trygghet och en god hälsa ger möjligheter för en bra uppväxt. Tryggheten 

skapas både i hemmet, i skolan och på fritiden. Det krävs därför ett arbete 

med såväl situationen i hemmet utifrån sociala och ekonomiska aspekter 

samt fritidsaktiviteter och arbetet i skolan. Målet är satt utifrån att 

skolans arbete mot kränkningar samt arbete för aktiv fritid kan fortsätta.  
Mäts genom skolans mätningar. 

Utgångsläge: 86 % (2020) 

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy 

Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

Andelen elever som väljer 

Lessebo kommuns 

grundskolor ska öka till 95 % 

Oavsett vilka skolor Lessebo kommuns elever väljer ska de ha en hög och 

bra kvalitet. Ju fler som väljer kommunens egna skolor desto större andel 

av budgeten går att satsa på dessa skolor. Målet är satt utifrån att en idag 

redan hög andel  väljer kommunens skolor och förutsätter samtidigt att 

utbudet av skolor i grannkommunerna inte förändras.  
Mäts genom egen mätning. 

Utgångsläge: 92,67% (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 
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Demokrati och service  

Fler digitala tjänster 

Antalet E-tjänster ska öka i 

Lessebo kommun 

Tillgången till snabbt internet är stor i Lessebo kommun med 98 procents 

täckningsgrad till hushållen. Nästa steg är att erbjuda fler digitala tjänster 

som ska underlätta för invånare och företag med sina ärenden hos 

Lessebo kommun. Målet om antalet E-tjänster får representera denna 

utveckling av digitala tjänster och varje verksamhet. Målet är satt utifrån 

att varje verksamhet arbetar vidare med kommunens 

digitaliseringsstrategi där fler digitala tjänster tas fram.  

Mäts genom egen mätning 

 Utgångsläge: 0 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Bättre service till invånare och företag 

Andelen som upplever 

servicen som bra eller mycket 

bra ska uppgå till 70 procent 

Service till invånare och företag behöver hela tiden utvecklas. En snabb 

och korrekt handläggning av ärenden och ett positivt bemötande har ett 

egenvärde som gör Lessebo kommun till en mer attraktiv plats att bo på 

samt driva företag i. Målet är satt utifrån ett önskat läge men det finns en 

osäkerhet kring utgångsläget då mätetalet är nytt.  Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, frågan om 

upplevd service 

 Utgångsläge: Saknas 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Attraktiv arbetsgivare 

Hållbart medarbetarindex 

HME ska uppgå till minst 

index 79 

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har nöjda medarbetare och 

dit folk vill söka sig, har Lessebo kommun bättre möjligheter att utföra 

uppdraget gentemot invånare och företag. Målet är satt utifrån att 

Lessebo kommun minst ska uppnå medeltalet för kommuner. Mätetalet är 

nytt och inte tidigare mätt i Lessebo kommun.  Mäts genom HME, egen mätning som 

redovisas i Kolada.  

Utgångsläge: Saknas 

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8 

 

                                     

                Digitaliseringsutveckling är prioriterat! Kommunens digitaliseringskoordinator stödjer 

                                              verksamheterna i detta viktiga utvecklingsarbete. 
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 Budgetförutsättningar 
 
Planperioden 2022–2025 är inte belastad av tidigare underskott.  

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden är oförändrad.  

2021 21:81      Oförändrad 

2022 21:81   

2023 21:81 

2024 21:81 

2025 21:81 

 

Befolkningsutveckling 

För planperioden har tidigare gjorts ett antagande om en ökning i antal invånare. 
Befolkningsutvecklingen under 2012 – 2017 innebar en ökning med 9,9 %. De sista tre åren 
har dock befolkningsutvecklingen gått tillbaka. Nuvarande budgetalternativ kommer att 
presenteras för kommunstyrelsen med ett antagande om en befolkning på 8 700 år 2022,  
8 800 år 2023, och sedan en ökning med 50 personer per år. Befolkningsutvecklingen framgår 
av tabellen och diagrammet nedan. Per den 18 maj uppgick invånarantalet till 8 626. Nya 
bostadsprojekt är på gång att färdigställas som bör innebära att antalet invånare kommer öka 
de kommande åren. 

  2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 

Totalt 8 760 8 806 8 780 8 733 8 655 

Födda 129 106 103 99 91 

Döda 85 99 105 84 89 

Inflyttning 478 807 415 482 557 

Utflyttning 704 771 569 630 686 

Invandring 449 273 162 113 62 

Utvandring 25 11 25 29 25 

 

 

8 500
8 550
8 600
8 650
8 700
8 750
8 800
8 850
8 900

Invånare 
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Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens 
budgetarbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av 
SKR. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge anledning till några 
ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 
 
När nyupplåningsbehov finns till investeringar sker upplåningen hos Kommuninvest.  
Kommuninvest har på föreningsstämman i april 2020 beslutat att genom årliga ökningar höja 
kommunernas insatskapital från 900 kr till 1300 kronor per invånare år 2024.  
 

Arbetsgivaravgift 

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Inför 2022 kommer de sammanlagda kalkylerade 
personalomkostnaderna uppgå till 40,15 %. 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos. 

Inflation 

Budget och plan innehåller inte någon fastställd finansiell uppräkning över tid, förutom för 
löneökningar och för de interkommunala ersättningarna gällande gymnasiet som 
kompenseras med 1 mkr. Översyn över prisuppgångar görs endast efter äskanden, i denna plan 
har till exempel uppjusteringar gjorts för ökade kostnader för Microsoft licenser. Att det inte 
finns en allmän uppräkning för exempelvis råvaror och förbrukningsmaterial utifrån prisindex 
för kommunal verksamhet gör att det måste till en effektivisering över tid hos nämnderna även 
vid en oförändrad ram.  

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för verksamhetsplanen i form av kapitalkostnader. Från 
2022 ändras aktiveringstidpunkten av investeringar från att aktiveras året efter investeringen 
är färdigställd till att en investering aktiveras månaden efter färdigställande vilket är i linje 
med god redovisningssed. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden. 
Internräntan sänks år 2022 till 1,25 % för både avgiftsfinansierad verksamhet och övriga 
verksamheter. Kapitalkostnaderna ökar kraftigt under perioden eftersom investeringsvolymen 
de senaste åren och även under planperioden är betydligt högre än de var under perioden 
2000–2017. 

Exploatering 

Kostnaden för investeringsdelen i exploateringsprojekt är upptaget i budget, medan ev. 
intäkter för försäljning av tomter ej budgeteras i driften. Detta ger att ev. försäljning av tomter 
endast påverkar utfallet positivt. 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas och beslutas i samband med nämnders framtagande 
av internbudget.  Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara en 
målsatt kostnadstäckning. Det gäller för VA-verksamheten som skall ha full kostnadstäckning. 
Förslag på nya taxor framtas av Samhällsbyggnadsnämnden och föreläggs kommun-
fullmäktige i särskild ordning. 
 
Avfallshanteringen sköts via det delägda bolaget SSAM (Södra Smålands avfall & miljö). Taxan 
i kommunen beslutas dock av respektive kommun. 
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Förfogande 

Medel för oförutsedda behov samt resurser för kostnadsutveckling föreslås för 2022. 
 

• Kommunfullmäktige       100 tkr 

• Kommunstyrelsen     200 tkr 

• Löneökning 2021-2022                        19 609 tkr 

• Förändring fastigheter ej utfördelat till nämnd   705 tkr 

• Övrigt      770 tkr 

Då lönerevisionen ännu inte är klar för 2021 eftersom de centrala parterna ej är 
färdigförhandlade för alla fackförbund är i skrivande stund ingen lönebudget utfördelad för 
2021 och därför ligger både löneökningar för 2021 och 2022 kvar som förfogande. 
 

Effektiviseringar 

Under flera av nämndernas avsnitt visas att effektiviseringar ska göras med visst belopp. I 

dessa fall är målet att verksamheterna ska hitta smartare och mer effektiva sätt att lösa sina 

uppgifter så kvalitén och omfattningen av verksamheten bibehålls eller förbättras även om 

tilldelningen av resurser sjunker något. Även verksamheter som inte fått något förändrat 

anslag såsom Barn- och utbildningsnämnden förväntas effektivisera och då genom att öka 

kvalitén utan ökade resurser, där ett av verksamhetsmålen är att fler elever ska bli behöriga 

till gymnasiet. 
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 Resultatbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

       

Kommunstyrelse/KLK 69 162 69 957 69 957 69 457 69 457 

       

Samhällsbyggnadsnämnd 22 893 22 198 22 198 21 948 21 948 

       

Myndighetsnämnd 257 257 257 257 257 

       

Barn o Utbildningsnämnd 287 544 287 828 284 833 286 331 285 281 

       

Socialnämnd 188 608 184 329 183 829 183 829 183 829 

       

Finans/intern/förfogande -6 464 31 831 43 526 62 178 80 228 

       

Varav Avskrivningar 28 700 33 400 35 900 37 700 39 900 

       

Verks. Nettokostnader -590 700 -596 400 -604 600 -624 000 -641 000 

       

Nettokostnadsförändring % 3,77% 0,96% 1,37% 3,21% 2,72% 

       

Skatteintäkter 588 600 606 500 621 500 637 000 655 900 

       

Resursförändring % 2,63% 3,04% 2,47% 2,49% 2,97% 

       

Finansiella intäkter 5 600 6 300 6 500 6 600 6 600 

       

Finansiella kostnader -5 000 -5 000 -5 500 -5 500 -6 100 

       

Årets resultat -1 500 11 400 17 900 14 100 15 400 

       

Invånare 1/11 året innan 8700 8700 8800 8850 8900 

 
Ej gjorda omfördelningar mellan nämnderna som inte påverkar resultatet, dessa göras i 

samband med internbudgetarbetet under hösten. 

• Internhyra 2022 

• Kapitalkostnader 2022 

• Löneökningar 2021 och 2022 
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 Balansbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar 637 312 655 592 676 142 698 712 745 562 

Omsättningstillgångar 181 406 185 633 190 737 195 360 200 014 

SUMMA TILLGÅNGAR 818 718 841 225 866 879 894 072 945 576 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER      

      

Eget kapital 320 269 331 669 349 569 363 669 379 069 

därav årets resultat -1 500 11 400 17 900 14 100 15 400 

därav resultatutjämningsreserv 17 489 17 489 17 489 17 489 17 489 

      

Avsättningar(pensioner mm) 18 772 17 879 17 633 17 726 17 830 

      

Skulder      

Långfristiga skulder, lån 273 850 304 850 316 850 324 850 337 850 

därav ersättningslån 10 000 20 000 10 000 34 000 20 000 

Kortfristiga skulder 171 827 171 827 171 827 171 827 171 827 

Nyupplåning 34 000 15 000 11 000 16 000 39 000 

      

Summa skulder 479 677 491 677 499 677 512 677 548 677 

      

SUMMA EGET KAPITAL,      

AVSÄTTN. OCH SKULDER 818 718 841 225 866 879 894 072 945 576 

      

Soliditet 39,12% 39,43% 40,33% 40,68% 40,09% 

      

ANSVARSFÖRBINDELSER      

Pensionsförpliktelser 131 906 125 487 119 951 114 998 110 129 

Övr. ansvarsförbindelser 406 471 406 471 406 471 406 471 406 471 

      

Summa Ansvarsförbindelser/förpliktelser 538 377 531 958 526 422 521 469 516 600 
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 Finansieringsbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat -1 500 11 400 17 900 14 100 15 400 

Justering för av- och nedskrivningar 28 700 33 400 35 900 37 700 39 900 

Justering för gjorda avsättningar -1 803 -893 -246 93 104 

Just. för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring      

av rörelsekapital 25 397 43 907 53 554 51 893 55 404 

      

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 750 -4 000 -4 000 -4 050 -4 050 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löp. verksamheten 21 647 39 907 49 554 47 843 51 354 

      

INVESTERINGAR      

Investering i materiella anläggningstillgångar -95 967 -51 710 -55 800 -59 600 -87 100 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringsbidrag materiella anl. tillgångar 0 0 0 0 0 

Investering av finansiella anläggningstillgångar 0 -320 -1 000 -1 020 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -95 967 -52 030 -56 800 -60 620 -87 100 

      

FINANSIERING      

Nyupptagna lån 34 000 15 000 11 000 16 000 39 000 

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Ökning av kapitalförvaltning 0 0 0 0 0 

Minskning av kapitalförvaltning 0 0 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 350 350 350 350 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 31 350 12 350 8 350 13 350 36 350 

      

Årets kassaflöde -42 970 227 1 104 573 604 

      

Likvida medel vid årets början 43 117 147 374 1 478 2 051 

Likvida medel vid årets slut 147 374 1 478 2 051 2 655 
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 Investeringsbudget och plan 2022–2025 

 

(tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen        

Kommunledningskontor        

IT - Utrustning/Pc, Projektor, skrivare mm 7203 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Lokala system (servers, SAN, lagring) 7223 1 500 50 50 50 50 

Byte/uppgradering Budgetsystem  250     

Beslutsstödsystem  200     

Evolution    200    

Ny webb/intranät    400    

Köksutrustning 9410 200 200 200 200 200 

Mark/Byggnad, KS disp. 7199 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa Kommunledningskontoret  6 150 4 850 4 250 4 250 4 250 

        

Bibliotek/Fritidsanläggn.   Vht 3200/3400        

Bibliotek/inventarier 9108 50  50  50 

Fritidsanläggning, utskottets disp. 9101 100 100 100 100 100 

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser 9103 100 100 100 100 100 

Summa            Bibliotek/ Fritidsanläggningar  250 200 250 200 250 

        

Summa Kommunstyrelsen  6 400 5 050 4 500 4 450 4 500 

        

Samhällsbyggnadsnämnd        

Gata & Park                  Vht 2400/2500        

Gata/Park 7500 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Asfalt 75xx 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata 7xxx 100 2 100    

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata 7xxx   200 2 500   

Gång cykel-väg Storgatan Hvtp västra-stationen 7551 4 500     

Summa                Gata & Park  7 600 6 300 6 500 4 000 4 000 

        

Vatten & Avlopp            Vht 8650–8670        

Vattenverk Skruv 7745 5 000 10 000    

VA-utredning 77xx 3 000 3 000 30 000 32 500 40 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA 7xxx 400 6 300 -1 500   

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA 7xxx   400 6 000 -1 500  

Vatten & Avlopp      77xx 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Summa Vatten  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 
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(tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Fastigheter                  Vht 9750–9790        

Reinvesteringar, Komponent/Energi 8xxx 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1 822x     20 000 15 000 

Nyängskolan, ombyggnad *l 81xx 6 000 4 000    

Bikupan, skapa nya klassrum i bef. byggnad *1 81xx 3 000 7 000    

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l 823x 4 000  2 000 15 000  

Utredning Äldreomsorgslokaler 8xxx 500     

Maskiner, lokalvård 8105 100 100 100 100 100 

Köksmaskiner 8102 500 500 500 500 500 

Summa Fastighet  20 100 17 600 8 600 41 600 21 600 

        

Maskiner                     Vht 9240        

Maskinbyten 8900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa maskiner  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

        

Summa Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 47 600 53 600 80 600 69 600 

        

Utbildningsnämnd        

Reinvestering undervisning BUN:s disp. 9204 500 500 500 500 500 

Inventarier Hackebackeskolan 92xx 2 000     

Inventarier Bikupan 92xx 660 500    

Inventarier Särskola 920x   250    

Inventarier Kvarndammskolan 92xx   900    

Inventarier Lustigkulla 92xx 150   400  

Inventarier vuxenutbildning 92xx 200     

Summa Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

        

Socialnämnd        

Äldreomsorg        

Tekniska hjälpmedel 9343 800 800 800 800 800 

Inventarier, äldreomsorg 9329 200 200 200 200 200 

Procapita verksamhetssystem 932x 700     

Inventarier, OF Korttids 93xx     150  

Summa Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 
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    2022 2023 2024 2025 2026 

TOTAL INVESTERING, netto       

Kommunstyrelsen/ KLK  6 400 5 050 4 500 4 450 4 500 

Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 47 600 53 600 80 600 69 600 

Barn- o Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 

T O T A L, netto  51 710 55 800 59 600 87 100 75 600 

        

Varav taxefinansierad del  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 

Skattefinansierad del  40 810 33 600 22 600 53 600 33 100 

T O T A L  51 710 55 800 59 600 87 100 75 600 

       
Not *1 = igångsättningstillstånd från KS 

krävs       
  

91



26 Driftbudget per nämnd | Lessebo kommun 

 

 Driftbudget per nämnd, (tkr) 

 

Kommunstyrelsen 

Ansvarsområde 

Här redovisas den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
partistöd, revision, valnämnd och överförmyndaren. Nämndpolitisk verksamhet redovisas 
per nämnd. Partistöd utgår till samtliga representerade partier, 7 st. varav grundbidrag per 
parti uppgår till 6 338 kr och mandatstödet uppgår till 12 675 kr, med ett anslag på 488 tkr. 

Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar styr- och ledning samt kommunledningskontoret 
(KLK). Under kommunstyrelsen sorterar även näringslivsinsatser inklusive SydostLeader och 
AB Glasriket, destinationsutveckling, måltidsverksamheten, energi- och miljöfrågor d.v.s. 
hållbarhetsfrågor, kultur- och fritidsfrågor, fritidsgårdar, räddningstjänst (verksamheten 
bedrivs i kommunalförbund tillsammans med Uppvidinge och Tingsryds kommun) borgen och 
bidrag (t.ex. samlingslokaler och färdtjänst) samt kostnader för markreserv. Därtill har 
kommunen ett ansvar såsom arbetslöshetsnämnd att förebygga och minska verkningarna av 
arbetslöshet. Det är också förknippat med åtgärder för arbetet med integrationen av 
kommunens nyanlända.  

Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som 
koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under 
kommunfullmäktige.  

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Val till riksdag, region och kommun sker under 2022. 

Måltidsorganisationens besparing på 400 tkr som fanns i planen är omfördelad till Barn och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden. 

Diverse verksamhetsförändringar innebärande flera satsningar är upptagna i budgeten med  
1 955 tkr för 2022, men det finns även en effektivisering inlagd med 500 tkr. En viktig satsning 
är att förlänga koordinatortjänsten som ska fortsätta sitt arbete med att träffa invånare som är 
arbetslösa och som uppbär ekonomiskt bistånd. Hon fortsätter sitt arbete med att kartlägga, 
ge arbetsträning, skapa utbildningar och hålla kontakt med kommunens näringsliv. Under 
tiden vi har haft koordinatortjänsten har arbetslösheten minskat med ca 1%-enhet. I och med 
att vi haft igång ca 50 nystartsarbeten samtidigt har även belastningen på ekonomiskt bistånd 
minskat med drygt 2 miljoner kronor.  

En ambition är att få igång visselblåsarfunktionen under senhösten 2021 där vi samverkar med 
flera andra kommuner i länet för att hålla nere kostnaden. Vårt arbete med trygghetsskapande 
åtgärder kommer att fortsätta där det finns ytterligare kommunövergripande insatser som kan 
göras.  

Vi har idag en digitaliseringsstrategi, en digitaliseringsplan och arbetar med handlingsplaner. 
En förlängning av digitaliseringskoordinatorn behövs innan organisationen är självgående. Att 
arbeta med digitalisering innebär ett annat sätt att arbeta och att nyttja de digitala verktyg vi 
har. Detta kommer att medföra ökad service och tillgänglighet för våra medborgare, företagare 
och föreningar. 

Investeringsbudgeten ligger på 6,4 mkr för 2022 där IT-relaterade investeringar är den största 
posten. 
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Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Kommunfullmäktige 730 761 761 761 761 

Kommunstyrelsen 2089 2 035 2 035 2 035 2 035 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 831 773 773 773 773 

Valnämnd 10 11 411 11 11 

Överförmyndare 990 1 090 1 090 1 090 1 090 

Summa 5 138 5 158 5 558 5 158 5 158 

 
 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Styr- & ledning 3 257 2 013 2 013 2 013 2 013 

Kommunledningskontoret 19 834 23 653 23 353 23 353 23 153 

Näringsliv 2 271 2 380 2 380 2 380 2 380 

Bibliotek 5 498 4 735 4 735 4 735 4 735 

Kultur, Fritid & Turism 8 864 11 611 11 551 11 551 11 551 

Färdtjänst 1 744 1 695 1 695 1 695 1 695 

Arbetsmarknadsenheten 5 989 6 090 5 490 5 490 5 490 

Räddningstjänst 11 765 11 169 11 169 11 169 11 169 

Måltidsverksamhet 998 100 0 0 0 

Mark, beredskap mm -798 558 558 558 558 

Summa 59 421 64 004 62 944 62 944 62 744 

      

Totalt KS 64 559 69 162 68 502 68 102 67 902 

 

Verksamhetsförändringar   2022 2023 2024 

Verksamhetsförändringar 
 

1 955 2 355 2 055 

Effektiviseringar  
 

-500 -500 -500 

Totalt   1 455 1 855 1 555 

      

Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 69 957 69 957 69 457 
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Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 
Budget 2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Kommunledningskontoret 2 650 3 200 4 950 3 650 3 050 

Bibliotek 0 0 50 0 50 

Kultur, Fritid & Turism 1 505 200 200 200 200 

Måltidsverksamhet 411 200 200 200 200 

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

Totalt 4 566 4 600 6 400 5 050 4 500 
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Samhällsbyggnadsnämnd 

Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsförvaltningen äger och förvaltar de kommunala fastigheterna. Därtill 
förvaltas gator och parkytor. Kommunens skogsinnehav förvaltas av Skogssällskapet på 
entreprenad. Nämnden är affärsdrivande i delen av vatten och avlopp. Nämndens 
ansvarsområde innehåller också upphandlingsfrågor och vara trafiknämnd samt hantera 
bostadsanpassningsbidrag. 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Alkoholtillstånd (netto 155 tkr) flyttas från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
from 2022. 

Effektiviseringar i driften om 200 tkr ska göras under 2022. 

De största investeringarna kommer göras inom vatten och fastighet. 

 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Politisk vht o adm. 4 605 5 150 5 150 5 150 5 150 

Gata, park 15 517 12 367 12 117 12 117 12 117 

Plan och Bygg 1 611 1 112 1 112 1 112 862 

Miljö och Hälsoskydd 2 175 2 329 2 484 2 484 2 484 

Interna arbeten 0 0 0 0 0 

Externa arbeten 0 0 0 0 0 

Fastigheter 4 236 1 935 1 535 1 535 1 535 

Va 2 943 0 0 0 0 

Totalt 31 087 22 893 22 398 22 398 22 148 

 

Verksamhetsförändringar   2022 2023 2024 

Effektiviseringar  
 -200 -200 -200 

Totalt   -200 -200 -200 

      

Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 
 22 198 22 198 21 948 
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Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 
Budget 2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Gata, park 9 260 7 500 7 600 6 300 6 500 

Vatten och avlopp 2 393 8 500 10 900 22 200 37 000 

Interna arbeten/maskiner 0 1 500 1 500 1 500 1 500 

Fastigheter 65 422 53 150 20 100 17 600 8 600 

Totalt 77 076 70 650 40 100 47 600 53 600 
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Myndighetsnämnd 

Ansvarsområde 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom viss myndighetsutövning, samt är 
avgörande i ärenden där kommunen är part och beslutsfattare (s.k. jävsnämnd). 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Inga planerade förändringar för tillfället. 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Politisk vht 208 257 257 257 257 

Totalt 208 257 257 257 257 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Inga investeringar görs inom nämndens ansvarsområde.
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Barn- och utbildningsnämnd 

Ansvarsområde 

Kunskapandet, lärandet, går som en röd tråd genom nämndens verksamhet; förskola, 
fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Därtill har nämnden ansvar för kommunens kulturskola.  

Nämndens uppdrag är tydligt: skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att bli redo 
för framtiden. 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Hur stora resurser som behövs på grund av förändringar i barn- och elevantal stäms av årligen 
och hänsyn är tagen till detta i presenterad budget och plan. 

Inga andra verksamhetsförändringar tas upp. 

Investeringar i inventarier görs, där den största delen avser tillbyggnaden av 
Hackebackeskolan. 

Antal barn/elever 

 2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 2022 2023 2024 2025 

1–5 år 

Förskola (inskrivna) 

498 524 496 458 449 440 435 

6–16 år 

Förskoleklass & grundskola 

1136 1086 1088 1122 1127 1123 1114 

 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht och administration 7 060 6 765 6 730 7 240 7 240 

Kulturskola 4 666 4 150 3 612 3 887 3 887 

Förskolor 64 622 63 075 64 203 63 154 62 914 

Fritidshem 7 918 7 458 7 370 7 233 7 233 

Grundskola F-9 127 747 130 549 130 946 128 012 126 985 

Särskola 11 875 13 596 14 204 14 945 14 945 

Gymnasieskola 49 392 49 502 49 736 48 845 51 245 

Vuxenutbildning 2 545 12 449 11 972 11 757 11 757 

Totalt 275 824 287 544 288 773 285 073 286 206 
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Verksamhetsförändringar     2022 2023 2024 

Förskola, volym  -360 -255 -410 

Grundskola, volym   -525 -360 35 

Gymnasiet, volym  -60 375 500 

Totalt     -945 -240 125 

      

Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 
 287 828 284 833 286 331 

 

 Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Inventarier 1 795 1 100 3 510 2 150 500 

Totalt 1 795 1 100 3 510 2 150 500 
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Socialnämnd 

Ansvarsområde 

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar fyra olika verksamhetsområden. Dessa är: 

- Vård och Omsorg: Äldreomsorg samt Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

- Kommunal hälso- och sjukvård: Hemsjukvård (HSL) och Rehab 

- Individ- och familjeomsorg (IFO) inkluderande flyktingverksamhet 

- Bostadsverksamhet  

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Förslag från socialnämnden om verksamhetsförändringar på -1 300 tkr för 2022.  

Intäkterna från Migrationsverket har minskat markant från 2018 till 2021 medan 

kommunens kostnader inte minskat i samma takt, vilket har orsakat budgetöverskridanden. 

Intäkterna fortsätter minska även 2022 och 2023, schablonersättningen fasas helt ut och 

kostnaderna måste minska i snabbare takt än de hittills gjort. Ytterligare effektiviseringar 

förutom föreslagna verksamhetsförändringar behöver göras med motsvarande – 4 200 tkr.   

Alkoholtillstånd (netto 155 tkr) flyttas från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
från och med 2022. 

 

Antal invånare över 65 år  

Årtal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

65–79 1 508 1 507 1 515 1 545  1 553 1 514 1 495 

80–89 399 425 430 412 424 457 498 

90- 112 104 109 105 102 100 92 

Totalt 2 019 2 036 2 054 2 062 2 079 2 071 2 085 

 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

innan vht-

förändring 

Plan 

2023 

Plan   

2024 

Politisk vht och administration 6 674 8 121 7 965 7 965 7 965 

Äldreomsorg 83 774 83 882 83 766 84 112 84 112 

Hemsjukvård rehab 23 397 23 732 23 732 23 732 23 732 

Omsorg Funktionsnedsättning 44 593 47 116 49 314 48 815 48 815 

Individ och familjeomsorg 46 896 25 502 24 797 24 450 24 450 

Bostadsverksamhet -175 255 255 255 255 

Totalt 205 159 188 608 189 829 189 329 189 329 
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Verksamhetsförändringar     2022 2023 2024 

Effektiviseringar   -4 200 -1 400 -800 

Verksamhetsförändringar   -1 300 -4 100 -4 700 

Totalt     -5 500 -5 500 -5 500 

      

Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 
 184 329 183 829 183 829 

     

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

 1 476 1 000 1 700 1 000 1 000 

Totalt 1 476 1 000 1 700 1 000 1 000 
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 Inledning 
 

Kommunens budget med plan för kommande tre år är ett centralt dokument för att styra den 
kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Beslut om budgeten fattas av 
kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Budgetens roll är att inom 
de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål 
och inriktningar. Mål- och verksamhetsstyrningen ska stödja verksamheternas arbete med 
att nyttja resurserna effektivt och att tillhandahålla tjänster med hög kvalité. 

I budgeten tilldelas nämnderna ekonomiska ramar för sin verksamhet och utifrån dessa 
arbetar nämnderna fram en internbudget för 2022. Varje nämnd ansvarar för, förutom att 
säkra sitt basuppdrag, att genom internbudgeten bidra till utveckling i enlighet med 
fullmäktiges budget.  

Den 22 december i fjol fattade kommunstyrelsen beslut om en uppdaterad budgetprocess 
som framtagandet av denna rambudget bedrivs efter. De tydligaste förändringarna i 
processen  jämfört med tidigare är att arbetet med att ta fram budgeten påbörjas tidigare och 
att fler tillfällen finns inplanerade för politisk dialog. 

 

 
 

Budgetarbetet påbörjades i januari då företaget Finanslogik tillsammans med ekonomi-
avdelningen höll en workshop med KSAU, som är budgetberedning, på temat att skapa en 
gemensam bild av hur beslut om investeringar, resultatnivåer och annat kommer att påverka 
kommunens framtida ställning. 

Därefter, den 3 februari, hölls en heldags digital budgetuppstart med KSAU och presidierna 
för samtliga nämnder och bolagsstyrelser där omvärldsanalyser presenterades och där fokus i 
övrigt var kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska utmaningar och vilka 
möjliga vägval som finns. Där fanns också med ett informationspass med inriktning på 
digitaliserings-utveckling.  

I början av mars i samband med färdigställandet av årsbokslutet för 2020 träffade respektive 
förvaltnings presidium och förvaltningschef kommunstyrelsens presidium för genomgång av 
siffrorna och i detta sammanhang efterfrågade kommunledningskontoret nämndernas behov 
av resurser för kommande budgetår.  

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

Verksamhetsmål och finansiella mål, redovisas under egna rubriker, och ingår som underlag i 
årsbudget 2022 med verksamhetsplan 2023–2025. 
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Befolkningen har inte ökat i den takt de senaste årens budgetar beräknat, nybyggnation av 
lägenheter och villor gör att denna budget och plan räknar med en något ökad folkmängd 
jämfört med utfallet vid årsskiftet 2020/2021 som var 8 655 personer. Budget 2022 är 
beräknad på ett invånarantal om 8 700 personer med en ökning med 100 personer till året 
efter och därefter en ökning om 50 personer per år. I jämförelse med den plan som 
beslutades i fjol för 2022 så är invånarantalet i denna budget 100 personer lägre, vilket 
påverkar skatteintäkterna negativt. 

De tilldelade ramarna innehåller inte någon fastställd finansiell uppräkning över tid, förutom 
för löneökningar och för de interkommunala ersättningarna gällande gymnasiet. Översyn 
över prisuppgångar görs endast efter äskanden, i denna plan har till exempel uppjusteringar 
gjorts för ökade kostnader för Microsoft licenser. Att det inte finns en allmän uppräkning för 
exempelvis råvaror och förbrukningsmaterial utifrån prisindex för kommunal verksamhet 
gör att det måste till en effektivisering över tid hos nämnderna även vid en oförändrad ram.  

Det är viktigt att god ekonomisk hushållning bibehålls och när investeringsnivåerna nu från 
2018 och framåt under planperioden ligger betydligt högre än det snitt som legat på 27 
mkr/år under åren 2000–2017 är det viktigt att de finansiella måltalen ses över. En högre 
investeringstakt ger stigande avskrivningar och ökade lån/räntekostnader under perioden. 
Det långsiktiga resultatmålet ökas till 2% av skatter och bidrag.   

Det har inte fattats något beslut om hur kommunen ska gå vidare med investeringar eller 
renoveringar i särskilt boende. Investeringen för att bygga Ett nytt särskilt boende eller 
renovera alla de fyra nuvarande boendena är ungefär lika stor ca 160–170 mkr, det skulle bli 
väldigt olika konsekvenser avseende personal- och driftkostnader beroende på vilket 
alternativ som väljs och därför har valet gjorts att inte ta med något av förslagen i denna 
budget och plan.  

Moderaternas linje i denna fråga är att kommunen måste ha trygghetsboende med 
gemensamma samlingslokaler i fyra orter. I valet mellan ett särskilt boende och renovering 
av de fyra nuvarande väljer vi renovering. 

För att komma framåt i frågan finns 500 tkr avsatta i budgeten för fortsatt utredning kring 
framtida äldreomsorgslokaler. 

Budgetens roll är att ange de ekonomiska ramarna och vilka mål kommunen ska styra mot. 
Enligt tidplanen skall nämnderna besluta om internbudget 2022 senast den 16 december. 
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 Kommunstyrelsens andre vice ordförande har ordet 

 (IW text nedan)Kommunstyrelsens ordförande har t 
Här presenterar vi en moderat budget med ansvar och tillförsikt.  
 
Kommunfullmäktiges budget är Lessebo Kommuns främsta styrdokument för att leda 
utvecklingen framåt och i önskad riktning. Budgeten anger de ekonomiska ramarna och 
inriktningar med prioriteringar. De angivna målen ska konkretiseras, efterlevas och följas 
upp. Styrelser och nämnder har en skyldighet att vidta åtgärder för att inte överskrida sin 
fastställda budget. 
 
Så här långt kan vi Moderater i Lessebo kommun instämma med vad kommunstyrelsens 
ordförande har framfört. Vi tror dock inte att målet att uppnå 10 000 invånare till år 2025 
kan nås. Vi ser det redan nu som realistiskt att räkna med 8 700 invånare 2022 med målet att 
nå 8900 invånare 2025. Förutsättningen för en god kommunal service är att ett rimligt 
skatteuttag görs från våra invånare. En redan hög skattesats gör inte kommunen mer 
attraktiv att vilja flytta till. Denna budget syftar till en ekonomi i balans med oförändrad 
skattesats. Målet är möjligheten till framtida skattesänkningar för att göra kommunen mer 
attraktivt att bo och vilja flytta till. 
 
Arbetslösheten med alla dess negativa konsekvenser slår hårt i kommunen och här har 
kommunen en av sina största utmaningar. Familjer lever på försörjningsstöd och många 
nyanlända är dåligt rustade för den svenska arbetsmarknaden. Lessebolöftet eller 
Lessebomodellen som de styrande vill kalla den, är ett åtagande med tydlig arbetslinje för 
alla kommuninvånare. Detta innebär tydliga krav på motprestation för bidrag och positiv 
förväntan om arbetsförmåga. En arbetsmarknad för alla kommuninvånare. Förbättrad 
matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Modellen innebär också individanpassade 
insatser och en vuxenutbildning med fokus på kompetensförsörjning till brist yrken. Detta 
ger i sig fler i arbete och färre som är beroende av försörjningsstöd.  
 
Kommuninvånarna upplever en ökad otrygghet. Så kan vi inte ha det i vår kommun. Vi 
Moderater vill ha en trygg kommun där alla kan ta en kvällspromenad utan att känna oro 
eller bli utsatt för kränkningar. Skolor och andra kommunala fastigheter måste tillåtas ha 
kamera övervakning. Vid oroligheter och störningar ska väktare tillkallas. Fler nattvandrare 
och fältassistenter, när så behövs, för en tryggare miljö både i hemmet och i övriga samhället.  
  
Byggklar industri och verksamhetsmark är något vi har lyft tidigare år och nu gör vi en rejäl  
investering med början i Hovmantorp utmed 25:an för att sedan fortsätta i Lessebo, Kosta 
och Skruv. Det behövs nyetableringar av företag och entreprenörer för att skapa nya 
arbetsplatser. Det är betydligt lättare att starta en verksamhet om marken inte är en skog  
utan är en välförberedd industritomt som dessutom  är marknadsförd genom alla 
kommunens olika kanaler.  
  
Förutsättningarna för att nå ett ökat invånarantal  finns delvis genom att det byggts en hel 
del lägenheter och villor  de senaste åren och flera bostäder är på gång. Det råder ingen 
tvekan om att inflyttande gärna vill ha närhet till natur och sjö. Attraktiva tomter i natur eller 
sjönära miljöer måste kunna erbjudas de som vill flytta till kommunen. En behovsuppföljning 
rörande renovering och modernisering av skolor och förskolor är viktiga för att främja 
inflyttning och för att skapa attraktiva arbetsplatser. 
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Vi Moderater tror på valfrihet. Det är du som individ som ska välja var du vill bo även när du 
blir äldre. När man inte vill eller kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänsten ska det finnas 
trygghetsboende med gemensamma utrymmen i våra fyra orter.  
 
Om arbetslösheten är den största utmaningen för Lessebo kommun så är skolan säkerligen 
den näst största utmaningen. De flesta av Lessebo kommuns skolor har ett socioekonomiskt 
index i paritet med utanförskaps områdena i våra större städer. Den största faktorn för att få 
ett arbete i dag är en avlutad gymnasieutbildning. Då måste behörigheten till gymnasiet för 
Lessebo kommuns elever öka. Idag ligger den lite under 65%. Med ökad studie ro och 
trygghet i skolan framför allt i Bikupan med fler kuratorer och andra trygghets ökande 
insatser ska studie resultaten öka. Elever och personal ska ha en bra och trygg arbetsmiljö 
både i och runt skolorna. 
 
I år fyller Lessebo kommun 50 år och med rådande omständigheter kanske inte firandet blir 
som det är tänkt. Vi Moderater ser med tillförsikt på framtiden och hoppas att de 
nästkommande 50 åren att Lessebo kommun blir moderat styrt. Vi vill att förvaltningarna 
samarbetar mer och att vi som kommun kan samverka mer med våra grannkommuner. 
 
Nedan återfinns Moderaternas förslag i korthet: 
 
 

• Öka investeringarna för byggklar industrimark med 4 miljoner kronor  

 

• Öka ramen för BUN med 1 miljon kronor för kurator och andra trygghets insatser 

 

• Införa Lessebolöftet för minskad arbetslöshet och bidragsberoende  

 

• Ett nytt Mål: Barn och ungas fritidssysselsättning ska öka 

 

• Resultatmål 2 % 12,2 miljoner kronor  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Dackling 
kommunstyrelsens andre vice ordförande  
 
 
 
 
 
 
 

107



Lessebo kommun | Nettodriftkostnad per nämnd/Nettoinvestering 2022 7 

 

 Nettodriftkostnad per nämnd/Nettoinvestering 2022 
 

Nettodriftkostnad per nämnd 2022 

 
Nettodrift, 

2022  Tkr  Nettoinvest, 2022 Tkr 

KS / Klk  69 457  Gator,park  7 600 

Samhällsbyggnad  21 698  Ks/Mark/Byggnad  5 000 

Myndighetsnämnd  257  Va  10 900 

Barn & Utbildning  288 828  Kultur & Fritid  250 

Socialnämnd  183 529  Fastigheter  20 100 

Finansiering  31 831  Ks - IT  4 500 

    Inventarier,övr  7 360 

       

  595 600    55 710 

 

Nettoinvesteringar 2022 
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Omvärldsanalys  

 

Samhällsekonomisk utveckling 

Kommunsektorn har en utmanande tid framför sig där det blir fler yngre och äldre i 

samhället men relativt sett färre som arbetar och betalar skatt. Kommunerna behöver klara 

av ett allt större uppdrag med mindre pengar. Behovet av tydliga prioriteringar, nya och 

innovativa 

lösningar och samarbeten växer för att säkra en hållbar utveckling och välfärd. 

 

Information från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 21:20 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot 

normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 

räknar SKR med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i 

produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. 

Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något 

lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 

förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 

2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.  

SKR:s prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. Det är en effekt 

av den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst. Antalet sysselsatta minskade, en 

mindre andel av de sysselsatta arbetade (eftersom fler var frånvarande) och den arbetade 

tiden per person minskade kraftigt. Det motverkas visserligen av omfattande utbetalningar 

av permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, men 

lönesumman växte ändå med mindre än en procent. Samtidigt ökade visserligen inkomster 

från arbetslöshetsersättning och sjukpenning mycket kraftigt, till stor del en följd av covid-

19-pandemin och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna.  

Skatteunderlagstillväxten ser ändå ut att ha stannat en bit över två procent. 

109



Lessebo kommun | Omvärldsanalys 9 

 

 

Under tredje kvartalet 2020 inleddes en snabb konjunkturåterhämtning. Men när pandemins 

andra våg vällde in under senare delen av hösten upphörde återhämtningen nästan helt och 

den går fortfarande på sparlåga. Trots det räknar SKR med att lönesumman ökar betydligt 

mer 2021 än 2020. Det beror främst på att de prognostiserar tilltagande ökning av arbetade 

timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av 

befolkningen då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå 

till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men 

arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är att SKR räknar med 

en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021. 

Konjunkturåterhämtningen ger tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2022 

För nästa år visar SKR:s beräkningar att skatteunderlagstillväxten tilltar till den historiska 

trenden, för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till väsentligt lägre ökningstal. De bygger på 

SKR:s scenario för den samhällsekonomiska utvecklingen, som efter 2021 innebär stadig 

konjunkturförbättring med ihållande stor ökning av arbetade timmar, framförallt 2022. 

Därefter ökar arbetade timmar långsammare men ändå i relativt hög takt både 2023 och 

2024, då arbetsmarknaden når konjunkturell balans. Löneökningarna tilltar gradvis i vår 

framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med 

antagandet om låg inflation, liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin. 
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Den underliggande utvecklingen 

 
Skatteunderlagets utveckling påverkas av flera regelförändringar vars effekter på regioners 

och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella 

statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den 

faktiska alla år 2020–2023 (diagram 1). Både år 2020 och 2021 drar ytterligare höjning av 

grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska ökningen. Det motverkas delvis 

av ändrade värden för förmånsbilar 2021, men nettoeffekten är negativ. ÅR 2022 ökar 

effekten av ändrade värden för förmånsbilarna något, vilket ger en underliggande 

ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar effekten av ändrade 

värden för förmånsbilar ytterligare samtidigt som höjd riktålder i pensionssystemet minskar 

grundavdragen. Båda dess höjer den faktiska ökningstakten jämfört med den underliggande. 
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 God ekonomisk hushållning och finansiella mål  
 

Kommunallagen slår fast att kommuner och kommunkoncerner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Det gäller på både kort och lång sikt. Begreppet god ekonomisk 
hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

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

Lessebo kommun har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Syftet med 
riktlinjerna är att ge en uttolkning av vad som är god ekonomisk hushållning för Lessebo 
kommun samt att reglera utformningen och användningen av resultatutjämningsreserven 
(RUR).  

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

Syftet med att ha en resultatutjämningsreserv är att ge möjlighet till att utjämna svängningar 
i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 

RUR ska användas ansvarsfullt och med stor försiktighet. Den får inte användas för att 
undvika eller skjuta fram långsiktigt nödvändiga beslut om effektivisering eller förändring av 
verksamhet utifrån andra faktorer än just konjunktursvängningar, till exempel anpassningar 
utifrån förändringar i demografin. Enligt Lessebo kommuns beslut är riktvärdet för när det 
är tillåtet att disponera medel ur RUR när den årliga tillväxten i det underliggande 
skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.  

Medel från RUR får användas för att täcka upp till maxnivån för en normalskatte-
underlagstillväxt. I 2021 års budget planeras uttag från RUR med 1,5 mkr. Enligt SKR:s 
prognoser är konjunkturläget sådant att det inte är möjligt att disponera medel från RUR för 
budgetår 2022. 
 

 
 Bild ur SKR:s cirkulär 21:20  från den 29 april 2021   
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God ekonomisk hushållning  

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas 
pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. 
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning.  

Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika 
verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, d.v.s. koppling mellan ekonomi och 
verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt.  
 
Det behövs positiva resultat för att finansiera investeringar och värdesäkra anläggnings-
tillgångar, för att beakta samtliga pensionsåtaganden, för utveckling och för att konjunktur-
anpassa resultatet. Kommunen har byggt upp soliditeten under en period genom att inte 
nyttja alla tilldelade medel för nyanlända och genom att hålla nere investeringarna. De 
senare åren har dock investeringsnivån gått upp betydligt och även om resultatet för 2020 
var bra så sjönk soliditeten något.  

 

 
För framtiden är det mycket viktigt att ekonomin utvecklas i finansiell balans. Särskilt 
eftersom budgeten för 2021 är svag och anpassad till den lågkonjunktur vi är inne i. Ett 
konjunktur-anpassat resultat innebär att under goda tider ha ett större positivt resultat och 
under sämre tider ett mindre positivt resultat. Covid 19 har bidragit till en konjunktursvacka 
och i budget 2021 finns ett planerat uttag från RUR med 1,5 mkr för att nå balanskravet. Det 
planerade uttaget 2021 om 1,5 mkr är samma belopp som sattes av till RUR under 2020 när 
kommunen hade ett bra resultat. 
 
I detta dokument finns budget 2021 med som jämförelse. I sammanhanget med god 
ekonomisk hushållning är det angeläget att påtala vikten av budgetföljsamhet. Resultatet för 
det första tertialet 2021 är precis färdigställt vid denna budgets utskick för beslut och för 
årets första fyra månader visar Socialnämnden ett större underskott och deras prognos för 
helår 2021 är ett budgetöverdrag med 22 mkr. Helårsprognosen för kommunen som helhet 
för 2021 ligger på -13,6 mkr d v s 12,1 mkr sämre resultat än budgeterat. Skulle prognosen 
vara verklighet när året är slut kommer nyckeltalen att försämras mot det som nu redovisas i 
budget 2021. I resultatinformationen för april prognostiseras balanskravsresultatet bli 
negativt för helåret 2021, vilket om prognosen uppfylls får konsekvenser på kommande år.  

En annan viktig parameter för god ekonomisk hushållning är att ha rimliga 
investeringsnivåer och att ha en plan för finansiering av investeringarna. Lessebo kommun 
kommer under planperioden att göra investeringar i bland annat förskolor och skolor som 
innebär upptagande av nya lån. På längre sikt är det viktigt med att komplettera dagens 
finansiella målsättningar med ett mål för självfinansieringsgrad, som mäts förslagsvis under 
en rullande femårsperiod.  

 
 

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat, tkr 20 818 8 856 -10 434 43 016 51 255 24 369

Nettoinvesteringar, tkr 84 912 88 239 69 280 23 004 27 984 26 096

Soliditet 41% 43% 41% 42% 37% 30%

Soliditet fullfondering 23% 22% 20% 18% 11% 3%

113



Lessebo kommun | God ekonomisk hushållning och finansiella mål 13 

 

Lessebo kommuns finansiella mål år 2022  

Målen för god ekonomisk hushållning ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i 
samband med beslut om budget.  

 
Målen för 2022 är 

 

• Resultat efter finansnetto:  Det långsiktiga målet är att resultatet ska uppgå  

    till minst 2% av skatteintäkterna inkl. bidrag. 

    För 2022 sätts målet till 12,2 miljoner kronor 

 

 

• Soliditet:   Kommuntotal: Högre än 39% 

Skattefinansierad: Högre än 49% 
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 Mål och riktlinjer för verksamheten  
 

Det finns ett naturligt egenintresse för varje organisation att medvetet driva verksamheten 
mot tydliga mål och att vinnlägga sig om att återberätta för uppdragsgivarna vad man 
åstadkommit. Mål och riktlinjer är liksom uppföljning viktiga politiska instrument.  

Genom att formulera tydliga mål och riktlinjer har de förtroendevalda möjlighet att staka ut 
den politiska färdriktningen. Fullmäktige tydliggör nämndernas uppdrag och nämnderna 
tydliggör vad tjänstemannaorganisationen skall utföra. Genom uppföljningen riktas intresset 
mot vad som åstadkoms och de förtroendevalda får underlag för ansvarsutkrävande och 
behov av förnyade insatser. Lagstiftningen understryker denna betydelse. Lagstiftaren har 
valt att inte närmare precisera vad man menar med mål och riktlinjer eller hur sådana bäst 
formuleras och tillämpas. Detta får inte tolkas som att vi skall slå oss till ro och vara nöjda 
med det arbete som sker idag. Avsaknaden av preciseringar får snarast tolkas som att den 
framtida utvecklingen kan ta olika vägar och att det för närvarande varken är möjligt eller 
önskvärt att peka ut en bästa väg.  

Öppenheten är positiv och ger varje kommun och region möjlighet att fortsätta utveckla sitt 
arbete med att tydliggöra mål och riktlinjer utifrån de olika ansatser som valts.  

 

Vision för Lessebo kommun 
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Agenda 2030 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en social, 

ekologiskt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommunerna har en viktig roll i 

genomförandet, bland annat skola, omsorg och samhällsplanering är verksamheter som 

direkt eller indirekt kan kopplas till delmål i agenda 2030. Vi är inne i ett årtionde där det är 

viktigt att få saker att hända och tänka framåt. Där vi klarar kombinationen av att 

framgångsrikt styra den pågående verksamheten samtidigt som vi skapar utrymme att tänka 

bortom och utmanar våra rutiner, system och skapar något nytt och eftersträvansvärt.  

 

 

Verksamhetsmålen 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens vision och Agenda 2030. De är 

även kopplade till kommunens utvecklingsstrategi och de tre målområdena är desamma som 

i utvecklingsstrategin. Målen uppdateras årligen, i år har vi lagt till barn och ungas 

fritidssysselsättning och att antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun. 

Verksamhetsmålen för 2022 finns inom tre målområden: 
 

        Boende och livskvalité 
 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål är en del av styrkedjan i Lessebo kommun. Målen följs upp utifrån 
de mått som kommunen anger.   Till målen kopplas strategier som alla nämnder och bolag 
ska arbeta efter och sätta upp egna aktiviteter som bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål. Nyckeltalen fungerar som indikatorer och hjälper till att se om 
måluppfyllelsen är på rätt väg.  
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Minskad arbetslöshet  

Lessebolöftet är en nyckel till att minska arbetslösheten och genom vuxenutbildning matcha 
arbetslösa till praktik och senare anställning. Det förutsätter att det blir fler företag och 
entreprenörer som kan anställa. Förbered industrimark möjliggör snabbare nyetableringar. 

 

Ökad upplevd trygghet  

Alla ska känna sådan trygghet i sin boendemiljö  att de kan ta en kvällspromenad.  På vissa 
platser behövs utökade bevakningstjänster och  övervakningskameror.  

 

Fler invånare 

Attraktiva tomter och lägenheter  i såväl kommunens tätorter som på landsbygden ökar 
förutsättningarna att locka nya invånare och få fler som vill bosätta sig i kommunen.  

 

Fler ska bli behöriga till gymnasiet  

Det krävs studiero  i skolan  och fler vuxna i skolan. Vi avsätter medel för fler kuratorer.  

 

Tryggheten ska öka bland unga 

Alla barn och unga ska känna sig trygga i samhället och i skolan. 

 

Fler barn och unga ska ha en aktiv fritid 

Andelen barn och unga som har en aktiv fritid ska öka. Öppna fritidsgårdar med fritidsledare 
som uppmuntrar till sysselsättning minskar risken för  brott och skadegörelse. Idrott och 
kulturföreningar är viktiga för barn och ungas uppväxt och ger en sund fritidssysselsättning  

 

Fler digitala tjänster  

Antalet E-tjänster ska utvecklas så att fler ärenden  kan handläggas digitalt och medföra 
snabbare handläggning. 

 

Bättre service till invånare och företag  

Kommunens hemsida  bör   omarbetas och göras tydlig och lätt att hantera för medborgare 
och företagare. Kommunens bemötande och service till medborgarna ska vara tydlig och 
korrekt.  

 

Attraktiv  arbetsgivare  

Lessebo kommun är till för kommuninvånarna och då måste kommunen vara en bra 
arbetsgivare så att medarbetarna gör ett bra jobb. 
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Boende och livskvalité 

Minskad arbetslöshet 

 Den totala arbetslösheten 

ska minska till 13,0 % 

Argenombetslöshegten är för hög i Lessebo kommun. En lägre arbetslöshet får 

positiva effekter för individen och dess familj i form av egen försörjning och ökad 

självkänsla. Fler i arbetskraften med egna inkomster bidrar också positivt till 

skatteintäkter för Lessebo kommun och minskar utgifter för ekonomiskt bistånd. 

Målet är satt utifrån att det finns förutsättningar att genomföra 

arbetsmarknadsinsatser från kommunens sida och att konjunkturläget håller i 

sig.  

Mäts genom Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik.  

Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021) 

Gebom 

 

 

 

 

 

 

Ökad upplevd trygghet 

Den upplevda tryggheten 

bland invånarna ska 

förbättras till index 1,98 

Den upplevda tryggheten i Lessebo kommun är för låg. Det finns en oro för att bli 

utsatt för inbrott och det finns platser som upplevs som otrygga. Antalet anmälda 

brott är samtidigt få. En tryggare befolkning är i sig positivt och bidrar också till 

en attraktivitet för Lessebo kommun som geografisk yta. Målet är satt utifrån att 

det gemensamma arbete som polis och kommunen genomför fortsätter.  Polisens trygghetsmätning 

Utgångsläge: 2,16  (2020) 

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1 

Fler invånare 

Antalet invånare i 

kommunen ska öka till 8 

800 personer 

I Lessebo kommun utvecklingsstrategi slås fast att fler invånare behövs för att 

säkra en god välfärd och kommunal service för Lessebo kommuns invånare och 

företag. Målet är satt utifrån att planerade nya bostäder och 

marknadsföringsinsatser genomförs.  Mäts genom invånarantal (SCB). 

Utgångsläge: 8 655  (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Andelen elever som går ut 

grundskolan och har 

behörighet till gymnasiet 

ska öka till 70 % 

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet och genomförd gymnasieskola 

är i en nyckel in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar av 

grundskolan behörighet ökar chanserna för Lessebo kommuns unga. 

Målet är satt utifrån att utvecklingsarbetet i Lessebo kommuns skolor 

fortsätter samt att unga får chansen till en trygg uppväxtmiljö där man 

kan fokusera på skolarbetet.  Mäts genom Skolverkets statistik. 

Utgångsläge: 63,9 % (läsåret 2019/20) 

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 

Tryggheten ska öka bland unga 

Andelen barn och unga som 

upplever en trygg miljö ska 

öka till 92 % 

Trygghet och en god hälsa ger möjligheter för en bra uppväxt. 

Tryggheten skapas både i hemmet, i skolan och på fritiden. Det krävs 

därför ett arbete med såväl situationen i hemmet utifrån sociala och 

ekonomiska aspekter samt fritidsaktiviteter och arbetet i skolan. Målet 

är satt utifrån att skolans arbete mot kränkningar samt arbete för aktiv 

fritid kan fortsätta.  

Mäts genom skolans mätningar. 

Utgångsläge: 86 % (2020) 

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy 

Fler barn och unga ska ha en aktiv fritid 

Antal barn och unga som 

har en aktiv fritid ska öka 

till 1200 

Oavsett vilken fritidssysselsättning som barn och unga 5-25 år är aktiva i 

om det så är en idrottsförening eller en kulturföreningen ska detta 

uppmuntras. En aktiv fritid ökar livskvaliteten och ökar barn och ungas 

sociala umgänge.  Mäts genom egen mätning. 

Utgångsläge:1063 (2021) 

¤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119



Lessebo kommun | Mål och riktlinjer för verksamheten  19 

 

Demokrati och service  

Fler digitala tjänster 

Antalet E-tjänster ska öka i 

Lessebo kommun 

Tillgången till snabbt internet är stor i Lessebo kommun med 98 

procents täckningsgrad till hushållen. Nästa steg är att erbjuda fler 

digitala tjänster som ska underlätta för invånare och företag med sina 

ärenden hos Lessebo kommun. Målet om antalet E-tjänster får 

representera denna utveckling av digitala tjänster och varje verksamhet. 

Målet är satt utifrån att varje verksamhet arbetar vidare med 

kommunens digitaliseringsstrategi där fler digitala tjänster tas fram.  

Mäts genom egen mätning 

 Utgångsläge: 0 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Bättre service till invånare och företag 

Andelen som upplever 

servicen som bra eller 

mycket bra ska uppgå till 70 

procent 

Service till invånare och företag behöver hela tiden utvecklas. En snabb 

och korrekt handläggning av ärenden och ett positivt bemötande har ett 

egenvärde som gör Lessebo kommun till en mer attraktiv plats att bo på 

samt driva företag i. Målet är satt utifrån ett önskat läge men det finns 

en osäkerhet kring utgångsläget då mätetalet är nytt.  
Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, frågan om 

upplevd service 

 Utgångsläge: Saknas 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Attraktiv arbetsgivare 

Hållbart medarbetarindex 

HME ska uppgå till minst 

index 79 

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har nöjda medarbetare 

och dit folk vill söka sig, har Lessebo kommun bättre möjligheter att 

utföra uppdraget gentemot invånare och företag. Målet är satt utifrån 

att Lessebo kommun minst ska uppnå medeltalet för kommuner. 

Mätetalet är nytt och inte tidigare mätt i Lessebo kommun.  Mäts genom HME, egen mätning som 

redovisas i Kolada.  

Utgångsläge: Saknas 

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Digitaliseringsutveckling är detta 

viktiga  
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 Budgetförutsättningar 
 
Planperioden 2022–2025 är inte belastad av tidigare underskott.  

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden är oförändrad.  

2021 21:81      Oförändrad 

2022 21:81   

2023 21:81 

2024 21:81 

2025 21:81 

 

Befolkningsutveckling 

För planperioden har tidigare gjorts ett antagande om en ökning i antal invånare. 
Befolkningsutvecklingen under 2012 – 2017 innebar en ökning med 9,9 %. De sista tre åren 
har dock befolkningsutvecklingen gått tillbaka. Nuvarande budgetalternativ kommer att 
presenteras för kommunstyrelsen med ett antagande om en befolkning på 8 700 år 2022,  
8 800 år 2023, och sedan en ökning med 50 personer per år. Befolkningsutvecklingen 
framgår av tabellen och diagrammet nedan. Per den 18 maj uppgick invånarantalet till 8 626. 
Nya bostadsprojekt är på gång att färdigställas som bör innebära att antalet invånare 
kommer öka de kommande åren. 

  2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 

Totalt 8 760 8 806 8 780 8 733 8 655 

Födda 129 106 103 99 91 

Döda 85 99 105 84 89 

Inflyttning 478 807 415 482 557 

Utflyttning 704 771 569 630 686 

Invandring 449 273 162 113 62 

Utvandring 25 11 25 29 25 

 

 

8 500
8 550
8 600
8 650
8 700
8 750
8 800
8 850
8 900

Invånare 
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Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I 
kommunens budgetarbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag 
som tas fram av SKR. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge 
anledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 
 
När nyupplåningsbehov finns till investeringar sker upplåningen hos Kommuninvest.  
Kommuninvest har på föreningsstämman i april 2020 beslutat att genom årliga ökningar 
höja kommunernas insatskapital från 900 kr till 1300 kronor per invånare år 2024.  
 

Arbetsgivaravgift 

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Inför 2022 kommer de sammanlagda kalkylerade 
personalomkostnaderna uppgå till 40,15 %. 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos. 

Inflation 

Budget och plan innehåller inte någon fastställd finansiell uppräkning över tid, förutom för 
löneökningar och för de interkommunala ersättningarna gällande gymnasiet som 
kompenseras med 1 mkr. Översyn över prisuppgångar görs endast efter äskanden, i denna 
plan har till exempel uppjusteringar gjorts för ökade kostnader för Microsoft licenser. Att det 
inte finns en allmän uppräkning för exempelvis råvaror och förbrukningsmaterial utifrån 
prisindex för kommunal verksamhet gör att det måste till en effektivisering över tid hos 
nämnderna även vid en oförändrad ram.  

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för verksamhetsplanen i form av kapitalkostnader. Från 
2022 ändras aktiveringstidpunkten av investeringar från att aktiveras året efter investeringen 
är färdigställd till att en investering aktiveras månaden efter färdigställande vilket är i linje 
med god redovisningssed. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden. 
Internräntan sänks år 2022 till 1,25 % för både avgiftsfinansierad verksamhet och övriga 
verksamheter. Kapitalkostnaderna ökar kraftigt under perioden eftersom 
investeringsvolymen de senaste åren och även under planperioden är betydligt högre än de 
var under perioden 2000–2017. 

Exploatering 

Kostnaden för investeringsdelen i exploateringsprojekt är upptaget i budget, medan ev. 
intäkter för försäljning av tomter ej budgeteras i driften. Detta ger att ev. försäljning av 
tomter endast påverkar utfallet positivt. 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas och beslutas i samband med nämnders framtagande 
av internbudget.  Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara en 
målsatt kostnadstäckning. Det gäller för VA-verksamheten som skall ha full 
kostnadstäckning. Förslag på nya taxor framtas av Samhällsbyggnadsnämnden och föreläggs 
kommun-fullmäktige i särskild ordning. 
 
Avfallshanteringen sköts via det delägda bolaget SSAM (Södra Smålands avfall & miljö). 
Taxan i kommunen beslutas dock av respektive kommun. 
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Förfogande 

Medel för oförutsedda behov samt resurser för kostnadsutveckling föreslås för 2022. 
 

• Kommunfullmäktige       100 tkr 

• Kommunstyrelsen     200 tkr 

• Löneökning 2021-2022                        19 609 tkr 

• Förändring fastigheter ej utfördelat till nämnd   705 tkr 

• Övrigt      770 tkr 

Då lönerevisionen ännu inte är klar för 2021 eftersom de centrala parterna ej är 
färdigförhandlade för alla fackförbund är i skrivande stund ingen lönebudget utfördelad för 
2021 och därför ligger både löneökningar för 2021 och 2022 kvar som förfogande.
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 Resultatbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

       

Kommunstyrelse/KLK 69 162 69 457 69 457 68 957 68 957 

       

Samhällsbyggnadsnämnd 22 893 21 698 21 698 21 448 21 448 

       

Myndighetsnämnd 257 257 257 257 257 

       

Barn o Utbildningsnämnd 287 544 288 828 285 833 287 331 286 281 

       

Socialnämnd 188 608 183 529 182 529 182 029 181 529 

       

Finans/intern/förfogande -6 464 31 831 43 526 62 178 80 228 

       

Varav Avskrivningar 28 700 33 400 36 100 38 200 40 600 

       

Verks. Nettokostnader -590 700 -595 600 -603 300 -622 200 -638 700 

       

Nettokostnadsförändring % 3,77% 0,83% 1,29% 3,13% 2,65% 

       

Skatteintäkter 588 600 606 500 621 500 637 000 655 900 

       

Resursförändring % 2,63% 3,04% 2,47% 2,49% 2,97% 

       

Finansiella intäkter 5 600 6 300 6 500 6 600 6 600 

       

Finansiella kostnader -5 000 -5 000 -5 600 -5 700 -6 400 

       

Årets resultat -1 500 12 200 19 100 15 700 17 400 

       

Invånare 1/11 året innan 8700 8700 8800 8850 8900 

 
Ej gjorda omfördelningar mellan nämnderna som inte påverkar resultatet 

• Internhyra 2022 

• Kapitalkostnader 2022 

• Löneökningar 2021 och 2022 
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 Balansbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar 637 312 659 592 683 942 710 012 760 162 

Omsättningstillgångar 181 406 186 433 189 937 193 660 198 014 

SUMMA TILLGÅNGAR 818 718 846 025 873 879 903 672 958 176 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       

OCH SKULDER       

       

Eget kapital 320 269 332 469 351 569 367 269 384 669 

därav årets resultat -1 500 12 200 19 100 15 700 17 400 

därav resultatutjämningsreserv 17 489 17 489 17 489 17 489 17 489 

       

Avsättningar(pensioner mm) 18 772 17 879 17 633 17 726 17 830 

       

Skulder       

Långfristiga skulder, lån 273 850 304 850 320 850 329 850 343 850 

därav ersättningslån 10 000 20 000 10 000 34 000 20 000 

Kortfristiga skulder 171 827 171 827 171 827 171 827 171 827 

Nyupplåning 34 000 19 000 12 000 17 000 40 000 

       

Summa skulder 479 677 495 677 504 677 518 677 555 677 

       

SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTN. OCH SKULDER 818 718 846 025 873 879 903 672 958 176 

       

Soliditet 39,12% 39,30% 40,23% 40,64% 40,15% 

       

ANSVARSFÖRBINDELSER       

Pensionsförpliktelser 131 906 125 487 119 951 114 998 110 129 

Övr. ansvarsförbindelser 406 471 406 471 406 471 406 471 406 471 

       

Summa Ansvarsförb./förpl 538 377 531 958 526 422 521 469 516 600 
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 Finansieringsbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat -1 500 12 200 19 100 15 700 17 400 

Justering för av- och nedskrivningar 28 700 33 400 36 100 38 200 40 600 

Justering för gjorda avsättningar -1 803 -893 -246 93 104 

Just. för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring       

av rörelsekapital 25 397 44 707 54 954 53 993 58 104 

       

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 750 -4 000 -4 000 -4 050 -4 050 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfr.skulder  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löp. verksamheten 21 647 40 707 50 954 49 943 54 054 

       

INVESTERINGAR       

Investering i materiella anl.tillgångar -95 967 -55 710 -59 800 -63 600 -91 100 

Försäljning av materiella anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringsbidrag materialla anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Investering av finansiella anl.tillgångar 0 -320 -1 000 -1 020 0 

Försäljning av finansiella anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamh. -95 967 -56 030 -60 800 -64 620 -91 100 

       

FINANSIERING       

Nyupptagna lån 34 000 19 000 12 000 17 000 40 000 

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Ökning av kapitalförvaltning 0 0 0 0 0 

Minskning av kapitalförvaltning 0 0 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 350 350 350 350 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamh. 31 350 16 350 9 350 14 350 37 350 

       

Årets kassaflöde -42 970 1 027 -496 -327 304 

       

Likvida medel vid årets början 43 117 147 1 174 678 351 

Likvida medel vid årets slut 147 1 174 678 351 655 
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 Investeringsbudget och plan 2022–2025 

 

(tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen        

Kommunledningskontor        

IT - Utrustning/Pc, Projektor, skrivare mm 7203 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Lokala system (servers, SAN, lagring) 7223 1 500 50 50 50 50 

Byte/uppgradering Budgetsystem  250     

Beslutsstödsystem  200     

Evolution    200    

Ny webb/intranät    400    

Köksutrustning 9410 200 200 200 200 200 

Mark/Byggnad, KS disp. 7199 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa Kommunledningskontoret  10 150 8 850 8 250 8 250 8 250 

        

Bibliotek/Fritidsanl.   Vht 3200/3400        

Bibliotek/invent. 9108 50  50  50 

Fritidsanl, utskottets disp. 9101 100 100 100 100 100 

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser 9103 100 100 100 100 100 

Summa            Bibliotek/ Fritidsanläggningar  250 200 250 200 250 

        

Summa Kommunstyrelsen  10 400 9 050 8 500 8 450 8 500 

        

Samhällsbyggnadsnämnd        

Gata & Park                  Vht 2400/2500        

Gata/Park 7500 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Asfalt 75xx 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata 7xxx 100 2 100    

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata 7xxx   200 2 500   

Gång cykel-väg Storgatan Hvtp västra-stationen 7551 4 500     

Summa                Gata & Park  7 600 6 300 6 500 4 000 4 000 

        

Vatten & Avlopp            Vht 8650–8670        

Vattenverk Skruv 7745 5 000 10 000    

VA-utredning 77xx 3 000 3 000 30 000 32 500 40 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA 7xxx 400 6 300 -1 500   

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA 7xxx   400 6 000 -1 500  

Vatten & Avlopp      77xx 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Summa Vatten  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 
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(tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Fastigheter                  Vht 9750–9790        

Reinvesteringar, Komponent/Energi 8xxx 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1 822x     20 000 15 000 

Nyängskolan, ombyggnad *l 81xx 6 000 4 000    

Bikupan, skapa nya klassrum i bef. byggnad *1 81xx 3 000 7 000    

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l 823x 4 000  2 000 15 000  

Utredning Äo-lokaler 8xxx 500     

Maskiner, lokalvård 8105 100 100 100 100 100 

Köksmaskiner 8102 500 500 500 500 500 

Summa Fastighet  20 100 17 600 8 600 41 600 21 600 

        

Maskiner                     Vht 9240        

Maskinbyten 8900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa maskiner  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

        

Summa Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 47 600 53 600 80 600 69 600 

        

Utbildningsnämnd        

Reinvestering undervisning BUN:s disp. 9204 500 500 500 500 500 

Inventarier Hackebackeskolan 92xx 2 000     

Inventarier Bikupan 92xx 660 500    

Inventarier Särskola 920x   250    

Inventarier Kvarndammskolan 92xx   900    

Inventarier Lustigkulla 92xx 150   400  

Inventarier vuxenutbildning 92xx 200     

Summa Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

        

Socialnämnd        

Äldreomsorg        

Tekniska hjälpmedel 9343 800 800 800 800 800 

Inventarier, äldreomsorg 9329 200 200 200 200 200 

Procapita verksamhetssystem 932x 700     

Inventarier, OF Korttids 93xx     150  

Summa Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 

  

128



28 Investeringsbudget och plan 2022–2025 | Lessebo kommun 

 

    2022 2023 2024 2025 2026 

TOTAL INVESTERING, netto        

Kommunstyrelsen/ KLK  10 400 9 050 8 500 8 450 8 500 

Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 47 600 53 600 80 600 69 600 

Barn- o Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 

T O T A L, netto  55 710 59 800 63 600 91 100 79 600 

        

Varav taxefinansierad del  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 

Skattefinansierad del  44 810 37 600 26 600 57 600 37 100 

T O T A L  55 710 59 800 63 600 91 100 79 600 

       
Not *1 = igångsättningstillstånd från KS 

krävs       
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 Driftbudget per nämnd, (tkr) 

 

Kommunstyrelsen 

Ansvarsområde 

Här redovisas den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
partistöd, revision, valnämnd och överförmyndaren. Nämndpolitisk verksamhet redovisas 
per nämnd. Partistöd utgår till samtliga representerade partier, 7 st. varav grundbidrag per 
parti uppgår till 6 338 kr och mandatstödet uppgår till 12 675 kr, med ett anslag på 488 tkr. 

Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar styr- och ledning samt 
kommunledningskontoret (KLK). Under kommunstyrelsen sorterar även näringslivsinsatser 
inklusive SydostLeader och AB Glasriket, destinationsutveckling, måltidsverksamheten, 
energi- och miljöfrågor d.v.s. hållbarhetsfrågor, kultur- och fritidsfrågor, fritidsgårdar, 
räddningstjänst (verksamheten bedrivs i kommunalförbund tillsammans med Uppvidinge 
och Tingsryds kommun) borgen och bidrag (t.ex. samlingslokaler och färdtjänst) samt 
kostnader för markreserv. Därtill har kommunen ett ansvar såsom arbetslöshetsnämnd att 
förebygga och minska verkningarna av arbetslöshet. Det är också förknippat med åtgärder för 
arbetet med integrationen av kommunens nyanlända.  

Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som 
koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under 
kommunfullmäktige.  

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Byggklar industrimark saknas i alla våra orter då detta är en av förutsättningarna för 

nyetableringar av nya företag vill vi öka investeringarna på detta område. Vi vill börja i 

Hovmantorp utmed riksväg 25 och därefter Lessebo, Kosta och Skruv. Verksamheten måste 

effektivisera när invånarantalet sjunker. 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige 730 761 761 761 761 

Kommunstyrelsen 2089 2 035 2 035 2 035 2 035 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 831 773 773 773 773 

Valnämnd 10 11 411 11 11 

Överförmyndare 990 1 090 1 090 1 090 1 090 

Summa 5 138 5 158 5 558 5 158 5 158 
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Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Styr- & ledning 3 257 2 013 2 013 2 013 2 013 

Kommunledningskontoret 19 834 23 653 23 353 23 353 23 153 

Näringsliv 2 271 2 380 2 380 2 380 2 380 

Bibliotek 5 498 4 735 4 735 4 735 4 735 

Kultur, Fritid & Turism 8 864 11 611 11 551 11 551 11 551 

Färdtjänst 1 744 1 695 1 695 1 695 1 695 

Arbetsmarknadsenheten 5 989 6 090 5 490 5 490 5 490 

Räddningstjänst 11 765 11 169 11 169 11 169 11 169 

Måltidsverksamhet 998 100 0 0 0 

Mark, beredskap mm -798 558 558 558 558 

Summa 59 421 64 004 62 944 62 944 62 744 

      

Totalt KS 64 559 69 162 68 502 68 102 67 902 

 

Verksamhetsförändringar   2022 2023 2024 

Verksamhetsförändringar 
 

1 955 2 355 2 055 

Effektiviseringar  
 

-1 000 -1 000 -1 000 

Totalt   955 1 355 1 055 

      

Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 69 457 69 457 68 957 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunledningskontoret 2 650 3 200 4 950 3 650 3 050 

Bibliotek 0 0 50 0 50 

Kultur, Fritid & Turism 1 505 200 200 200 200 

Måltidsverksamhet 411 200 200 200 200 

Mark, beredskap mm 0 1 000 5 000 5 000 5 000 

Totalt 4 566 4 600 10 400 9 050 8 500 
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Samhällsbyggnadsnämnd 

Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsförvaltningen äger och förvaltar de kommunala fastigheterna. Därtill 
förvaltas gator och parkytor. Kommunens skogsinnehav förvaltas av Skogssällskapet på 
entreprenad. Nämnden är affärsdrivande i delen av vatten och avlopp. Nämndens 
ansvarsområde innehåller också upphandlingsfrågor och vara trafiknämnd samt hantera 
bostadsanpassningsbidrag. 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Alkoholtillstånd (netto 155 tkr) flyttas från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
from 2022. Attraktiva  boenden och industritomter i bra lägen är en förutsättning för nya 
medborgare och entreprenörer. När invånarantalet sjunker måste verksamheten 
effektiviseras. Flera medborgarförslag om mer ängsmark på kommunens grönytor kan på sikt 
bli verklighet. 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht o adm. 4 605 5 150 5 150 5 150 5 150 

Gata, park 15 517 12 367 12 117 12 117 12 117 

Plan och Bygg 1 611 1 112 1 112 1 112 862 

Miljö och Hälsoskydd 2 175 2 329 2 484 2 484 2 484 

Interna arbeten 0 0 0 0 0 

Externa arbeten 0 0 0 0 0 

Fastigheter 4 236 1 935 1 535 1 535 1 535 

Va 2 943 0 0 0 0 

Totalt 31 087 22 893 22 398 22 398 22 148 

 

Verksamhetsförändringar   2022 2023 2024 

Effektiviseringar  
 -700 -700 -700 

Totalt   -700 -700 -700 

      

Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 
 21 698 21 698 21 448 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 
Budget 2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Gata, park 9 260 7 500 7 600 6 300 6 500 

Vatten och avlopp 2 393 8 500 10 900 22 200 37 000 

Interna arbeten/maskiner 0 1 500 1 500 1 500 1 500 

Fastigheter 65 422 53 150 20 100 17 600 8 600 

Totalt 77 076 70 650 40 100 47 600 53 600 
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Myndighetsnämnd 

Ansvarsområde 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom viss myndighetsutövning, samt är 
avgörande i ärenden där kommunen är part och beslutsfattare (s.k. jävsnämnd). 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Inga planerade förändringar. Myndighetsbeslut ska vara effektiva, dvs tydliga och lätta att 

förstå för kommuninvånarna. 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Politisk vht 208 257 257 257 257 

Totalt 208 257 257 257 257 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Inga investeringar görs inom nämndens ansvarsområde.
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Barn- och utbildningsnämnd 

Ansvarsområde 

Kunskapandet, lärandet, går som en röd tråd genom nämndens verksamhet; förskola, 
fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Därtill har nämnden ansvar för kommunens kulturskola.  

Nämndens uppdrag är tydligt: skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att bli 
redo för framtiden. 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Hur stora resurser som behövs på grund av förändringar i barn- och elevantal stäms av 
årligen och hänsyn är tagen till detta i presenterad budget och plan. 

Den största faktorn för att få ett arbete i dag är att ha en gymnasieutbildning och då är  
förutsättningen att eleven har behörighet till gymnasiet. Vi har i många år lyft frågan om fler 
vuxna i skolan då främst i Bikupan för att öka studieron och tryggheten. Nu lägger vi en stor 
satsning för att kunna anställa fler kuratorer och andra sätt för att få en tryggare och studie 
vänligare skola både för elever och all personal.  

Antal barn/elever 

 2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 2022 2023 2024 2025 

1-5 år 

Förskola (inskrivna) 

498 524 496 458 449 440 435 

6-16 år 

Förskoleklass & 

grundskola 

1136 1086 1088 1122 1127 1123 1114 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 

2022 innan 

vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht och adm 7 060 6 765 6 730 7 240 7 240 

Kulturskola 4 666 4 150 3 612 3 887 3 887 

Förskolor 64 622 63 075 64 203 63 154 62 914 

Fritidshem 7 918 7 458 7 370 7 233 7 233 

Grundskola F-9 127 747 130 549 130 946 128 012 126 985 

Särskola 11 875 13 596 14 204 14 945 14 945 

Gymnasieskola 49 392 49 502 49 736 48 845 51 245 

Vuxenutbildning 2 545 12 449 11 972 11 757 11 757 

Totalt 275 824 287 544 288 773 285 073 286 206 
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34 Driftbudget per nämnd | Lessebo kommun 

 

Verksamhetsförändringar     2022 2023 2024 

Förskola, volym  -360 -255 -410 

Grundskola, volym   -525 -360 35 

Gymnasiet, volym  -60 375 500 

Verksamhetsförändring   1 000 1 000 1 000 

Totalt     55 760 1 125 

      

Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 
 288 828 285 833 287 331 

 

 Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Inventarier 1 795 1 100 3 510 2 150 500 

Totalt 1 795 1 100 3 510 2 150 500 
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Lessebo kommun | Driftbudget per nämnd 35 

 

Socialnämnd 

Ansvarsområde 

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar fyra olika verksamhetsområden. Dessa är: 

- Vård och Omsorg: Äldreomsorg samt Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

- Kommunal hälso- och sjukvård: Hemsjukvård (HSL) och Rehab 

- Individ- och familjeomsorg (IFO) inkluderande flyktingverksamhet 

- Bostadsverksamhet  

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Moderaterna vill så snart möjligt införa Lessebolöftet, vilket kommer att ge betydande 

minskningar i försörjningsstödskostnader. Arbetslösheten leder till flera samhällsproblem 

vilka drabbar hela familjen. Otrygghet och stök både i skolan och i övriga samhället , oftast på 

grund av brist på sysselsättning. Arbetslinjen måste genomsyra allt från försörjningsstöd till 

vuxenutbildning. Placeringskostnaderna måste utvärderas oftare. Det är inom dessa 

områden det finns störst effektiviseringsmöjligheter. Omsorgstagarens behov måste vara i 

focus med rätt bedömning av vård och insatser för varje individ. 

 

Antal invånare över 65 år  

Årtal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

65–79 1 508 1 507 1 515 1 545  1 553 1 514 1 495 

80–89 399 425 430 412 424 457 498 

90- 112 104 109 105 102 100 92 

Totalt 2 019 2 036 2 054 2 062 2 079 2 071 2 085 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 

2022 innan 

vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht och adm 6 674 8 121 7 965 7 965 7 965 

Äldreomsorg 83 774 83 882 83 766 84 112 84 112 

Hemsjukvård rehab 23 397 23 732 23 732 23 732 23 732 

Omsorg Funktionsnedsättn. 44 593 47 116 49 314 48 815 48 815 

Individ och familjeomsorg 46 896 25 502 24 797 24 450 24 450 

Bostadsverksamhet -175 255 255 255 255 

Totalt 205 159 188 608 189 829 189 329 189 329 
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36 Driftbudget per nämnd | Lessebo kommun 

 

Verksamhetsförändringar     2022 2023 2024 

Effektiviseringar   -5 000 -2 700 -2 600 

Verksamhetsförändringar   -1 300 -4 100 -4 700 

Totalt     -6 300 -6 800 -7 300 

      

Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 
 183 529 182 529 182 029 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

 1 476 1 000 1 700 1 000 1 000 

Totalt 1 476 1 000 1 700 1 000 1 000 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 135 Dnr 2021/202-1.4.1 
 

Upplåning Lessebo kommun år 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Uppta nya lån för 2022 med 35 mkr, varav omsättning uppgår till  

20 mkr och nyupplåning till 15 mkr. 
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för 

vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut. 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, 
som avser kommunen och dess helägda bolag för 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter 
nyupplåning med 15 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr, total 
upplåning för 2022 med 35 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25 § 93 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 93 Dnr 2021/202-1.4.1 
 

Upplåning Lessebo kommun år 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Uppta nya lån för 2022 med 35 mkr, varav omsättning uppgår till  

20 mkr och nyupplåning till 15 mkr. 
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för 

vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut. 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, 
som avser kommunen och dess helägda bolag för 2022. 

 
                       Reservation  

Marcus Dackling (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
budgetförslag som läggs inför kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter 
nyupplåning med 15 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr, total 
upplåning för 2022 med 35 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-18

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Upplåning Lessebo kommun år 2022 
 
Förslag till beslut 
KSAU föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. Uppta nya lån för 2022 med 35 mkr, varav omsättning uppgår 

till  
20 mkr och nyupplåning till 15 mkr. 

2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, 
för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut. 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa 
upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för 
2022. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter 
nyupplåning med 15 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr, 
total upplåning för 2022 med 35 mkr. 
 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 136 Dnr 2021/203-1.4.1 
 

Fastställelse av skattesats år 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skattesatsen för 2022 ska vara 21,81 procent vilket innebär en 
oförändrad skattesats för Lessebo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 bygger bland annat på oförändrad skattesats 
om 21,81 procent. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25 § 94 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 

141



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 94 Dnr 2021/203-1.4.1 
 

Fastställelse av skattesats år 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skattesatsen för 2022 ska vara 21,81 procent vilket innebär en 
oförändrad skattesats för Lessebo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 bygger bland annat på oförändrad skattesats 
om 21,81 procent. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-18

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fastställelse av skattesats år 2022 
 
Förslag till beslut 
KSAU föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att skattesatsen för 2022 ska vara 21,81 procent vilket 
innebär en oförändrad skattesats för Lessebo kommun. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 bygger bland annat på oförändrad 
skattesats om 21,81 procent. 
 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 124 Dnr 2021/170-1.3.1 
 

Taxa för försäljning av kommunal mark 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. Anta ny taxa för försäljning av kommunal mark samt att taxan 

börjar gälla tillsvidare från och med 1 september 2021.  
2. Taxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om tomtpriser 2017-

11-20 § 105. 
3. Taxan aktualiseras vartannat år.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med att ta fram en ny 
taxa för försäljning av kommunal mark som är anpassad till den 
efterfrågan och tillgång som finns på tomter i Lessebo kommun. Den 
nya taxan är ett resultat av utredningar och jämförelser med andra 
kommuner i närområdet.  
 
Taxan samlar all prissättning för försäljning av kommunal mark och 
är uppdelad i tre kategorier:  
 

 Industrimark 
 Flerbostadshus och samhällsfastigheter 
 Småhusbebyggelse 

 
Taxan är även differentierad och uppdelad utefter kommunens fyra 
tätorter som en anpassning till marknadsläget. Strand- och sjönära 
tomter, skogsmark och övrig mark utanför tätort ska enligt taxan 
säljas till marknadsmässigt pris.  
 
Samhällsbyggnadschef redogör för ärendet vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25 § 97 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
Taxa för försäljning av kommunal mark 2021-04-30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-20 § 105 
 
Yrkanden 
Marcus Dackling (M) yrkar på att taxan ska aktualiseras vartannat år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 97 Dnr 2021/170-1.3.1 
 

Taxa för försäljning av kommunal mark 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny 
taxa för försäljning av kommunal mark samt att taxan börjar gälla 
tillsvidare från och med 1 september 2021. Taxan ersätter 
kommunfullmäktiges beslut om tomtpriser 2017-11-20 § 105. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med att ta fram en ny 
taxa för försäljning av kommunal mark som är anpassad till den 
efterfrågan och tillgång som finns på tomter i Lessebo kommun. Den 
nya taxan är ett resultat av utredningar och jämförelser med andra 
kommuner i närområdet.  
 
Taxan samlar all prissättning för försäljning av kommunal mark och 
är uppdelad i tre kategorier:  
 

 Industrimark 
 Flerbostadshus och samhällsfastigheter 
 Småhusbebyggelse 

 
Taxan är även differentierad och uppdelad utefter kommunens fyra 
tätorter som en anpassning till marknadsläget. Strand- och sjönära 
tomter, skogsmark och övrig mark utanför tätort ska enligt taxan 
säljas till marknadsmässigt pris.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
Taxa för försäljning av kommunal mark 2021-04-30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-20 § 105 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-04-30

 

 

Antagande av ny taxa för försäljning av 
kommunal mark  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag:  
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
ny taxa för försäljning av kommunal mark samt att taxan börjar 
gälla tillsvidare från och med 1 september 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med att ta fram en ny 
taxa för försäljning av kommunal mark som är anpassad till den 
efterfrågan och tillgång som finns på tomter i Lessebo kommun. 
Den nya taxan är ett resultat av utredningar och jämförelser med 
andra kommuner i närområdet.  
 
Taxan samlar all prissättning för försäljning av kommunal mark 
och är uppdelad i tre kategorier:  
 

 Industrimark 
 Flerbostadshus och samhällsfastigheter 
 Småhusbebyggelse 

 
Taxan är även differentierad och uppdelad utefter kommunens 
fyra tätorter som en anpassning till marknadsläget. Strand- och 
sjönära tomter, skogsmark och övrig mark utanför tätort ska enligt 
taxan säljas till marknadsmässigt pris.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av information i ärendet.  
 
Bakgrund 
2017-11-20 beslutade kommunfullmäktige om att fastställa 
tomtpriserna enligt följande: 
 
 Tomtpris för bostadsfastighet 50 kr/kvm exklusive tomter i 

strandnära lägen.  
 Tomtpris för strandnära lägen ska försäljas efter 

högstbjudande dock lägst 50 kr/kvm.  
 Tomtpris för industrifastighet oförändrad 20 kr/kvm.  
 
(Priset avser råmark, exkl. anläggningsavgift för VA, el, fjärrvärme, 
fiber och fastighetsbildningskostnader.) 

 
Beslutsunderlag 
Taxa för försäljning av kommunal mark 2021-04-30 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-04-30

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 

 

 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 
Bilagor 
 
”Beslut KF 2017-11-20 Fastställande av tomtpriser” 
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Taxa för försäljning av 
kommunal mark 
Lessebo kommun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Taxa 

Datum för antagande: 2021-xx-xx § xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige
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  2 Taxa för försäljning av kommunal mark 

 

Priser för försäljning av kommunal mark  
 
Dokumentet samlar all prissättning för försäljning av kommunal mark. Mark som ska säljas 
av kommunen ska följa beslutade riktlinjer.  
 
I kommunens markpris ingår utbyggnad av gata och allmän platsmark. Kommunen kan vid 
försäljning av tomtmark förena försäljningen med villkor om att tomten ska bebyggas inom 
viss tid. Villkoret kan även förenas med skadestånd. 
 
Priser  
Priset, för samtliga tomter, avser råmark, exkl. anläggningsavgift för VA, el, fjärrvärme, fiber, 
fastighetsbildningskostnader samt eventuell planavgift. 
 
Lagfartskostnaden bekostas av köparen vid samtliga förvärv. 
 
Definition fastighet  
Den civilrättsliga definitionen av fastighet framgår av första kapitlet jordabalken. Där 
framgår att fast egendom är jord som är indelad i fastigheter. En fastighet är ett avgränsat 
markområde inklusive de växter, träd (skog) och fasta byggnader som finns på marken. 
 
Undantag ifrån taxan 
Kommunen kan sälja mark till marknadsmässigt pris baserat på extern värdering av marken. 
Pris för mark ska dock inte understiga kommunens självkostnad. Strand- och sjönära tomter, 
skogsmark och övrig mark utanför tätort ska säljas till marknadsmässigt pris.  
 
Kommunfullmäktige kan för enskild markförsäljning fatta särskilt beslut om 
markprissättning till rabatterat pris. Kommunfullmäktige ska då i samma beslut anslå medel 
för att täcka den förlust som uppkommer i mark- och exploateringsbudgeten för den enskilda 
markförsäljningen. 
 
Kommunstyrelsen kan fatta beslut om andra avsteg från taxan.  
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  3 Taxa för försäljning av kommunal mark 

Priser på industrimark 
Pris anges exklusive anslutningsavgifter. Avser industrimark och mark för handelsändamål 
per kvm.  
 

Industriområde Pris 
Hovmantorp 40 kronor per kvm 

Lessebo 30 kronor per kvm 

Skruv och Kosta 20 kronor per kvm 

 

Priser på tomter för flerbostadshus och 
samhällsfastigheter 
Pris anges exklusive anslutningsavgifter 
 

Ort Pris 
Hovmantorp 100 kronor per kvm 

Lessebo 75 kronor per kvm 

Skruv och Kosta 50 kronor per kvm 

 
Priser på tomter för småhusbebyggelse  
Pris anges exklusive anslutningsavgifter 
 

Ort Pris 
Hovmantorp 75 kronor per kvm 

Lessebo 60 kronor per kvm 

Skruv och Kosta 50 kronor per kvm 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2017-11-20

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 105 Dnr 2021/170-1.3.1-1.3.1 
 

Fastställelse av tomtpriser 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Tomtpris för bostadsfastighet 50 kr/kvm exklusive tomter i 

strandnära lägen.  
2. Tomtpris för strandnära lägen ska försäljas efter högstbjudande 

dock lägst 50 kr/kvm.  
3. Tomtpris för industrifastighet oförändrad 20 kr/kvm.  
4. Priset, för samtliga tomter, avser råmark, exkl. anläggningsavgift 

för VA, el, fjärrvärme, fiber och fastighetsbildningskostnader. 
5. Tomtpriserna gäller fr.o.m. 2018-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande tomtpriser har inte reviderats sedan 2007.  
2010-11-01 beslutade budgetberedningen att ha oförändrade 
tomtpriser: 

 Bostadsfastigheter 25 kr/kvm 
 Industrifastigheter 20 kr/kvm 

 
Förslag på ovanstående tomtpriser baserar sig på undersökning från 
flertalet kommuner i Kronobergs Län.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2017-10-09. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-31 § 195. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
KFT-nämnden 
Plan- och miljönämnden 
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 125 Dnr 2021/177-1.3.1 
 

Beslut om regler för tomtkö i Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta regler 
för tomtkö i Lessebo kommun.  

 
Ärendebeskrivning 
I takt med att Lessebo kommun växer och efterfrågan på tomter för 
nybyggnation blir större upplever samhällsbyggnadsförvaltningen 
administrativa svårigheter med att på ett rättvist sätt förmedla tomter 
till intressenter. Syftet med tomtkön är därför att på ett rättvist sätt 
förmedla kommunens tomter för småhus till privatpersoner som 
ämnar att bygga ett bostadshus.  
 
I förslaget regleras anmälan och registrering till tomtkön, avgifter, 
metod för tilldelning och anvisning, förtur och köp- och 
försäljningsvillkor.  

 
Hantering av tomtkön sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25 § 98 
Regler för tomtkö: regler för anvisning och försäljning av tomter 
genom Lessebo kommuns tomtkö 2021-05-06 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 98 Dnr 2021/177-1.3.1 
 

Beslut om regler för tomtkö i Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta regler 
för tomtkö i Lessebo kommun.  

 
Ärendebeskrivning 
I takt med att Lessebo kommun växer och efterfrågan på tomter för 
nybyggnation blir större upplever samhällsbyggnadsförvaltningen 
administrativa svårigheter med att på ett rättvist sätt förmedla tomter 
till intressenter. Syftet med tomtkön är därför att på ett rättvist sätt 
förmedla kommunens tomter för småhus till privatpersoner som 
ämnar att bygga ett bostadshus.  
 
I förslaget regleras anmälan och registrering till tomtkön, avgifter, 
metod för tilldelning och anvisning, förtur och köp- och 
försäljningsvillkor.  

 
Hantering av tomtkön sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Beslutsunderlag 
Regler för tomtkö: regler för anvisning och försäljning av tomter 
genom Lessebo kommuns tomtkö 2021-05-06 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-06

 

 

 

Beslut om regler för tomtkö i Lessebo 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
regler för tomtkö i Lessebo kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
I takt med att Lessebo kommun växer och efterfrågan på tomter 
för nybyggnation blir större upplever samhällsbyggnads-
förvaltningen administrativa svårigheter med att på ett rättvist sätt 
förmedla tomter till intressenter. Syftet med tomtkön är därför att 
på ett rättvist sätt förmedla kommunens tomter för småhus till 
privatpersoner som ämnar att bygga ett bostadshus.  
 
I förslaget regleras anmälan och registrering till tomtkön, avgifter, 
metod för tilldelning och anvisning, förtur och köp- och 
försäljningsvillkor.  

 
Hantering av tomtkön sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Bakgrund 
Idag finns ingen officiell tomtkö i Lessebo kommun. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förmedlar tomter i den ordning de 
kommer in.  

 
Beslutsunderlag 
Regler för tomtkö: regler för anvisning och försäljning av tomter 
genom Lessebo kommuns tomtkö 2021-05-06 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

 

Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare Kommunledningskontoret 
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Regler för tomtkö 
Regler för anvisning och försäljning av tomter 
genom Lessebo kommuns tomtkö 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Regler  

Datum för antagande: 2021-xx-xx § xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige 
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  2 Regler för tomtkö   

Allmänt  
Lessebo kommuns bostadsplanering syftar till att främja bostadsbyggande. Genom tomtkön 
säljer Lessebo kommun tomter till privatpersoner. För bostadsområden med tomter där 
kommunen är markägare sker fördelning av avstyckade och bildade småhustomter i första 
hand genom en kommunal tomtkö. Se taxa för försäljning av kommunal mark antagen av 
kommunfullmäktige 2021-xx-xx § xx för mer information. 

Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av kommunfullmäktige. Avsteg från 
regelverket beslutas i kommunstyrelsen. Hantering av tomtkön sköts av samhällsbyggnads-
förvaltningen.  

Vad är en tomt? 
Med tomt avses obebyggd fastighet. 

Information till medlem i tomtkön  
Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar ut information avseende tomtkön till medlem i första 
hand via e-post och i andra hand via brev. Information om nya villatomter läggs ut på 
kommunens hemsida samt skickas ut till medlemmar.  
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  3 Regler för tomtkö   

Anmälan och registrering 
1. Anmälan görs på särskild blankett eller genom formulär på lessebo.se.  
2. Endast fysiska personer som vid anmälan fyllt 18 år får ansöka om registrering till 

kommunens tomtkö. 
3. Registrering i tomtkö görs från det datum då både anmälan och anmälningsavgift har 

inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
4. Sammanboende och äkta makar får endast göra en anmälan och uppehålla en plats i 

kön. Tomtköanmälan och placering i tomtkön är personlig. Vid en separation eller 
dödsfall betraktas tomtköplatsen som en tillgång i det gemensamma boet och 
parterna avgör själva vem som i fortsättningen ska stå som sökande i tomtkön.  

5. Den sökande ansvarar själv för att anmäla e-poständringar för att behålla sin plats i 
kön.  

6. Avregistrering sker när tomt tilldelats, när köpekontrakt undertecknats, om 
tomtköavgift inte betalas inom föreskriven tid eller efter skriftlig begäran. 
Avregistrering sker vid konstaterande av medvetet lämnade oriktiga uppgifter. 
Återinträde kan ske efter nyanmälan.  

7. Efter tre återtaganden av intresseanmälningar eller ej fullföljda köp förlorar den 
sökande sin ursprungliga plats i tomtkön och placeras sist.  

8. Sökande/medsökande som tilldelats tomt eller småhus genom tomtkön får anmäla sig 
på nytt tidigaste efter fem år. Vid eventuella separationer kan undantag göras.  
 

Avgifter 
1. I samband med anmälan erlägges anmälningsavgift om 100 kronor.  
2. Om avgiften inte erhålls inom föreskriven tid avförs sökande från tomtkön.  

 

Tilldelning och anvisning  

1. Fördelning av tomter sker i turordning till den som avser att bygga permanentboende 
för eget bruk.  

2. Fördelning av lediga tomter sker genom att kommunen sänder ut intresseförfrågan 
via e-post till samtliga registrerade i tomtkön. Sökande har möjlighet att rangordna 
erbjudna tomter och lämna intresseanmälan. Därefter sker anvisning efter köplats i 
tomtkön. 

3. Direktköp: Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning 
återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas 
till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön. Dessa tomter 
publiceras under särskild rubrik på hemsidan och markeras med direktköp på 
kommunens webbplats.  
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  4 Regler för tomtkö   

Förtur  
1. Kommunstyrelsen kan i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, bevilja förtur i 

tomtkön. Den som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt 
tomtköavgift. Synnerliga skäl ska gälla sökande eller någon i sökandens hushåll. 
Ansökan om förtur ska vara skriftlig. 

Köp- och försäljningsvillkor 
1. Den som har anmält intresse och blivit erbjuden tomt har möjlighet att ha den 

reserverad i maximalt två veckor. Inom denna tid skall besked lämnas gällande köp av 
tomten, ja/nej, och inom ytterligare två veckor skall handpenning betalas och 
köpekontrakt undertecknas. 

2. Innan köpekontraktet undertecknas skall handpenning erläggas motsvarande 10 % av 
tomtens köpeskilling. Betald handpenning återbetalas ej. 

3. Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska 
förutsättningar för köp och byggprojekt.  

4. Bygglov ska vara sökt inom ett år från det att handpenningen är betald annars stryks 
reservationen. 

5. Har inte bygglov sökts inom ett år från det att handpenningen är betald och detta inte 
beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen och erlagd 
handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen återbetalas/ersätts 
ej. 

6. Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Överlåtelsen är generell dvs. gäller även mot 
överlåtelse inom familjen och innebär att köparen ej inom två år från tillträdesdagen 
får överlåta fastigheten utan medgivande från Samhällsbyggnadsnämnden. Bebyggd 
tomt med utfärdat slutbesked får överlåtas inom två år från tillträdesdagen. 

7. Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett bostadshus. 
8. Fastigheten överlåts i befintligt skick. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 142 Dnr 2021/127-1.2.7 
 

Årsredovisning och beviljande av 
ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2020. 
2. Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 
 
Jäv 
Lars Altgård (S), Anders Jonsäng (C), Göran Borg (S) anmäler jäv och 
deltar ej i handläggningen. Med anledning av detta övertar Angelica 
Karlsson (C) ordförandeskapet under ärendet.  
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).  
 
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25 § 106  
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg (RÖK) 
Protokoll från förbundsdirektionen 2021-03-19 § 9 
Revisionsberättelse 2021-04-07 
Granskningsrapport Pwc 2021-03-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 106 Dnr 2021/127-1.2.7 
 

Årsredovisning och beviljande av 
ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2020. 
2. Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).  
 
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg (RÖK) 
Protokoll från förbundsdirektionen 2021-03-19 § 9 
Revisionsberättelse 2021-04-07 
Granskningsrapport Pwc 2021-03-07 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-17

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Årsredovisning 2020- Räddningstjänsten Ö 
Kronoberg 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2020. 
2. Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).  
 
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg (RÖK) 
Protokoll från förbundsdirektionen 2021-03-19 § 9 
Revisionsberättelse 2021-04-07 
Granskningsrapport Pwc 2021-03-07 
 

 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Revisionsrapport 

 

Granskning av  

årsredovisning 2020 

Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 

Mattias Johansson 

Caroline Liljebjörn 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 

årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisninge
n upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Delvis uppfyllt 

Förbundet avviker delvis mot lag och 

god sed avseende 

förvaltningsberättelsens utformning.  

Drift- och investeringsredovisningen har 

i allt väsentligt upprättats enligt RKR R 

14 Drift- och investeringsredovisning.  

Förbundet lever upp till 

kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans för år 2020. Det 

negativa balanskravsresultatet 

från tidigare år återställs i princip 

i och med årets resultat. 

 

Är 
årsredovisninge
ns resultat 
förenligt med de 
mål fullmäktige 
beslutat 
avseende god 
ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Uppfyllt 

I årsredovisningen görs en avstämning 

mot förbundets mål för god ekonomisk 

hushållning som fastställts i budget för 

2020. Uppföljning av det finansiella 

målet visar att det är uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens 

återrapportering, att det inte görs 

någon uppföljning av ägardirektivets 

verksamhetsmål. 

Vi anser att det bör framgå av 

årsredovisningen vad bedömningen av 

målområden och underliggande 
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nyckeltal har baserats på. Vi vill 

uppmuntra direktionen att fortsätta 

utveckla målstyrningen till exempel vad 

gäller avvägningen mellan målnivåer 

och utfall i syfte att uppnå en tydligare 

målstyrning 

Är 
räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 

väsentligt är rättvisande. 

Räkenskaperna är upprättade enligt god 

redovisningssed. 

 

 

 

Rekommendationer 

Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi direktionen att: 

• Anpassa förvaltningsberättelsen till lag och god redovisningssed. 

• Tydliggöra redovisningen av god ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmålen. 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige i 

respektive medlemskommun och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april 

året efter det år som redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål som beslutats. Revisorernas skriftliga 

beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive medlemskommun inför behandlingen 

av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för revisionsberättelsen som 

revisorerna ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.   

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 

ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation 

“RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-19 och respektive 

fullmäktige i Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner behandlar därefter 

årsredovisningen. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt LKBR och RKR R 15 ska förvaltningsberättelsen innehålla följande huvudrubriker: 

• Översikt över verksamhetens utveckling 

• Viktiga förhållanden för resultat och ställning 

• Händelser av väsentlig betydelse 

• Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

• Balanskravsresultat 

• Väsentliga personalförhållanden 

• Förväntad utveckling 

Förbundet avviker mot lag och god sed avseende förvaltningsberättelsens utformning. 

Vi har gjort följande iakttagelser: 

• Det är oklart vilket avsnitt som avser förvaltningsberättelse. 

• Årsredovisningen innehåller inte huvudrubrikerna enligt ovan. 

• Det saknas en översikt över verksamhetens utveckling till exempel genom att 

aktuellt år jämförs med tidigare år för en femårsperiod. 

• Det finns i viss mån en beskrivning av viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning inom ramen för beskrivningen av verksamheten per 

avdelning, men konsekvenser samt en analys av väsentliga risker och 

osäkerhetsförhållanden bör utvecklas. 

• Det saknas en utvärdering av verksamhetsmässiga mål inom ramen för god 

ekonomisk hushållning. 

• Avsnittet om förväntad utveckling saknas 

Årets resultat uppgår till 1 600 tkr (2019: 5 tkr). Balanskravet är därmed uppfyllt för år 

2020. Det finns -1 624 tkr i negativt resultat att återställa från tidigare år. Det negativa 

balanskravsresultatet från tidigare år återställs i princip i och med årets resultat. 

Driftredovisning 

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen. Det framgår av redovisningen hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen ingår i årsredovisningen och omfattar en samlad redovisning 

av förbundets investeringar jämfört med budget och föregående år. Årets investeringar 

uppgår till 3 263 tkr jämfört med budgeten på 4 300 tkr. En räddningsbil har anskaffats 

för 2 155 tkr. 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning har det framkommit omständigheter som ger oss anledning 

att anse att årsredovisningen endast delvis lämnar upplysning om verksamhetens utfall, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Anpassning behöver ske 

till lag och god redovisningssed när det gäller utformning och innehåll i 

förvaltningsberättelse. 

Drift- och investeringsredovisningen överensstämmer i allt väsentligt till RKR R 14 Drift- 

och investeringsredovisning. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. Det 

negativa balanskravsresultatet från tidigare år återställs i princip i och med årets 

resultat. 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. 

Det finansiella målet innebär att förbundet ska följa beslutad budget för verksamheten. 

Årets resultat innebär att det finansiella målet uppnås. 

Verksamhetsmålen består av följande: 

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och 

olyckshanterande åtgärder om olyckor – som kan innebära räddningsinsats – 

ska kontinuerligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänslan öka hos 

var och en som bor och vistas i någon av medlemskommunerna. 

2. Responstiden (ankomsttiden) ska följa en angiven kurva som visar den 

godtagbara tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen 

utryckningar (i %). 

Rapporteringen till medlemskommunerna ska ske var fjärde månad och avse perioderna 

januari-april, maj-augusti respektive september-december. Det första av 

verksamhetsmålen ska bland annat mätas genom trygghetsmätningen som utförs av 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon 

uppföljning av ägardirektivets verksamhetsmål. 

Vi anser att det bör framgå av årsredovisningen vad bedömningen av målområden och 

underliggande nyckeltal har baserats på. Vi vill uppmuntra direktionen att fortsätta 
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utveckla målstyrningen till exempel vad gäller avvägningen mellan målnivåer och utfall i 

syfte att uppnå en tydligare målstyrning.  

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Jämförelse med 

förgående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 1 600 tkr (2019: 5 tkr). Resultatet medför en 

positiv avvikelse mot budget med 950 tkr. Kommentarer lämnas som redogör för 

avvikelser mot budget. 

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 

skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 

periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och överensstämmer 

med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper i eget 

avsnitt. Det saknas upplysning om kostnaden för räkenskapsrevisionen (9 kap. 13 § 

LKBR). Upplysning om genomsnittlig räntebindningstid saknas tillsammans med en 

översikt över den långfristiga lånens förfallostruktur (RKR R 7).  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 

upprättade enligt god redovisningssed. 

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  

2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisninge
n upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Delvis uppfyllt 

Förbundet avviker delvis mot lag och 

god sed avseende 

förvaltningsberättelsens utformning.  

Drift- och investeringsredovisningen har 

i allt väsentligt upprättats enligt RKR R 

14 Drift- och investeringsredovisning.  

Förbundet lever upp till 

kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans för år 2020. Det 

negativa balanskravsresultatet 

från tidigare år återställs i princip 

i och med årets resultat. 

 

Är 
årsredovisninge
ns resultat 
förenligt med de 
mål fullmäktige 
beslutat 
avseende god 
ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Uppfyllt 

I årsredovisningen görs en avstämning 

mot förbundets mål för god ekonomisk 

hushållning som fastställts i budget för 

2020. Uppföljning av det finansiella 

målet visar att det är uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens 

återrapportering, att det inte görs 

någon uppföljning av ägardirektivets 

verksamhetsmål. 

Vi anser att det bör framgå av 

årsredovisningen vad bedömningen av 

målområden och underliggande 

nyckeltal har baserats på. Vi vill 

uppmuntra direktionen att fortsätta 

utveckla målstyrningen till exempel vad 

gäller avvägningen mellan målnivåer 

och utfall i syfte att uppnå en tydligare 

målstyrning 
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Är 
räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 

väsentligt är rättvisande. 

Räkenskaperna är upprättade enligt god 

redovisningssed. 

 

 

 

Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi direktionen att: 

• Anpassa förvaltningsberättelsen till lag och god redovisningssed. 

• Tydliggöra redovisningen av god ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmålen. 
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2021-03-07 
 
 
 
 
Mattias Johansson 

  
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
avsnittet ”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 143 Dnr 2021/214-1.4.1 
 

Årsredovisning och beviljande av 
ansvarsfrihet för VoB Kronoberg 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2020. 
2. Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 

2020 års verksamhet. 
 
Jäv 
Angelica Karlsson (C) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kommunalförbundet 
VoB Kronoberg.  
 
Beslut om ansvarsfrihet för direktionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att 
förbundets årsredovisning godkänns. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 
Årsredovisning 2020 för VoB Kronoberg 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-28

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Årsredovisning 2020- VoB Kronoberg 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2020. 
2. Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 

2020 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kommunalförbundet 
VoB Kronoberg.  
 
Beslut om ansvarsfrihet för direktionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att 
förbundets årsredovisning godkänns. 
 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för VoB Kronoberg 
 

 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Till Direktionen i 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Org. Nr 222000-0867 
 

 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg år 2020 

 
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2020. 

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 

att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma 

om resultaten är förenliga med det finansiella målet och de verksamhetsmål som 

direktionen beslutat. 

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet sam revisorernas reglementen. Granskningen har genomförts med den 

inriktning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.    

 

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2020. 

 

 

Växjö 2021 04 27 

 

 

Ingemar Almkvist   Örjan Davoust  
Utsedd av fullmäktige i Älmhults kommun  Utsedd av fullmäktige i Lessebo kommun 
 

Eva Isaksson   Kerstin Petersson 
Utsedd av fullmäktige i Markaryds kommun  Utsedd av fullmäktige i Tingsryds kommun 
 

Carl Geijer 
Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 144 Dnr 2021/222-1.4.1 
 

Årsredovisning och beviljande av 
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
Värend 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2020. 
2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet 

för 2020 års verksamhet. 
 
Jäv 
Lars Altgård (S) och Angelica Karlsson (C) anmäler jäv och deltar ej i 
handläggningen. Med anledning av detta övertar Marcus Dackling 
(M) ordförandeskapet under ärendet, och Ingmar Aronsson (KD) är 
justerare. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Samordningsförbundet 
Värend.  
 
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns 
fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning 
godkänns. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31  
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Värend 
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Årsredovisning 2020- 
Samordningsförbundet Värend 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2020. 
2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Värend 

ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende 
Samordningsförbundet Värend.  
 
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns 
fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna 
tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Värend 
 

 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Rapportens disposition  

Rapporten inleds med en kort sammanfattning av processens genomförande. Sedan följer 
en beskrivning av målen och förbundets organisationsstruktur. Därefter följer en 
redogörelse för vilka satsningar och aktiviteter har utförts i syfte att uppnå processmålen. 
I rapporten kommer vi nämna en del av de faktorer som vi känner till och som vi tror har 
bidragit till processens måluppfyllelse. Rapporten avslutas med en summerande 
diskussion och erfarenheter samt en beskrivning av det fortsätta arbetet i processen. 

1 Sammanfattning 

Efter förstudien Samsjuklighet och Sysselsättning som genomfördes under 2018 och 
utifrån rekommendationerna som framkom i förstudien, lämnades in en processansökan 
till styrelsen för Samordningsförbundet Värend med förslag att fortsätta titta lokalt på hur 
förbundets parter möter och samverkar kring personer med missbruk och psykisk ohälsa 
(samsjuklighet). Styrelsen tog beslut om att arbetet ska fortsätta i form av process under 
två år. I förstudien lyftes också behovet om att förbundets samtliga medlemsparter ska 
medverka och ta en aktiv roll i det framtida processen, då målgruppen behövde insatser 
och stöd från alla partner. 

Sedan 1 januari 2019 har processen agerat som struktur- och myndighetsövergripande 
process med syfte att definiera ett nuläge av parternas samverkan kring personer med 
missbruk och psykisk ohälsa. I det följande beskrivs vad processen har resulterat i, samt 
hur processarbetet sett ut utifrån syftet och vilka aktiviteter och åtgärder har vidtagits för 
att uppnå målen med processen. Processen har fem delmål som närmare beskrivs längre 
ner. Målområdena i processen har prioriterats växelvis under processtiden utifrån de 
förutsättningar som funnits hos respektive part.  

I den här rapporten lyfts främst de aktiviteter och mötesformer som vi ser har haft en 
bidragande orsak på processens riktning och har fört processarbetet närmare målen. 
Andra aktiviteter som har gjorts under processperioden har återkopplats till 
utvecklingsgruppen och styrelsen regelbundet och kontinuerligt vid de planerade möten 
under processperioden.  

Efter avslutad processperiod har processledaren lämnat in till styrelsen en 
fortsättningsansökanför processen med förslag att förlänga processtiden under år 2021för 
att kunna följa upp arbetet med prototypen Min bok som ingår i referensgruppens 
uppdrag samt fortsätta leda arbetsgruppen med fokus på Alvesta kommun att komma 
fram till en konkret lösning och förslag på samverkansstruktur kring målgruppen.   
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2 Bakgrund 

2.1 Syfte, processmål, effektmål 

2.1.1 Övergripande mål och målgrupp för processen 
 
Processen ska övergripande och genom samverkan utveckla och standardisera ett 
arbetssätt, rutiner eller riktlinjer för att öka samsynen kring individens övergångar 
mellan aktörerna för individer i ålder 18-64 som befinner sig i missbruk och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet) och som har svårt av olika anledningar att ta 
del av sedvanliga arbetsmarknadsinsatser. Målet är att målgruppen ska komma 
ut i meningsfull sysselsättning med långsiktigt mål att komma i 
förvärvsarbete/egen försörjning.  
  
Förslag för avsmalnad definition av processens målgrupp framfördes den 29 
november 2019 till styrelsen i förhoppning att avgränsningen ska hjälpa parterna i 
framtagning av rutiner i samverkan mellan varandra. Avgränsningen innebär 
arbetssökande personer i ålder 16-64 med öppenvårdsinsatser inom missbruk- och 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa.  

2.1.2 Effektmål 

Syftet med processarbetet är att ta fram underlag:  
• som samtliga Samordningsförbundet Värdens aktörer bidrar till och drar 

nytta av.  
• som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, erbjuder målgruppen 

”personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa (samsjuklighet)”, 
anpassad meningsfull sysselsättning gällande kravnivå, långsiktighet och 
tillgång till handledning, i ett tidigt skede av sin rehabilitering.  

2.1.3 Processmål/Delmål 

Processen har fem olika delmål som beskrivs närmare här nedan:  
 

1) utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna 
  

2) skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen  
 

3) förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 
 

4) att skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder meningsfull 
sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser för målgruppen 
under pågående rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning 
av särskilt utbildad personal 

 
5) utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma en ny verksamhet enligt 
IPS-modell som ett arbetssätt starkt rekommenderat av Socialstyrelsen för 
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målgruppen, men som ej finns eller har testats tidigare i länet av de 
samverkande parterna. 

2.2 Processorganisation 
Samordningsförbundet Värend har organiserat arbetet med processen med en 
processledare som har varit sammankallande för arbetsgruppen och referensgruppen och 
föredragande för styrelse och utvecklingsgruppen för processen. Processledaren har 
ansvarat för att driva processen i rätt riktning, lyssna till målgruppens behov och 
parternas förutsättningar att uppnå processmålen samt ingå i olika nätverk för att hålla sig 
uppdaterad kring parternas organisationsförändringar.   

2.2.1 Referensgrupp  
Referensgruppen är utsedd av Samordningsförbundet Värends 
utvecklingsgrupp/styrgrupp för processen. De som ingår i referensgruppen har en god 
kunskap om det området som processen berör. Delaktighet och inflytande av människor 
med egen erfarenhet är viktiga och därför har även personer med egen erfarenhet ingått i 
gruppen. Referensgruppen har en utredande roll genom att identifiera nuläget inom 
respektive part samt skapa samsyn kring en gemensam utmaning. Referensgruppernas 
roll är att. 

2.2.2 Arbetsgrupp/samverkansgrupp  

Arbetsgruppen har haft rollen som experter inom sitt område och agerat som stöd till 
processledaren i frågor som berör det dagliga arbetet med målgruppen inom respektive 
part. Arbetsgruppens roll har varit att lotsa processen i rätt riktning och vägleda 
processledaren att skapa en önskad målbild kring den gemensamma utmaningen i 
samverkan mellan parterna.  

2.2.3 Utvecklingsgrupp/styrgrupp 
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer 
med annan ledande befattning som har mandat att fatta beslut. Utvecklingsgruppen har en 
beredande/yttrande roll gentemot styrelsen och har som uppgift att vara styrgrupp för 
processen. Ca sex gånger per år får utvecklingsgruppen uppdatering och återkoppling på 
processarbetet. Utvecklingsgruppen/styrgruppen ska driva arbetet framåt tillsammans 
med processledaren samt återkoppla och uppdatera om processen i sin hemorganisation. 
Utvecklingsgruppen ansvarar för att utse representanter till referensgruppen och 
arbetsgruppen. 

2.2.4 Styrelse (politiker och tjänstemän)  
Politiker och ledningen för myndigheterna styr i första hand verksamheten. Politiken har 
haft inblick i processens fortgång via processledaren som har varit föredragande på 
styrelsemötena. Styrelsen har fattat det slutliga beslutet gällande processens riktning och 
omfattning under perioden.   
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2.3 Historik 

Mellan mars och december 2018 gjordes en kartläggning inom ramen för förstudien där 
beskrevs insatser och stöd som Arbetsförmedlingen och avdelningarna missbruk och 
arbetsmarknad hos kommunerna i Kronobergs län kan erbjuda målgruppen för att bli 
drogfria och självförsörjande. I förstudien identifierades saknad av rutiner och riktlinjer i 
samverkan mellan parterna för målgruppen och parterna fokuserade på att göra gedigna 
utredningar och samla information som tog lång tid innan målgruppen kunde bli erbjuden 
en insats. Detta i sin tur medförde en oönskad effekt för målgruppen då personerna oftast 
väntande på en insats blev mer benägna att få återfall i missbruk. Parterna utryckte att en 
smidig övergång samt snabb insättning av stöd och insats anpassad för målgruppen 
motverkar att individerna återgår till missbruk och invant beteende. I förläggningen av 
processarbetet tillkom både Försäkringskassan och Region Kronoberg som viktiga 
aktörer i det fortsätta arbetet med att standardisera arbetssätt, rutiner eller riktlinjer som 
ska underlätta och möjliggöra kontinuitet i målgruppens stegförflyttning mot 
självförsörjning.  

2.4 Använda metoder 

Processarbetet har genomsyrats av metoden Tjänstedesign eller som också benämns som 
användardriven utveckling. Tjänstedesign är en metod som utgår från förståelse för 
användarens behov och upplevelse, men lyfter också utförarens och organisationens 
perspektiv i skapandet av innovativa lösningar i offentlig sektor. Då offentlig sektor står 
inför stora samhällskostnader i framtiden, krävs det att vi tar fram och utvecklar lösningar 
som skapar mest värde för användaren och erbjuder tjänster som efterfrågas. 
Användningen av metoden i processarbetet tog fart under andra halvan av 2019 i form av 
intervjuer med personer med missbruk och psykisk ohälsa och senare även i arbetet med 
referensgruppen.  

Ett annat verktyg som har tagits fram av Samordningsförbundet Värend och har använts 
för att uppnå processmålen är Samverkansutbildningen. Utbildningen har genomförts fyra 
gånger under processperioden och har riktats till medarbetare som möter personer med 
rehabiliteringsbehov däribland personer med missbruk och psykisk ohälsa. I utbildningen 
lyfts både hinder och möjligheter till god samverkan mellan parterna, men också olika 
verktyg såsom Insatskatalogen och SIP (samordnad individuell plan) som möjliggör att 
samverkan mellan parterna ska fungera. Intentionen har varit att via utbildningen skapa 
förståelse för målgruppens komplexa problembild, öka kunskapen om målgruppens 
behov och sprida information om befintliga insatser för målgruppen.  

3 Resultat kontra processmål 

3.1 DELMÅL: Utveckla effektiva arbetssätt och finna struktur vid 
övergångarna 

HUR: Specificera innehållet i stegförflyttningen i det identifierade glappen vid 
målgruppens övergång mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Detta innebär 
behov av standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer inom 
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respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik och psykisk 
ohälsa (samsjuklighet), samt fortsätta utforska det önskade läget hos respektive part som 
ingår i processen. 

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Förutsättningarna för arbetet med detta 
mål påverkades omfattande av Arbetsförmedlingens omorganisation under 2019, då 
Arbetsförmedlingen förändrade sitt kärnuppdrag och myndighetens resurser krympte 
drastisk. Den 29 april 2019 träffades personal inom stöd- och behandlingsenheten samt 
missbruksavdelningen från Alvesta Kommun och en förmedlare från Arbetsförmedlingen 
där diskuterades målgruppens behov. Det togs upp även utmaningar som respektive 
myndighet möter i sitt arbete med berörd målgrupp och i samverkan mellan dessa två 
aktörer. Under mötet lyftes behovet av extra personella resurser som skulle ha som 
huvuduppgift att bygga nära samarbete med företagare inom Alvesta kommun samt 
Arbetsmarknadsenheten inom kommunen som i sin tur skulle möjliggöra praktik eller 
annan form av sysselsättning för målgruppen. För att vidare diskutera planerades ett 
uppföljningsmöte, dock kunde inte detta genomföras pga de nedskärningarna i personalen 
på Arbetsförmedlingen. 

Den 23 maj 2019 genomfördes en workshop med Integrerad mottagning, en ny 
verksamhet som skapades i samverkan mellan länets kommuner och Region Kronoberg 
med spetskompetens inom missbruk- och beroendevård. Det som lyftes i workshopen var 
att det finns en antagande bland professionella om att det krävs absolut drogfrihet för att 
personer med den här problematiken ska få tillgång till sysselsättning. Det som 
diskuterades också är att beslutstiden för att få någon form av sysselsättning är lång vilket 
sänker motivationen och ökar risken för återfall. I workshopen lyfts att det råder en 
okunskap kring vad andra myndigheter och organisationer kan erbjuda för målgruppen, 
dels för att det skiljer sig så mycket mellan det som finns i de olika kommuner. Det kom 
upp att det finns även en viss okunskap kring regler och regelverk.  

Träff med Kriminalvården, frivårdsinspektör Marie Berglund. I mötet lyftes det goda 
samarbetet mellan Kriminalvården och kommunerna i länet som har funnits tidigare, men 
har tappat fart senaste tiden enligt kriminalvårdens uppfattning av läget. Kriminalvården 
har tidigare haft rollen som ”spindeln i nätet” i dessa samverkansformer och vill jobba för 
att behålla den rollen.  

I januari 2020 tog styrelsen beslut i enighet med utvecklingsgruppen om att skapa en 
arbetsgrupp/samverkansgrupp som processledaren ska sammankalla och leda mot det 
uppsatta målet. I gruppen ska ingå alla förbundets medlemsparter, dock arbetet ska 
fördjupas och avgränsas till samverkansstrukturer inom en kommun som i detta fall blev 
Alvesta kommun. Beslutet fattades med syfte att förenkla processen och för att bespara 
personella resurser från andra kommuner. Då både Regionen och Försäkringskassan var 
nya part i processen, föreslog processledaren att gruppens primära uppdrag innefattar 
beskrivning av ett nuläge hos respektive part, en tydlig bild på vad fungerar eller inte i 
arbetet med målgruppen och i samverkan kring målgruppen mellan parterna. Gruppens 
tjänstemannanivå och sammanställning beslutades av Utvecklingsgruppen för förbundet. 
I gruppen ingår en förmedlare och en socialkonsulent från Arbetsförmedlingen, 
samverkansansvarig från Försäkringskassan, utvecklingsledare från Integrerad 
mottagning, socialsekreterare från avdelning Vuxna, 1:e socialsekreterare från avdelning 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadssamordnare från arbetsmarknadsenheten inom 
Alvesta kommun. I mars 2020 förklarades pandemiutbrott vilket medförde en drastisk 
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förändring i förutsättningarna att träffas arbetsgruppen. Dels berodde dessa på en kraftig 
ökning i belastning hos parterna, med också begränsningar att genomföra fysiska träffar. 
Outvecklade digitala förutsättningar har också varit bidragande orsak till att 
arbetsgruppen träffades för första gången i juni 2020.  

Gruppen träffades ungefär var 5:e vecka resten av året eller sammanlagt fem gånger. 
Under dessa träffar har påbörjats ett arbete med att beskriva myndigheternas uppdrag och 
definiera beröringspunkter mellan varandra i arbetet med målgruppen. Det har påbörjats 
ett arbete med att avsmalna målgruppen och välja testpersoner för nya arbetssätt, rutiner 
eller riktlinjer. Diskussionerna ledde till en otydlig bild kring processens syfte och mål. 
Gruppen ifrågasatte sin funktion och mandat om begränsningarna i samverkan berodde på 
myndigheternas prioriteringar och avgränsningar i uppdrag. Utvecklingsgruppen och 
styrelsen fattade beslut om begränsad tid för processen med krav på konkreta förslag och 
utvecklingsmöjligheter i samverkan mellan parterna för målgruppen. Processen kommer 
bedriva arbete för att uppnå delmål ett under år 2021. En kortare summering från mötena 
finns i bilaga 1.  

3.2 DELMÅL: Skapa en större interaktion mellan verksamma kring 
målgruppen  

HUR: Skapa samsyn om problembilden. En ny samverkansarena skapas mellan 
verksamma för att hitta koordinerade aktiviteter som alla kan enas kring. Information- 
och kunskapsspridning kring målgruppens problematik samt målgruppens behov lyfts, för 
att aktörerna ska mötas både i aktiviteter och i tankar.  

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Den 28 augusti 2019 sammankallades 
en referensgrupp för processen. Referensgruppen har träffats tre gånger under år 2019 och 
vid fem tillfällen under 2020. I referensgruppen har deltagit 25 medarbetare som jobbar 
med personer som har missbruksproblematik, psykisk ohälsa och personer med NPF-
svårigheter. I gruppen har deltagit representanter från brukarorganisationer och personer 
med egen erfarenhet i form av medstyrning. De som medverkat i referensgruppen besitter 
en god kunskap om det området som processen berör. Referensgruppernas roll har varit 
att lotsa processen i rätt riktning och vägleda processledaren att skapa en önskad målbild 
kring den gemensamma utmaningen Referensgruppen har arbetat efter 
tjänstdesignslogiken utifrån utmaningar med kommunikation, motivation och 
kunskapsbrist. Under första tiden träffas gruppen fysiskt, därefter blir de flesta träffar 
digitala. Detta påverkat arbetet med metoden och resultatet blir fördröjt. I slutet på förra 
året skickade förbundet ut en enkät till alla som vid nått tillfälle deltog i referensgruppen. 
Syftet med enkäten var att utvärdera referensgruppens förgångna arbete samt följa upp 
om behovet av denna typ av samverkansarena kvarstår. Utifrån svaren från enkäten samt 
utifrån utvecklingsgruppens resonemang tags det fram tre förslag för hur referensgruppen 
ska organiseras fortsättningsvis. Förslaget som röstades igenom utgår från att både 
referensgruppen och utvecklingsgruppen ska kunna initiera till uppdrag och 
kommunikationen ska vara transparant mellan grupperna. Mötestiden i referensgruppen 
kommer delas in i två delar.  Halva tiden är det uppdrag som kommer från 
utvecklingsgruppen såsom utvärdering, utveckling eller förankring av verktyg som finns 
inom förbundet såsom Min bok, SamSIP, Insatskatalogen med mera. Halva mötestiden är 
det referensgruppen som tar fram och identifierar gemensamma utmaningar och skav som 
uppstår i mellanrummen i våra organisationer samt enkäter och systemfelsanalyser som 
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gjorts internt eller externt. Kravet på en utmaning är att det ska påverka mer än en 
organisation och att det ska utgå ifrån användarens behov. Referensgruppen är aktiva i att 
skriva nya processansökningar med hjälp av processledare/kansli. Utvecklingsgruppen 
beslutar om de ska genomföras eller ej. Styrelsen tar det slutgiltiga beslutet.  
Referensgruppen har bland annat arbetat med att utveckla verktyget Min Bok som ligger 
kopplad till utmaningar både inom kommunikation och motivation. Min bok är ett 
hjälpmedel för personer som har många kontakter med olika myndighetspersoner eller 
andra anställda inom välfärden. Boken har för syfte att hjälpa personer att hålla reda på 
vilka möten man deltar i och vilket stöd och hjälp man får. Den nya versionen av ”Min 
Bok” togs fram i juni 2020 inom Samordningsförbundet Värend. Initiativ om att utveckla 
boken kom från referensgruppen för förbundet och i konsultation med boendestödjare i 
Växjö kommun och arbetsterapeuter på Vuxenhabilitering, Region Kronoberg 
förändrades innehållet till en vis del i boken. Den nya versionen av boken fick nya 
rubriker, en tidslinje, en almanacka, nya större plastfickor, samt en schema-mall och ett 
visuellt verktyg för att beskriva känslor kopplade till situationer eller aktiviteter. Boken är 
ett slags prototyp och tanken är att den ska testas av användare. Boken har tryckts upp i 
ett antal exemplar och testas nu av flera personer. Samordningsförbundet Värend har 
ambition att följa upp i vilken omfattning boken används samt vad i boken fungerar bra 
och vad behöver förbättras. Under början av år 2021 ska boken utvärderas och eventuellt 
revideras.  

3.3 DELMÅL: Förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 
HUR: Göra en behovsanalys genom att ta del av personernas egna berättelser och 
upplevelser av det stöd och hjälp de har fått.  

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Studiebesök och träff med föreningarna 
VågaVa och Attention för att komma närmare målgruppen och kunna driva processen 
mer utifrån tjänstedesign-metoden. Förbundet tog aktiv roll och gjorde en presentation av 
processarbetet på Dagen om Samsjuklighet, den 14:e maj på stadsbiblioteket. 
Utvärderingen av dagen visade att ämnet samsjuklighet inte är belyst i önskad 
omfattning, både i allmänheten och bland myndigheter. Det behövs mer kunskap och 
exempel på hur vi möter dessa personer på bästa sätt och därmed finns önskemål att den 
här dagen blir återkommande varje år med lite varierande område.   

Huvudfokus i arbetsprocessen har varit att få förståelse för målgruppens behov, 
livssituation, förväntningar och beteenden och via insikterna från undersökningen skapa 
hållbara lösningar som möter och tillgodoser behovet. Sju personer med 
missbruksproblematik och psykisk ohälsa har intervjuats under processperioden. I 
intervjuerna har framkommit att målgruppen definierar motivationen att förändra sin 
vardag som ”en färskvara” som i sin tur ställer krav på professionella att ta vara på den på 
bästa sätt och jobba främjande för att individen ska behålla den. Enligt 
intervjupersonerna, det bästa stödet uppnås om kontakten mellan individen och 
myndigheterna är stabil över tid, det finns kontinuitet och tät uppföljning. 
Intervjupersonerna påstår att kontinuerliga stödinsatser kan ge likvärdig effekt som 
behandlingsinsatser. Professionella som aktivt lyssnar, möjliggör för individer att kunna 
välja insatser, stöd och behandling, samt kunnat sätta gränser lyfts upp som en 
framgångsfaktor i kontakten med myndigheter. Även straff och rättsliga påföljder av 
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oönskade beteenden betraktas senare av intervjupersonerna som en positiv åtgärd. 
Intervjupersonerna uppger att det behövs fler personer som har lyckats bli drogfria inom 
välfärden, då dessa kan agera både som förebilder och för att nå ut till fler som kämpar 
med sitt missbruk. I intervjuerna framkommit att sysselsättningsplatser belagda i 
verksamheter som tar hand om djur har haft en god effekt på tillfrisknandet.  

Att hitta personer som har velat delta i intervjuer har periodvis varit svårt, särskilt efter 
utbrott av pandemin på grund av viruset Covid-19. Pandemi och restriktioner om att alla 
möten få ske digitalt eller på distans har ännu mer försvårat tillgången till 
intervjupersoner. Svårigheter som vi har stött på har varit att för få personer har velat 
prata om sitt förflutna och resan ifrån ett missbruksberoende. Få myndigheter och andra 
verksamheter har haft möjlighet att prioritera den här frågan och undersökt om 
kunder/brukare/patienter vill ställa upp på en intervju. Lärdomar och slutsatser från 
intervjuer, studiebesök och föreläsningar om målgruppens behov och problematik 
kommer vidare belysas i arbetet med ESF projektet Spik. Därmed fattar styrelsen beslut 
om att parallella spår ska undvikas och därmed det fortsatta processarbetet ska ej omfatta 
arbete inom detta delmål.  

3.4 DELMÅL: Att skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder 
meningsfull sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser 
för målgruppen under pågående rehabilitering genom kontinuerligt 
stöd och handledning av särskilt utbildad personal  

HUR: undersöka möjligheter om alla parter har ett intresse och vilja att delta i någon mån 
vid ansökan om ekonomiska medel från andra sociala fonder och aktörer för en 
”lågtröskel” verksamhet. Detta förslag kräver vidare utredning av ägarskap för den nya 
verksamheten. 

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Den 23 augusti 2019 under en workshop 
med förbundets Utvecklingsgruppen påbörjades en dialog kring potentiella målgrupper 
som vi skulle behöva titta lite närmare med stöd av medel från Europeiska socialfonden 
(ESF). Även lyftes också diskussion om vilka arbetssätt och metoder skulle vara aktuella 
för provning i ett sådant projekt. I workshopen kom det fram att i projektet behöver vi 
testa nya radikala och innovativa lösningar att möta dessa målgrupper och deras behov. 
Andra förslag som lyftes var att utveckla koordinators rollen som har uppskattats i 
tidigare projekt riktade till nyanlända, men skulle behövas i arbetet med andra 
målgrupper. Väntjänst- utbyte av studenter på LNU och civilsamhället i stort ska 
involveras och inbjudas till nära samarbetet till projektet. Mötesformer i hemmiljö men 
också i form av cirklar och träffpunkter för alla målgrupper. I det nya projektet ska vi 
våga pröva ett mer flexibelt system med olika sjukskrivningsgrader samt arbeta mer 
utifrån att erbjuda bättre stöd till individer så dem kan uppfylla de kraven som ställs från 
myndigheter. Alla idéer och förslag samlades och framfördes till Projektkontoret samt 
styrelsen för förbundet.  

Samordningsförbundet hade som förslag att investera en miljon kronor av förbundets 
besparingar för att skapa en pilotverksamhet som skulle motsvara en 
lågtröskelverksamhet för målgruppen personer med missbruk och psykisk ohälsa. 
Förslaget lyftes upp i utvecklingsgruppen, men röstades ner för förmån att utöka gruppen 
i projektet Hälsofrämjande etablering.   
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Redan från start av processarbetet aktualiserades frågan om möjligheter till matchning av 
processen mål med ESF-utlysningar i länet. Genom att delta på informationsträffar om 
ESF-utlysningar och i direkt konsultation med utvecklingsenheten från Region 
Kronoberg, drogs slutsatser om sannolikheten att få finansieringsstöd från ESF för 
uppbyggnad av en lågtröskel verksamhet. Samordningsförbundet Värend i olika forum 
och workshop samlade information om huruvida finns intresse och förutsättningar för 
parterna att vara del av ett sådant projekt ifall ekonomiska medel skulle beviljas. I 
Kronobergs län fanns redan etablerad kontor som drev olika ESF-projekt i länet. Kontakt 
togs med ledningen för projektkontoret och en dialog påbörjades om en ansökan för 
projekt som ska titta närmare på arbetssätt och insatser i länet riktade till personer med 
missbruk och psykisk ohälsa. En ansökan om projektet ”Sammansatt problematik i 
Kronobergs län - (Spik)” skickades in under 2020 och densamma beviljades med15,5 
miljoner ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden. Den totala budgeten för projektet 
är drygt 33 miljoner där resterande medel är parternas medfinansiering i form av 
deltagartid, personella kompetens och arbetsinsatser. Projektägare är förvaltningen för 
Arbete och välfärd i Växjö kommun och samverkansparter är kommunerna: Alvesta, 
Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Ljungby och Älmhult samt Samordningsförbundet 
Värend, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet kommer fortlöpa under 29 
månader mellan augusti 2020- till december 2022. Projektet syftar till att fler kvinnor och 
män i åldersspannet 18-64 år med sammansatt problematik ska närma sig 
arbetsmarknaden, få fler valmöjligheter, erhålla individanpassat stöd samt få bättre 
livskvalité. Projektet ämnar även utveckla samverkan mellan deltagande myndigheter och 
organisationer i deras arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering och för-rehabiliterande 
insatser för målgruppen. Projektet ska angripa målgruppens och organisationernas hinder 
med hjälp av metoden användardriven utveckling. Genom att i alla steg involvera 
användaren, oavsett om det rör en individ, en process eller en organisation, säkerställs 
träffsäkerheten i de förändringar man har för avsikt att genomföra. Fokus ligger vidare på 
att testa, ändra riktning vid behov, testa på nytt, för att i ett slutskede kunna genomföra 
välförankrade och grundade förändringar. Målet är att skapa individuella 
kompetenshöjande insatser som på lång sikt leder till självförsörjning.  

Styrelsen har ansett delmålet som uppfyllt och fattar beslut om att processledaren ska 
fortsätta vara delaktig och drivande inom projektet när det gäller utbildning, coachning 
och stöttning i Tjänstedesignsmetodiken. Coachning och grundläggande utbildning i 
Tjänstedesignsmetoden har erbjudits brett till alla samverkansparter i projektet då 
förankring och förståelse för projektmetodiken anses vara avgörande för implementering 
av projektets resultat i ordinarie verksamheter.  

3.5 DELMÅL: Utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma 
en ny verksamhet enligt IPS-modell som ett arbetssätt starkt 
rekommenderat av Socialstyrelsen för målgruppen, men som ej 
finns eller har testats tidigare i länet av de samverkande parterna 

HUR: Genom att sprida kunskap och information om IPS-metoden. Visa på andra goda 
exempel och verksamheter som organiserat sin verksamhet utifrån den här metoden.   

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Processledaren har aktivt arbetat med att 
titta på olika former för implementering av metoden i nya eller ordinarie verksamheter. 
IPS-modellen som ett nytt arbetssätt har återkommande presenterats och diskuterats i 
olika sammanhang med medarbetare hos de enskilda parterna, men likaså med 
utvecklingsgruppen och styrelsen för förbundet. Under dessa tillfällen har noterats både 
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vilja, men också en viss tveksamhet kring metoden. Processledaren har tidigare lyft 
möjligheten till utbildning i IPS- metoden som Lunds universitet erbjuder.  

Studieresa till Ljungby för att bekanta sig med andra verksamheter som jobbar utifrån IPS 
metoden. Delar av utvecklingsgruppen, medarbetare från projektet Hälsofrämjande 
etablering samt några representanter från tidigare ”styrgrupp” deltog i presentationen. Tre 
olika verksamheter presenterade sitt arbete utifrån hur de jobbade med metoden. Parterna 
var inspirerade av framgångarna som lyftes i presentationen. Processledaren hade för 
avsikt att efter studiebesöket ta fram ett utbildningskoncept i IPS metoden för att 
aktualisera metoden hos parterna. Dock så började intresset för implementering av IPS 
metoden svala av och utvecklingsgruppen tillsammans med styrelsen tog beslut om att det 
här målet läggs vilande under år 2020 inom ramarna för processen. 

4 Erfarenheter av processarbetet  

4.1 Förslag och rekommendationer för fortsatt processarbete 
I processarbetet som har gjorts under de senaste två år blir tydligt att vissa mål kräver 
längre tid och tålamod från alla involverade för att kunna uppnås och lösas långsiktigt. 
Detta kan bero på att processens riktning och arbete påverkas direkt av förändringar som 
sker hos respektive part i processen. Både när det gäller omorganisationer, ökad 
belastning hos myndigheterna på grund av samhällskriser eller ändringar i arbetssättet 
mot en viss målgrupp. I dessa situationer upplever parterna att samverkan alltid blir 
lidande och att i slutändan är målgrupper som redan är utsatta får det ännu svårare. Därför 
är av stor vikt att vi inte ger upp, utan håller i och håller ut och fortsätter träffas i de 
befintliga forumen och bygger vidare på det vi har och har jobbat fram. Utifrån detta 
resonemang lämnas förslag till styrelsen att fatta beslut om förlängning av processen 
under år 2021 med fokus på delmål:  

1) utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna 
  

2) skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen. 
Ansökan om förlängning av processen Samsjuklighet och Sysselsättning finns i sin helhet 
i Bilaga 2. 

5 Bilagor  

5.1 Bilaga 1 
Identifierad behov: 

Specificera innehållet i stegförflyttningen i glappen vid målgruppens övergång mellan 
socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Detta innebär ett behov av 
standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer 
inom respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik 
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och psykisk ohälsa (samsjuklighet), samt fortsätta utforska det önskade läget 
hos respektive part som ingår i processen.  

Förslag på arbetsprocess som ska tillgodose behovet: 

 

Hur har arbetsprocessen sett ut med Alvesta samverkansgrupp:  

Bilda en grupp som ska 
identifiera utmaningar i 

samverkan mellan parterna 
kring målgruppen

Gruppen ska tillsammans 
med kollegor från det egna 

organisationen beskriva 
rutiner och riktlinjer som 

gäller vid målgruppens 
övergång mellan olika 

organisationer/myndigheter. 

Genom enkät till 
medarbetare faställa 

förutsättningar att införa nya 
rutiner i samverkan kring 

målgruppen  

Lösningar presenteras för 
utvecklingsgruppen och 

beslut tas om genomförande 

Utifrån enkäten ska gruppen  
ge förslag på lösningar och 

förbättringar

Gruppen tillsammans ska 
sammanställa resultatet av 

enkäten

Fortsättningsvis ska gruppen 
verka för gemensamt 

ansvarstagande att följa upp 
arbetet med de nya lösningar 

och hantera avikelser från 
dessa 

För att täcka alla delar i 
samverkan som krävs kring 
målgruppen, ska det finnas 
möjligheter att inkludera 

psykiatrin, Kriminalvården, 
skolan, mm under 
processens gång
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Träff Målet är att: Måluppfyllelse Kommentar 

10 /6 Skapa trivsel och 
engagemang i 
gruppen trots utbrott 
av pandemi  

Parterna ska bekanta 
sig med varandra 

Aktiviteter som bidrar till 
teambildning (check in/ut ska vara 
återkommande) 

Alvesta ska satsa på en ny verksamhet 
från 1 okt 2020 som ska bedriva 
anpassat sysselsättning för personer 
med missbruk. Hur får vi insyn och 
koppling till denna verksamhet?  

FK tydliggör deras uppdrag om 
samordnad rehabilitering 

Sen igångsättning med gruppen 
pga utbrott av Covid-19.  

Brist på kunskap om varandras 
uppdrag. Svårigheter i 
avgränsning och definition av 
målgrupp.  

Många interna förändringar hos 
respektive myndigheter  

Försäkringskassan är ny part i 
processen.  

Representant från Regionen- 
lämnat återbud. 

 Tidigare involverade i 
processen ska ge en 
bakgrundsbild av 
arbetet som har gått.  

Omfattande beskrivning av 
processens bakgrund samt hur har 
processen ändrat riktning över tid. En 
besvikelse över att styrgruppen inte 
valde att satsa och investera en miljon 
i en ny verksamhet för personer med 
missbruk och psykisk ohälsa. 

Samverkansparter i processen 
har ändrats till att en kommun 
agerar som pilot(istället för alla 
kommuner i östa Kronoberg) i 
samverkan med andra parter 

 Definiera och enas om 
målgruppen för 
processen. 

Åtskilda meningar bland parterna när 
det gäller målgrupper vi jobbar med i 
och med vilka personer har vi 
resurser att jobba med 

Målgruppens komplexitet samt 
myndigheternas olika språk och 
begrepp skapar åtskilda 
meningar 

22/8 Klargöra syfte och mål 
och presenterar 
förbundets förslag 
angående gruppens 
funktion och 
arbetsprocess   

Parterna har inga synpunkter på 
förslaget, dock saknas perspektiv från 
Alvesta kommun 

Inga representanter från Alvesta 
kommun vid detta möte  

 Få igång en 
gruppdiskussion om 
förslaget är 
verklighetsfullt och 
genomförbart 

Genom gruppdiskussioner får alla 
parter möjlighet att utrycka egna 
organisations behov och de 
utmaningar som de möter i arbetet 
med målgruppen 

Närvarande utrycker att 
kommunikationsvägar mellan 
parterna behöver bli bättre och 
strukturerade 

Ett förslag kommer upp:  

Ärenden till AF ska lyftas och 
komma in via FK då ingången är 
bättre och personer fångas in på 
helt annat sätt 

Regionen ska ta mer aktiv roll i 
bedömningar när det gäller: 
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att personen har en 
arbetsförmåga så den kan 
skrivas in hos FK 

och när personen är aktuell för 
arbetsträning via AF  

 Diskussion om hur ser 
ut våra 
kommunikationsvägar 
mellan varandra idag, 
både internt och 
externt  

Omfattande arbete, gruppen vill göra 
en beskrivning av sin verksamhet och 
sedan presentera för övriga  

Beslut tas att varje part ska göra 
en beskrivning av vilka insatser 
organisationen kan erbjuda och 
hur och när organisationen 
samverkar med andra  

1/10 Försäkringskassan 
presenterar sitt 
uppdrag   

Beskrivning hur FK:s arbetsprocess 
ser ut när myndigheten ska fatta 
beslut om aktivitetsersättning eller 
sjukpenning och hur de samverkar 
med andra  

Komplexa processer och svåra 
att förstå för utomstående  

Identifierad fallgropp: när FK 
överväger att fatta ett 
avslagsbeslut. Många tolkar 
detta som väntetid på det 
slutliga beskedet och därmed 
mistar att ta kontakt med 
Arbetsförmedlingen och 
anmäler sig som arbetssökande 
eller ansöker om ekonomiskt 
bistånd från kommunen. Detta 
riskerar personens SGI.    

 Definitiera och 
avgränsa målgruppen  

Alla parter upplever att man inte kan 
definiera målgruppen utifrån de 
insatser som de erbjuder sitt klientel i 
dagsläget. Det blir komplext eftersom 
vissa individer är aktuella hos några 
parter, men inte hos andra då kraven 
inte är uppfyllda eller det saknas 
insatser.  

Beslut tas att processledaren 
ska formulera olika 
beskrivningar av målgruppen 
och gruppen ska ta ställning om 
de möter dessa personer i sin 
organisation  

 Alla parter ska stå på 
samma grund  

Genomgång av tidigare möten, samt 
diskussion om vilka andra 
organisationer möter och har insatser 
för målgruppen för att vi ska hitta fler 
vägar att gå på.  

Ny representant från Alvesta 
Missbruksavd.  

Saknas representant från 
Regionen.  

Primärvård, vuxenpsykiatrin och 
kriminalvård har fått inbjudan 
att delta i gruppen. 
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12/11 Arbetsförmedlingen 
presenterar sitt 
uppdrag efter 
omorganisationen 

Det finns ingen egen ingång till AF för 
personer med samsjuklighet. En 
smidig ingång krävs för att personen 
ska få hjälp direkt och tidigare 
utredningar/kartläggningar ska fylla 
ett syfte. Aktuellt för personer som 
skrivs ut efter behandling på 
behandlingshem.  

Af har ändrat arbetssätt och 
omorganisationen gjort svårare 
att hitta samarbetsvägar på 
handläggarnivå. Pågår ett arbete 
nationellt om att skapa team 
lokalt som ska erbjuda insatser 
för personer med 
rehabiliteringsbehov.  

 Att avgränsa målgrupp 
med hjälp av 
personbeskrivning  
 

Alla gör det man kan på sin enhet och 
alla tar sitt ansvar. Ingen kan driva sin 
del ensam, så det tar lång tid innan man 
få alla underlag och kan erbjuda en 
insats. Ingen kan ge helheten.  
 

Organisationerna möter dessa 
personer, men saknar antingen 
insatser att erbjuda eller en 
”samordningsansvarig” som ska 
hålla i helheten. 

Förslag ges: att vi pilotar och 
skapar nya rutiner och 
samarbetsvägar kring denna 
person. Vissa parter är 
begränsade i sitt 
handlingsutrymme och inte kan 
införa nya sätt att arbeta kring.  

17/12 Alla parter ska stå på 
samma grund  

Alvesta kommun har uppfattat att 
många dörrar upplevs stängda och 
vår ska gruppens arbete leda till då?  

Beslut tas att nästa möte 
diskuteras syfte och mål med 
gruppens funktion och arbete. 
Gruppen vill ha ett förtydligande 
om det är organisations- eller 
handläggarnivå, har vi mandat i 
gruppen att påverka större 
processer.  

 Koppla på 
kriminalvården 
eftersom de har 
insatser för personer 
med samsjuklighet 
och redan har en 
etablerad samverkan 
med AF  

Kriminalvården berättar om sina 
insatser för personer med 
samsjuklighet och hur de samverkar 
med andra 

Myndigheten saknar 
samverkansforum med 
kommunen och psykiatrin. 
Funnits tidigare, men försvunnit 
med tiden.  

 Att klargöra hur 
samverkar vi med 
varandra innan vi 
bjuder in fler  

Ibland använder man sig av sina egna 
kontaktvägar, oftast vet man inte hur 
eller vem som ska kontaktas på en 
annan myndighet för att hjälpa 
målgruppen  

Man önskar ett telefonnummer 
för att kunna samverka med 
andra. Vissa organisationer har 
kontaktmanskap, men det 
saknas en skriftlig och generell 
information om detta. 
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5.2 Bilaga 2 
Fortsättningsansökan om medel från Samordningsförbundet Värend för 
processen Samsjuklighet och Sysselsättning 
 
Processnamn:    
”Samsjuklighet och sysselsättning” 
Process som riktar sig till personer med missbruksproblematik och samtidigt psykisk 
ohälsa (samsjuklighet) i ålder 16-64 år som ofta, av olika anledningar, har svårt att ta 
del av sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Processägare: 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna 
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö.     
 
Utvecklingsgrupp/Styrgrupp:  
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller 
personer med annan ledande befattning som har mandat att fatta beslut. En ersättare 
för ordinarie styrgruppsmedlem skall utses för att uppnå förväntad effekt av 
processen. Utvecklingsgruppen/styrgrupp har som uppgift:  

 
• att vara styrgrupp för de processer som finansieras av förbundet 
• att ansvara för att utse processledare och skapa samsyn och gemensam bild 

av utmaningen med målgruppens behov i fokus  
• att driva arbetet framåt tillsammans med processledaren samt återkoppla och 

uppdatera om processen i sin hemorganisation 
• utvecklingsgruppen ansvarar för att utse representanter till referensgruppen 

 
Referensgrupp/arbetsgrupp:  
Verksamma som ingår i referensgruppen har en god kunskap om det området som 
processen berör. Referensgruppens roll är:  
 

• utredande genom att identifiera nuläget av det området processen berör samt 
skapa samsyn kring en gemensam utmaning  

• att med sin kunskap lotsa processen i rätt riktning och vägleda 
processledaren att skapa en önskad målbild kring den gemensamma 
utmaningen  

• förankra processarbetet till det verksamhetsområdet man tillhör  
 
Processledare:   
Processledaren kommer att vara fortsatt anställd i sin hemorganisation, dvs. en av 
Samordningsförbundet Värends parter, och utlånas för uppdraget som processledare. 
I processledaruppdraget ingår att: 

• operativt ansvara för att planera och driva processen framåt tillsammans med 
referensgruppen/arbetsgruppen och utvecklingsgruppen/styrgruppen 

• sammankalla referensgruppen/arbetsgruppen och vara föredragande vid 
dessa möten 

• rapportera till utvecklingsgrupp/styrgrupp återkommande för beslut om 
processens riktning  

• rapportera om processen för Samordningsförbundet Värends styrelse, de 
samverkande parterna samt att sprida resultatet lokalt och nationellt, genom 
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medverkan vid nätverkstillfällen, konferenser etc. samt genom att ta emot 
studiebesök från andra verksamheter (lokalt och nationellt) 

     
Startdatum/avslut: 
Uppstart 210101 som sträcker sig fram till 211231.  
 
Bakgrund:   
Processen Samsjuklighet och Sysselsättning har pågått under två år och drivits av 
Samordningsförbundet Värend. Under denna tid har arbetet fortlöpt utifrån fem 
delmål:  

1) Utveckla effektiva arbetssätt och finna struktur vid övergångarna 

2) Skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen  

3) Förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 

4) Att skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder meningsfull 
sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser för målgruppen 
under pågående rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning 
av särskilt utbildad personal 

5) Utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma en ny verksamhet enligt 
IPS-modell som ett arbetssätt starkt rekommenderat av Socialstyrelsen för 
målgruppen, men som ej finns eller har testats tidigare i länet av de 
samverkande parterna 

Det övergripande målet har varit att genom samverkan utveckla och 
standardisera ett arbetssätt, rutiner och riktlinjer för att öka samsynen 
kring individens övergångar mellan myndigheter för individer i ålder 16-
64 som befinner sig i missbruk och psykisk ohälsa (samsjuklighet) och 
som har svårt av olika anledningar att ta del av sedvanliga 
arbetsmarknadsinsatser.  

Processens målgrupp har varit arbetssökande personer i ålder 16-64 med 
öppenvårdsinsatser inom missbruk- och beroendeproblematik i 
kombination med psykisk ohälsa.  
 
Syftet med denna process är att bidra till förbundets parter en ökad 
resurseffektivisering och kvalitetsökning gällande deras arbete med målgruppen samt 
skapa en ny arena för utökad samverkan och samordning mellan parterna. Samtidigt 
skulle processen bidra till större medvetande hos parterna om målgruppens behov 
genom metoden Tjänstedesign. Önskvärda effekter av processen är att samtliga 
aktörer ska dra nytta av de framtagna lösningar genom att införa dessa i sina 
organisationer och kunna erbjuda målgruppen ett bättre alternativ till rehabilitering 
än vad som existerar idag.  
 
Processen inledes med att involvera Försäkringskassan och Region Kronoberg som 
självklara parter i processen då dessa är viktiga aktörer under målgruppens 
rehabilitering och tillfrisknande. Efter mångårigt samarbete mellan kommunerna i 
Kronobergs län och Hälso-sjukvården kring personer med missbruk och psykisk 
ohälsa skapades i länet Integrerad mottagning. Förbundet visade initiativ till en 

295



 
Samordningsförbundet Värend –en rapport om processen Samsjuklighet och Sysselsättning 

 

19 
 

workshop med mottagningen för att belysa de framgångsrika samarbetsstrukturerna 
mellan parterna, men också för att identifiera de behoven och utmaningar som den 
nya verksamheten står inför i sitt arbete. Det som lyftes i workshopen var att det 
finns en antagande bland professionella om att det krävs absolut drogfrihet för att 
personer med denna problematik ska få tillgång till sysselsättning. Det som 
diskuterades också är att beslutstiden för att få någon form av sysselsättning är lång 
vilket sänker motivationen och ökar risken för återfall. I workshopen lyfts att det 
råder okunskap kring vad andra parter kan erbjuda för målgruppen, detta på grund 
av att det skiljer sig mycket mellan insatserna i de olika kommunerna. Det kom upp 
att det finns även en viss okunskap kring regler och regelverk.  

Processen har bedrivits med grund i Tjänstedesignsmetoden för att identifiera 
målgruppens behov. Sju personer med egen erfarenhet av missbruk och psykisk 
ohälsa har intervjuats. Det som har framkommit i intervjuerna är att målgruppen 
definierar motivationen att förändra sin vardag som ”en färskvara” som i sin tur 
ställer krav på professionella att ta vara på den på bästa sätt och jobba främjande 
för att individen ska behålla den. Denna insikt har vidare agerat som utgångpunkt 
för arbetet i referensgruppen. Referensgruppen skapades augusti 2019 för att 
jobba vidare med motivationen hos målgruppen. Referensgruppen hade som roll 
att bidra med erfarenhet och kunskap kring målgruppens behov, samt identifiera 
förbättringsområden hos respektive part. Som resultat från deras arbete har 
skapats en prototyp av hjälpmedlet Min Bok som nu testas med ca 30 personer 
hos förbundets parter. Andra insikter från intervjuerna med målgruppen kommer 
tillvaratas vidare i arbetet inom ESF-projektet ”Sammansatt problematik i 
Kronoberg (SPIK)”. Processen kommer begränsa sitt arbete med intervjuerna för 
att undvika parallella processer då målgruppen omfattas i projektet SPIK. 

Under 2020 har fokus varit att driva på aktivt arbetet kring specificering av 
innehållet i stegförflyttningen hos målgruppen. Förstudien från 2018 identifierade 
en glapp vid målgruppens övergång mellan parterna. Detta kräver i sin tur 
standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer inom 
respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet).  

I januari 2020 tog styrelsen beslut i enighet med utvecklingsgruppen att skapa en 
arbetsgrupp för processen för att möjliggöra större delaktighet för samtliga parter 
och för att gemensamt titta närmare på rutinerna i samverkan mellan parterna. I 
gruppen ingick alla medlemsparter, dock den kommunala verksamheten ska 
presenteras utifrån Alvesta kommun för att förenkla processen och för att bespara 
resurser från andra kommuner. Då Regionen och Försäkringskassan var nya parter i 
processen, Arbetsförmedlingen omorganisation samt påverkan på parterna utifrån 
Covid-19 krävdes en tydliggörande kring parternas uppdrag och beskrivning av 
nuläge. Arbetsgruppen träffades något senare än planerat där bidragande orsak har 
varit pandemiutbrott i samhället, en hastig förändring i belastning hos parterna samt 
begränsningar i digitala lösningar i genomförandet av mötena. Gruppen träffades i 
juni 2020 och sedan ytterligare fyra gånger under 2020. Under dessa träffar 
påbörjades arbete med att beskriva myndigheternas uppdrag och definiera 
beröringspunkter mellan varandra. Målgruppens behov är många och komplexa 
vilket tvingade gruppen att försöka avgränsa sig i målgruppens beskrivning, samt 
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göra eftersöka möjlighet hos parterna att testa nya rutiner för enstaka individer. 
Diskussionerna har kretsat kring vad är önskad läge för de olika myndigheterna i 
arbetet med målgruppen.  

Nedan presenteras förslag på hur processens arbete ska bedrivas under år 2021. 
Förslagen presenterades för utvecklingsgruppen/styrgruppen 2021-01-22.  

 
Förslag till beslut är att förlänga processen med ett år för att  

 
a) kunna fortsätta det påbörjade arbete med arbetsgruppen då rutiner behövs i 

samverkan för att tillgodose målgruppens behov  

b) kunna fortsätta arbetet med referensgruppen med syfte att följa upp och 
utveckla Min Bok 

 
 
Övergripande syfte/mål/målgrupp 
Att övergripande och genom samverkan utveckla och standardisera ett arbetssätt, 
rutiner och riktlinjer för att öka samsynen kring individens övergångar mellan 
aktörerna för individer i ålder 18-64 som befinner sig i missbruk och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet) och som har svårt av olika anledningar att 
ta del av sedvanliga arbetsmarknadsinsatser. Målet är att målgruppen ska 
komma ut i meningsfull sysselsättning med långsiktigt mål att komma i 
förvärvsarbete/egen försörjning.  
 
Processmål  
Målet med ovannämnda förslag är att:  
 
Utveckla effektiva arbetssätt och finna struktur vid övergångarna 

Skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen  

 
Effektmål:    
Syftet med föreslagen processförlängning är att ta fram underlag:  

• som samtliga Samordningsförbundet Värdens aktörer bidrar till och drar 
nytta av.  

• som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, skapar för målgruppen 
”personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa (samsjuklighet)”, 
smidig övergång mellan parterna  
 

Arbetssätt/metoder: 
Processledaren tillsammans med utvecklingsgrupp/styrgrupp och 
referensgrupp/arbetsgrupp ska:  

• arbeta med att ta fram konkreta förslag på lösningar för att underlätta 
stegförflyttningen för målgruppen inom förbundets parter 

 
Avgränsningar: 
Processen ska fokusera lokalt och endast beröra arbetet i det identifierade glappen 
som framgår i förstudien.  
 
Processuppföljning:   
Under processtiden kommer processledaren att rapportera till 
utvecklingsgruppen/styrgruppen. Processledare och utvecklingsgruppen/styrgrupp 
rapporterar i sin tur till samordningsförbundets styrelse. 
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Implementeringsplan:  
Utvecklingsgruppen/styrgruppen och processledaren ansvarar för att föreslå 
implementeringsplan under och efter avslutad processtid. Möjligheten till 
implementering av processens resultat ökar väsentligt om implementeringsplan finns 
från start och de ingående parterna på något sätt bidrar med resurser redan från 
början. 
 
Riskanalys:   

• Risken är att processen tappar fart om inte parterna är aktiva och vill 
samverka 

• Risken är att processen inte blir beviljad medel av samordningsförbundet 
och därmed inte kan fullföljas det påbörjade arbetet 

• Risken är även att tidsåtgången och takten för processens arbete är för snäv 
för att resultatet ska motas och implementeras inom respektive part i 
förstudien  
 

Processbudget:  
Uppskattad tid för genomförande av de båda förslagen är processledare på 35%, samt 
tillfällig tjänst på 5 % under sex månader för uppföljningen av Min Bok. Sammanlagt 
lönekostnad (inkl PO-tillägg) för året är 300 000 kr, samt 30 000 kr för 
tryckupplagga av Min Bok.  
 
Uppföljning/Utvärdering:   
Utvecklingsgruppen/styrgruppen och processledaren ansvarar för att föreslå upplägg 
av utvärdering /uppföljning av processen.  
 
Förbehåll:  
Eventuell förändring av processinnehåll eller processavslut i förtid, kan initieras av 

både 
Samordningsförbundet Värends styrelse och av processägare och ska kommuniceras 
sinsemellan.  
 
Lagar och förordningar:  
Samtliga samverkande parter ansvarar för att gällande lagar, förordningar, 
föreskrifter och egna riktlinjer följs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Samordningsförbundet Värend  
Författare: Aleksandra Karlsson  
Datum: 2021-03-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 145 Dnr 2021/131-1.4.1 
 

Årsredovisning 2020 för Kosta 
Köpmanshus AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot 
information om årsredovisningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kosta köpmanshus AB.  
 
Beslut om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen fattas 
av bolagsstämma.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-01 
Årsredovisning 2020 för Kosta köpmanshus AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisorer 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-06-01

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Årsredovisning 2020- Kosta köpmanshus AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot 
information om årsredovisningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kosta köpmanshus 
AB.  
 
Beslut om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen 
fattas av bolagsstämma.  
 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Kosta köpmanshus AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisorer 
 

 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-11

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 99 Dnr 2021/63-1.1.1 
 

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

 
Lessebo kommun har idag följande valdistrikt (antal röstberättigade 
2021-03-01): 
 
- Lessebo N (1201) 
- Lessebo S (1093) 
- Hovmantorp Ö (1434) 
- Hovmantorp V (1175) 
- Ekeberga (866) 
- Ljuder (756) 

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

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-11

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-03-04: Valdistrikt i valet 2022 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-27 § 68 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-04-27

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 68 Dnr 2021/63-1.1.1 
 

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

 
Lessebo kommun har idag följande valdistrikt (antal röstberättigade 
2021-03-01): 
 
- Lessebo N (1201) 
- Lessebo S (1093) 
- Hovmantorp Ö (1434) 
- Hovmantorp V (1175) 
- Ekeberga (866) 
- Ljuder (756) 

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

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-04-27

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-03-04: Valdistrikt i valet 2022 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-04-20

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
Lessebo kommun har idag följande valdistrikt (antal 
röstberättigade 2021-03-01): 
 
- Lessebo N (1201) 
- Lessebo S (1093) 
- Hovmantorp Ö (1434) 
- Hovmantorp V (1175) 
- Ekeberga (866) 
- Ljuder (756) 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-04-20

 

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

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-03-04: Valdistrikt i valet 2022 
 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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INFORMATION

 

1 (2)
Datum
2021-03-04
 

Ärendenummer
201-1429-2021
 

Länets kommuner

 

Postadress Gatuadress 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

Ann Jonasson 010-2237441

VALDISTRIKT VALET 2022

Behöver ni göra ändringar i valdistriktens indelning?
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. Detta beslut måste vi meddela senast den 1 december 2021 
för att den nya indelningen ska kunna tillämpas vid valet 2022. 

Vi behöver därför ert förslag senast den 1 oktober 2021. 

Vänligen meddela länsstyrelsen om ni inte tänker göra några ändringar.

Valdistriktens storlek
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

Dessa bestämmelser finns till bland annat för att valhemligheten ska skyddas och 
för att det rent praktiskt ska fungera med rösträkning och rapportering på 
valnatten.

Tänk på att ange de särskilda eller synnerliga skäl som ni anser gäller om något 
förslag inte följer huvudregeln gällande valdistriktets storlek.

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

Ann Jonasson
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2 (2)
INFORMATION

 
Datum
2021-03-04
 

Ärendenummer
201-1429-2021
 

Kopia
Valnämnderna

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 146 Dnr 2021/197-1.6.3 
 

Godkännande av avtal för nya 
intressenter i HUL 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avtal mellan Lönenämnden HUL och  
1. Högsby Bostads AB  
2. AB Uppvidingehus 
 
Ärendebeskrivning 
Lönenämnden HUL har tagit fram avtalsförslag för två nya 
intressenter, Högsby Bostads AB och AB Uppvidingehus. Förslaget är 
en kopia av det ursprungliga avtal som plockats fram och tidigare 
använts av Lönesamverkan HUL när nya kommunala bolag anslutit 
sig till samverkan. Enligt samverkansavtalet ska kommunfullmäktige 
i respektive kommun godkänna nya intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25 § 107 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Protokollsutdrag Lönenämnden HUL 2020-12-07 § 36 
Avtal HUL – Högsby Bostads AB 
Avtal HUL- Uppvidingehus AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 107 Dnr 2021/197-1.6.3 
 

Godkännande av avtal för nya 
intressenter i HUL 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avtal mellan Lönenämnden HUL och  
1. Högsby Bostads AB  
2. AB Uppvidingehus 
 
Ärendebeskrivning 
Lönenämnden HUL har tagit fram avtalsförslag för två nya 
intressenter, Högsby Bostads AB och AB Uppvidingehus. Förslaget är 
en kopia av det ursprungliga avtal som plockats fram och tidigare 
använts av Lönesamverkan HUL när nya kommunala bolag anslutit 
sig till samverkan. Enligt samverkansavtalet ska kommunfullmäktige 
i respektive kommun godkänna nya intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Protokollsutdrag Lönenämnden HUL 2020-12-07 § 36 
Avtal HUL – Högsby Bostads AB 
Avtal HUL- Uppvidingehus AB 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-17

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Godkännande av avtal för nya intressenter i 
HUL 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna avtal mellan Lönenämnden HUL och  
1. Högsby Bostads AB  
2. AB Uppvidingehus 
 
Ärendebeskrivning 
Lönenämnden HUL har tagit fram avtalsförslag för två nya 
intressenter, Högsby Bostads AB och AB Uppvidingehus. Förslaget 
är en kopia av det ursprungliga avtal som plockats fram och 
tidigare använts av Lönesamverkan HUL när nya kommunala 
bolag anslutit sig till samverkan. Enligt samverkansavtalet ska 
kommunfullmäktige i respektive kommun godkänna nya 
intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Lönenämnden HUL 2020-12-07 § 36 
Avtal HUL – Högsby Bostads AB 
Avtal HUL- Uppvidingehus AB 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-06-10

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Anmälan av ny gruppledare för 
Vänsterpartiet 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälan av Björn Zethraeus som  
Vänsterpartiets gruppledare. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges första sammanträde för 
mandatperioden, anmälde samtliga partier en gruppledare. 
Vänsterpartiets anmälda gruppledare har avgått från fullmäktige, 
och partiet anmäler därmed en ny gruppledare, Björn Zethraeus. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Vänsterpartiet 2021-05-03 
 

Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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 2021-05-03 1 
 
 

 Vänsterpartiet Lessebo Kommun 

 
 

Anmälan av ny gruppledare för innevarande mandatperiod 

 

 

Då Patrik Nyquist har lämnat sitt mandat i Kommunfullmäktige utser Vänsterpartiet sin nye 

ordförande, Björn Zethræus, till partiföreträdare/gruppledare i fullmäktigegruppen. 

 

 

 

Bergdala 2021-05-03 

 

 

 

 

 

 

Björn Zethræus 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-06-10

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Avsägelse av uppdrag från Markku Mäntylä 
(SD) 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. Godkänna avsägelsen från Markku Mäntylä (SD). 
2. Begära ny rösträkning av Länsstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Markku Mäntylä (SD) har inkommit med avsägelse från samtliga 
politiska uppdrag. Han är ledamot i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen samt i kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-05-10 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-06-10

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Avsägelse från Leif Blomgren (MP) 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelse från Leif 
Blomgren (MP). 
 
Ärendebeskrivning 
Leif Blomgren (MP) har inkommit med avsägelse från vissa av sina 
politiska uppdrag. Avsägelsen gäller ledamot i socialnämnden och 
ersättare i valnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-05-23 
 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-06-10

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Valärenden 2021-06-21 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta följande fyllnadsval: 
 
Socialnämnden (innevarande mandatperiod) 
Som ledamot istället för Leif Blomgren (MP), välja N.N. 

 
Som ersättare istället för Ida Engman (V), välja N.N. 
 
Barn- och utbildningsnämnden (innevarande mandatperiod) 
Som ersättare istället för Anton Håkansson (S), välja N.N. 
 
Kommunstyrelsen (innevarande mandatperiod) 
Som ledamot istället för Markku Mäntylä (SD), välja N.N. 
 
Valnämnden (innevarande mandatperiod) 
Som ledamot istället för Martin Johnsen (SD), välja N.N. 
 
Som ersättare istället för Leif Blomgren (MP), välja N.N. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning (innevarande mandatperiod) 
Som ledamot istället för Markku Mäntylä (SD), välja N.N. 
 
Som ledamot istället för Patrik Nyquist (V), välja N.N. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval behöver genomföras för de avsägelser som inkommit. 
Valberedningen kommer att meddela förslag till fyllnadsval.  

Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 2021-03-01 
följande avsägelser: 

- Ida Engman (V), ersättare i socialnämnden 
- Anton Håkansson (S), ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden (samt socialnämnden, nämndeman- 
redan ersatt) 

- Martin Johnsen (SD), ledamot i valnämnden. 

Kommunfullmäktige behandlar 2021-06-21 följande avsägelser: 
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- Markku Mäntylä (SD), ledamot i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges valberedning 

- Leif Blomgren (MP), ledamot i socialnämnden och ersättare i 
valnämnden 

- Patrik Nyquist (V), ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning 

 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelser enligt ovan 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Delgivningar 2021-06-21 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Denna gång har följande inkommit för delgivning. 
 

  Länsstyrelsen Beslut om efterträdarval (SD) 

     

 

AB Lessebohus  Svar på revisorernas granskning av 
upphandling 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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BESLUT

Dnr:

1/1

2021-05-05

201-2796-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
5 maj 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Lessebo
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ersättare: Maria Palm
Avgången ersättare: Martin Johnsen

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Lessebo

Ledamot Ersättare

Markku Mäntylä
Jenny Karlsson
Christoffer Petersson
Lars-Erik Winroth
Anders Karlsson

1. Sven Johansson
2. Tobias Lindgren
3. Maria Palm *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Charlotte Olsson Scholz

Ann Jonasson

Kopia till
Kommun/landsting
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-05-05 201-2796-2021

Maria Palm

 har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
5 maj 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Sverigedemokraterna
Kommun: Lessebo

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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AB Lessebohus, Stationsgatan 10, 365 31 Lessebo, tel: 0478-128 20   

E-post: info@lessebohus.se www.lessebohus.se  Org nr: 556089-8339 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Angående granskningsrapport avseende upphandling  
 
Styrelsen i AB Lessebohus har utifrån granskningsresultat och 
rekommendationer i rubricerad granskningsrapport fattat följande beslut vid 
styrelsesammanträde 2021-05-27:  
 

• Uppdaterad och förtydligad Intern Kontrollplan avseende 2021 

• Antagande av Lessebo Kommuns gällande upphandlingspolicy samt 
gällande riktlinjer för direktupphandling  

• Uppdaterad och förtydligad riktlinje för Beställnings- och Attesträtt 
avseende 2021.  

 
Syftet med besluten är att säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs 
och dokumenteras i enlighet med lagstiftningen och kommunens gällande 
upphandlingspolicys. Systematisk uppföljning av tecknade avtal genomförs som 
en del av den interna kontrollen.   
 

 

 
AB Lessebohus  
 
2021-06-02 
 
 
På uppdrag från styrelsen  
 
 
Mikael Jaksic  
VD 
 
 
 
Kopia för kännedom: Lommunfullmäktige i Lessebo kommun 

LESSEBO KOMMUN 
Lekmannarevisorer 
 
365 31 Lessebo  
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