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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
§ 214

Dnr 2022/320-1.4.1

Reviderad budget 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. fastställa budget 2023 (enligt förslag Budget 2023 reviderad) med
ekonomisk plan 2024–2026.
2. skattesatsen för 2023 blir 21,81 procent.
3. uppta nya lån för 2023 med 55 mkr, varav omsättning uppgår till
10 mkr och nyupplåning till 45 mkr.
4. inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för
vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt
separat styrelsebeslut.
5. uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen
som avser kommunen och dess helägda bolag för 2023.
Reservation
Margareta Löfström (M), Marcus Dackling (M), Ingmar Aronsson
(KD) och Thomas Löfgren (SD) reserverar sig till förmån för (M):s
budgetförslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2023 samt ekonomisk plan för 2024–2026,
även innehållande investeringsplan för 2024–2027, är framtaget i
enlighet med Lessebo kommuns budgetprocess. Förslaget bygger
bland annat på en oförändrad skattesats om 21,81 procent.
Enligt 11 kap §5 i kommunallagen ska alla kommuner varje år
upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). 11 kap §6 i
kommunallagen föreskriver vidare att skattesatsen och anslagen ska
anges i budgeten. Av budgeten ska det vidare framgå hur
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen
beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska
även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen
ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för de ekonomiska
förutsättningarna utifrån bl.a. ny skatteprognos.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 195
Tjänsteskrivelse 2022-11-01
Förslag Budget 2023 reviderad
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
Förslag Budget 2023 reviderad Moderaterna
Yrkanden
Två utsända budgetförslag finns, ”Budget 2023 reviderad” samt
”Budget 2023 reviderad Moderaterna”.
Propositionsordning
Ordförande ställer de båda budgetförslagen mot varandra och finner
att ”Budget 2023 reviderad” ska föreslås kommunfullmäktige.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordförande meddelar följande beslutsordning:
Ja-röst för ”Budget 2023 reviderad”
Nej-röst för ”Budget 2023 reviderad Moderaterna”
Ledamot
Angelica Karlsson (C)
Marcus Dackling (M)
Göran Borg (S)
Thomas Löfgren (SD)
Lena Henriksson (S)
Charlotta Book (S)
Anders Jonsäng (C)
Margareta Löfström (M)
Roger Hultenius (S)
Ingmar Aronsson (KD)
Lars Altgård (S), ordf

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutat att ”Budget 2023 reviderad” ska föreslås
kommunfullmäktige.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
2022-11-01

Budget 2023 med ekonomisk plan
2024–2026 för Lessebo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. fastställa budget 2023 med ekonomisk plan 2024–2026.
2. skattesatsen för 2023 blir 21,81 procent.
3. uppta nya lån för 2023 med 55 mkr, varav omsättning uppgår
till 10 mkr och nyupplåning till 45 mkr.
4. inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån,
för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt
separat styrelsebeslut.
5. uppdra till kommunledningskontoret att verkställa
upplåningen som avser kommunen och dess helägda bolag för
2023.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2023 samt ekonomisk plan för 2024–2026,
även innehållande investeringsplan för 2024–2027, är framtaget i
enlighet med Lessebo kommuns budgetprocess. Förslaget bygger
bland annat på en oförändrad skattesats om 21,81 procent.
Enligt 11 kap §5 i kommunallagen ska alla kommuner varje år
upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). 11 kap §6 i
kommunallagen föreskriver vidare att skattesatsen och anslagen
ska anges i budgeten. Av budgeten ska det vidare framgå hur
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen
beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten
ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I
planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Förslag till budget 2023 med ekonomisk plan 2024–2026.
Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 195

Dnr 2022/320-1.4.1

Reviderad budget 2023
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Reviderad budget inför 2023 ska beslutas av kommunfullmäktige i
november.
På sammanträdet redogör ekonomichef Maria Trulsson bl.a. för
SKR:s skatteunderlagsprognos från 2022-10-20, förutsättningar
gällande pensionskostnader samt uppdaterad investeringsnivå.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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INLEDNING
Kommunens budget med plan för
kommande tre år är ett centralt dokument
för att styra verksamhetens inriktning och
omfattning. Budgetens roll är att inom de
ekonomiska
ramarna
och
gällande
lagstiftning ange kommunfullmäktiges
prioriterade mål och inriktningar. Mål- och
verksamhetsstyrningen
ska
stödja
verksamheternas arbete med att nyttja
resurserna effektivt och att tillhandahålla
tjänster med hög kvalité.

I juni tog antog kommunfullmäktige
budget 2023 med verksamhetsplan 2024–
2026, KF 2022 § 131. Därefter har det varit
val i höst och vid ny mandatperiod ska
nyvalda fullmäktige fastställa budgeten. I
detta reviderade budgetdokument har
hänsyn tagits till de senaste beräkningarna
från SKR om skatteintäkter och utjämning,
att kommunens invånarantal sjunkit vilket
ger lägre intäkter och omvärldsfaktorer
som att inflationen ökat och ger ett högre
prisbasbelopp
och
därmed
högre
pensionskostnader och att räntorna gått
upp etc. Det ekonomiska läget har blivit
kärvare sedan i våras.

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

Parallellt med att denna reviderade budget
arbetats fram har nämnderna arbetat fram
internbudget 2023. Internbudgetarna ska
beslutas i respektive nämnd senast under
december månad.

Budgetarbetet påbörjades i början av året
med ett flertal möten med KSAU, med
information till samtliga politiska partier
och möten med presidierna för samtliga
nämnder och bolag med dialoger om
framtida verksamhetsmål, övergripande
ekonomi och framtida utmaningar. Frågor
som
belystes
särskilt
har
varit
koncernperspektivet och vikten av att ha
resultat- och investeringsnivåer som gör att
kommunen kan växa i finansiell balans.

Budgetprocessen
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET
Alla som bor och verkar i Lessebo kommun
ska alltid känna sig trygga, trygg i förskola
och skola, ute i samhället eller om man tar
del av kommunens omsorg. Kommunen är
en trygg plats och risken för att bli utsatt för
brott är låg men den upplevda tryggheten är
lägre och det måste vi ta på allvar, det pågår
ett målinriktat arbete med polis, skola och
socialtjänst för att öka tryggheten.

trafiken ska kunna komma igång 2023 och
vi fortsätter arbetet med tågstopp i Skruv.
Vi behöver hålla igen med investeringar
utifrån det förändrade läget men arbetet
med satsningen gällande vår äldreomsorg
fortsätter vilket kommer ge bättre kvalité för
våra boende och en bättre arbetsmiljö för
våra anställda oavsett vilken väg vi väljer. Vi
behöver ta ett omtag gällande boende för
äldre utifrån det nya läget och hoppas att vi
kan få en bred förankring på kommande
beslut. Det är viktigt med långsiktiga mål
och planer och att vi har stabila resultat för
att finansiera våra fortsatta investeringar.

I juni skrev jag; ”ännu ett år har gått som
inte blev som vi tänkt oss, när pandemin
äntligen började klinga av och vi började
återgå till ett mer normalt läge ställdes vi
inför nya utmaningar i och med kriget i
Ukraina. Detta kommer att påverka oss alla
både privat och som kommun under en lång
tid framöver med högre inflation, stigande
priser och ökande räntor”. Så var det då och
värre har det blivit, dessutom har osäkerhet
för energikostnader tillkommit, man pratar
om högkostnadsskydd för el men hur det
kommer bli är fortfarande oklart och när
utbetalningar sker i förhållande till när
räkningarna ska betalas kan medföra stora
problem för både hushåll och företag.

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

Vi har och har haft en hög arbetslöshet i
kommunen sedan 2008, det beror på
omställningen inom industrin och på ett
tidigare högt mottagande, målet är att få fler
i arbete. Arbetslösheten har sjunkit från 15%
förra året till nuvarande ca 11% vilket är
lägsta på 12 år. Det är fortfarande alldeles
för högt och arbetet fortsätter.

En annan satsning är för våra ungdomar
med kulturskola och fritidsgård. En viktig
uppgift är att få fler ungdomar aktiva på sin
fritid. Detta tillsammans med andra
trygghetsskapande åtgärder kommer ge
effekt på den upplevda tryggheten vilket är
viktig för oss alla.
Med budget 2023 ska Lessebo kommun
fortsätta arbetet med att vara en attraktiv
kommun och arbetsgivare, för att inte
äventyra detta har vi valt en lägre
resultatnivå i den reviderade budgeten
utifrån de nya förutsättningarna med hög
inflation och ökade kostnader med nytt
pensionsavtal. På sikt måste dock vi ha ett
högre resultat för att kunna fortsätta
investera.

Vi ska arbeta för att underlätta och hjälpa
både våra befintliga och nya företagare. Vi
ska vara lätta att få kontakt med och snabba
i vår handläggning. Kommunen behöver
växa för att vi ska kunna bibehålla och
utveckla vår service på alla orter. För att
möjliggöra detta fortsätter vi att ta fram
detaljplaner för att kunna erbjuda tomter
för både villor, flerfamiljshus och
verksamheter. Kollektivtrafiken behöver
utvecklas, vi tror att anropsstyrd
kollektivtrafik som komplement till linje-

Lars Altgård (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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OMVÄRLDSANALYS
boräntor.
Mycket
talar
för
att
livsmedelspriserna i höst fortsätter stiga
mer än normalt. Likaså finns det en
överhängande risk för att de redan höga
elpriserna blir än högre i vinter.

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

Information hämtad från SKR cirkulär
22:37, daterat den 20 oktober 2022
Jämfört med SKR:s prognos i augusti
räknar man nu med svagare konjunktur och
högre priser. Båda dessa faktorer drar ned
det reala skatteunderlaget 2022–2024.

Information hämtad från SKR cirkulär
22:28, daterat den 25 augusti 2022
Jämfört
med
den
prognos
SKR
presenterade i april är den viktigaste
förändringen att de nu räknar med en
nominell skatteunderlagstillväxt under hela
prognosperioden, men att köpkraften är
kraftigt nedreviderad speciellt 2023–2024.
Detta beror på en allmän prisuppgång och
effekten på värderingen av pensionsskulden
som ökat prisbasbelopp innebär. Det nya
pensionsavtalet
innebär
även
en
kostnadsökning, men detta var känt i april.

SKR skriver vidare att pris- och
ränteuppgångarna blir större än vad de
räknat med i tidigare prognoser. Frågan är
inte längre ”om” Sverige går mot
lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit,
samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att
svensk BNP faller nästa år. Detta medför att
den postpandemiska återhämtningen för
arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta
kommer att minska och arbetslösheten
beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–
2024. De räknar att konjunkturen stärks
mer påtagligt först 2025.

Den svenska ekonomin bromsar in under
2022. Den höga inflationen, liksom de
stigande räntorna slår allt mer mot
investeringar och hushållens konsumtion i
Sverige 2022–2023. Generellt leder mindre
optimistiska hushåll och företag till att
investeringar skjuts på framtiden eller
uteblir. Den höga inflationen påverkar dock
alla sektorer och urholkar köpkraften,
ekonomin växer svagare än trend 2022–
2023 och resursutnyttjandet minskar.

Mycket svag konjunkturutveckling antas
medföra sjunkande räntor redan nästa år.
Trots detta kommer ränteläget då att vara
betydligt högre än de senaste åren. Den
långa eran av oerhört låga räntor är över. På
samma sätt kommer konsumentpriserna
totalt sett – efter rekordsnabba ökningar
2021–2023 – inte heller falla tillbaka till
gamla nivåer. Trots att SKR räknar med att
inflationen sjunker snabbt nästa år får
ekonomins aktörer leva med bestående
högre priser på många varor och tjänster.

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid
årets början uppgick till 9 procent i augusti.
Bakom uppgången i år ligger framförallt
prishöjningarna på livsmedel. Därtill
kvarstår höga energipriser (el och
drivmedel), det som i fjol var drivkraften
bakom inflationsuppgången. Samtidigt har
KPI-inflationen börjat tryckas upp av högre

Den svenska valutan bedöms vara fortsatt
svag under 2023, vilket fördyrar importen
av varor och tjänster. Men sjunkande
inflation i omvärlden antas ändå ge gradvis
lägre importerad inflation nästa år.
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Disponering av resultatutjämningsreserv
Lessebos regelverk för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv
utgår från att rikets underliggande
skatteunderlagsutveckling ska understiga
det tioåriga genomsnittet för att uttag ska
kunna göras från reserven och då upp till en
normalskattenivå. RUR uppgår i dagsläget
till 19 mkr.

Enligt kommunallagen får medel från
resultatutjämningsreserv disponeras för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
När detta får göras måste framgå av de egna
riktlinjerna för RUR som beslutas av
fullmäktige.
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Höga pensionskostnader och höjt PO
Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023
och 2024. En förändring sedan föregående
prognos är att inflationsprognosen har
reviderats upp för 2023. Antagandet över
prisbasbeloppet år 2024 har därför höjts,
vilket leder till ökade pensionskostnader år
2024. Därefter är det minskade kostnader
2025 och 2026, vilket beror på att
inflationen går tillbaka och därmed blir
prisbasbeloppet mycket lågt enligt SKR:s
antaganden.

Det nya pensionsavtalet innebär permanent
högre kostnader för den avgiftsbestämda
pensionen, då premien höjs från 4,5% till
6% under taket på 7,5 inkomstbasbelopp
respektive från 30 till 31,5 % på
inkomstdelar över tak. Det motverkas till
viss del då avtalet på sikt minskar kostnaden
för den förmånsbestämda pensionen, men
det nya avtalet innebär en högre
kostnadsnivå.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
OCH FINANSIELLA MÅL
Kommunallagen slår fast att kommuner och
kommunkoncerner ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Det gäller på både kort och lång sikt.
Begreppet god ekonomisk hushållning har
både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.

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

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

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

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

”

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

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

Finansiella mål
Mål
Mål för Lessebo kommun
• Det långsiktiga målet är att resultatet efter finansnetto ska uppgå till minst 2% av
skatteintäkterna inkl. generella statsbidrag. För 2023 är det dock speciella
förutsättningar med hög inflation och nytt pensionsavtal som gör att resultatmålet
sänks och målet sätts till att resultatet efter finansnetto ska överstiga noll.
• Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 25 %.
• Självfinansieringsgraden för investeringar ska över en rullande treårsperiod uppgå
till minst 60 procent.
Mål
Mål för kommunkoncernen
• Soliditeten för kommunkoncernen inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst
17%.
Uppdrag
Uppdrag till samtliga
• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten
Bolagen
enligt ägardirektiv

Avkastningen på sysselsatt
kapital ska vara lägst:

Soliditeten ska vara minst:

AB Lessebohus

3%

10 %

AB Lessebo Fastigheter

2%

10 %

AB Kyrkebyn 3

2%

10 %

Lessebo Fjärrvärme AB

3,5 %

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

•

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

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

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

Utbudet av saker att göra på fritiden inom
kultur, idrott och friluftsliv bidrar till att
skapa trivsel och gemenskap i kommunen.
Det finns behov av att utveckla utbudet
inom kulturområdet med eget skapande och
kulturarrangemang samt fler ytor för
spontan idrott och fysisk aktivitet. Ohälsan
ska motverkas.
Mål
Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,85
• Målet mäts genom polisens trygghetsmätning, problemindex.
Utgångsläge: 2,41 (2021)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.
Andelen invånare som upplever service som bra eller mycket bra ska uppgå
till 70 %
• Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning.
Utgångsläge: 68 % (2021)
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Uppdrag
Uppdrag till samtliga inklusive myndighetsnämnden
• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad
service.
Uppdrag till kommunstyrelsen
• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.
• Tillse att de bidrag som går till samlingslokaler bidrar till ett ökat kulturutbud.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder och verksamheter.
Uppdrag till Lessebohus
• De invånare som önskar trygga bostäder för äldre ska kunna få det på vald ort.

12 LESSEBO KOMMUN | BUDGET 2023
Foto: Najma Abdulkarim Kassim och Mohammad Assli som feriearbetade som
kommunfotografer sommaren 2021. Bilden är en vy vid Gökaskratt.
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Barn och ungas uppväxtvillkor
Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet
och genomförd gymnasieskola är i en nyckel
in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar
av grundskolan behörighet ökar chanserna
för Lessebo kommuns unga att klara vidare
skolgång och möjlighet att ordna med arbete
och försörjning.

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

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

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

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

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

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

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

Service till företagare ska öka till index 4,4
• Mäts genom undersökning gjord av Svenskt Näringsliv. Utgångsläge: 4,26 (2021)
• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin prioritering 3 samt till Lessebo
kommuns näringslivsstrategi.
Den totala arbetslösheten ska minska till 10,5 %
• Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 12,5 (december
2021)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 samt till Regionala
utvecklingsstrategin prioritering 4.
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Uppdrag
Uppdrag till samtliga inklusive myndighetsnämnden
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
Uppdrag till samtliga
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen
för den regionala utvecklingsstrategin.
Uppdrag till kommunstyrelsen
• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.
• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens
som finns i företagen
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.
• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.
Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden
• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo
kommun.
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Hållbarhet
Lessebo kommun har åtagit sig att minska
de fossila utsläppen och bli en hållbar
kommun. Områden är definierade i bland
annat Energi, miljö- och klimatstrategiskt
program samt i Vision 2040 och det
undertecknade borgmästaravtalet.

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

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

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

Mål
Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 1 procent
• Målet mäts genom interna redovisningar. Utgångsläge: (tal kommer)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 7:3 samt till Lessebo kommuns Energi- miljöoch klimatstrategiska program mål 3.
Matsvinnet i kommunens skolor ska minska med 2 procent
• Målet mäts genom interna redovisningar. Utgångsläge: (tal kommer)
• Målet anknyter till Lessebo kommuns Energi- miljö- och klimatstrategiska
program mål 7.
Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 83
• Mäts genom Lessebo kommuns egen medarbetarundersökning. Utgångsläge: 78
(2021)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.
Uppdrag
Uppdrag till samtliga
• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.
• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.
• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.
Uppdrag till kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden
• Minska matsvinnet i skolor.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Öka den egna elproduktionen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Pensionskostnad

Skattesats

Arbetsgivarna och fackförbunden har
Skattesatsen för kommunen är 21,81 för
kommit överens om ett nytt tjänste2022 och den hålls oförändrad i budget
pensionsavtal
för anställda
inom kommuner
2023 och i planen
för 2024–2026.
2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2020-12-31
och regioner som gäller från och med
Totalt
8 760
8 806
8 780
8 733
8 655
Finansiering
januari 2023. AKAP-KR som avtalet heter är
Födda
129
103
99
91
De externa finansieringskällorna
är106
i första
ett
helt
avgiftsbestämt
avtal
för
Döda
99
105
84
89
hand skatteintäkter 85
och statsbidrag.
I
tjänstepension där arbetsgivaren löpande
Inflyttning
478
807 de
415
557
kommunens budgetarbete
används
betalar in 482
premier. Avtalet
innebär
Utflyttning
704
771
569
630 premien686 ökar
prognoser över skatter
och generella
kortfattat
att
med
statsbidrag som tas
Invandring
449 fram av273 SKR.
162
113
62
1,5 procentenhet. Skandia har per 31 augusti
Fortlöpande
förändringar
av 11dessa
Utvandring
25
25
29
2022
uppdaterat
Lessebos25 prognos för
prognoser under året ska inte ge anledning
pensionskostnader baserat på det nya
till några ändringar av de anslagsnivåer som
pensionsavtalet och budgeten är baserad på
fastställts av kommunfullmäktige. När
denna prognos samt beräkningar för det
upplåningsbehov finns till investeringar
fåtal tjänstepersoner som har alternativa
sker upplåningen hos Kommuninvest.
tjänstepensioner. Det nya avtalet ger bättre
pension för de anställda och därmed
Befolkningsutveckling
betydande ökade kostnader för kommunen.
Kommunens har haft en högt mottagande
Pensionskostnaderna ökar både pga. höjda
av flyktingar och befolkningen ökade under
avgifter i det nya pensionsavtalet och pga.
2012–2017. Därefter har befolkningen
stor ökning i prisbasbeloppet år 2023.
minskat något varje år. Nuvarande
budgetalternativ har ett antagande om en
PO-pålägg
befolkning på 8 500 invånare år 2023,
Kommunen följer SKR:s riktlinjer för 2023.
mättidpunkten är den 1 nov 2022. Per den
Den kraftiga kostnadsökningen för avtals20 oktober uppgick invånarantalet till
pensioner i kommuner ger ett ökat PO8 503. Nya bostadsprojekt är på gång att
pålägg. Det föreslagna PO-pålägget för 2023
färdigställas i Hovmantorp som bör
ligger på 44,53% att jämföra med POinnebära att antalet invånare kommer att
pålägget för 2022 som var 39,25%.
öka de närmaste åren.
Invånare
Totalt
Födda
Döda
Inflyttning
Utflyttning
Invandring
Utvandring

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

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

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

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

Inflation
Budget och plan innehåller en fastställd
uppräkning över tid för löneökningar och
för de interkommunala ersättningarna
gällande gymnasiet som kompenseras med
1 mkr. Inflationstakten låg i augusti på 9%
på årsbasis och 2023 ligger den över 6%.
Den höga inflationstakten 2022 beror
framför allt på stigande el- och
drivmedelspriser men även på ökade priser
för livsmedel och dessa sammantaget
genererar en allmän, bred prisuppgång.

ytterligare ökning lagts in för 2024–2026
utan kommer ses över till budget 2024.

I budgeten har olika poster kompenserats
olika mycket för inflationsuppgången
eftersom den ser så olika ut för olika poster.
Totalt har 160 tkr lagts till för utökade
drivmedelskostnader.

Exploatering

Ingen inflationsuppräkning har gjorts för
exv. externa tjänster eller programvaror.

Kapitalkostnad
Internräntan sätts till 1,5% för 2023. Det är
en höjning med 0,25 procentenheter
jämfört med internräntan för 2022 baserat
på att kommunens upplåningskostnader
beräknas stiga.
För
framtida
exploateringsområden
kommer exploateringsredovisning göras för
att kunna matcha nedlagda kostnader på
tomterna med intäkter för sålda tomter.
Därtill kommer en del av tomtpriset att
intäktföras
som
en
gatukostnadsersättning.

Den största delen av elkostnaden för 2023
är terminsäkrad, 90% är bundet för jan - aug
och 80% är bundet för sep-dec 2023 och för
2024 är 80% av förbrukningen terminsäkrad för jan-aug och de bundna delarna
påverkas inte av dagens höga elpriser
eftersom säkringen gjordes före prisuppgången. Fastpriset är ca 0,40 kr/kWh.
För de rörliga delarna är elpriserna
uppräknade och i budgeten ligger den
rörliga delen på 2,60 kr/kWh till och med
augusti 2023 och från september 2023 –
2026 ligger det rörliga priset på 2 kr/kWh i
denna budget och plan.

Taxor och avgifter
Förslaget till taxor och avgifter redovisas
och beslutas i samband med nämnders
framtagande av internbudget. För VA som
ska ha full kostnadstäckning är det viktigt
att intäkterna når upp till den nivå som
fastställts för att klara en målsatt kostnadstäckning. Förslag på nya taxor tas fram av
Samhällsbyggnadsnämnden och föreläggs
kommunfullmäktige i särskild ordning.
Lessebo Fjärrvärme höjer sitt pris den 1 jan
2023, kommunens kostnadsökning pga.
detta är medtaget i denna budget.

Transportkostnaderna
för
exv.
livsmedelstransporter har ökat kraftigt från
maj 2022 beroende på prisjustering i avtalet
om 12,5%, kostnaderna i budget 2023 höjs
därmed. Råvarukostnaderna är uppräknade
med 4,3% per år för 2022–2023 även om
livsmedelspriserna ökat betydligt mer och
det kräver ett annat tankesätt vid inköp.
Försäkringskostnaderna är uppjusterade
något för 2023. Övriga förbrukningsartiklar
är uppräknade med 2% för 2022 och även
för 2023. För dessa poster har ingen

Avfallshanteringen sköts via det delägda
bolaget SSAM (Södra Smålands avfall &
miljö). Taxan i kommunen beslutas dock av
respektive kommun.

Riktade statsbidrag BUN
I Barn och utbildningsnämndens budget
förutsätts att nämnden får riktade statsbidrag med 3 mkr utöver budgeterade
kostnader. Budgeteras i internbudgeten för
enkelhets skull som en intäkt på 3 mkr.
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Förfogande
Medel för oförutsedda behov samt resurser
för kostnadsutveckling för löner föreslås för
2023.
•

Kommunfullmäktige

100 tkr

•

Kommunstyrelsen

200 tkr

•

Lönekartläggning 2023

•

RÖK Löneökn. 2023

•

Övrigt

1 445 tkr
200 tkr
27 tkr
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RESULTATBUDGET
(Tkr)

2022

2023

2024

2025

2026

Kommunstyrelse/KLK

74 850

76 696

76 471

76 071

76 071

Samhällsbyggnadsnämnd

24 853

29 311

30 251

28 351

25 651

271

276

276

276

276

Barn o Utbildningsnämnd

296 141

297 453

299 777

298 957

299 197

Socialnämnd

201 455

204 048

205 227

205 227

205 227

9 992

10 916

29 998

39 618

59 278

33 200

32 900

36 600

39 600

44 300

-607 562

-618 700

-642 000

2,85%

1,83%

3,77%

1,01%

2,65%

618 062

623 700

647 000

668 100

689 500

Resursförändring %

5,01%

0,91%

3,74%

3,26%

3,20%

Finansiella intäkter

6 300

7 900

8 200

8 200

8 200

-4 600

-7 300

-8 600

-9 800

-11 200

12 200

5 600

4 600

18 000

20 800

8 650

8 500

8 550

8 600

8 650

Myndighetsnämnd

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

Finansiella kostnader
Årets resultat
Invånare 1/11 året innan

-648 500 -665 700

Attraktiv arbetsgivare
är ett centralt mål!
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BALANSBUDGET
Prognos
2022

2023

2024

2025

2026

Anläggningstillgångar

621 071

681 696

733 216

775 816

844 917

Omsättningstillgångar

230 757

211 017

205 474

208 001

211 700

851 828

892 713

938 690

362 143

367 743

372 343

390 343

411 143

607

5 600

4 600

18 000

20 800

18 989

18 989

18 989

18 989

18 989

18 713

18 498

17 875

18 002

18 002

316 392

348 392

390 392

432 392

459 392

20 000

10 000

34 000

20 000

55 000

119 580

113 080

113 080

113 080

113 080

35 000

45 000

45 000

30 000

55 000

470 972

506 472

548 472

575 472

627 472

851 828

892 713

938 690

983 817 1 056 617

27,6%

26,8%

26,1%

27,2%

27,8%

Pensionsförpliktelser

127 349

128 880

127 638

122 644

116 959

Övr. ansvarsförbindelser

409 705

409 705

409 705

409 705

409 705

537 054

538 585

537 343

532 349

526 664

(Tkr)
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

983 817 1 056 617

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

Summa Ansvarsförbindelse/förpl.
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KASSAFLÖDESBUDGET
(Tkr)

Prognos
2022

Årets resultat

2023

2024

2025

2026

607

5 600

4 600

18 000

20 800

31 675

32 897

36 600

39 600

44 300

-909

-215

-623

127

0

0

0

0

0

0

31 373

38 282

40 577

57 727

65 100

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

0

0

0

0

0

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

0

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

0

0

0

0

0

31 373

38 282

40 577

57 727

65 100

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

Kassaflöde från den löp. verksamheten
INVESTERINGAR
Investering i materiella anläggningstillgångar

-49 715

-92 872

-87 450

-82 550

-113 750

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

-320

-1 000

-1 020

0

0

Investering av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

-50 035

-93 872

-88 470

-82 550

-113 750

Nyupptagna lån

35 000

45 000

45 000

30 000

55 000

Amortering av skuld

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

0

-4 100

-4 150

-4 150

-4 150

20 493

0

0

0

0

Byte pensionssystem, ändring tidpunkt premiebetaln.

0

-6 500

0

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

0

0

0

350

350

350

350

350

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

52 843

31 750

38 200

23 200

48 200

Årets kassaflöde

34 181

-23 840

-9 693

-1 623

-450

4 962

39 142

15 302

5 609

3 986

39 142

15 302

5 609

3 986

3 535

Kassaflöde från investeringsverksamhet
FINANSIERING

Eliminering ökning av kapitalförvaltning
Eliminering minskning av kapitalförvaltning

Minskning av långfristiga fordringar

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

2023

2024

2025

2026

2027

IT - Utrustning

7203

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Lokala system (servers, SAN, lagring)

7223

50

50

50

50

1 500

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontor

Byte/uppgradering Budgetsystem
Evolution

300

Ny webb/intranät

250

250

Köksutrustning

9410

200

200

200

200

200

Mark/Byggnad/Exploateringsåtgärder, KS disp.

7199

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

6 300

9 000

8 750

8 750

10 200

Summa Kommunledningskontoret
Bibliotek/Fritidsanläggn Vht 3200/3400
Bibliotek/inventarier

9108

Fritidsanläggning, utskottets disp.

9101

100

100

100

100

100

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser

9103

100

100

100

100

100

200

250

200

250

200

6 500

9 250

8 950

9 000

10 400

Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

Gata/Park

7500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Asfalt

75xx

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata

7xxx

2 500

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata

7xxx

200

GC-port Rv25, medfinansiering

7xxx

2 000

2 300

6 000

6 300

4 000

32 500

40 000

10 000

Summa

Bibliotek/ Fritidsanläggning

Summa Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Gata & Park

Summa

50

50

Vht 2400/2500

Gata & Park

Vatten & Avlopp

2 850

6 700

6 850

Vht 8650–8670

Vattenverk Skruv

7745

5 000

5 000

VA-försörjning Hovmantorp/Lessebo

77xx

3 000

30 000

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA

7xxx

7 050

-1 650

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA

7xxx

400

6 700

-2 100

Vatten & Avlopp

77xx

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

17 950

42 550

32 900

42 500

12 500

Summa Vatten
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Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

Reinvesteringar, Komponent/Energi

8xxx

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1

822x

5 000

30 000

Nyängskolan, ombyggnad *l

81xx

Bikupan, skapa nya klassrum i bef byggnad *1

81xx

7 000

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l

823x

12 000

19 000

15 000

Maskiner, lokalvård

8105

100

100

100

100

100

Köksmaskiner

8102

500

500

500

500

500

22 600

25 600

30 600

51 600

6 600

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

48 750

76 500

71 000

101 900

24 600

2023

2024

2025

2026

2027

500

500

500

500

200

350

Samhällsbyggnadsnämnd
Fastigheter

Vht 9750–9790

Summa Fastighet
Maskiner

16 000

Vht 9240

Maskinbyten

8900

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

9204

500

Inventarier Bikupan

92xx

500

Inventarier Särskola

920x

750

Utemiljö ny särskola

92xx

500

Inventarier Kvarndammskolan

92xx

300

Inventarier Lustigkulla

92xx

Inventarier Edabacken

92xx

Inventarier idrottshall

92xx

600

Inventarier Prästkragen

1 350

Summa Utbildningsnämnd

2 550

700

1 450

1 850

500

Socialnämnd

2023

2024

2025

2026

2027

Tekniska hjälpmedel

9343

800

800

800

800

800

Inventarier, äldreomsorg

9329

100

100

100

100

100

Procapita verksamhetssystem

932x

Inventarier, OF Korttids

93xx

100

100

250

100

100

1 000

1 000

1 150

1 000

1 000

Summa Socialnämnd
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2023

2024

2025

2026

2027

Kommunstyrelsen/ KLK

6 500

9 250

8 950

9 000

10 400

Samhällsbyggnadsnämnd

48 750

76 500

71 000

101 900

24 600

Barn- o Utbildningsnämnd

2 550

700

1 450

1 850

500

Socialnämnd

1 000

1 000

1 150

1 000

1 000

T O T A L, netto

58 800

87 450

82 550

113 750

36 500

Varav taxefinansierad del

17 950

42 550

32 900

42 500

12 500

Skattefinansierad del

40 850

44 900

49 650

71 250

24 000

TOTAL

58 800

87 450

82 550

113 750

36 500

(tkr)

TOTAL INVESTERING, netto
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BUDGET PER NÄMND
Kommunstyrelsen
Driftbudget (tkr)
Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

703

713

913

713

713

2 058

2 126

2 424

2 424

2 424

Partistöd

488

488

488

488

488

Revision

942

793

793

793

793

Valnämnd

11

412

12

12

12

955

1 090

1 090

1 090

1 090

5 157

5 622

5 720

5 520

5 520

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

55 534

69 228

69 722

69 462

69 062

- Ökade PO-kostnader

476

476

476

- Löneökning 2023

706

941

941

- Internhyra

522

522

522

-450

-450

-450

Politisk verksamhet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Överförmyndare
Summa
Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsanslag, budget juni

- Kapitalkostnader
Summa

55 534

69 228

70 976

70 951

70 551

Totalt

60 691

74 850

76 696

76 471

76 071
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Uppdrag
Finansiella mål
• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten
Boende och livskvalité
• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad
service.
• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.
• Tillse att de bidrag som går till samlingslokaler bidrar till ett ökat kulturutbud.
Barn och ungas uppväxtvillkor
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.
• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.
Näringsliv och arbetsmarknad
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen
för den regionala utvecklingsstrategin.
• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.
• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens
som finns i företagen
• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo
kommun.
Hållbarhet
• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.
• Minska matsvinnet i skolor.
• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.
• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.
• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Driftbudget (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

20 114

24 853

28 059

28 769

26 869

- Ökade PO-kostnader

425

425

425

- Löneökning 2023

689

919

919

-2 275

-2 275

-2 275

- Kapitalkostnader

1 368

1 368

1 368

Kompensation el & fjärrvärme

1 045

1 045

1 045

29 311

30 251

28 351

Verksamhetsanslag, budget juni

- Internhyra

Summa

20 114

24 853

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

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

199

271

267

267

267

9

9

9

276

276

276

- Ökade PO-kostnader
Summa

199

271

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

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Verksamhetsanslag, budget juni

283 962

296 141

291 968

293 681

293 931

- Ökade PO-kostnader

2 429

2 429

2 429

- Löneökning 2023

4 025

5 366

5 366

- Internhyra

1 306

1 306

1 306

- Besparing måltid

-86

-86

-86

- Kapitalkostnader

-109

-109

-109

- Elevantal grundskola

-600

-335

-300

- Elevantal gymnasiet

-430

-370

-245

-1 050

-2 105

-3 335

297 453

299 777

298 957

Verksamhetsförändringar

- Barnantal förskola
- Barnantal förskola
Summa

283 962

296 141

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

Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.
Minska matsvinnet i skolor.
Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.
Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.
Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

32 LESSEBO KOMMUN | BUDGET 2023
37

Socialnämnden
Driftbudget (tkr)
Socialförvaltningen

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Verksamhetsanslag, budget juni

214 528

201 455

197 808

197 808

197 808

- Ökade PO-kostnader

2 122

2 122

2 122

- Löneökning 2023

3 535

4 714

4 714

- Internhyra

803

803

803

- Besparing måltid

-37

-37

-37

- Kapitalkostnader

-183

-183

-183

204 048

205 227

205 227

Summa

214 528

201 455

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

I juni tog antog kommunfullmäktige
budget 2023 med verksamhetsplan 2024–
2026, KF 2022 § 131. Därefter har det
varit val i höst och vid ny mandatperiod
ska
nyvalda
fullmäktige
fastställa
budgeten.
I
detta
reviderade
budgetdokument har hänsyn tagits till de
senaste beräkningarna från SKR om
skatteintäkter och utjämning,
att
kommunens invånarantal sjunkit vilket
ger lägre intäkter och omvärldsfaktorer
som att inflationen ökat och ger ett högre
prisbasbelopp
och
därmed
högre
pensionskostnader och att räntorna gått
upp etc. Det ekonomiska läget har blivit
kärvare sedan i våras.

I
budgeten
tilldelas
nämnderna
ekonomiska ramar för sin verksamhet och
utifrån dessa arbetar nämnderna fram en
internbudget för 2023. Varje nämnd
ansvarar för, förutom att säkra sitt
basuppdrag, att genom internbudgeten
bidra till utveckling i enlighet med
fullmäktiges budget.
Budgetarbetet påbörjades i början av året
med ett flertal möten med KSAU, med
information till samtliga politiska partier
och möten med presidierna för samtliga
nämnder och bolag med dialoger om
framtida verksamhetsmål, övergripande
ekonomi och framtida utmaningar. Frågor
som
belystes
särskilt
har
varit
koncernperspektivet och vikten av att ha
resultat- och investeringsnivåer som gör att
kommunen kan växa i finansiell balans.

Budgetprocessen
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KOMMUNSTYRELSENS ANDRE VICE
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Här presenterar vi en moderat budget med
ansvar för ekonomin och tillförsikt för
framtiden. Kommunfullmäktige beslutar
och fastställer den budget som nämnder
och styrelser har en skyldighet att följa och
vidta åtgärder för att inte överskrida.
Det allvarliga läget i Lessebo kommun
beror till stor del på ett socialdemokratiskt
styre i över 50 år. Läget har försämrats
ytterligare
med
en
annalkande
lågkonjunktur och ett krig i Europa. Priset
på mat, energi och andra råvaror kommer
att öka. Förmodligen blir det sämre för
företagen i kommunen och då ökar
arbetslösheten . Den stora osäkerheten gör
att vi frångår 2% målet för 2023 men
budgeterar för ett positivt resultat. En stor
tröst är ändå att det finns en moderatledd
regering som är villig att ta tag i de
problem vi har i vårt land.
Arbetslösheten och alla dess negativa
konsekvenser slår hårt och detta är en av
kommunens största utmaningar. Många
nyanlända är dåligt rustade för den svenska
arbetsmarknaden. Arbetslinjen måste stå i
första led för att minska arbetslösheten och
utanförskapet och måste innehålla mer
utbildning och särskilt utbildning i svenska
språket, praktik och krav på aktivering.
Lessebolöftet, som vi vill kalla det här
åtagandet, är ett beprövat sätt som ger
resultat. Detta ger fler i arbete och färre i
försörjningsstöd.
Vi moderater vill ha en trygg kommun där
alla kan ta en kvällspromenad eller gå till
skolan utan att känna oro eller bli utsatt för
kränkningar. Vi har i flera år framhållit
vikten av väktare, kameraövervakning, fältassistenter, nattvandrare och närvaro av
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polis i kommunen. Både i hemmet och i
övriga samhället ska det vara tryggt.

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

boräntor.
Mycket
talar
för
att
livsmedelspriserna i höst fortsätter stiga
mer än normalt. Likaså finns det en
överhängande risk för att de redan höga
elpriserna blir än högre i vinter.

Information hämtad från SKR cirkulär
22:37, daterat den 20 oktober 2022
Jämfört med SKR:s prognos i augusti
räknar man nu med svagare konjunktur
och högre priser. Båda dessa faktorer drar
ned det reala skatteunderlaget 2022–2024.

Information hämtad från SKR cirkulär
22:28, daterat den 25 augusti 2022
Jämfört
med
den
prognos
SKR
presenterade i april är den viktigaste
förändringen att de nu räknar med en
nominell skatteunderlagstillväxt under hela
prognosperioden, men att köpkraften är
kraftigt nedreviderad speciellt 2023–2024.
Detta beror på en allmän prisuppgång och
effekten på värderingen av pensionsskulden som ökat prisbasbelopp innebär.
Det nya pensionsavtalet innebär även en
kostnadsökning, men detta var känt i april.

SKR skriver vidare att pris- och
ränteuppgångarna blir större än vad de
räknat med i tidigare prognoser. Frågan är
inte längre ”om” Sverige går mot
lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit,
samt hur djup den blir. SKR:s prognos är
att svensk BNP faller nästa år. Detta
medför
att
den
postpandemiska
återhämtningen
för
arbetsmarknaden
bryts. Antalet sysselsatta kommer att
minska och arbetslösheten beräknas ligga
på knappt 8,5 procent 2023–2024. De
räknar att konjunkturen stärks mer
påtagligt först 2025.

Den svenska ekonomin bromsar in under
2022. Den höga inflationen, liksom de
stigande räntorna slår allt mer mot
investeringar och hushållens konsumtion i
Sverige 2022–2023. Generellt
leder
mindre optimistiska hushåll och företag
till
att investeringar
skjuts
på
framtiden
eller uteblir. Den höga
inflationen påverkar dock alla sektorer och
urholkar köpkraften, ekonomin växer
svagare än trend 2022–2023 och
resursutnyttjandet minskar.

Mycket svag konjunkturutveckling antas
medföra sjunkande räntor redan nästa år.
Trots detta kommer ränteläget då att vara
betydligt högre än de senaste åren. Den
långa eran av oerhört låga räntor är över.
På samma sätt kommer konsumentpriserna
totalt sett – efter rekordsnabba ökningar
2021–2023 – inte heller falla tillbaka till
gamla nivåer. Trots att SKR räknar med att
inflationen sjunker snabbt nästa år får
ekonomins aktörer leva med bestående
högre priser på många varor och tjänster.

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid
årets början uppgick till 9 procent i augusti.
Bakom uppgången i år ligger framförallt
prishöjningarna på livsmedel. Därtill
kvarstår höga energipriser (el och
drivmedel), det som i fjol var drivkraften
bakom inflationsuppgången. Samtidigt har
KPI-inflationen börjat tryckas upp av högre

Den svenska valutan bedöms vara fortsatt
svag under 2023, vilket fördyrar importen
av varor och tjänster. Men sjunkande
inflation i omvärlden antas ändå ge gradvis
lägre importerad inflation nästa år.
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Disponering av resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen får medel från
resultatutjämningsreserv disponeras för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
När detta får göras måste framgå av de
egna riktlinjerna för RUR som beslutas av
fullmäktige.
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Lessebos regelverk för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv
utgår från att rikets underliggande
skatteunderlagsutveckling ska understiga
det tioåriga genomsnittet för att uttag ska
kunna göras från reserven och då upp till
en normalskattenivå. RUR uppgår
i
dagsläget till 19 mkr

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

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

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

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

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

Finansiella mål
Mål
Mål för Lessebo kommun
•

•
•

Det långsiktiga målet är att resultatet efter finansnetto ska uppgå till minst 2% av
skatteintäkterna inkl. bidrag. För 2023 är det dock speciella förutsättningar med
hög inflation och nytt pensionsavtal som gör att resultatmålet sänks och målet sätts
till att resultatet efter finansnetto ska överstiga noll.
Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 25 %.
Självfinansieringsgraden för investeringar ska över en rullande treårsperiod uppgå
till minst 50 procent.

Mål
Mål för kommunkoncernen
•

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

Bolagen
enligt ägardirektiv

Avkastningen på sysselsatt
kapital ska vara lägst:

Soliditeten ska
vara minst:

AB Lessebohus

3%

10 %

AB Lessebo Fastigheter

2%

10 %

AB Kyrkebyn 3

2%

10 %

Lessebo Fjärrvärme AB

3,5 %

5%
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VERKSAMHETSMÅL
Verksamhetsmålen ryms
under sex rubriker

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

•
•
•
•
•
•

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

Lessebolöftet
Tryggheten
Skolan
Äldreomsorgen
Företagandet
Attraktivt boende

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppdrag
Uppdrag till kommunstyrelsen
• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.
• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.
• Organisera och öka trygghetsverksamheten med 500 tkr genom fler väktare,
nattvandrare, fältassistenter och kameraövervakning.
• Utöka verksamheten på kommunens fritidsgårdar samt öppet alla fredagar.
• Ge i uppdrag till den parlamentariska arbetsgruppen att under mandatperioden
arbeta fram en parlamentariskt sammansatt kultur- och fritidsnämnd.
500 tkr för nämnden.
Uppdrag till socialnämnden
• Organisera fältverksamhet.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Installera och starta driften av alla kameror på kommunala byggnader.
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Skolan
Allt detta har tidigare röstats ned genom
samarbetet mellan Socialdemokraterna och
Centerpartiet. 4 av 10 elever som lämnar
nian från Bikupan är idag inte behöriga för
fortsatta gymnasiestudier.

Det krävs ordning och reda i skolan för att
uppnå studie ro och trygghet. Moderaterna
har i flera år yrkat på fler vuxna i skolan,
läxhjälp, lovskola, lärarassistenter och fler
kuratorer.

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål
Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 600 personer
• Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 503 (oktober 2022)
• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin samt till Lessebo kommuns
utvecklingsstrategi.

Uppdrag
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder
• Uppmuntra till avstyckning av tomter på landsbygden
• Öka den egna elproduktionen genom uppförande av fler solceller.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Skattesats

Pensionskostnad

Skattesatsen för kommunen är 21,81 för
2022 och den hålls oförändrad i budget
2023 och i planen för 2024–2026.

Arbetsgivarna och fackförbunden har
kommit överens om ett nytt tjänstepensionsavtal
för
anställda
inom
kommuner och regioner som gäller från
och med januari 2023. AKAP-KR som
avtalet heter är ett helt avgiftsbestämt avtal
för tjänstepension där arbetsgivaren
löpande betalar in premier. Avtalet innebär
kortfattat att premien ökar med 1,5
procentenhet. Skandia har per 31 augusti
2022 uppdaterat Lessebos prognos för
pensionskostnader baserat på det nya
pensionsavtalet och budgeten är baserad på
denna prognos samt beräkningar för det
fåtal tjänstepersoner som har alternativa
tjänstepensioner. Det nya avtalet ger bättre
pension för de anställda och därmed
betydande ökade kostnader för kommunen.
Pensionskostnaderna ökar både pga. höjda
avgifter i en nya pensionsavtalet och pga.
stor ökning i prisbasbeloppet år 2023.

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

Befolkningsutveckling
Kommunens har haft en högt mottagande
av flyktingar och befolkningen ökade under
2012–2017. Därefter har befolkningen
minskat något varje år. Nuvarande
budgetalternativ har ett antagande om en
befolkning på 8 500 invånare år 2023. Per
den 20 oktober uppgick invånarantalet till
8 503. Nya bostadsprojekt är på gång att
färdigställas i Hovmantorp som bör
innebära att antalet invånare kommer att
öka de närmaste åren.

Invånare
Totalt
Födda
Döda
Inflyttning
Utflyttning
Invandring
Utvandring

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

PO-pålägg
Kommunen följer SKR:s riktlinjer. Den
kraftiga kostnadsökningen för avtalspensioner i kommuner ger ett ökat POpålägg 2023. Det föreslagna PO-pålägget
för 2023 ligger på 44,53% att jämföra med
PO-pålägget för 2022 som var 39,25%.

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

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

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

Inflation
är uppräknade med 2% för 2022–2023. För
dessa poster har ingen ytterligare ökning
lagts in för 2024–2026 utan kommer ses
över till budget 2024.

Budget och plan innehåller en fastställd
uppräkning över tid för löneökningar och
för de interkommunala ersättningarna
gällande gymnasiet som kompenseras med
1 mkr. Inflationstakten för 2022 ligger över
5% och för 2023 ligger den runt 2,5%. Den
höga inflationstakten 2022 beror framför
allt på stigande el- och drivmedelspriser
men även på ökade priser för livsmedel och
dessa sammantaget genererar en allmän,
bred prisuppgång.

Ingen inflationsuppräkning har gjorts för
exv. externa tjänster eller programvaror.

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

I budgeten har olika poster kompenserats
olika mycket för inflationsuppgången
eftersom den ser så olika ut för olika poster.
För drivmedel har kostnadsökningen sedan
förra våren varit minst 30%, inköp av ett
antal elbilar motverkar kostnadsökningen
något, totalt har 160 tkr lagts till för
utökade drivmedelskostnader.

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

Den största delen av elkostnaden för 2023
är terminsäkrad, 90% är bundet för jan aug och 80% är bundet för sep-dec 2023
och för 2024 är 80% av förbrukningen
termin-säkrad för jan-aug och de bundna
delarna påverkas inte av dagens höga
elpriser eftersom säkringen gjordes före
pris-uppgången. Fastpriset är ca 0,40
kr/kWh. För de rörliga delarna är
elpriserna uppräknade och i budgeten
ligger den rörliga delen på 2,60 kr/kWh till
och med augusti 2023 och från september
2023 – 2026 ligger det rörliga priset på 2
kr/kWh i denna budget och plan.

Taxor och avgifter
Förslaget till taxor och avgifter redovisas
och beslutas i samband med nämnders
framtagande av internbudget. För VA som
ska ha full kostnadstäckning är det viktigt
att intäkterna når upp till den nivå som
fastställts för att klara en målsatt
kostnadstäckning. Förslag på nya taxor tas
fram av Samhällsbyggnadsnämnden och
föreläggs kommunfullmäktige i särskild
ordning.
Lessebo Fjärrvärme höjer sitt pris den 1 jan
2023, kommunens kostnadsökning pga.
detta är medtaget i denna budget.

Transportkostnaderna för exv. livsmedelstransporter har ökat kraftigt från maj 2022
beroende på prisjustering i avtalet om
12,5%, kostnaderna i budget 2023 höjs
därmed.
Råvarukostnaderna
är
uppräknade med 4,3% per år för 2022–
2023.
Försäkringskostnaderna
är
uppjusterade något för 2023. Hänsyn är
tagen till att fjärrvärmepriset höjdes sent
2022KOMMUN
och övriga
förbrukningsartiklar
17inför
LESSEBO
| BUDGET
2023

Avfallshanteringen sköts via det delägda
bolaget SSAM (Södra Smålands avfall &
miljö). Taxan i kommunen beslutas dock av
respektive kommun.
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Finansiering investering Berghälla

Förfogande

Renovering av Berghälla särskilda boende
är inlagt i investeringsbudgeten under åren
2024–2025 med sammanlagt 52 mkr. Den
första hälften av investeringen som görs
2023 beräknas finansieras med lån.

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

Resterande del beräknas finansieras genom
Boverkets stöd till bostäder för äldre samt
med medel från försäljning av delar av
Lessebohus fastighetsbestånd. Lessebohus
har tidigare fått villkorat aktieägartillskott
från kommunen med sammanlagt 28 477
tkr enligt Lessebohus årsredovisning 2021
och här räknar vi med att den delen av
investeringen som görs 2024 med 26 mkr
finansieras via återbetalning av villkorat
aktieägartillskott, men skulle bidrag
beviljas från Boverket så minskas
återbetalningen från Lessebohus med
motsvarande belopp som bidraget ger.

•

Kommunfullmäktige

100 tkr

•

Kommunstyrelsen

200 tkr

•

Lönekartläggning 2023

•

RÖK Löneökn 2023

•

Övrigt

•

Kapitalkostnader *

1445 tkr
200 tkr
21 tkr
1 205 tkr

*Förändringen av avskrivningar och intern
ränta är ej utfördelad per nämnd utan finns
på finans.

De villkorade aktieägartillskotten som
kommunen tidigare år givit Lessebohus är
redan tagna som en kostnad i kommunens
resultat och därmed ger återbetalningen
från bolaget en positiv resultateffekt år
2024 med 26 mkr.
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RESULTATBUDGET
(Tkr)

2022

2023

2024

2025

2026

Kommunstyrelse/KLK

74 850

79 146

78 921

78 521

78 521

Samhällsbyggnadsnämnd

24 853

27 743

25 683

26 783

24 083

271

276

276

276

276

Barn o Utbildningsnämnd

296 141

303 062

305 386

304 566

304 806

Socialnämnd

201 455

196 131

197 310

197 310

197 310

9 992

11 842

4 424

39 344

58 004

33 200

33 700

37 300

38 500

42 400

-607 562

-618 200

-612 000

2,85%

1,75%

-1,00%

5,69%

2,50%

618 062

623 700

647 000

668 100

689 500

Resursförändring %

5,01%

0,91%

3,74%

3,26%

3,20%

Finansiella intäkter

6 300

7 900

8 200

8 200

8 200

-4 600

-7 900

-9 400

-10 800

-12 500

12 200

5 500

33 800

18 700

22 200

8650

8500

8550

8600

8650

Myndighetsnämnd

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

Finansiella kostnader
Årets resultat
Invånare 1/11 året innan

-646 800 -663 000

Attraktiv arbetsgivare
är ett centralt mål!
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BALANSBUDGET
Prognos
2022

2023

2024

2025

2026

Anläggningstillgångar

621 071

706 743

777 663

843 963

899 664

Omsättningstillgångar

230 757

210 570

210 727

851 828

917 313

988 390

210 254
1 054
217

208 753
1 108
417

362 143

367 643

401 443

420 143

442 343

607

5 500

33 800

18 700

22 200

18 989

18 989

18 989

18 989

18 989

18 713

18 198

18 475

18 602

18 602

316 392

348 392

415 392

452 392

499 392

20 000

10 000

34 000

20 000

55 000

119 580

113 080

113 080

113 080

113 080

35 000

70 000

40 000

50 000

35 000

470 972

531 472

568 472

615 472

647 472

851 828

917 313

988 390

1 054
217

1 108
417

27,6%

26,0%

27,7%

28,2%

29,4%

Pensionsförpliktelser

127 349

128 880

127 638

122 644

116 959

Övr. ansvarsförbindelser

409 705

409 705

409 705

409 705

409 705

537 054

538 585

537 343

532 349

526 664

(Tkr)
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
därav årets resultat
därav resultatutjämningsreserv
Avsättningar(pensioner mm)
Skulder
Långfristiga skulder, lån
därav ersättningslån
Kortfristiga skulder
Nyupplåning
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTN. OCH SKULDER
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser
ANSVARSFÖRBINDELSER

Summa Ansvarsförbindelse/förpl.
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KASSAFLÖDESBUDGET
Prognos
(Tkr)

2022

2023

2024

2025

2026

607

5 500

33 800

18 700

22 200

31 675

33 700

37 300

38 500

42 400

-909

-515

277

127

0

0

0

0

0

0

31 373

38 685

71 377

57 327

64 600

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

0

0

0

0

0

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

0

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

0

0

0

0

0

31 373

38 685

71 377

57 327

64 600

-49 715

-118 722

-107 550

-105 150

-98 450

Försäljning av materiella anl.tillgångar

0

0

0

0

0

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Investering av finansiella anl.tillgångar

-320

-1 000

-1 020

0

0

Försäljning av finansiella anl.tillgångar

0

0

0

0

0

-50 035 -119 722 -108 570 -105 150

-98 450

Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Just. för ianspråktagna avsättningar
Medel från verksamheten för förändring
av rörelsekapital

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

Kassaflöde från investeringsverksamh.
FINANSIERING
Nyupptagna lån

35 000

70 000

40 000

50 000

35 000

Amortering av skuld

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

0

-4 100

-4 150

-4 150

-4 150

Eliminering ökning av kapitalförvaltning
Eliminering minskning av kapitalförvaltning

20 493

0

0

0

0

Byte pensionssystem, ändring tidpunkt premiebetaln.

0

-6 500

0

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

0

0

0

350

350

350

350

350

Kassaflöde från finansieringsverksamh.

52 843

56 750

33 200

43 200

28 200

Årets kassaflöde

34 181

-24 287

-3 993

-4 623

-5 650

4 962

39 142

14 855

10 862

6 239

39 142

14 855

10 862

6 239

588

Minskning av långfristiga fordringar

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

2023

2024

2025

2026

2027

IT - Utrustning

7203

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Lokala system (servers, SAN, lagring)

7223

50

50

50

50

1 500

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontor

Byte/uppgradering Budgetsystem
Evolution

300

Ny webb/intranät

250

250

Köksutrustning

9410

200

200

200

200

200

Mark/Byggnad/Exploateringsåtgärder, KS disp.

7199

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

9 300

9 000

8 750

8 750

10 200

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

9108

Fritidsanl, utskottets disp.

9101

100

100

100

100

100

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser

9103

100

100

100

100

100

200

250

200

250

200

9 500

9 250

8 950

9 000

10 400

Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

Gata/Park

7500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Asfalt

75xx

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata

7xxx

2 100

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata

7xxx

200

GC-port Rv25, medfinansiering

7xxx

2000

2000

6 500

6 000

6 000

4 000

32 500

40 000

10 000

Summa

Bibliotek/ Fritidsanläggning

Summa Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Gata & Park

Summa

50

50

Vht 2400/2500

Gata & Park

Vatten & Avlopp

6 300

2 500

Vht 8650–8670

Vattenverk Skruv

7745

10 000

VA-försörjning Hovmantorp/Lessebo

77xx

3 000

30 000

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA

7xxx

6 300

-1 500

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA

7xxx

400

6 000

-1 500

Vatten & Avlopp

77xx

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

22 200

37 000

33 500

42 500

12 500

Summa Vatten
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Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

Reinvesteringar, Komponent/Energi

8xxx

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1

822x

5 000

30 000

Nyängskolan, ombyggnad *l

81xx

16 000

Bikupan, skapa nya klassrum i bef byggnad *1

81xx

7 000

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l

823x

12 000

Renovering Berghälla

8xxx

Maskiner, lokalvård

8105

Köksmaskiner

8102

Samhällsbyggnadsnämnd
Fastigheter

Vht 9750–9790

Summa Fastighet
Maskiner

19 000

15 000

26 000

26 000

100

100

100

100

100

500

500

500

500

500

41 600

51 600

52 600

36 600

6 600

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

71 600

96 600

93 600

86 600

24 600

2023

2024

2025

2026

2027

500

500

500

500

200

350

Vht 9240

Maskinbyten

8900

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

9204

500

Inventarier Bikupan

92xx

500

Inventarier Särskola

920x

750

Utemiljö ny särskola

92xx

500

Inventarier Kvarndammskolan

92xx

300

Inventarier Lustigkulla

92xx

Inventarier Edabacken

92xx

600

Inventarier Prästkragen

1 350

Summa Utbildningsnämnd

2 550

700

1 450

1 850

500

Socialnämnd

2023

2024

2025

2026

2027

Tekniska hjälpmedel

9343

800

800

800

800

800

Inventarier, äldreomsorg

9329

100

100

100

100

100

Procapita verksamhetssystem

932x

Inventarier, OF Korttids

93xx

100

100

250

100

100

1 000

1 000

1 150

1 000

1 000

Summa Socialnämnd
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2023

2024

2025

2026

2027

Kommunstyrelsen/ KLK

9 500

9 250

8 950

9 000

10 400

Samhällsbyggnadsnämnd

71 600

96 600

93 600

86 600

24 600

Barn- o Utbildningsnämnd

2 550

700

1 450

1 850

500

Socialnämnd

1 000

1 000

1 150

1 000

1 000

T O T A L, netto

84 650

107 550

105 150

98 450

36 500

Varav taxefinansierad del

22 200

37 000

33 500

42 500

12 500

Skattefinansierad del

62 450

70 550

71 650

55 950

24 000

TOTAL

84 650

107 550

105 150

98 450

36 500

(Tkr)

TOTAL INVESTERING, netto

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

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

703

713

913

713

713

2 058

2 126

2 424

2 424

2 424

Partistöd

488

488

488

488

488

Revision

942

793

793

793

793

Valnämnd

11

412

12

12

12

955

1 090

1 090

1 090

1 090

5 157

5 622

5 720

5 520

5 520

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

55 534

69 228

71 722

71 462

71 062

- Ökade PO-kostnader

476

476

476

- Löneökning 2023

706

941

941

- Internhyra

522

522

522

Politisk verksamhet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Överförmyndare
Summa
Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsanslag, budget juni

Summa

55 534

69 228

73 426

73 401

73 001

Totalt

60 691

74 850

79 146

78 921

78 521
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Uppdrag
Lessebolöftet
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.
• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens som
finns i företagen
• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden.
Tryggheten
• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.
• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.
• Organisera och öka trygghetsverksamheten med 500 tkr genom fler väktare,
fältassistenter, nattvandrare och kameraövervakning.
• Utöka verksamheten på kommunens fritidsgårdar samt öppet alla fredagar.
• Ge i uppdrag till den parlamentariska arbetsgruppen att under mandatperioden
arbeta fram en parlamentariskt sammansatt Kultur- och fritidsnämnd. 500 tkr för
nämnden.
Skolan
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
Äldreomsorgen
• Att starta projektering för renovering av Berghälla.
Företagandet
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Driftbudget (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

20 114

24 853

27 859

25 569

26 669

- Ökade PO-kostnader

425

425

425

- Löneökning 2023

689

919

919

-2 275

-2 275

-2 275

1 045

1 045

1 045

27 743

25 683

26 783

Verksamhetsanslag, budget juni

- Internhyra
Kompensation el & fjärrvärme
Summa

20 114

24 853

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

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

199

271

267

267

267

9

9

9

276

276

276

- Ökade PO-kostnader
Summa

199

271
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Barn och Utbildningsnämnden
Driftbudget (tkr)
Barn & Utbildningsförvaltningen

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

283 962

296 141

297 468

299 181

299 431

2 429

2 429

2 429

- Löneökning 2023

4 025

5 366

5 366

- Internhyra

1 306

1 306

1 306

-86

-86

-86

- Elevantal grundskola

-600

-335

-300

- Elevantal gymnasiet

-430

-370

-245

-1 050

-2 105

-3 335

303 062

305 386

304 566

Verksamhetsanslag, budget
juni
- Ökade PO-kostnader

- Besparing måltid
Verksamhetsförändringar

- Barnantal förskola
Summa

283 962

296 141

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

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Verksamhetsanslag, budget juni

214 528

201 455

189 708

189 708

189 708

- Ökade PO-kostnader

2 122

2 122

2 122

- Löneökning 2023

3 535

4 714

4 714

- Internhyra

803

803

803

- Besparing måltid

-37

-37

-37

196 131

197 310

197 310

Summa

214 528

201 455

Uppdrag
Lessebolöftet
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden.
Tryggheten
• Organisera fältverksamhet.
Skolan
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
Äldreomsorgen
• Organiserade aktiviteter för de äldre i gemensamma samlingslokaler.
• Aktivt arbeta för att ta fram trygga bostäder och s.k. seniorbostäder för de som
önskar det. Minskat behov av särskilt boende minskar budgeten med 4 000 tkr.
• Att starta projektering för renovering av Berghälla.
Företagandet
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
§ 215

Dnr 2022/350-2.2.2

Fördelning av lokalt partistöd 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa fördelning av partistöd 2023 i enlighet med bilaga.
2. Uppdra åt den parlamentariska arbetsgruppen att se över reglerna
för partistöd under våren 2023 inför budget 2024.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet
inför kommande år. Det totala partistödet föreslås vara något lägre än
föregående år eftersom Miljöpartiet inte längre är representerat i
fullmäktige och därmed inte får något grundbidrag, övrigas partiers
grundbidrag och mandatstöd föreslås vara oförändrade, se bilaga 1.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 196
Tjänsteskrivelse 2022-10-17
Bilaga: Partistöd 2023

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 196

Dnr 2022/350-2.2.2

Fördelning av lokalt partistöd 2023
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa fördelning av partistöd 2023 i enlighet med bilaga.
2. Uppdra åt den parlamentariska arbetsgruppen att se över reglerna
för partistöd under våren 2023 inför budget 2024.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet
inför kommande år. Det totala partistödet föreslås vara något lägre än
föregående år eftersom Miljöpartiet inte längre är representerat i
fullmäktige och därmed inte får något grundbidrag, övrigas partiers
grundbidrag och mandatstöd föreslås vara oförändrade, se bilaga 1.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-17
Bilaga: Partistöd 2023

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-10-17

Fördelning av lokalt partistöd 2023
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa fördelning av partistöd 2023 i enlighet med bilaga.
2. Uppdra åt NN att se över reglerna för partistöd under våren
2023 inför budget 2024.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet
inför kommande år. Det totala partistödet föreslås vara något lägre
än föregående år eftersom Miljöpartiet inte längre är representerat
i fullmäktige och därmed inte får något grundbidrag, övrigas
partiers grundbidrag och mandatstöd föreslås vara oförändrade, se
bilaga 1.
Beslutsunderlag
Partistöd 2023

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningskontoret
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Bilaga 2

PARTISTÖD

2023

Fördelning av partistöd enligt nedan.

Grundbidraget utgör ett halvt mandatstöd för samtliga i kommunfullmäktige representerade partier.
Totalt anslag 2023 481 662 tkr (2019-2022 488 tkr)
Parti
S
V
M
C
KD
SD

Mandat

Grundbidr.

Mandatstöd

Summa

13
3
8
3
3
5

6 338
6 338
6 338
6 338
6 338
6 338

164 779
38 026
101 403
38 026
38 026
63 377

171 117
44 364
107 740
44 364
44 364
69 714

35

38 026

443 636

481 662

Budgetbelopp, 2023
Antal Kf-ledamöter
Antal led x 2 + 6 partier
Grundbidrag
Mandatstöd

481 662
35
76 (halvor)
6 338
12 675

Utbetalningsdatum
Parti
S
V
M
C
KD
SD

2263
3342
3343
2142
5602
2231

01-mar

01-sep

ack, kronor

85 558
22 182
53 870
22 182
22 182
34 857

85 558
22 182
53 870
22 182
22 182
34 857

171 117
44 364
107 740
44 364
44 364
69 714

240 831

240 831

481 662

Bilaga C (7 partier)
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Bilaga 2
MP sitter ej längre i fullmäktige från val 2022.

Bilaga C (7 partier)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
§ 217

Dnr 2022/351-1.3.1

Policy för upphandling och inköp
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
policy för upphandling och inköp, inklusive uppförandekod för
leverantörer. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy antagen
2015-04-27.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny policy för Upphandling och inköp för Lessebo
kommunkoncern har tagits fram, som ersätter nuvarande
upphandlingspolicy.
Till ärendet ingår även ny uppförandekod för leverantörer till Lessebo
kommunkoncern samt att nuvarande direktupphandlingsblankett
ersätts med ny.
Upphandlingschef Hans Andersson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 203
Tjänsteskrivelse 2022-10-19
Policy Upphandling och inköp, daterad 2022-10-14
Uppförandekod för leverantörer, daterad 2022-10-14

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 203

Dnr 2022/351-1.3.1

Policy för upphandling och inköp
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
policy för upphandling och inköp, inklusive uppförandekod för
leverantörer. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy antagen
2015-04-27.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny policy för Upphandling och inköp för Lessebo
kommunkoncern har tagits fram, som ersätter nuvarande
upphandlingspolicy.
Till ärendet ingår även ny uppförandekod för leverantörer till Lessebo
kommunkoncern samt att nuvarande direktupphandlingsblankett
ersätts med ny.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-19
Policy Upphandling och inköp, daterad 2022-10-14
Uppförandekod för leverantörer, daterad 2022-10-14

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
2022-10-19

Policy för upphandling och inköp
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
policy för upphandling och inköp, inklusive uppförandekod för
leverantörer. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy antagen
2015-04-27.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny policy för Upphandling och inköp för Lessebo
kommunkoncern har tagits fram, som ersätter nuvarande
upphandlingspolicy.
Till ärendet ingår även ny uppförandekod för leverantörer till
Lessebo kommunkoncern samt att nuvarande
direktupphandlingsblankett ersätts med ny.
Bakgrund
Nuvarande upphandlingspolicy antogs 2015 och reviderades 2017.
Upphandlingspolicy refererar bl.a. till äldre upphandlingslagstiftning från 2007. Nuvarande policy saknar delar som
krisberedskap och säkerhet, uppföljning samt uppförandekod för
leverantörer.
I upphandlingssamarbete, framförallt med övriga kommuner i
Kronobergs län, där gemensamma krav ställs i upphandlingar och
tillhörande avtal har behovet av ny policy för upphandling och
inköp samt avsaknad av uppförandekod för Lessebo
kommunkoncernens leverantörer noterats. Uppförandekod för
leverantörer har flera kommuner och inköpscentraler.
Ny policyn för upphandling och inköp för Lessebo
kommunkoncern stödjer tydligt hållbarhetskrav i handling
”Energi-, miljö- och klimatstrategiska program 2019 – 2030” med
dess krav och mål.
Ny policy förtydligar hantering av direktupphandlingar samt att
nuvarande direktupphandlingsblankett ersätts med ny anpassad
till gällande lagstiftning bl.a. krav på efterannonsering.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
2022-10-19
Ny policy för upphandling och inköp tydliggör ansvar, samarbeten,
affärsmässighet, underlättande för företag att lämna anbud och
uppföljning.
Ny uppförandekod för leverantörer förtydligar förhållningssätt och
ansvar.

Konsekvenser
Inga negativa konsekvenser identifierade.
Positiva konsekvenser är ny policy för upphandling och inköp
anpassad till Lessebo kommunskoncerns ställda krav samt
gällande lagstiftning.
Processen och ansvar för upphandling och inköp tydliggörs.
Beslutsunderlag
1. Policy Upphandling och inköp, daterad 2022-10-14
2. Uppförandekod för leverantörer, daterad 2022-10-14
3. Bilaga 1 Direktupphandlingsblankett 2022-10-14
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag

Hans Andersson
Upphandlingschef, kommunledningsförvaltningen
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Policy för upphandling och inköp Lessebo kommunkoncern

Hans Andersson, Inköpsavdelningen
Rev A 2022-10-14

80

Innehållsförteckning
1. Inledning ..............................................................................................................................................3
2. Lagstiftning ..........................................................................................................................................3
3. Samarbete, interna- och externa.........................................................................................................3
4. Affärsmässighet ...................................................................................................................................4
5. Affärsetik .............................................................................................................................................5
6. Ansvar ..................................................................................................................................................5
7. Underlätta för företag att lämna anbud ..............................................................................................6
8. En hållbar inköpsprocess .....................................................................................................................7
8.1 Övergripande förhållningssätt - hållbarhet .......................................................................................7
8.2 Hållbarhetskrav .................................................................................................................................7
8.3 Uppförandekod för leverantörer – Lessebo kommunkoncerns baskrav ...........................................7
9. Krisberedskap och säkerhet ................................................................................................................8
10. Uppföljning ........................................................................................................................................8
10.1 Uppföljning av avtal .........................................................................................................................8
10.2 Uppföljning av kommunkoncernens inköp......................................................................................8
11. Direktupphandling .............................................................................................................................8
11. Sammanfattning ................................................................................................................................9

81

1. Inledning
Policy för upphandling och inköp innehåller de huvudprinciper som ska gälla för all upphandling och
alla inköp av varor, tjänster och entreprenader i Lessebo kommunkoncern bestående av Lessebo
kommuns förvaltningar och helägda bolag (fortsatt benämnt kommunkoncern). Målet är att de
ekonomiska resurserna från skattebetalare, hyresgäster, region och stat ska användas på ett hållbart
sätt.
Policyn beskriver regelverket för inköpsprocessen och är den yttre ram tillsammans med beslutade
övergripande mål och ägardirektiv som gäller för kommunkoncernens samtliga verksamheter –
förvaltningar, bolag och förbund.
Kommunkoncernen ska i upphandlingar och inköp samarbeta gränsöverskridande mellan
förvaltningar och bolag för att uppnå volymfördelar och effektivisera upphandlingar.
Kommunkoncernen ska arbeta kategoristyrt med upphandling, för ett mer innovativt proaktivt och
strategiskt inköpsarbete. Inköpsprocessen innefattar flera moment:
- förbereda upphandling (behovsanalys, marknadsanalys, förstudie)
- genomföra upphandling (inköp, leverans, fakturahantering)
- uppföljning (upphandling och avtal)
Upphandling är en strategisk uppgift och processen ska präglas av effektivitet, rättssäkerhet,
kompetens och samverkan för bästa måluppfyllelse. Upphandling som genomförs på rätt sätt ska
bidra till ekonomiskt god hushållning, främja innovationer och alternativa lösningar för
kommunkoncernens verksamhetsutveckling.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på inköp och upphandlingar och ta tillvara de vinster som
följer av en samordning av koncernens behov. Genom samordning kan kommunkoncernen som
helhet uppnå bästa möjliga affärsvillkor till lägsta totala kostnad samt aktivt påverka ett hållbart
samhälle med fokus på ekonomi, kvalitet, miljö och social/etisk hänsyn.
Offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Den
ska också främja innovativa lösningar och ha miljö- och sociala hänsyn i beaktande.

2. Lagstiftning

Kommunkoncernens verksamheter omfattas av lagstiftningar för offentliga upphandlingar och inköp.
Beroende på verksamhet gäller olika lagstiftningar:
- LOU, lagen om offentlig upphandling
- LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
- LUK, Lagen om upphandling av koncessioner
- LUFS, Lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet
Värden på tröskelvärden och direktupphandlingar för respektive lagstiftning revideras vanligtvis
vartannat år varför dessa måste kontrolleras 1) innan upphandling genomförs.
1) Information om lagstiftning finns på www.upphandlingsmyndigheten.se

3. Samarbete, interna- och externa

Kommunkoncernen ska i upphandlingar och inköp verka för effektiva samarbeten, både internt och
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externt för att använda volym- och kompetensfördelar:
-

Internt, samarbeten mellan kommunkoncernens förvaltningar och bolag

-

Externt, samarbeten med andra kommuner, regioner, nationella inköpscentraler eller
organisationer

Externa upphandlingssamarbeten i nätverk med andra kommuner, företrädesvis i Kronobergs län
eller nationella inköpscentraler där kommunkoncernen kan anmäla sig för att använda centralt
upphandlade avtal. Kommunkoncernen ska var en aktiv part i dessa samarbeten.
Nationella inköpscentraler1) är:
- HBV (Husbyggnadsvaror)
- Adda (fd. SKL Kommentus)
- SKR
- Statens inköpscentral - Kammarkollegiet
- Sinfra
Nationella organisationer är:
- Allmännyttan
Anmälan för upphandlings- och inköpsarbeten görs av:
- Till kommunal- eller regional samverkan. Behörig företrädare inom kommunkoncernen
- Till nationella inköpscentraler. Behörig företrädare inom kommunkoncernen
- Till organisationer. Behörig företrädare inom kommunkoncernen .
Samverkan ska regleras i juridiskt bindande avtal med berörd kommun, region eller nationell
inköpscentral.
1) Definition av inköpscentral i upphandlingsreglerna
En inköpscentral definieras som en upphandlande myndighet eller enhet som stadigvarande bedriver en centraliserad inköpsverksamhet i
form av:
1. att köpa in varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter och enheter (grossistverksamhet) eller
2. att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande
myndigheter eller enheter (mellanhand).

4. Affärsmässighet
Kommunkoncernen ska arbeta för och bidra till en marknadssituation som präglas av uthållighet och
en väl fungerande konkurrens. Kommunkoncernen ska, i den mån det går, möjliggöra för små- och
medelstora företag att delta i de upphandlingar som kommunkoncernen gör.
Affärsmässighet uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden tillvaratas.
Kommunkoncernen ska i upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydlig, samt göra upphandlingarna
kända på marknaden.
Upphandlingslagstiftningens fem (5) grundläggande principer ska alltid beaktas vid upphandlingar
och inköp oavsett värde:
- 1. Icke-diskriminering
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av
deras nationalitet, som exempelvis medborgarskap, etableringsort eller land
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-

Likabehandling

-

Proportionalitet

-

Öppenhet

-

Ömsesidigt erkännande

Alla anbudsgivare eller leverantörer ska behandlas lika och få samma information vid samma tillfälle

Krav i upphandlingar ska vara proportionerliga i förhållande till det som upphandlas och uppnå syftet
med upphandlingen.

Upphandlingar och inköp ska ske på ett öppet och förutsättningsbart sätt. Annonsering, krav och
utvärdering ska vara tydligt och kunna lämnas ut (efter sekretessbedömning)

Olika bevis ex. intyg och certifikat från andra EU- eller EES-länder ska gälla i andra EU- eller EES länder

5. Affärsetik
Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet samt etiskt agerande. Anbudsgivare och
leverantörer som är viktiga partners till kommunkoncernen ska känna trygghet i relationen.
Upphandlingslagstiftningens fem (5) grundläggande principer gäller även för affärsetik.
Leverantörer ska inte lovas något eller användas på ett sådant sätt som kommunkoncernen inte har
befogenheter eller laglig möjlighet att uppfylla. Alla överenskommelser ska vara skriftliga och
utfärdade av behörig företrädare för kommunkoncernen.
När det gäller känslig information ska inte sådan utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet eller
tvingande enligt gällande lagar och avtal.
De som aktivt deltar i upphandlingar ska vara opartiska och kommunkoncernens policy för mutor och
jäv ska alltid följas.

6. Ansvar
Medarbetare med chefsansvar i kommunkoncernen ansvarar för att gällande lagar, inköps- och
upphandlingspolicy, attestordning, riktlinjer och rutiner följs. Ansvarig chef ansvarar för att de
medarbetare som genomför upphandlingar och inköp har erforderlig kunskap och kompetens för
uppgiften.
Medarbetare som genomför inköp representerar kommunkoncernen ska vara behörig att lägga
beställningar och ska säkerställa att inköpet görs hos rätt leverantör, att varan/tjänsten/
entreprenaden är rätt utifrån gällande avtal samt att inköpet genomförs på rätt sätt enligt avtalets
beställningsrutiner.
Styrelser, Nämnder, Kommunchef, Förvaltningschef och VD ansvarar för upphandlingar och
samordning av upphandlingar enligt vid var tid gällande delegationsordning/VD-instruktion.
Ansvaret för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive
nämnd/styrelse/bolag inom eget ansvarsområde. Beslut om att genomföra upphandling fattas i
enlighet med beslutad delegationsordning för respektive nämnd/styrelse/direktion.
Upphandlingar som inte kräver samordning kan vara en förvaltnings- eller bolagsspecifik upphandling
som inte negativt påverkar någon annan del av kommunkoncernen. Det åligger varje förvaltning,
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bolag och förbund att säkerställa att deras upphandling inte påverkar annan del av
kommunkoncernen.
Kommunkoncernen ska påbörja arbetet med upphandling med god framförhållning, för att
möjliggöra tidig dialog med intressenter näringslivet och för att säkerställa en strategisk och
affärsmässig upphandling.
All upphandling överstigande gällande direktupphandlingsgräns ska i god tid meddelas
Inköpsavdelningen och samordnas när det är lämpligt. Efter beslut genomför Inköpsavdelningen med
och dess upphandlare tillsammans med beställarens referensperson(er) upphandlingen i sin helhet.
Varje förvaltning, bolag och förbund ska utse en referensperson som deltar i koncerngemensam
samordning och utveckling av inköpsprocessen.

7. Underlätta för företag att lämna anbud
Det ska vara lätt att göra rätt när ett företag lämnar anbud till kommunkoncernen.
Upphandlingar ovanför direktupphandlingsgränsen ska annonseras och tillgängliggöras digitalt och
kostnadsfritt för intressenter. Upphandlingsdokument ska vara tydligt och transparent om vilka
kriterier som är gällande för upphandlingen och hur utvärderingen utförs. Kraven vara relevanta och
väl avvägda. Språket ska vara enkelt.
Upphandlingar ska genomföras på ett likvärdigt sätt inom koncernen, för att skapa igenkänning för
anbudsgivare/leverantörer.
När det är lämpligt, ska upphandlingen delas upp i mindre delar för att möjliggöra för mindre företag
att lämna anbud. I beslutet om att dela upphandlingar ska en bedömning kopplat till affärsmässighet,
marknadens förutsättningar samt vilka administrativa resurser som krävs hos beställaren beaktas.
Där det är lämpligt ska vi använda dynamiska inköpssystem (DIS) för att exempelvis möjliggöra för
småskaliga leverantörer att lämna anbud på mindre volymer och tillfälliga leveranser.
Kommunkoncernen ska aktivt verka för en god dialog med leverantörer och potentiella leverantörer
och sträva efter ökat användandet av exempelvis tidig dialog inför upphandlingar och RFI (Request
for information) för att öka dialog samt ta del av branschens kunskap inför en upphandling.
Kommunkoncernen ska sprida information om upphandlingar, på kommunkoncernens hemsidor,
samt via sociala medier och nyhetsbrev.
Inför beslut om att använda inköpscentral ska marknaden bedömas inom respektive område. Om det
finns resurser för egen upphandling som möjliggör för mindre aktörer att vara med och lämna anbud
ska en egen upphandling företrädesvis genomföras. Ett underlag för beslut om att använda
inköpscentral ska, förutom marknadens förutsättningar, även innehålla analys av ramavtalets
utformning, vilken administration som krävs, samt ekonomiska effekter.
Kommunkoncernen ska verka för att fler ska kunna lämna anbud, för att bidra till god konkurrens och
hållbara upphandlingar.
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Upphandling är ett av flera verktyg för att främja innovationer och alternativa lösningar. Marknadens
innovationsförmåga ska tas tillvara vid inköp av varor och tjänster, genom att utmana och prova
andra former för upphandling såsom exempelvis dynamiskt inköpssystem, innovationsupphandling
och samarbetsformen partnering.

8. En hållbar inköpsprocess
8.1 Övergripande förhållningssätt - hållbarhet
Kommunkoncernen har höga ambitioner avseende hållbar utveckling och ska arbeta aktivt för
hållbara inköp och upphandlingar som en del i att nå vår koncerngemensamma vision.
Kommunkoncernens ambitioner inom hållbarhet tydliggörs i dokumentet ”Energi, miljö- och
klimatstrategiska program för Lessebo kommun 2019 – 2030”, i koncernens planer samt i
inriktningsmålen i kommunfullmäktiges budget, samt styrande dokument för respektive nämnd och
styrelse.
Hållbara upphandlingar och inköp ska vara såväl miljömässigt, socialt som ekonomisk hållbara. För
ett ändamålsenligt arbete ska hållbarhetsperspektivet genomsyra hela inköpsprocessen, från
behovsanalys och upphandling till inköp och uppföljning. Överväganden kring mer hållbara alternativ
ska göras i alla steg i processen.
Om upphandling eller ett inköp ändå ska genomföras, ska i första hand produkter som innehåller
återvunnet material eller som går att materialåtervinna kravställas eller väljas. Finns alternativ med
miljö- och/eller etisk märkning ska dessa väljas i första hand, så länge det också är ett ekonomiskt
hållbart val.

8.2 Hållbarhetskrav
Kommunkoncernen har särskilda ambitioner inom en rad områden som anges i dokumentet ”Energi,
miljö- och klimatstrategiska program för Lessebo kommun 2019 – 2030” där det finns tydliga
kopplingar till upphandling och inköp
Med hållbarhetskrav avses miljökrav, sociala krav (inklusive arbetsrättsliga krav), samt etiska krav.
Med etiska krav avses mål kring hur produktionen av varor sker. Med sociala krav avses mål kring
utförandet av en tjänst, exempelvis inom arbetsmiljö, jämställdhet och tillgänglighet.
I begreppet hållbarhet ingår även ekonomisk hållbarhet. Hänsyn ska tas till varans eller tjänstens hela
livscykel och det mervärde som skapas. Fokus ska ligga på kostnader hänförliga till produkten/
tjänsten och inte endast på priset.
Kommunkoncernen ska förändra kravställande och uppföljning av hållbarhetskrav i upphandlingar för
att delta i marknadens utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Riskbedömning ska vid behov
genomföras i syfte att identifiera hållbarhetsstrategiskt viktiga och verksamhetskritiska
upphandlingar. Avtal som bedöms som prioriterade ska särskilt beaktas i kravställande- och
uppföljningsskedet.

8.3 Uppförandekod för leverantörer – Lessebo kommunkoncerns baskrav
Kommunkoncernens uppförandekod för leverantörer utgör de obligatoriska baskrav (miljö-, sociala
och etiska krav) som koncernen ställer på leverantörer.
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Uppförandekoden gäller samtliga upphandlingar som överstiger 100 000 SEK och är minimikrav som
anbudsgivare och leverantörer måste acceptera.

9. Krisberedskap och säkerhet
Kommunkoncernens samhällsviktiga verksamheter ska ha förmåga att motstå och hantera störningar
så som incidenter, kriser och krig och kan ha stor påverkan på vissa varor och tjänster. Dessa risker
och sårbarheter måste vara identifierade och dokumenterade av verksamheten som upphandlingen
berör innan upphandlingen genomförs.
Upphandling av avtal som hanterar kritisk information ska alltid föregås av en informationssäkerhetsanalys (ISA) som identifierar de krav att ställa utifrån informationens känslighet,
tillgänglighet och riktighet.

10. Uppföljning
10.1 Uppföljning av avtal
Kommunkoncernens avtal ska ha minst en från beställaren utsedd avtalsansvarig som ansvar för
avtalsuppföljning som en del i affärsrelationen. Vad som ska följas upp avgörs av ställda krav i
upphandlingen, avtalsvillkor och verksamhetens behov. Om uppföljningen påvisar brister ska
åtgärder vidtas.

10.2 Uppföljning av kommunkoncernens inköp
Avtalstrohet mot tecknade avtal är ett krav vilket innebär att beställningar alltid ska göras hos
kommunkoncernens avtalspartners enligt gällande avtalsvillkor. Detta gör att kommunkoncernens
trovärdighet som seriös kund ökar och minimera risken för skadeståndskrav pga. köp från fel
leverantör.
Inköpsavdelningen ansvarar för att system för avtalsuppföljning finns och används.

11. Direktupphandling
Direktupphandling är en enklare upphandlingsform som kan användas om skallkraven uppfylls:
-

-

Gällande avtal/ramavtal saknas
Upphandlingens värde understiger övre direktupphandlingsgränsen för gällande
upphandlingslagstiftning 1)
Det sammanlagda värdet SEK för tidigare motsvarande köp under året inkl. planerat nytt köp
för kommun eller bolag totalt understiger direktupphandlingsgränsen 2)
Om det finns synnerliga skäl 3)
I lagen finns särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten
(den upphandlande organisationen) får använda förhandlat förfarande utan föregående
annonsering
vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått
till följd av överprövning 2)

Genomförande av direktupphandling om skallkraven uppfylls:
-

Beställare ska vara behörig enligt delegationsordning
De grundläggande principerna (se stycke 4 Affärsmässighet) gäller
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Avtalsvärde 1 - 100 000 SEK exkl. moms:
-

Beställare avgör om direktupphandlingen ska konkurrensutsättas (flera tillfrågas)
Muntlig eller skriftlig direktupphandling
Beställaren avgör om skriftligt och juridiskt bindande avtal ska tecknas eller ej

Avtalsvärde 100 000 SEK – till övre direktupphandlingsgräns1) exkl. moms:
-

Minst tre leverantörer tillfrågas. Avsteg från minst tre ska motiveras och dokumenteras
Skriftligt avtal/beställningsskrivelse ska sändas till tilldelad anbudsgivare/leverantör 4)
Anbudsgivare som ej tilldelas avtal/kontrakt ska meddelas
Bilaga 1 ”Blankett för dokumentation av direktupphandling” ska användas och arkiveras
enligt förvaltning eller bolags dokumenthanteringsplan

Efterannonsering:
-

Direktupphandlingar överstigande visst värde ska efterannonseras 1)

Vid återkommande behov av köp av samma eller snarlik vara, tjänst eller entreprenad, kontakta
Inköpsavdelningen för dialog om formell upphandling av avtal.
1)
2)
3)
4)

Aktuella direktupphandlingsgränser finns hos www.upphandlingsmyndigheten.se
Kontakta Ekonomi- eller Inköpsavdelningen för kontroll innan direktupphandling
Synnerliga skäl ska dokumenteras och motiveras innan direktupphandling
Inköpsavdelningen kan ta fram avtal eller beställningsskrivelse

11. Sammanfattning
Kommunkoncernen är en stor köpare av varor, tjänster och entreprenader och en attraktiv och viktig
kund för många leverantörer och det ska finnas en vilja hos dem att vilja göra affärer.
Kommunkoncernen har möjlighet att verka för innovationer och ökad hållbarhet inom flera områden.
Kommunkoncernen har ett stort ansvar att upphandlingar och inköp som genomförs är
affärsmässiga, objektiva och transparenta.

Bilagor:
Bilaga 1

Direktupphandlingsblankett Lessebo kommun

Inköpspolicyn kan kompletteras med fristående bilagor med tydligare definierade hållbarhets-,
tillgänglighets-, energikrav etc. i takt med förändrad lagstiftning, beslutade krav och mål inom
kommunkoncernen mm.
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Blankett för

Dokumentation av direktupphandlingar
Om upphandlingen
Diarienummer: Ange upphandlingens diarienummer
Upphandlande myndighet eller enhet: Ange den upphandlande organisationens namn
Organisationsnummer: Ange organisationsnummer
Beskrivning av avtalsföremålet (typ av vara/tjänst/byggentreprenad):
Beskriv vad som har direktupphandlats.
Beställare: Fyll i beställarens namn
Datum: Ange datum för dokumentation

Grund för direktupphandling
Grund som har använts i denna upphandling:
☐Lågt värde (under direktupphandlingsgränsen)
☐Endast olämpliga anbudsansökningar eller anbud har lämnats i tidigare annonserad upphandling
☐Endast ogiltiga eller oacceptabla anbud har lämnats i en tidigare annonserad upphandling
☐Synnerlig brådska
☐Konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt
☐Upphandlingen avser varor i vissa fall
☐Upphandlingen avser en upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader i vissa fall
☐Upphandlingen avser en tjänst som följer av en projekttävling
☐Synnerliga skäl
☐Överprövning av en upphandling eller giltigheten av ett avtal

Beskrivning av skälen till att ovan angiven grund för direktupphandling kunde
användas:
Beskriv skälen till att ni kan använda den angivna grunden för direktupphandling

Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022
Lessebo kommun 2022-10-14 revA
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Avtalets löptid
Datum för avtalets ingående: Ange datum
Avtalets löptid: Ange löptid
Löptid för eventuell option om förlängning: Ange löptid

Upphandlingens värde
Upphandlingens värde

Beräknat värde exklusive moms (kr):

Avtalet

Ange värdet

Eventuell option om förlängning eller ytterligare köp

Ange värdet

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet
återkommer eller ska förnyas inom en viss tid
(inklusive köp som understiger 100 000 kr)

Ange värdet

Summa (upphandlingens totala värde*)

Ange det totala värdet

*Notera att reglerna i 5 kap. LOU/LUF ska tillämpas när upphandlingens värde beräknas, se
mer om detta under Anvisningar för att fylla i blanketten

Vinnande leverantör eller leverantörer
Vinnande leverantör/er

Organisationsnummer

Ange leverantörens namn

Ange organisationsnummer

Ange leverantörens namn

Ange organisationsnummer

Ange leverantörens namn

Ange organisationsnummer

Konkurrensutsättning
Metod för konkurrensutsättning (fler alternativ kan väljas):
☐ Flera leverantörer har bjudits in att lämna anbud

☐ Annons på egen webbplats

☐ Elektroniskt upphandlingssystem

☐ Annons i annonsdatabas

☐ Ingen konkurrensutsättning

Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022
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Antal inbjudna leverantörer: Ange antal inbjudna leverantörer
Antal inkomna anbud: Ange antalet anbud som kommit in
Annonsens upphandlings-ID och/eller referensnummer: Ange annonsens
upphandlings-ID och/eller referensnummer
Inbjudna leverantör/er
(förutom vinnande
leverantör/er)

Organisationsnummer

Anledning till att avtal inte
har ingåtts

Ange leverantörens namn

Ange organisationsnummer

Ange anledning

Ange leverantörens namn

Ange organisationsnummer

Ange anledning

Ange leverantörens namn

Ange organisationsnummer

Ange anledning

Kommentarer (exempelvis anledning till att endast en leverantör
har bjudits in):
Ange eventuell kommentar om konkurrensutsättningen

Kriterier för utvärdering av anbud
☐Pris (till exempel pris per enhet, totalpris, LCC)
☐Dokumenterade mätbara egenskaper

☐Bedömning av arbetsprover

☐Miljökriterier

☐ Sociala krav

☐Bedömning av referenser

☐Bedömning av meritförteckningar

☐ Leveranstid

☐Annan kvalitet (ange nedan)

Kommentarer (till exempel annan kvalitet som använts för
anbudsutvärdering):
Ange eventuell kommentar om kriterier för utvärdering

Efterannonsering
Har direktupphandlingen efterannonserats? Ja:☐

Nej:☐

Upphandlings-ID och/eller referensnummer: Om efterannons har gjorts, ange
upphandlings-ID och/eller referensnummer

Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022
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Anvisningar för att fylla i blanketten
Om upphandlingen
Diarienummer
I rutan kan du ange ert interna diarienummer eller motsvarande.

Upphandlande myndighet/enhet och organisationsnummer
Här anger du namn och organisationsnummer på den upphandlande myndighet eller enhet
(upphandlande organisation) som omfattas av avtalet.

Beskrivning av avtalsföremålet
Här beskriver du kortfattat vilken typ av vara, tjänst eller byggentreprenad som avtalet avser.
En blankett bör fyllas i för varje avtal. Vid tecknande av avtal med flera delområden bör du
således fylla i en blankett för varje delområde.

Beställare
För den upphandlande organisationens interna bruk kan du ange den eller de tjänstemän
som har ansvar för att formulera organisationens behov och administrera upphandlingen
samt dokumentera hur detta gått till.

Datum
Här anger du datumet för när du dokumenterar direktupphandlingen.

Grund för direktupphandling
Grund som har använts i denna upphandling
Ange vilken grund som föreligger för att en direktupphandling får genomföras i det aktuella
fallet.

Beskrivning av skälen till att ovan angiven grund för direktupphandling kunde
användas
Här kan du beskriva skälen till att grund för direktupphandling föreligger. Ett exempel kan
vara att beskriva de omständigheter som utgör grund för synnerliga skäl eller synnerlig
brådska. Ett annat exempel kan vara att beskriva de omständigheter som innebär att
direktupphandling på grund av tekniska skäl är möjlig.

Avtalets löptid
I rutan för avtalets ingående anger du det datum då avtalet ingicks.
I rutan för avtalets löptid anger du den period som avtalet gäller, till exempel 1 mars–1 juli
2022.
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I rutan för löptid för eventuell option om förlängning anger du den eventuella
förlängningsoptionens löptid

Upphandlingens värde
Här ska du ange det beräknade värdet exklusive moms för avtalet. Värdet bör anges i svenska
kronor och avse värdet vid avtalets tecknande.
Med beräknat värde avses värdet av alla utbetalningar till leverantörerna som förväntas med
anledning av det aktuella avtalet. Lämpliga utgångspunkter för att uppskatta det beräknade
värdet kan vara offererade priser, prognosticerad förbrukning, kontraktsvärdet, tidigare års
förbrukning, budgetprognoser med mera.
Även värdet för eventuella optioner ska anges. Värdet av eventuella optioner om förlängning
eller ytterligare köp med mera (inklusive förväntade kompletteringsköp etcetera) anger du
separat under denna rubrik.
Slutligen ska du även ange upphandlingens totala värde separat under denna rubrik. När
värdet av en upphandling beräknas ska reglerna i 5 kap. LOU/LUF tillämpas. Vilka regler
som är tillämpliga beror bland annat på vilket föremål som upphandlingen avser samt vilken
typ av avtal som upphandlingen utmynnar i.
Om upphandlingen avser ett varu- eller tjänstekontrakt finns en beräkningsregel som särskilt
bör beaktas vid värdeberäkningen. Regeln avser varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet
återkommer eller ska förnyas inom en viss tid.
Om direktupphandlingen avser ett sådant kontrakt ska värdet av upphandlingen beräknas
med beaktande av värdet för övriga sådana kontrakt. En upphandlande organisation har
möjlighet att beräkna kontraktets värde enligt två olika beräkningsgrunder. Värdet kan
antingen beräknas med ledning av det verkliga totala värdet av liknande kontrakt som
upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller det föregående
räkenskapsåret. Alternativt kan värdet beräknas mot bakgrund av det uppskattade värdet av
de kontrakt som är avsedda att upphandlas under följande tolvmånadersperiod eller
räkenskapsår. Om den totala summan överskrider direktupphandlingsgränsen föreligger inte
längre förutsättningar för en direktupphandling på denna grund.

Vinnande leverantör eller leverantörer
Här anger du namn och organisationsnummer på samtliga leverantörer som omfattas av
avtalet. Om avtalet omfattar fler än fyra leverantörer kan du ange detta i kommentarsfältet
eller i bifogad lista.
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Konkurrensutsättning
Metod för konkurrensutsättning
Om avtalet föregåtts av konkurrensutsättning anger du vilken eller vilka metoder som har
använts för konkurrensutsättning. Om någon annan metod än de uppräknade har använts
kan du ange detta i avsnittets kommentarsfält.
Ange antalet leverantörer som har bjudits in respektive antalet som har lämnat anbud.
Om upphandlingen har annonserats i en annonsdatabas anger du även upphandlingens
upphandlings-ID och/eller referensnummer.

Inbjudna leverantör/er (förutom vinnande leverantör/er)
I tabellen anger du namn och organisationsnummer för alla anbudsgivare som lämnat
anbud, men som den upphandlande organisationen inte har ingått avtal med. Ange också
anledning till att avtal inte har ingåtts med anbudsgivare som lämnat anbud, eller ombetts
lämna anbud.

Kriterier för utvärdering av anbud
Ange vilket eller vilka kriterier som har haft betydelse vid utvärderingen av anbuden. Om
flera kriterier har använts kan du ange mer information om kriteriernas ordning i
kommentarsfältet nedanför, exempelvis viktning, prioritetsordning eller liknande.
Kommentarsfältet kan även användas för att beskriva kriteriet ”annan kvalitet”, om detta har
använts.

Efterannonsering
Ange om direktupphandlingen har annonserats eller inte. Om en efterannons har gjorts,
ange upphandlingens upphandlings-ID och/eller referensnummer

Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022
Lessebo kommun 2022-10-14 revA

94

Uppförandekod för leverantörer
till Lessebo kommunkoncern

Hans Andersson, Inköpsavdelningen
Rev A 2022-10-14

95

Innehållsförteckning
1. Inledning .............................................................................................................................................. 3
2. Lagstiftning .......................................................................................................................................... 3
3. Samarbeten, interna- och externa ...................................................................................................... 3
4. Syfte ..................................................................................................................................................... 3
5. Grundläggande principer..................................................................................................................... 3
6. Vilka omfattas av kommunkoncernens uppförandekod? ................................................................... 3
7. Uppförande för leverantörer............................................................................................................... 4
7.1 Följa lagar och konventioner ............................................................................................................. 4
7.2 Etiskt agerande .................................................................................................................................. 4
7.3 Mutor och bestickning....................................................................................................................... 4
7.4 Miljö................................................................................................................................................... 4
8. Efterlevnad och uppföljning ................................................................................................................ 4
9. Rapportering........................................................................................................................................ 4
10. Sammanfattning ................................................................................................................................ 4

96

1. Inledning
Uppförandekoden beskriver minimikrav för samtliga leverantörer till Lessebo kommunkoncern
i Lessebo kommunkoncern bestående av Lessebo kommuns förvaltningar och helägda bolag
(fortsättningsvis benämnt kommunkoncern).
Ett hållbart samhälle är en del av kommunkoncernens kärnuppdrag. Kommunkoncernen är en stor
köpare av varor, tjänster och entreprenader ska sätta relevanta krav på leverantörer genom
användande av uppförandekod som en del i en hållbar samhällsutveckling.

2. Lagstiftning
Kommunkoncernens verksamheter omfattas av lagstiftningar för offentliga upphandlingar och inköp.
Beroende på verksamhet gäller olika lagstiftningar:
- LOU, lagen om offentlig upphandling
- LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
- LUK, Lagen om upphandling av koncessioner
- LUFS, Lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet

3. Samarbeten, interna- och externa
Kommunkoncernen ska i interna och externa upphandlingar och inköp säkerställa att uppförandekod
för leverantörer ingår som en del av kraven:
- Internt, samarbeten mellan kommunkoncernens förvaltningar och bolag
- Externt, samarbeten med andra kommuner, regioner, nationella inköpscentraler eller
organisationer
Externa upphandlingssamarbeten i nätverk med andra kommuner, företrädesvis i Kronobergs län
eller nationella inköpscentraler där kommunkoncernen kan anmäla sig för att använda centralt
upphandlade avtal. Kommunkoncernen ska var en aktiv kravställande part i dessa samarbeten.

4. Syfte
Kommunkoncernens uppförandekod för leverantörer ska säkerställa hållbara affärsrelationer. Kraven
i uppförandekoden är minimikrav och obligatoriska för leverantörer att följa men kan utökas för
enskilda upphandlingar.

5. Grundläggande principer
Uppförandekoden utgår från FN:s Global Compact och dess principer om företags sociala och
miljömässiga ansvar. Principerna grundar sig i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter,
Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i
arbetslivet FN:s Riodeklaration om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption.

6. Vilka omfattas av kommunkoncernens uppförandekod?
Samtliga leverantörer av varor, tjänster och entreprenader till kommunkoncernen. Med leverantör
avses alla typer av leverantörer, underentreprenörer, konsulter och ”mellanhänder/ förmedlare”.
Leverantören ansvarar så långt det är möjligt att säkerställa underliggande leverantörskedja följer
kommunkoncernens uppförandekod.
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7. Uppförande för leverantörer
7.1 Följa lagar och konventioner
Leverantören ska alltid följande gällande lagstiftning i det land där man är verksam. Har
kommunkoncernens uppförandekod högre krav har dessa företräde. Har nationell lagstiftning högre
krav har dessa företräde för kommunkoncernens uppförandekod.
FN:s konvention för skydd av de mänskliga rättigheterna ska alltid följas.

7.2 Etiskt agerande
Kommunkoncernen och leverantörer ska agera etiskt i sina kontakter med varandra.

7.3 Mutor och bestickning
Leverantörer till kommunkoncernen får inte delta i eller tolerera någon form av korruption, otillbörlig
påverkan, bedrägeri, penningtvätt, förskingring eller olaglig konkurrensbegränsning. Leverantören får
inte erbjuda eller acceptera förmåner eller något annat för att få någon otillbörlig eller olämplig
fördel som kan falla under tagande och givande av muta i 10 kap. Brottsbalken SFS 1962:700 (BrB).
Olämpliga fördelar kan bestå av kontanter, gåvor, nöjesresor eller förmåner av annat slag.

7.4 Miljö
Leverantörer ska bedriva sin verksamhet så att tillämplig nationell och internationell miljölagstiftning
uppfylls. Leverantören ska arbeta för att minimera sina miljöavtryck.

8. Efterlevnad och uppföljning
Leverantören ska vidta erforderliga och lämpliga åtgärder för att denna uppförandekod ska
efterlevas. Leverantören ska göra egna kontroller men även acceptera att kommunkoncernen gör
kontroller av efterlevnad.
Vid identifierade brister ska dessa skyndsamt åtgärdas annars ska avtalsansvarig i kommunkoncernen
informeras. Brister av mer allvarlig karaktär ger kommunkoncernen rätt att säga upp avtalet med
omedelbar verkan, kräva skadestånd samt utfärda sanktioner enligt avtalsvillkoren.

9. Rapportering
Misstänka brott mot kommunkoncernens uppförandekod kan rapporteras på Lessebo kommuns
hemsida och visselblåsarfunktionen:
https://www.lessebo.se/sidor/kommun-och-politik/synpunkter-och-felanmalan/visselblasare.html

10. Sammanfattning
Kommunkoncernen, som är en stor köpare av varor, tjänster och entreprenader, har ett stort ansvar
att upphandlingar och inköp som genomförs är affärsmässiga, objektiva och transparenta samt att
köp görs från seriösa leverantörer enligt uppförandekoden, gällande lagstiftning, deklarationer mm.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
§ 218

Dnr 2022/330-1.3.1

Revidering av taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelslagstiftningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöchef och nämndsekreterare/utredare har arbetet med
att ta fram en ny taxa mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning
2017/625 började gälla i december 2019. I april 2021 gjordes
anpassningar av svenska lagar och förordningar kommunernas
taxesättning inom livsmedelskontrollen. Bland annat har det nya
begreppet annan offentlig verksamhet införts och det möjliggörs för
en succesiv övergång till efterhands-debitering. till exempel
möjliggörs en ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden.
Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet
med årlig förskottsbetalning och i stället infördes ett system med
obligatorisk efterhanddebitering för livsmedels-kontroll (7 § LAF).
Bestämmelsen om efterhandsdebitering trädde i kraft 1 april, men
eftersom bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den
gamla förordningen (2006:1166) får tillämpas till utgången av 2023,
samt att den årliga avgiften då får omfatta kostnader även för annan
offentlig verksamhet, behöver inte kommunerna gå över till
efterhandsdebitering förrän 2024. Det är alltså fullt möjligt att ta ut
årliga avgifter i förväg till utgången av 2023 och göra en stegvis
övergång till efterhandsdebitering.
Förslaget innebär även en höjning av timtaxan till 1180 kronor från
dagens 1122 kronor.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör kort för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 198
Myndighetsnämndens protokoll 2022-10-05 § 68
Förslag på taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftning 2022-09-23
Taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen antagen 2013-10-28 § 65
Tjänsteskrivelse 2022-09-23

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 198

Dnr 2022/330-1.3.1

Revidering av taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelslagstiftningen
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöchef och nämndsekreterare/utredare har arbetet med
att ta fram en ny taxa mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning
2017/625 började gälla i december 2019. I april 2021 gjordes
anpassningar av svenska lagar och förordningar kommunernas
taxesättning inom livsmedelskontrollen. Bland annat har det nya
begreppet annan offentlig verksamhet införts och det möjliggörs för
en succesiv övergång till efterhands-debitering. till exempel
möjliggörs en ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden.
Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet
med årlig förskottsbetalning och i stället infördes ett system med
obligatorisk efterhanddebitering för livsmedels-kontroll (7 § LAF).
Bestämmelsen om efterhandsdebitering trädde i kraft 1 april, men
eftersom bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den
gamla förordningen (2006:1166) får tillämpas till utgången av 2023,
samt att den årliga avgiften då får omfatta kostnader även för annan
offentlig verksamhet, behöver inte kommunerna gå över till
efterhandsdebitering förrän 2024. Det är alltså fullt möjligt att ta ut
årliga avgifter i förväg till utgången av 2023 och göra en stegvis
övergång till efterhandsdebitering.
Förslaget innebär även en höjning av timtaxan till 1180 kronor från
dagens 1122 kronor.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör kort för ärendet.
Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokoll 2022-10-05 § 68
Förslag på taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftning 2022-09-23
Taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen antagen 2013-10-28 § 65
Tjänsteskrivelse 2022-09-23

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-05
§ 68

Dnr 2022/29-1.3.1

Revidering av taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelslagstiftningen
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöchef och nämndsekreterare/utredare har arbetet med
att ta fram en ny taxa mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning
2017/625 började gälla i december 2019. I april 2021 gjordes
anpassningar av svenska lagar och förordningar kommunernas
taxesättning inom livsmedelskontrollen. Bland annat har det nya
begreppet annan offentlig verksamhet införts och det möjliggörs för
en succesiv övergång till efterhands-debitering. till exempel
möjliggörs en ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden.
Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet
med årlig förskottsbetalning och i stället infördes ett system med
obligatorisk efterhanddebitering för livsmedels-kontroll (7 § LAF).
Bestämmelsen om efterhandsdebitering trädde i kraft 1 april, men
eftersom bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den
gamla förordningen (2006:1166) får tillämpas till utgången av 2023,
samt att den årliga avgiften då får omfatta kostnader även för annan
offentlig verksamhet, behöver inte kommunerna gå över till
efterhandsdebitering förrän 2024. Det är alltså fullt möjligt att ta ut
årliga avgifter i förväg till utgången av 2023 och göra en stegvis
övergång till efterhandsdebitering.
Förslaget innebär även en höjning av timtaxan till 1180 kronor från
dagens 1122 kronor.
Bakgrund
Lessebo kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen antogs 2013-10-28 § 65 av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslag på taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftning 2022-09-23
Taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen antagen 2013-10-28 § 65
Tjänsteskrivelse 2022-09-23

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Myndighetsnämnden
2022-09-23

Revidering av taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelslagstiftningen
Förslag till beslut
Myndighetsnämnden beslutar att rekommendera
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöchef och nämndsekreterare/utredare har arbetet
med att ta fram en ny taxa mot bakgrund av att EU:s
kontrollförordning 2017/625 började gälla i december 2019. I april
2021 gjordes anpassningar av svenska lagar och förordningar
kommunernas taxesättning inom livsmedelskontrollen. Bland
annat har det nya begreppet annan offentlig verksamhet införts
och det möjliggörs för en succesiv övergång till efterhandsdebitering. till exempel möjliggörs en ökad avgiftsfinansiering för
RASFF-ärenden.
Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare
systemet med årlig förskottsbetalning och i stället infördes ett
system med obligatorisk efterhanddebitering för livsmedelskontroll (7 § LAF). Bestämmelsen om efterhandsdebitering trädde
i kraft 1 april, men eftersom bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9,
12 och 12 b §§ i den gamla förordningen (2006:1166) får tillämpas
till utgången av 2023, samt att den årliga avgiften då får omfatta
kostnader även för annan offentlig verksamhet, behöver inte
kommunerna gå över till efterhandsdebitering förrän 2024. Det är
alltså fullt möjligt att ta ut årliga avgifter i förväg till utgången av
2023 och göra en stegvis övergång till efterhandsdebitering.
Förslaget innebär även en höjning av timtaxan till 1180 kronor från
dagens 1122 kronor.
Bakgrund
Lessebo kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen antogs 2013-10-28 § 65 av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslag på taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftning 2022-09-23
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Myndighetsnämnden
2022-09-23
Taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsoch foderlagstiftningen antagen 2013-10-28 § 65
Tjänsteskrivelse 2022-09-23
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Neira Dedic
Nämndsekreterare/utredare, samhällsbyggnadsförvaltningen
Annika Sandgren
Bygg- och miljöchef, samhällsbyggnadsförvaltningen
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Lessebo kommun
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Beslut av: Kommunfullmäktige
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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns kostnader för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), la-gen (2009:1424) om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen
kompletterar.
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med
livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens
offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen
enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare,
annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och
skyldigheter enligt regleringen i 1 §.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av nämn-den för
myndighetsutövning efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser
som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.
I 9 – 16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för
1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1180 kronor per timme kontrolltid.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så
som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
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8 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt nedanstående
bestämmelser
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för
kontrollintervallet för verksamheten
Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de
andra grunder som anges i taxan.
Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna
taxa.
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens
riskklassningsbeslut som fastställs av nämnden för myndighetsutövning.

Indexuppräkning
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.
Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att
höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för
oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timme
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet
som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan
framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel
omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en
anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande
åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §
betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.
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12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger sam-man med
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt
artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari
2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter
det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att
spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat,
framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har
konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska
en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med
åtgärden.

Avgift exportkontroll
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och
andra intyg.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas
av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens
nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen.
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska
utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för
livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift mot-svarande nämndens faktiska
utgifter för köpet betalas.
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.
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Justering av avgift i enskilt fall
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden för myndighetsutövning i ett enskilt
ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.
Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt
de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.
18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma
kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det
kalenderåret.
Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda
fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lessebo kommun genom dess nämnd
för myndighetsutövning. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
faktura.

Överklaganden
20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
21 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in
från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande
tillämpas tidigare gällande taxa.
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Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28,§ 65
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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s
bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och
animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd
av denna lagstiftning.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning
2. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. bemanningsavgift
5. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll i
övrigt samt utfärdande av exportintyg.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EGbestämmelser som kompletteras av dessa lagar.
4 § Plan- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna

taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med index.
Indexering sker för 80 % med en procentsats som motsvarar löneutvecklingen för den
fackliga organisationen Visions avtalsområde i Lessebo kommun närmast föregående år
och för 20% med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2012.
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt
5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Plan- och
miljönämnden
Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1122 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag
sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt
nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
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Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift för prövning
7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt
ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift
för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den
riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
8 § För godkännande av en anläggning, som avses i § 7, med anledning av byte av
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under
förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.
9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.
Avgift för registrering
10 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att
tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes
kontrolltid.
Årlig kontrollavgift
11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid planoch miljönämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av
anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet,
produktionens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften
successivt ökar för varje kategori.
Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar
och beräkning av kontrolltid”. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och
erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.
§ 12 För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid plan- och miljönämnden beslutar för anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning
med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid
fastställandet av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella
vägledningen från Jordbruksverket användas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att
kontrolltiden multipliceras med timtaxan.
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13 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens
kontrollbehov.
14 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 § förordningen om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med
det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga
kontrollavgiften i efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 15
§. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska
dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya
avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid
anläggningen har upphört.
15 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga
kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och
som äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som
bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning
för dricksvattenförsörjning.
Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar
16 § För plan- och miljönämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och
vilthanteringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan
offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 18 §
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 4 § livsmedelsverkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att
kontrolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader
för kontrollen.
Avgiften ska betalas kvartalsvis.
Avgift för extra offentlig kontroll
17 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala
kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timavgiften 987 kronor per timme
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande
efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra
offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.
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Nedsättning av avgift m.m.
18 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns
särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll
fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får
nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller
bemanning vid styckningsanläggningar.
Avgiftens erläggande m.m.
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lessebo kommun. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor m.m.
20 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att planoch miljönämnden får besluta att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
21 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att planoch miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
§ 219

Dnr 2022/348-1.3.1

Revidering utav taxa inom plan- och
bygglagens område
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad
taxa för Lessebo kommuns prövning enligt plan- och bygglagen enligt
förslaget daterat 2022-09-21.
Ärendebeskrivning
Revidering utav taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och
bygglagen har tagits fram utav tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s mall för PBL-taxa och
syftar till att underlätta för både den sökande och handläggaren i de
ärenden som berörs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader. Detta innebär
sänkta avgifter för rivningsanmälan, fasadändring, rivningslov,
anläggning av mur och plank samt en ökning för ett tidsbegränsat
bygglov. Förvaltningen har dessutom förtydligat att andra tids-eller
kostnadskrävande åtgärder kan innebära externa kostnader,
exempelvis för annonsering i tidning.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör kort för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 199
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-17 § 106
Förslag på revidering utav taxa för Lessebo kommuns prövning enligt
plan- och bygglagen 2022-09-21
Tjänsteskrivelse 2022-09-21
Beslut SBNAU 2022-10-07 § 88

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 199

Dnr 2022/348-1.3.1

Revidering utav taxa inom plan- och
bygglagens område
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad
taxa för Lessebo kommuns prövning enligt plan- och bygglagen enligt
förslaget daterat 2022-09-21.
Ärendebeskrivning
Revidering utav taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och
bygglagen har tagits fram utav tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s mall för PBL-taxa och
syftar till att underlätta för både den sökande och handläggaren i de
ärenden som berörs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader. Detta innebär
sänkta avgifter för rivningsanmälan, fasadändring, rivningslov,
anläggning av mur och plank samt en ökning för ett tidsbegränsat
bygglov. Förvaltningen har dessutom förtydligat att andra tids-eller
kostnadskrävande åtgärder kan innebära externa kostnader,
exempelvis för annonsering i tidning.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör kort för ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-17 § 106
Förslag på revidering utav taxa för Lessebo kommuns prövning enligt
plan- och bygglagen 2022-09-21
Tjänsteskrivelse 2022-09-21
Beslut SBNAU 2022-10-07 § 88

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-17
§ 106

Dnr 2022/235-1.3.1

Revidering utav taxa inom plan- och
bygglagens område
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
rekommendera kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för
Lessebo kommuns prövning enligt plan- och bygglagen enligt
förslaget daterat 2022-09-21.
Ärendebeskrivning
Revidering utav taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och
bygglagen har tagits fram utav tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s mall för PBL-taxa och
syftar till att underlätta för både den sökande och handläggaren i de
ärenden som berörs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader. Detta innebär
sänkta avgifter för rivningsanmälan, fasadändring, rivningslov,
anläggning av mur och plank samt en ökning för ett tidsbegränsat
bygglov. Förvaltningen har dessutom förtydligat att andra tids-eller
kostnadskrävande åtgärder kan innebära externa kostnader,
exempelvis för annonsering i tidning.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 § 95 att anta en ny planoch byggtaxa som bygger på SKR:s mall.
Beslutsunderlag
Förslag på revidering utav taxa för Lessebo kommuns prövning enligt
plan- och bygglagen 2022-09-21
Tjänsteskrivelse 2022-09-21
Beslut SBNAU 2022-10-07 § 88

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Taxa för prövning enligt
plan- och bygglagen

Dokumentets typ: Taxa
Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx
Beslut av: Kommunfullmäktige
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Utgångspunkter
Plan- och bygglagen ger möjligheter för myndighetsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen att ta ut en avgift i ärenden om
plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns prövning med mera enligt planoch bygglagen och bestämmelser meddelade med stöd av lagen samt de EUbestämmelser som kompletteras av lagen. Denna taxa börjar gälla 1 januari 2023.

Avgifter
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
A.
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
B.
1.kostnad för upprättande av detaljplan när kommunen ger bygglov för nybyggnad
eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning (enligt föreskrift
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och den fastighet som bygglovet avser har nytta av
planen
2. kostnad för upprättande av detaljplaner
3 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften per hel timme 1180 kr.
4 § För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. Timavgift tas ut för nedlagd
handläggningstid. Handläggningstid är den sammanlagda tid som varje
tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet
såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt
föredragning av beslut. Restid debiteras inte. Avgift tas ut med en hel timavgift för
påbörjad handläggning. Därefter tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme
nedlagd handläggningstid.
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5 § I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.
6 § Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet.

Indexuppräkning
7 § Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen
indexuppräkning sker automatiskt. En översyn utav taxan ska göras vartannat år.

Avgift enligt tabell A – lov, anmälan mm
8 § Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga. I de fasta avgifterna
ingår ett startbesked, ett slutbesked och i många ärenden ett tekniskt samråd, ett
arbetsplatsbesök och ett slutsamråd. Om ett ärende kräver ytterligare samråd, besök
med mera debiteras dessa enligt beloppen i bilagan.
9 § För tidsbegränsat bygglov betalas samma avgift som för ett permanent bygglov
för motsvarande åtgärd.
10 § Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna ska avgift
betalas i form av timavgift.

Justering av avgift
11 § Om ansökan omfattar både en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
ingår allt i priset för bostadshuset. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder, om
de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset. Behövs mer än ett
startbesked, slutbesked mm debiteras dessa enligt beloppen i bilagan.
12 § För ansökan om att göra justeringar i ett gällande lov debiteras timavgift.
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till åtgärdens art, omfattning, nedlagd
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt
fall justeras eller efterskänkas.

Avgift enligt tabell B - planbesked
14 § Tabell B reglerar enbart kostnad för planbesked. Vid detaljplanuppdrag
upprättas plankostnadsavtal med beställaren av detaljplanen. Plankostnadsavtalet
skall vara utgå ifrån aktuell timdebitering. Beställaren står för hela kostnaden och
ingen planavgift tas ut i samband med bygglov. Beställarens kostnad för detaljplan
finansieras av marktaxan vid försäljning av den planlagda marken.

3

Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen

120

Betalning av avgift
15 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Lessebo kommun med de villkor som
anges i beslutet eller på fakturan. Avgift får tas ut i förskott. Avgiften beräknas efter
den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte
avslutats före denna taxa börjar gälla, får kommunstyrelsen ta betalt efter den nya
taxan om det innebär en lägre avgift för den sökande.

Återbetalning av avgift
16 § Om bygglov inte utnyttjats kan sökanden begära tillbaka avgift för de delar av
handläggningen av bygglovet som inte utförts. Återbetalning sker tidigast när
bygglovet har upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

4

Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen

121

A

Taxetabeller för lov, anmälan mm

För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och
timdebitering, se kommunens taxebestämmelser.
Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).
Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande
områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller
sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare
givet förhandsbesked.
Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.
Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS
21054:2009.

A1
A 1.1
A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7
A 1.8

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga
komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.

Planenligt

Avgift
23 600 kr

Avviker från detaljplan

27 140 kr

Utanför planlagt område

29 500 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.

Planenligt

20 650 kr

Avviker från detaljplan

24 190 kr

Utanför planlagt område

26 550 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd

Planenligt

15 340 kr

Avviker från detaljplan

17 700 kr

Utanför planlagt område

17 700 kr

A 1.9
A 1.10
A 1.11

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd

Planenligt

7 670 kr

Avviker från detaljplan

10 030 kr

Utanför planlagt område

10 030 kr

Planenligt

15 340 kr

A 1.14

Avviker från detaljplan

17 700 kr

A 1.15

Utanför planlagt område

17 700 kr

A 1.12
A 1.13

A 1.16

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

A 1.17

Planenligt

7 670 kr

Avviker från detaljplan

10 030 kr

Utanför planlagt område

10 030 kr

Planenligt

12 390 kr

A 1.20

Avviker från detaljplan

14 750 kr

A 1.21

Utanför planlagt område

14 750 kr

A 1.18
A 1.19

A 1.22

Ändring, med tekniskt samråd

Planenligt

5 310 kr

A 1.23

Avviker från detaljplan

7 670 kr

A 1.24

Utanför planlagt område

7 670 kr

Planenligt

5 900 kr

Avviker från detaljplan

7 080 kr

A 1.25
A 1.26

Ändring, utan tekniskt samråd

Fasadändring, med tekniskt samråd
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A 1.27
A 1.28
A 1.29

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

2 950 kr

Avviker från detaljplan

4 130 kr

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en
och samma ansökan (gruppbebyggelse)
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7 080 kr

A2

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Planenligt

Avgift
25 370 kr

Avviker från detaljplan

28 910 kr

Utanför planlagt område

31 270 kr

Planenligt

12 980 kr

Avviker från detaljplan

16 520 kr

Utanför planlagt område

18 880 kr

Planenligt

28 910 kr

A 2.8

Avviker från detaljplan

32 450 kr

A 2.9

Utanför planlagt område

34 810 kr

A 2.1
A 2.2

Ärendetyp
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

A 2.3
A 2.4
A 2.5

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd

A 2.6
A 2.7

A 2.10

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

Planenligt

35 400 kr

A 2.11

Avviker från detaljplan

37 760 kr

A 2.12

Utanför planlagt område

40 120 kr

A 2.13

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Planenligt

41 300 kr

A 2.14

Avviker från detaljplan

43 660 kr

A 2.15

Utanför planlagt område

44 840 kr

Planenligt

18 290 kr

Avviker från detaljplan

20 650 kr

Utanför planlagt område

21 830 kr

A 2.16
A 2.17

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

A 2.18
A 2.19
A 2.20

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

A 2.21
A 2.22

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

A 2.23
A 2.24
A 2.25

Fasadändring, med tekniskt samråd

A 2.26
A 2.27

Fasadändring, utan tekniskt samråd

A 2.28
A 2.29
A 2.31
All övrig ändring, utan tekniskt samråd

8 260 kr

Avviker från detaljplan

10 620 kr

Utanför planlagt område

11 800 kr

Planenligt

21 830 kr

Avviker från detaljplan

24 190 kr

Utanför planlagt område

25 370 kr

Planenligt

5 900 kr

Avviker från detaljplan

7 080 kr

Planenligt

2 950 kr

Avviker från detaljplan
All övrig ändring, med tekniskt samråd

A 2.30
A 2.32

Planenligt

4 130 kr

Planenligt

19 470 kr

Avviker från detaljplan

21 830 kr

Utanför planlagt område

21 830 kr

Planenligt

8 260 kr

A 2.33

Avviker från detaljplan

10 620 kr

A 2.34

Utanför planlagt område

10 620 kr
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A3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Avgift
2 950 kr

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

4 130 kr

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 180 kr

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 180 kr

A 3.1

A4

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Avgift
Timdebitering

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering

A 4.1
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A5
A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
A 5.5
A 5.6
A 5.7
A 5.8
A 5.9
A 5.10
A 5.11
A 5.12
A 5.13
A 5.14
A 5.15

A6
A 6.1

A7
A 7.1

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank,
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd

Planenligt

Avgift
10 030 kr

Avviker från detaljplan

11 800 kr

Utanför planlagt område

11 800 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd

Planenligt

4 130 kr

Avviker från detaljplan

5 900 kr

Utanför planlagt område

5 900 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt

8 260 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt

4 720 kr

Avviker från detaljplan

6 490 kr

Utanför planlagt område

6 490 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av
transformatorstation

Planenligt

4 720 kr

Avviker från detaljplan

7 080 kr

Utanför planlagt område

7 080 kr

Avviker från detaljplan

10 620 kr

Utanför planlagt område

10 620 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Avgift
5 900 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
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Avgift
4 720 kr

A8

Anmälningspliktiga åtgärder

A 8.1

Ärendetyp
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Avgift
4 130 kr

A 8.2

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

1 770 kr

A 8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, med tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, utan tekniskt samråd

4 720 kr

A 8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd

9 440 kr

A 8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd

4 720 kr

A 8.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

3 540 kr

A 8.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

2 360 kr

A 8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

3 540 kr

A 8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

1 770 kr

A 8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

3 540 kr

A 8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

4 130 kr

A 8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt
samråd

5 310 kr

A 8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt
samråd

4 130 kr

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

3 540 kr

A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

14 160 kr

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

7 080 kr

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

8 260 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

4 720 kr
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A 8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

9 440 kr

A 8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

5 900 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

8 260 kr

A 8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

4 720 kr

A 8.27

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

8 260 kr

A 8.28

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

4 720 kr

A 8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

8 260 kr

A 8.30

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

4 720 kr

A 8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, med tekniskt samråd

8 260 kr

A 8.32

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §

4 720 kr
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A9

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 9.1

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

10 620 kr

A 9.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

4 720 kr

A 10

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp

Avgift

A 10.1

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

8 850 kr

A 10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

3 540 kr

A 11

Förhandsbesked
Ärendetyp

A 11.1

Förhandsbesked

Inom planlagt område

A 11.2

A 12

Avgift
Utanför planlagt område

A 13

Avgift

Villkorsbesked

Timdebitering

Ingripandebesked
Ärendetyp

A 13.1

A 14

10 620 kr

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

4 720 kr

Avgift

Ingripandebesked

Timdebitering

Extra arbetsplatsbesök, startbesked/slutbesked och samråd
Ärendetyp

Avgift

A 14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

3 540 kr

A 14.2
A 14.3

Extra startbesked eller slutbesked
Extra samråd

2 360 kr
3 540 kr

A 15

Upprättande av nybyggnadskarta
Ärendetyp

A 15.1

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

A 15.2

Avgift
Inom planlagt område

5 900 kr

Utanför planlagt område

3 540 kr

A 15.3

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Inom planlagt område

8 260 kr

A 15.4
A 15.5

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Utanför planlagt område
Inom planlagt område/Utanför
planlagt område

5 900 kr
1 180 kr
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A 16

Utstakning
Ärendetyp

Avgift

A 16.1

Nybyggnad, 1-4 punkter

Grovutstakning

4 720 kr

A 16.2

Tillbyggnad, 1-4 punkter

Grovutstakning

4 720 kr

A 16.3

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Grovutstakning

590 kr

A 16.4

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle

Grovutstakning

2 360 kr

A 17

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

A 17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i
någon av taxans övriga tabeller

A 17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte
finns i någon av taxans övriga tabeller

A 18

A 18.1

A 19
A 19.1

A 20
A 20.1

A 21
A 21.1

I enlighet med tillämplig
tabell
Timdebitering

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering samt
externa kostnader

Avslag
Avslag

Avskrivning
Avskrivning

Avvisning
Avvisning

Ärendetyp

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt
arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt
arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt
arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp
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B. Taxetabeller för planbesked
B5
B 5.1
B 5.2
B 5.3

Planbesked
Ärendetyp
Planbesked kategori 1 (alla åtgärder som inte omfattas
av kategori 2 eller 3)
Planbesked kategori 2 (komplexa åtgärder eller
åtgärder som kräver miljöbedömning)
Planbesked kategori 3 (åtgärder som innebär mindre
ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan,
förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan
eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet)
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Avgift
5 900 kr
10 620 kr
4 720 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
§ 220

Dnr 2022/336-1.6.3

Maxtaxa för bygg- och rivningsavfall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt förslag
från styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB.
Ärendebeskrivning
Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse har tagit fram en
maxtaxa för bygg- och rivningsavfall och sänt denna till respektive
kommunfullmäktige för antagande.
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EUrättsliga begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet
hamnar bygg-och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet
under kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär
att kommunens renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära
insamling av bygg- och rivningsavfall, samt ta emot bygg- och
rivningsavfall på ÅVC.
SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli
auktoriserade för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått
från icke yrkesmässig verksamhet. Auktoriserade företag kommer
bestämma prissättning och konkurrera sinsemellan så länge de
uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex att erbjuda insamling i alla
fem kommuner, drivmedel och miljökrav på fordon, lämna statistik
mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer inte utföra
insamlingen i egen regi i någon kommun.
Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om
möjligheten att bli auktoriserad.
SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en
maxtaxa, baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare
mm. Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget. Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag
som entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på
transporter samt 10% på övriga kostnader för att ta höjd för
förväntade närliggande prisökningar. Undantaget är kostnaderna för
behandling som är baserade på SSAM:s kostnader.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 200
SSAM:s protokoll 2022-09-16 § 49
Tjänsteskrivelse 2022-09-05
Bilaga 1: Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig
verksamhet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 200

Dnr 2022/336-1.6.3

Maxtaxa för bygg- och rivningsavfall
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt förslag
från styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB.
Ärendebeskrivning
Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse har tagit fram en
maxtaxa för bygg- och rivningsavfall och sänt denna till respektive
kommunfullmäktige för antagande.
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EUrättsliga begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet
hamnar bygg-och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet
under kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär
att kommunens renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära
insamling av bygg- och rivningsavfall, samt ta emot bygg- och
rivningsavfall på ÅVC.
SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli
auktoriserade för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått
från icke yrkesmässig verksamhet. Auktoriserade företag kommer
bestämma prissättning och konkurrera sinsemellan så länge de
uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex att erbjuda insamling i alla
fem kommuner, drivmedel och miljökrav på fordon, lämna statistik
mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer inte utföra
insamlingen i egen regi i någon kommun.
Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om
möjligheten att bli auktoriserad.
SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en
maxtaxa, baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare
mm. Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget. Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag
som entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på
transporter samt 10% på övriga kostnader för att ta höjd för
förväntade närliggande prisökningar. Undantaget är kostnaderna för
behandling som är baserade på SSAM:s kostnader.
Beslutsunderlag
SSAM:s protokoll 2022-09-16 § 49
Tjänsteskrivelse 2022-09-05
Bilaga 1: Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig
verksamhet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-09-16

§ 49

Dnr 2022-00089

Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna
förslaget gällande maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som
uppstått i icke yrkesmässig hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo,
Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö
beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta
förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt nedan.
Bakgrund

Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga
begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar byggoch rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt
ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär att kommunens
renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling av bygg- och
rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.
SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade
för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig
verksamhet. Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och
konkurrera sinsemellan så länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex
att erbjuda insamling i alla fem kommuner, drivmedel och miljökrav på
fordon, lämna statistik mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer
inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.
Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att
bli auktoriserad.
Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.
SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa,
baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm.
Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag som
entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter samt 10%
på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar.
Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s
kostnader.
Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1. 2

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
1 (2)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-09-16

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun
Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
2 (2)
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Ärende
Dnr SSAM 2022-xxx
2022-09-05
Södra Småland Avfall och Miljö AB
Jessica Cedervall
VD SSAM
Tel: 0470-41296

Beslut om maxtaxa för insamling och bygg- och rivningsavfall 2023 för
Tingsryd, Lessebo, Markaryd, Växjö och Älmhults kommun
Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna förslaget gällande
maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som uppstått i icke yrkesmässig
hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommun.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i
respektive kommun att anta förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt
nedan.
Bakgrund
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga begreppet
”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar bygg- och rivningsavfall från
icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023.
Detta innebär att kommunens renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling
av bygg- och rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.
SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade för att
samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig verksamhet.
Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och konkurrera sinsemellan så
länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex att erbjuda insamling i alla fem
kommuner, drivmedel och miljökrav på fordon, lämna statistik mm, samt att inte
överstiga maxtaxa. SSAM kommer inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.
Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att bli
auktoriserad.
Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.
SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa, baserad på
typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm. Entreprenörerna har sedan haft
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kostnaderna är baserade på medianvärden
från underlag som entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter
samt 10% på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar.
Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s kostnader.
Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1.
Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-59 95 00 Org. nr. 559077-5853 Bg. nr. 5306-8425
Hemsida www.ssam.se E-post info@ssam.se
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun
Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller

Jessica Cedervall
VD

2
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Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet
Kostnad för hämtning och behandling av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej
yrkesmässig verksamhet får maximalt uppgå till belopp enligt nedan tabell.
Transport: uppställning och
hemtagning

Pris/tillfälle

Container

3 900 kr

Kärl 190-660 liter

1 700 kr

Hyra per dygn

Pris

Container

120 kr

Kärl 190-660 liter

Transportavgift kranbil

30 kr

Pris/timme

Kranbil, transport och eventuell
lastning hos kund

1 800 kr

Kranbil, hämtning av storsäck

1 800 kr

Storlek storsäck *

Pris/styck

Storsäck 500 liter

140 kr

Storsäck 1 000 liter

220 kr

*Avgift för utkörning kan tillkomma
om kunden inte hämtar sin säck

Behandlingsavgifter för olika
material

Pris/ton

Asbest

1 400 kr

Gips

1 800 kr

Glas

1 300 kr

Isolering

1 400 kr

Metall

- kr

Mineral - enbart betong, tegel,
klinker, keramik eller sten

600 kr
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Osorterad fraktion, inklusive
eftersortering

3 000 kr

Plast

1 800 kr

Tryckimpregnerat trä

2 300 kr

Träavfall, ej tryckimpregnerat trä

700 kr

Hämtning av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet får endast
utföras av utförare som godkänts inom Södra Smålands avfall och miljö AB:s
auktorisationssystem för bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig
verksamhet. Hämtningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta
auktorisationssystem.
Den entreprenör som hämtar bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig
verksamhet fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
§ 225

Dnr 2022/128-1.2.6

Svar på motion om lokal
livsmedelsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Ärendebeskrivning
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med en
motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchef har berett frågan.
Motionen beskriver vikten av att ha en hög självförsörjningsgrad vid
eventuella kriser. En lokal livsmedelsstrategi ska också bidra till att ta
tillvara på landsbygdens möjligheter och en hållbar tillväxt i kedjan,
från producent till konsument.
Svensk mat har stor påverkan på vårt totalförsvar. Kriget i Ukraina
har gjort det tydligt att svenska bönder behöver en höjd
livsmedelsberedskap och bli mindre beroende på av importerad mat.
Vilket innebär att vi stärker vårt totalförsvar. Sveriges
självförsörjningsgrad är under 50%.
Hushållssällskapet har för Lessebo kommuns räkning tagit fram
försörjningsbalansen. I beräkningen ingår kommunens produktion
av livsmedel inklusive foder samt kommunens befolknings
energibehov. Utredningen visar också antal företag och antal
sysselsatta i livsmedelskedjan.
Utredningen visar att Lessebo kommuns försörjningsbalansen är 6,77
% och livsmedelsförsörjningen till kommunens invånare under ett år
beräknas räcka till 25 januari. Det vill säga att Lessebo kommun
ligger långt under riksgenomsnittet gällande försörjningsbalansen.
Att ta fram en livsmedelsstrategi med handlingsplan innebär att vi
både stärker vårt totalförsvar och lokala näringsliv.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 205
Tjänsteskrivelse 2022-10-13
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 119
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 52
Motion inkommen 2022-03-30
Hushållssällskapets dokument gällande försörjningsbalansen i
Lessebo kommun 2022.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 205

Dnr 2022/128-1.2.6

Svar på motion om lokal
livsmedelsstrategi
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Ärendebeskrivning
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med en
motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchef har berett frågan.
Motionen beskriver vikten av att ha en hög självförsörjningsgrad vid
eventuella kriser. En lokal livsmedelsstrategi ska också bidra till att ta
tillvara på landsbygdens möjligheter och en hållbar tillväxt i kedjan,
från producent till konsument.
Svensk mat har stor påverkan på vårt totalförsvar. Kriget i Ukraina
har gjort det tydligt att svenska bönder behöver en höjd
livsmedelsberedskap och bli mindre beroende på av importerad mat.
Vilket innebär att vi stärker vårt totalförsvar. Sveriges
självförsörjningsgrad är under 50%.
Hushållssällskapet har för Lessebo kommuns räkning tagit fram
försörjningsbalansen. I beräkningen ingår kommunens produktion
av livsmedel inklusive foder samt kommunens befolknings
energibehov. Utredningen visar också antal företag och antal
sysselsatta i livsmedelskedjan.
Utredningen visar att Lessebo kommuns försörjningsbalansen är 6,77
% och livsmedelsförsörjningen till kommunens invånare under ett år
beräknas räcka till 25 januari. Det vill säga att Lessebo kommun
ligger långt under riksgenomsnittet gällande försörjningsbalansen.
Att ta fram en livsmedelsstrategi med handlingsplan innebär att vi
både stärker vårt totalförsvar och lokala näringsliv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-13
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 119
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 52
Motion inkommen 2022-03-30
Hushållssällskapets dokument gällande försörjningsbalansen i
Lessebo kommun 2022.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-10-13

Svar på motion "Lokal livsmedelsstrategi för
ökad självförsörjningsgrad och en levande
landsbygd"
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Ärendebeskrivning
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med
en motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchef har
berett frågan.
Motionen beskriver vikten av att ha en hög självförsörjningsgrad
vid eventuella kriser. En lokal livsmedelsstrategi ska också bidra
till att ta tillvara på landsbygdens möjligheter och en hållbar
tillväxt i kedjan, från producent till konsument.
Svensk mat har stor påverkan på vårt totalförsvar. Kriget i Ukraina
har gjort det tydligt att svenska bönder behöver en höjd
livsmedelsberedskap och bli mindre beroende på av importerad
mat. Vilket innebär att vi stärker vårt totalförsvar. Sveriges
självförsörjningsgrad är under 50%.
Hushållssällskapet har för Lessebo kommuns räkning tagit fram
försörjningsbalansen. I beräkningen ingår kommunens
produktion av livsmedel inklusive foder samt kommunens
befolknings energibehov. Utredningen visar också antal företag
och antal sysselsatta i livsmedelskedjan.
Utredningen visar att Lessebo kommuns försörjningsbalansen är
6,77 % och livsmedelsförsörjningen till kommunens invånare
under ett år beräknas räcka till 25 januari. Det vill säga att Lessebo
kommun ligger långt under riksgenomsnittet gällande
försörjningsbalansen.
Att ta fram en livsmedelsstrategi med handlingsplan innebär att vi
både stärker vårt totalförsvar och lokala näringsliv.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-10-13

Konsekvenser
Lessebo kommun stärker både totalförsvaret och det lokala
näringslivet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 119
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 52
Motion inkommen 2022-03-30
Hushållssällskapets dokument gällande försörjningsbalansen i
Lessebo kommun 2022.

Christina Nyquist
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 119

Dnr 2022/128-1.2.6

Beredning av motion gällande lokal
livsmedelsstrategi för ökad
självförsörjningsgrad och en levande
landsbygd
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram
förslag på svar på motionen för behandling vid arbetsutskottets
sammanträde 2022-09-27.
Ärendebeskrivning
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med en
motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 52
Motion inkommen 2022-03-30

Beslutsexpediering
Kommunchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-25
§ 52

Dnr 2022/128-1.2.6

Inkommen motion gällande lokal
livsmedelsstrategi för ökad
självförsörjningsgrad och en levande
landsbygd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med en
motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-15
Motion inkommen 2022-03-30

Beslutsexpediering
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
§ 226

Dnr 2022/158-1.2.6

Svar på motion gällande tidplan,
finansiering med mera avseende särskilt
boende i Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning.
Ärendebeskrivning
Bodil Jonsson (KD) har inkommit med motion gällande tidplan,
finansiering m.m. avseende särskilt boende i Lessebo kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har begärt in
remissyttrande från socialnämnden.
Motionären ställer olika frågor som utgår från att beslut tagits om
nedläggning av särskilt boende på kommunens olika orter samt
byggande av ett nytt särskilt boende.
Det finns inget beslut om att avveckla särskilt boende på respektive
ort i kommunen. Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag
2022-04-25 § 40 att ta fram en övergripande långsiktig hållbar
tidsplan med ett konkret framtida inriktningsbeslut med
handlingsplan för särskilda boenden i Lessebo kommuns olika
verksamhetstyper av äldreomsorg skall finnas, utformas, drivas samt
utvecklas framöver. Som socialnämnden konstaterar i sitt
remissyttrande, har ärendet ännu inte hanterats av nämnden. De
frågor som ställs i motionen får därför återkomma när ett sådant
inriktningsbeslut har presenterats samt inom ramen för kommande
budgetarbete, i den mån frågorna fortsatt är relevanta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 206
Tjänsteskrivelse 2022-10-17
Socialnämndens beslut (remissyttrande) 2022-08-31 § 98
Protokoll arbetsutskottet 2022-05-04 § 120
Motion om Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 54
Motion inkommen 2022-04-21

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 206

Dnr 2022/158-1.2.6

Svar på motion gällande tidplan,
finansiering med mera avseende särskilt
boende i Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning.
Ärendebeskrivning
Bodil Jonsson (KD) har inkommit med motion gällande tidplan,
finansiering m.m. avseende särskilt boende i Lessebo kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har begärt in
remissyttrande från socialnämnden.
Motionären ställer olika frågor som utgår från att beslut tagits om
nedläggning av särskilt boende på kommunens olika orter samt
byggande av ett nytt särskilt boende.
Det finns inget beslut om att avveckla särskilt boende på respektive
ort i kommunen. Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag
2022-04-25 § 40 att ta fram en övergripande långsiktig hållbar
tidsplan med ett konkret framtida inriktningsbeslut med
handlingsplan för särskilda boenden i Lessebo kommuns olika
verksamhetstyper av äldreomsorg skall finnas, utformas, drivas samt
utvecklas framöver. Som socialnämnden konstaterar i sitt
remissyttrande, har ärendet ännu inte hanterats av nämnden. De
frågor som ställs i motionen får därför återkomma när ett sådant
inriktningsbeslut har presenterats samt inom ramen för kommande
budgetarbete, i den mån frågorna fortsatt är relevanta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-17
Socialnämndens beslut (remissyttrande) 2022-08-31 § 98
Protokoll arbetsutskottet 2022-05-04 § 120
Motion om Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 54
Motion inkommen 2022-04-21

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion gällande tidplan, finansiering
med mera avseende särskilt boende i
Lessebo kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning.
Ärendebeskrivning
Bodil Jonsson (KD) har inkommit med motion gällande tidplan,
finansiering m.m. avseende särskilt boende i Lessebo kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
har begärt in remissyttrande från socialnämnden.
Motionären ställer olika frågor som utgår från att beslut tagits om
nedläggning av särskilt boende på kommunens olika orter samt
byggande av ett nytt särskilt boende.
Det finns inget beslut om att avveckla särskilt boende på respektive
ort i kommunen. Kommunfullmäktige gav socialnämnden i
uppdrag 2022-04-25 § 40 att ta fram en övergripande långsiktig
hållbar tidsplan med ett konkret framtida inriktningsbeslut med
handlingsplan för särskilda boenden i Lessebo kommuns olika
verksamhetstyper av äldreomsorg skall finnas, utformas, drivas
samt utvecklas framöver. Som socialnämnden konstaterar i sitt
remissyttrande, har ärendet ännu inte hanterats av nämnden. De
frågor som ställs i motionen får därför återkomma när ett sådant
inriktningsbeslut har presenterats samt inom ramen för
kommande budgetarbete, i den mån frågorna fortsatt är relevanta.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut (remissyttrande) 2022-08-31 § 98
Protokoll arbetsutskottet 2022-05-04 § 120
Motion om Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 54
Motion inkommen 2022-04-21
Beslutet skickas till
Motionären
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Christina Nyquist
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 82

Dnr 2022/34-1.2.7

Motion gällande tidsplan, finansiering
m.m. avseende särskilt boende i Lessebo
kommun
Beslut
Vi ger i uppdrag till socialchef att ta fram förslag till svar på motion
till socialnämndens sammanträde i augusti.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända en inkommen
motion på remiss till socialnämnden. Socialnämnden ska skicka
remissyttrande senast 2022-09-20 till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Motionen inkom till kommunfullmäktige från Bodil Jonsson (KD)
gällande tidplan, finansiering m.m. avseende särskilt boende i
Lessebo kommun.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:
Vi ger i uppdrag till socialchef att ta fram förslag till svar på motion
till socialnämndens sammanträde i augusti.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-0504 § 120
Motion om tidplan, finansiering m.m avseende särskilt boende i
Lessebo kommun
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-06-10 § 165

Beslutsexpediering
Socialchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2022-05-24
§ 121

Dnr 2022/158-1.2.6

Beredning av motion: Tidplan, finansiering
med mera avseende särskilt boende i
Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till
Socialnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-09-20.
Ärendebeskrivning
Bodil Jonsson (KD) har inkommit med motion gällande tidplan,
finansiering m.m. avseende särskilt boende i Lessebo kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 54
Motion inkommen 2022-04-21

Beslutsexpediering
Socialnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2022-04-25
§ 54

Dnr 2022/158-1.2.6

Inkommen motion gällande tidplan,
finansiering m.m. avseende särskilt
boende i Lessebo kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Bodil Jonsson (KD) har inkommit med motion gällande tidplan,
finansiering m.m. avseende särskilt boende i Lessebo kommun.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2022-04-21

Beslutsexpediering
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Dnr 2021/412-1.5.4

Svar på medborgarförslag angående
utbildning för att kunna bemöta våld i
nära relationer mot barn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit angående utbildning för att kunna
bemöta våld i nära relationer mot barn. Kommunfullmäktige
beslutade 2022-02-28 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har beretts av
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden.
I förslag nummer 1 föreslås att alla politiker, socialtjänst, förskola,
skola (både elever och personal) och tjänstemän med flera på
kommunen ska utbildas. Både Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden lyfter exempel på hur utbildning har skett.
Inom Lessebo kommuns elevhälsa går kuratorer och skolsköterskor
regelbundet på utbildningar inom området för att höja sin kompetens
och kunna upptäcka barn som lever i familjer där det förekommer
olika typer av våld samt ungdomar som är utsatta för
våldshandlingar. Elevhälsopersonal tar regelbundet del av gratis
webbutbildningar som tillhandahålls av Länsstyrelsen. Elevhälsans
personal har varit på studiebesök på Barnahus Kronoberg samt
deltagit på möte gällande våld mot kvinnor anordnat av
Länsstyrelsen. Personal på Hackebackeskolan jobbar med ett projekt
kring Traumamedveten omsorg (TMO) som är en utbildningsinsats
av Rädda Barnen där personal lär sig hur man kan hjälpa barn och
unga att återhämta sig efter ett trauma. Det jobbas även med Mentors
in Violence Prevention (MVP) som omfattar bland annat främjande
av jämställdhet för att förebygga våld mot kvinnor, identifiera
våldsutsatta, utveckla livskunskap hos barn och ungdomar och
förändra kulturella och sociala normer som stödjer våld. I april 2022
tog kuratorsnätverket på elevhälsan fram en handlingsplan för arbetet
mot hedersrelaterat våld. Den riktar sig till lärare och
elevhälsopersonal där den ska fungera som ett stöd för personalen
inom framförallt förskola, grundskola och gymnasieskolan. I skolan
får eleverna upplysning och utbildning genom läroplanen och
värdegrundsarbetet. I de naturorienterande och samhällsorienterade
ämnena får eleverna kunskap i frågor så som familj och relationer,
normer och normbrytande beteenden med flera.
Socialnämndens ledamöter fick i december 2021 erbjudande om att
gå webbkurs om våld från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).
Berörda medarbetare inom individ- och familjeomsorgen som arbetar
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
med våld i nära relation ärenden har också gått utbildningar inom
området.
Förslag nummer 2 och 3 innebär att alla som nyanställs ska få gratis
webbkurs som också redan anställda ska erbjudas. Berörda
medarbetare erbjuds sådan utbildning men kommunen har ingen
möjlighet att erbjuda detta till samtliga. Kommunens ansvarsområde
är brett och prioritering måste ske i vilka frågor som medarbetarna
och förtroendevalda utbildas i utifrån de kunskaper de behöver i sin
tjänst eller sitt uppdrag.
Förslag 4 handlar om uppföljning, som både Barn- och
utbildningsnämnden och Socialnämnden uppger att de gör, inom
ramen för ordinarie kompetensutvecklingsarbete.
I det femte förslaget föreslås att våld i nära relation ska stå på
agendan i de flesta sammanträden/möten där det är barn i
verksamheten. Våld i nära relation diskuteras vid behov på
arbetsplatsträffar i de verksamheter som arbetar med området, bl.a.
Elevhälsan har det som en stående punkt.
Förslag 6 innebär att det ska finnas ett särskilt barnombud eller
folkhälsosamordnare. Lessebo kommun är en liten kommun med
begränsade resurser, därav behöver kunskapen finnas hos berörda
verksamheter inom ramen för andra tjänster.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 208
Tjänsteskrivelse 2022-10-18
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-04 § 76
Socialnämndens protokoll 2022-06-22 § 78
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 88
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 16
Medborgarförslag 2021-12-06

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 208

Dnr 2021/412-1.5.4

Svar på medborgarförslag angående
utbildning för att kunna bemöta våld i
nära relationer mot barn
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit angående utbildning för att kunna
bemöta våld i nära relationer mot barn. Kommunfullmäktige
beslutade 2022-02-28 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har beretts av
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden.
I förslag nummer 1 föreslås att alla politiker, socialtjänst, förskola,
skola (både elever och personal) och tjänstemän med flera på
kommunen ska utbildas. Både Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden lyfter exempel på hur utbildning har skett.
Inom Lessebo kommuns elevhälsa går kuratorer och skolsköterskor
regelbundet på utbildningar inom området för att höja sin kompetens
och kunna upptäcka barn som lever i familjer där det förekommer
olika typer av våld samt ungdomar som är utsatta för
våldshandlingar. Elevhälsopersonal tar regelbundet del av gratis
webbutbildningar som tillhandahålls av Länsstyrelsen. Elevhälsans
personal har varit på studiebesök på Barnahus Kronoberg samt
deltagit på möte gällande våld mot kvinnor anordnat av
Länsstyrelsen. Personal på Hackebackeskolan jobbar med ett projekt
kring Traumamedveten omsorg (TMO) som är en utbildningsinsats
av Rädda Barnen där personal lär sig hur man kan hjälpa barn och
unga att återhämta sig efter ett trauma. Det jobbas även med Mentors
in Violence Prevention (MVP) som omfattar bland annat främjande
av jämställdhet för att förebygga våld mot kvinnor, identifiera
våldsutsatta, utveckla livskunskap hos barn och ungdomar och
förändra kulturella och sociala normer som stödjer våld. I april 2022
tog kuratorsnätverket på elevhälsan fram en handlingsplan för arbetet
mot hedersrelaterat våld. Den riktar sig till lärare och
elevhälsopersonal där den ska fungera som ett stöd för personalen
inom framförallt förskola, grundskola och gymnasieskolan. I skolan
får eleverna upplysning och utbildning genom läroplanen och
värdegrundsarbetet. I de naturorienterande och samhällsorienterade
ämnena får eleverna kunskap i frågor så som familj och relationer,
normer och normbrytande beteenden med flera.
Socialnämndens ledamöter fick i december 2021 erbjudande om att
gå webbkurs om våld från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Berörda medarbetare inom individ- och familjeomsorgen som arbetar
med våld i nära relation ärenden har också gått utbildningar inom
området.
Förslag nummer 2 och 3 innebär att alla som nyanställs ska få gratis
webbkurs som också redan anställda ska erbjudas. Berörda
medarbetare erbjuds sådan utbildning men kommunen har ingen
möjlighet att erbjuda detta till samtliga. Kommunens ansvarsområde
är brett och prioritering måste ske i vilka frågor som medarbetarna
och förtroendevalda utbildas i utifrån de kunskaper de behöver i sin
tjänst eller sitt uppdrag.
Förslag 4 handlar om uppföljning, som både Barn- och
utbildningsnämnden och Socialnämnden uppger att de gör, inom
ramen för ordinarie kompetensutvecklingsarbete.
I det femte förslaget föreslås att våld i nära relation ska stå på
agendan i de flesta sammanträden/möten där det är barn i
verksamheten. Våld i nära relation diskuteras vid behov på
arbetsplatsträffar i de verksamheter som arbetar med området, bl.a.
Elevhälsan har det som en stående punkt.
Förslag 6 innebär att det ska finnas ett särskilt barnombud eller
folkhälsosamordnare. Lessebo kommun är en liten kommun med
begränsade resurser, därav behöver kunskapen finnas hos berörda
verksamheter inom ramen för andra tjänster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-18
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-04 § 76
Socialnämndens protokoll 2022-06-22 § 78
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 88
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 16
Medborgarförslag 2021-12-06

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på av medborgarförslag angående
utbildning för att kunna bemöta våld i nära
relationer mot barn
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit angående utbildning för att kunna
bemöta våld i nära relationer mot barn. Kommunfullmäktige
beslutade 2022-02-28 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har beretts
av Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden.
I förslag nummer 1 föreslås att alla politiker, socialtjänst, förskola,
skola (både elever och personal) och tjänstemän med flera på
kommunen ska utbildas. Både Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden lyfter exempel på hur utbildning har skett.
Inom Lessebo kommuns elevhälsa går kuratorer och
skolsköterskor regelbundet på utbildningar inom området för att
höja sin kompetens och kunna upptäcka barn som lever i familjer
där det förekommer olika typer av våld samt ungdomar som är
utsatta för våldshandlingar. Elevhälsopersonal tar regelbundet del
av gratis webbutbildningar som tillhandahålls av Länsstyrelsen.
Elevhälsans personal har varit på studiebesök på Barnahus
Kronoberg samt deltagit på möte gällande våld mot kvinnor
anordnat av Länsstyrelsen. Personal på Hackebackeskolan jobbar
med ett projekt kring Traumamedveten omsorg (TMO) som är en
utbildningsinsats av Rädda Barnen där personal lär sig hur man
kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma. Det
jobbas även med Mentors in Violence Prevention (MVP) som
omfattar bland annat främjande av jämställdhet för att förebygga
våld mot kvinnor, identifiera våldsutsatta, utveckla livskunskap
hos barn och ungdomar och förändra kulturella och sociala normer
som stödjer våld. I april 2022 tog kuratorsnätverket på elevhälsan
fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. Den
riktar sig till lärare och elevhälsopersonal där den ska fungera som
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ett stöd för personalen inom framförallt förskola, grundskola och
gymnasieskolan. I skolan får eleverna upplysning och utbildning
genom läroplanen och värdegrundsarbetet. I de naturorienterande
och samhällsorienterade ämnena får eleverna kunskap i frågor så
som familj och relationer, normer och normbrytande beteenden
med flera.
Socialnämndens ledamöter fick i december 2021 erbjudande om
att gå webbkurs om våld från Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK). Berörda medarbetare inom individ- och familjeomsorgen
som arbetar med våld i nära relation ärenden har också gått
utbildningar inom området.
Förslag nummer 2 och 3 innebär att alla som nyanställs ska få
gratis webbkurs som också redan anställda ska erbjudas. Berörda
medarbetare erbjuds sådan utbildning men kommunen har ingen
möjlighet att erbjuda detta till samtliga. Kommunens
ansvarsområde är brett och prioritering måste ske i vilka frågor
som medarbetarna och förtroendevalda utbildas i utifrån de
kunskaper de behöver i sin tjänst eller sitt uppdrag.
Förslag 4 handlar om uppföljning, som både Barn- och
utbildningsnämnden och Socialnämnden uppger att de gör, inom
ramen för ordinarie kompetensutvecklingsarbete.
I det femte förslaget föreslås att våld i nära relation ska stå på
agendan i de flesta sammanträden/möten där det är barn i
verksamheten. Våld i nära relation diskuteras vid behov på
arbetsplatsträffar i de verksamheter som arbetar med området,
bl.a. Elevhälsan har det som en stående punkt.
Förslag 6 innebär att det ska finnas ett särskilt barnombud eller
folkhälsosamordnare. Lessebo kommun är en liten kommun med
begränsade resurser, därav behöver kunskapen finnas hos berörda
verksamheter inom ramen för andra tjänster.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-04 § 76
Socialnämndens protokoll 2022-06-22 § 78
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 88
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 16
Medborgarförslag 2021-12-06
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningskontoret

160

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-04
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Dnr 2022/191-1.5.4

Medborgarförslag angående utbildning för
att kunna bemöta våld i nära relation med
barn
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända svar på
medborgarförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott samt att
föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att se till de förslag som
gäller specifikt politikerna i kommunen.
Ärendebeskrivning
Den 24 augusti 2022 inkom förfrågan till barn- och
utbildningsnämnden att besvara ett medborgarförslag.
Medborgarförslaget handlar om utbildning för att kunna bemöta våld
i nära relationer med barn.
Barn- och utbildningsnämnden besvarar medborgarförslaget utifrån
sitt verksamhetsområde.
Medborgarförslaget innehåller sex förslag:
1. Alla politiker, socialtjänst, förskola, skola (både elever och
personal) och tjänstemän med flera på kommunen ska utbildas.
Svar: Inom Lessebo kommuns elevhälsa går kuratorer och
skolsköterskor regelbundet på utbildningar inom området för att
höja sin kompetens och kunna upptäcka barn som lever i familjer
där det förekommer olika typer av våld samt ungdomar som är
utsatta för våldshandlingar. Elevhälsopersonal tar regelbundet del
av gratis webbutbildningar som tillhandahålls av Länsstyrelsen.
Elevhälsans personal har varit på studiebesök på Barnahus
Kronoberg samt deltagit på möte gällande våld mot kvinnor
anordnat av Länsstyrelsen. Personal på Hackebackeskolan jobbar
med ett projekt kring Traumamedveten omsorg (TMO) som är en
utbildningsinsats av Rädda Barnen där personal lär sig hur man
kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma. Det
jobbas även med Mentors in Violence Prevention (MVP) som
omfattar bland annat främjande av jämställdhet för att förebygga
våld mot kvinnor, identifiera våldsutsatta, utveckla livskunskap hos
barn och ungdomar och förändra kulturella och sociala normer
som stödjer våld. I april 2022 tog kuratorsnätverket på elevhälsan
fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. Den
riktar sig till lärare och elevhälsopersonal där den ska fungera
som ett stöd för personalen inom framförallt förskola, grundskola
och gymnasieskolan. I skolan får eleverna upplysning och
utbildning genom läroplanen och värdegrundsarbetet. I de
naturorienterande och samhällsorienterade ämnena får eleverna
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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kunskap i frågor så som familj och relationer, normer och
normbrytande beteenden med flera.
2. Alla som nyanställs ska gå en webbaserad kurs om våld i nära
relation mot barn ca 4 timmar.
Svar: Berörd personal går utbildning inom området.
3. Alla som redan är anställda ska också få möjlighet att gå samma
utbildning.
Svar: Berörd personal går utbildning inom området.
4. Det behöver vara uppföljningar varje år.
Svar: För de medarbetare som regelbundet går utbildningar
inom området sker uppföljning.
5. Våld i nära relation ska stå med på agendan/dagordningen vid de
sammanträden/möten där det finns barn i verksamheten.
Svar: På elevhälsomöten är frågan en ständigt närvarande punkt.
6. Det ska finnas ett särskilt barnombud eller en
folkhälsosammordnare i kommunen.
Svar: Barn-och utbildningsnämnden kan utifrån sitt
verksamhetsområde inte besluta huruvida det ska finnas ett
särskilt barnombud eller en folkhälsosammordnare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-20 § 30
Tjänsteskrivelse 2022-09-13
Medborgarförslag angående utbildning för att kunna bemöta våld i
nära relation med barn 2022-08-24

Beslutsexpediering
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-04
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 78

Dnr 2022/24-

Medborgarförslag angående utbildning för
att kunna bemöta våld i nära relationer
med barn
Beslut
Socialnämnden översänder svar på medborgarförslag till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-29 § 88 att
sända medborgarförslag på remiss till socialnämnden.
Socialnämnden har till 2022-06-30 att besvara remissen.
Medborgarförslaget handlar om utbildning för att kunna bemöta våld
i nära relationer med barn.
Socialnämnden besvarar endast medborgarförslaget utifrån sitt
verksamhetsområde.
Medborgarförslaget innehåller 6 förslag:
1. Alla politiker, socialtjänst, förskola, skola (både elever och
personal) och tjänstemän med flera på kommunen ska utbildas.
Svar: Socialnämndens ledamöter fick i december 2021 erbjudande
om att gå webbkurs om våld från Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK). Berörda medarbetare inom individ- och familjeomsorgen som
arbetar med våld i nära relation ärenden har också gått utbildningar
inom området.
2. Alla som nyanställs ska gå en webbaserad kurs om våld i nära
relation mot barn ca 4 tim.
Svar: Berörda medarbetare får erbjudande om att gå utbildning
inom området.
3. Alla som redan är anställda ska också få möjlighet att gå samma
utbildning.
Svar: Berörda medarbetare får erbjudande om att gå utbildning
inom området.
4. Det behöver vara uppföljningar varje år.
Svar: Det är upp till respektive chef att planera kontinuerliga
uppföljningar i utbildning för berörd personal i verksamheternas
kompetensförsörjningsplaner. Socialnämnden kan inte besvara om
det ska genomföras kommunövergripande utbildning varje år.
5. Våld i nära relation ska stå med på agendan/dagordningen vid de
flesta sammanträden/möten där det finns barn i verksamheten.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
Svar: Våld i nära relation diskuteras vid behov på arbetsplatsträffar i
de verksamheter som arbetar med området. Det är ingenting som är
en stående punkt på dagordningen.
6. Det ska finnas ett särskilt barnombud eller en
folkhälsosamordnare i kommunen.
Svar: Våld i nära relation är ett viktigt område och det är viktigt att
det finns kunskap för att bemöta de som är utsatta för våld och även
för att kunna arbeta förebyggande. Socialnämnden kan inte utifrån
sitt verksamhetsområde besvara frågan gällande hur det ska finnas ett
särskilt barnombud eller folkhälsosamordnare i kommunen.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta:
Socialnämnden översänder svar på medborgarförslag till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2022-06-10 § 156
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 § 88
Medborgarförslag angående utbildning våld i nära relation
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2022-06-14

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-03-29
§ 88

Dnr 2021/412-1.5.4

Beredning av medborgarförslag angående
utbildning för att kunna bemöta våld i
nära relationer med barn
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända medborgarförslaget på remiss till
Socialnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-06-30.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit angående utbildning för att kunna
bemöta våld i nära relationer med barn. Kommunfullmäktige
beslutade 2022-02-28 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 16
Medborgarförslag 2021-12-06

Beslutsexpediering
Socialnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-02-28
§ 16

Dnr 2021/412-1.5.4

Medborgarförslag angående utbildning för
att kunna bemöta våld i nära relationer
med barn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Madelene Pilkvist har inkommit med medborgarförslag angående
utbildning för att kunna bemöta våld i nära relationer med barn.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2021-11-30

Beslutsexpediering
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-08
§ 224

Dnr 2022/347-2.1.1

Fastställande av sammanträdesplan 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
sammanträdesplan för 2023.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om sammanträdesplan.
Nämnderna har enligt reglemente själv rätt att besluta om sina
sammanträden, men ambitionen är att samordna nämnderna i en
gemensam plan, så att handläggningstiden för ärenden minskar och
beredningen blir effektivare. Planen skickas därmed till nämnderna
för kännedom så att de kan förhålla sig till dessa datum.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 204
Tjänsteskrivelse 2022-10-17
Förslag till sammanträdesplan

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-10-25
§ 204

Dnr 2022/347-2.1.1

Fastställande av sammanträdesplan 2023
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
sammanträdesplan för 2023.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om sammanträdesplan.
Nämnderna har enligt reglemente själv rätt att besluta om sina
sammanträden, men ambitionen är att samordna nämnderna i en
gemensam plan, så att handläggningstiden för ärenden minskar och
beredningen blir effektivare. Planen skickas därmed till nämnderna
för kännedom så att de kan förhålla sig till dessa datum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-17
Förslag till sammanträdesplan

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-10-17

Fastställande av sammanträdesplan 2023
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
sammanträdesplan för 2023.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om sammanträdesplan.
Nämnderna har enligt reglemente själv rätt att besluta om sina
sammanträden, men ambitionen är att samordna nämnderna i en
gemensam plan, så att handläggningstiden för ärenden minskar
och beredningen blir effektivare. Planen skickas därmed till
nämnderna för kännedom så att de kan förhålla sig till dessa
datum.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplan 2023
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Sara Nilsson
Kanslichef
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Sammanträdeskalender Lessebo kommun, förslag 2023
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

10 jan
Konstituera
(6 dec) nde

10-jan

31-jan

28-feb

24-jan

14-feb

14-mar

28-mar

27-feb

Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-11-11

Avsägelse av uppdrag från Jerry Linde (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna avsägelse från Jerry Linde (SD).
2. Begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Jerry Linde (SD) har inkommit med avsägelse gällande uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2022-11-02
Beslutet skickas till
Berörd ledamot
Länsstyrelsen

Sara Nilsson
Kanslichef
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-10-28

Delgivningar 2022-11-21
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet.
Ärendebeskrivning
Denna gång har följande inkommit för delgivning:
Länsstyrelsen Kronoberg

Beslut om efterträdarval
Beslut om upphävande av vissa
föreskrifter

Socialnämnden

Rapport avveckling särskilt boende
Berghälla

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator Kommunledningskontoret

177

1 (3)

Beslut
Datum
2022-10-27

Diarienummer
5744-2022

Lessebo kommun
info@lessebo.se

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige från och med den 27 oktober 2022 till och med den
14 oktober 2026.
Kommun: Lessebo kommun
Parti: Moderaterna
Avgången ersättare: Marie Larsson
Ny ersättare: Simon Carlsson

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Lessebo kommun har kommit in med en begäran
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Marie Larsson har
avsagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Anders Pyrell med valhandläggare Clara
Lydig som föredragande.

Postadress: 351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter
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Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Länsstyrelsen i
Kronobergs län

Beslut
2022-10-27

Kopia till
Moderaterna
Marie Larsson
Simon Carlsson

Bilagor
1.

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden
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2 (3)
5744-2022

Länsstyrelsen i
Kronobergs län

Beslut1
Bilaga

3 (3)

Överklagandehänvisning
Valprövningsnämnden
2022-10-27
5744-2022

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.
Hur överklagar jag beslutet?
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i
Kronobergs län antingen via e-post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller
med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.
Ditt överklagande ska innehålla
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
• Hur du vill att beslutet ska ändras.
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post,
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer
010-223 70 00. Ange diarienummer 5744-2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-26
§ 131

Dnr 2022/34-1.2.7

Avveckling av särskilt boende i Lessebo
Berghälla
Beslut
Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.
Joachim Danielsson (S) tillägsyrkar att rapporten översänds till
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Beslut om avveckling av Berghälla särskilt boende fattades i
kommunfullmäktige 2022-04-25 § 40 och därefter påbörjades
verkställandet av beslutet. Socialnämnden har önskat en
återapportering av avvecklingen av det särskilda boendet.
Enhetschef för Berghälla i Lessebo har skrivit en avvecklings rapport
som innehåller: Bakgrund, boende/brukare, sammanställning:
personal, sammanställning: genomförande av flytt, inflytande och
delaktighet, tidsåtgång, kostnad, inkomna synpunkter och åtgärder.
Beslutsunderlag
Rapport avveckling av Berghälla 2022-09-23.
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2022-10-04.
Yrkanden
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden noterar att
informationen är lämnad.
Joachim Danielsson (S) tillägsyrkar att rapporten översänds till
kommunfullmäktige.

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige
Enhetschef äldreomsorgen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Socialförvaltningen
Datum: 2022-09-23
Dnr: 2022/34

Rapport av avvecklingen av Berghälla
1. Bakgrund
Beslut om avveckling av Berghälla särskilt boende fattades i kommunfullmäktige 2022-04-25
§ 40 och därefter påbörjades verkställandet av beslutet. Sedan december 2021 har en eventuell
avveckling diskuterats både med boende, anhöriga samt personal som berörs av beslutet.

2. Boende/brukare
Dagen efter beslut från kommunfullmäktige samlades samtliga boende på Berghälla till
information om beslutet och hur processen framöver kommer att se ut. Den 12 maj träffade
ordförande i socialnämnden, socialchef, verksamhetschef och enhetscheferna anhöriga för
dialog och information. Den 13 maj samlades samtliga boende på Berghälla igen där
enhetschef informerade om att alla kommer att erbjudas möjlighet till enskilda samtal för att
diskutera fram vilken lösning som blir bäst för dem, samt hur vi ska gå till väga med den
praktiska flytten. Vägledande i hela processen har varit att de boende ska ges möjlighet att
fatta genomtänkta beslut och att de ska ha fått förutsättningar från Lessebo kommun att göra
det. Detta har varit en tydlig riktning både från politiken samt verksamheten. Samtliga boende
har erbjudits möjlighet till att hälsa på de övriga servicehusen i kommunen för att bilda sig en
uppfattning om var man skulle kunna tänka sig att bo. Genom besök erbjuds också möjlighet
till att ställa frågor till personal på de olika servicehusen om hur deras verksamhet ser ut och
bedrivs. Samtliga enskilda har erbjudits individuella samtal tillsammans med anhöriga för att
komma fram till en individuell flyttprocess. 8 av 10 valde att ha enskilda samtal med
enhetschef. Övriga uppfattade att det räcker med den information de har samt med det stöd
som funnits av kontaktperson från verksamheten. Enhetschef har även erbjudit möjlighet att
besöka de övriga servicehusen vid upprepade tillfällen. Verksamheten har också möjliggjort
för anhöriga att följa med vid besöken, och vid de tillfällen då anhöriga inte har kunnat följa
med, har den enskildes kontaktperson följt med. Verksamheten stod för bokning av färdtjänst
samt kostnaden av dessa. För de som inte hade beviljad färdtjänst bokades verksamhetsresa
för att möjliggöra besök för den enskilde. För verksamheten har det varit viktigt att kunna
erbjuda stöd för de som står inför en flytt. I de individuella samtalen var det tydligt att de
boende prioriterade olika. För en del var orten det som avgjorde var man ville flytta, för andra
storleken på lägenheten, eller närheten till anhöriga. Detta innebar i sin tur också att de
boende valde olika servicehus. Samtliga boende på Berghälla har fått möjlighet att önska var
man helst vill flytta, samt vilket som skulle kunna fungera som ett andrahandsval. De boendes
förstahandsval har alla kunnat tillgodoses. Samtliga fick en sammanfattning av samtalet i
punktform som lämnades efter samtalet för att kunna gå tillbaka och läsa hur det kommer att
bli.
Kort efter kommunfullmäktiges beslut beslöt sig en del boende om att flytta skyndsamt.
Anledningarna var olika. En del ville ”få det gjort”, andra ville inte vara sist kvar på
Berghälla, och en del ville ha de boenden som riskerades att försvinna om de väntade för
länge. Den första flytten gick till Kosta den 8 juni. Den andra flytten till Kosta i juli månad.
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Socialförvaltningen
Datum: 2022-09-23
Dnr: 2022/34

På Furugården i Skruv fanns vid det tillfället tre lediga lägenheter. Eftersom lägenheterna var
få och riskerade att upptas av andra som beviljas särskilt boendebeslut, valde tre av de boende
på Berghälla att under juli månad flytta till Skruv.
I de fall där de enskildas förstahandsval för tillfället inte fanns tillgängligt, rekommenderade
enhetschef en avvaktan av flytt till efter sommaren, då möjligheten till att tillgodose
förstahandsvalen kan ha blivit annorlunda. Detta berörde främst de personer som sökte
boende på Sjöglimten i Hovmantorp, som under juni och juli månad inte hade några lediga
platser. Under augusti månad blev två lägenheter lediga på Sjöglimten och de två boende som
önskade Sjöglimten kunde erbjudas boende där.
Tre av de boende på Berghälla har valt att bo i eget boende med hjälp av hemtjänst eller
personlig assistans. De som sökt hjälp i hemmet samt personlig assistans har beviljats detta.
Även i dessa ärenden har kommunen avvaktat med flytt till dess att lägenheterna gjorts i
ordning efter behov.
Den sista flytten från Berghälla går 2022-09-20 till eget boende.
Enhetschef har under sommaren besökt några av de som tidigare bodde på Berghälla, och har
även haft telefonkontakt med någon. Det har då framförts att man har det bra, men att de
saknar Berghälla och den personalen som fanns där. Synpunkter har också lämnats på saker
som inte fungerat väl, vilka presenteras nedan. Vid avstämning med enhetschefer för de olika
servicehusen någon vecka senare framkommer det att det fungerar bra och att de bott in sig.
Sammanställning:
Kosta: Mottog 2 omsorgstagare från Berghälla.
Skruv: Mottog 3 omsorgstagare från Berghälla.
Hovmantorp: Mottog 2 omsorgstagare från Berghälla.
Ordinärt boende: 3 har flyttat ut till ordinärt boende varav två med hemtjänst och en med
personlig assistans.

3. Personal
Enhetschef har dagen efter beslut i kommunfullmäktige träffat personal och diskuterat det
fattade beslutet och hur processen kan tänkas att se ut framöver. Det har varit tydligt att ingen
personal kommer att sägas upp, men att flytt till nya tjänster kommer göras i samband med att
omsorgstagare flyttar. De personal som har önskat har fått enskilda samtal, beslut och
verkställighet har diskuterats både på APT och under informella möten och samtal under
tiden. Samtlig personal har fått inbjudan till samtal med HR-avdelningen som också
presenterat vakanta tjänster som finns att söka, men även till dialog med enhetschef,
socialchef och ordförande i socialnämnden 2022-06-02. Synpunkter lämnades där om att det
är svårt att pendla till orter som Kosta och Skruv och att det vore bättre med ett särskilt
boende i Lessebo. Personalen framhåller även att om de ges förutsättningar, att de kan
förflytta sig och arbeta på andra områden vid behov.
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Socialförvaltningen
Datum: 2022-09-23
Dnr: 2022/34

2022-06-24 träffar enhetschef tillsammans med HR-avdelningen samtlig berörd personal som
jobbar inne på Berghälla med anledning av övertalighet på Berghälla. Samtliga medarbetare
får information om hur processen kring deras byte av tjänster kommer att se ut samt en lista
på vakanta tjänster som finns inom verksamhetsområdet. De ombeds att välja ett första-,
andra- och tredjehandsval. Efter överläggning med Kommunal erbjöds samtliga nya tjänster i
organisationen. Alla förutom två fick sitt förstahandsval. De som hade längst anställningstid i
kommunen fick företräde till tjänsterna om det var flera sökande till samma tjänst.
Under sommaren uppkom nya vakanser och personal som inte fick sitt förstahandsval
kontaktades och erbjöds annan tjänst som motsvarar deras förstahandsval. Således blev
utfallet att all berörd personal fick de tjänster de önskade. Samtlig personal arbetar numera på
sina nya tjänster, vilket har fungerat väl.
Sammanställning:
3 personal till hemtjänst i Lessebo.
2 personal till Furugården i Skruv.
1 personal till Bore/Sjöglimten i Hovmantorp.
1 nattpersonal till Furugården/Tallkotten i Skruv.
1 nattpersonal till Kosta servicehus.
2 nattpersonal arbetar vissa nätter på Kosta servicehus. Övriga nätter och behåller sin
huvudsakliga tjänst i nattorganisationen i Lessebo.
2 personal till personlig assistans.
1 lönebidragsanställning från Berghälla arbetar med omsorgstagare från Berghälla i ordinärt
boende samt med Träffpunkt.

4. Genomförande av flytt
Upphandling av flyttfirma gjordes under slutet på maj månad. Smålands flyttbud blev det
företag som genomförde samtliga flyttar från Berghälla. I deras uppdrag fanns viss
begränsning med att de ej tog med kyl- och frysvaror samt vätskor som städmaterial. Som
lovat planerades det för att personalen skulle följa med vid flytten samt hjälpa till vid
uppackning i den nya bostaden. Detta för att de enskilda ska känna sig trygga i flytten samt då
personalen vet hur omsorgstagaren har haft det i sitt boende på Berghälla. Till ändamålet
hyrdes en bil under sommaren, för att personalen ska kunna transportera sig i samband med
flytten samt kunna ta med de föremål som flyttfirman inte tog.
Flyttfirman kom på morgonen, packade ihop i lägenheten och när de var klara körde de vidare
och lastade av i den nya bostaden. Mat fanns beställt så omsorgstagaren kunde äta lunch i på
det nya servicehuset. Personalen som följde med från Berghälla packade tillsammans med
personal på det nya boendet upp samtliga kartonger. I 9 av 10 flyttar gjordes detta under
samma dag. Vid den första flytten följde det inte med personal från Berghälla pga. sjukdom.
Omsorgstagaren var vid varje flytt mött av personal från det nya servicehuset som hälsade
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välkommen. I de fall enhetschef har varit på plats har enhetschefen hälsat välkommen, och i
de fall enhetschefen ej fanns på plats har de särskilt gått in till omsorgstagaren och hälsat
välkommen.
Det har endast förekommit ett enstaka föremål som gått sönder i flytten.

5. Inflytande och delaktighet:
Både personal och omsorgstagare har erbjudits både högt inflytande och delaktighet i
förändringarna de fått stå inför. Omsorgstagare har fått välja servicehus, bostad, välja datum
för flytt, flera samtal med både enhetschef och personal för att diskutera flytten. Anhöriga har
också blivit inbjudna till flertal möten med enhetschefer, verksamhetschef, socialchef och
ordförande i socialnämnden. Omsorgstagare eller anhöriga har inte har behövt ansvara för
något gällande flytten, utan har fått på egen hand välja om och vilka delar man vill engagera
sig i. Det har funnits stor respekt för den svåra förändring som sker varför verksamheten
också varit tillmötesgående med att erbjuda stöd där behov påtalades.

6. Tidsåtgång
En flytt tog ungefär 8 timmar totalt, räknat från att flyttfirman kom till dess att det som skulle
packas upp fanns uppackat. Den första flytten genomfördes 8 juni och den sista 20 september.

7. Kostnad
Särskilt projektnummer skapades för att kunna följa kostnaden för avvecklingen. En flytt
kostar enligt offert 10 060 kr inklusive moms. För att hålla ner kostnaderna har flyttlådor
återanvänts vid flyttarna. Efter 9 av 10 genomförda flyttar har kostnaderna uppkommit till
77 400 kr, dock inte medräknat personalkostnad eller kostnad för fordon och drivmedel. I
beloppet finns inte heller medräknat kostnad för hyresfri månad.

8. Inkomna synpunkter och åtgärder
Synpunkter som inkommit till enhetschef presenteras i tabellen nedan.

Synpunkt
Flyttfirman har inte kommit på avtalad tid

Åtgärd
Detta har påtalats till flyttfirman omgående
vid de tillfällen det har inträffat. Som en
åtgärd erbjöd de att samma personer skulle
genomföra samtliga flyttar för att bidra till
ökad säkerhet och god kvalité. Avtalad tid
har varit klockan 08:00 men har vid några
tillfällen kommit närmare klockan 10:00.
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Verksamhetsresa ej bokad.

Flyttfirman lastade av allt i mitten på
lägenheten så det inte gått att packa upp
eller möblera smidigt.

Alla kartonger var ej uppackade samma dag
som flytt

Flyttlådor står kvar i korridoren utanför
lägenheten.
Tavlor som ej blivit uppsatta inom önskad
tid.

Klocka som ej hängts upp på vägg.

Lägenhet för varm.
Ett föremål har gått sönder i samband med
flytt eller uppackning.

Verksamhetsresa kan endast bokas av
planerare på Berghälla, enhetschef eller
sjuksköterska 2 veckor i förväg. Pga.
planerarens och enhetschefens semester
kunde det inte bokas utan delegerades till
ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan
slutade i verksamheten och lämnade inte
över arbetsuppgiften till kollegor. Då det
uppdagades bokades verksamhetsresan av
vikarierande enhetschef samma dag och
verksamhetsresan genomförs samma dag.
Händelsen uppkom vid den första flytten då
färdtjänsten var sen och flyttfirman kommit
före omsorgstagaren till bostaden. Då de inte
visste var de skulle ställa möbler eller
kartonger gjorde de som de brukade. Detta
påtalades till flyttfirman som inte upprepade
händelsen.
Händelsen uppkom vid den första flytten.
Efter att synpunkter inkommit har extra
personal tillsatts för att uppackning ska ske.
Anhöriga ringde sedan till enhetschef i
Lessebo och tackade för att synpunkterna
hanterats skyndsamt.
Flyttlådor flyttats till förråd.
Beställningar på servicearbeten har gjorts till
ansvarig vaktmästare i samband med
uppackning blivit klar. På grund av
semestertider har viss fördröjning av
servicearbeten funnits.
Beställningar på servicearbeten har gjorts till
ansvarig vaktmästare i samband med
uppackning blivit klar. På grund av
semestertider har viss fördröjning av
servicearbeten funnits.
Detta har påtalats vid besök i lägenheten och
mörkläggande rullgardiner har inhandlats
och satts upp.
Kostnad ersatt av verksamheten, totalt 299
kr.

Alemka Zuko
Enhetschef, Lessebo äldreomsorg
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Tjänsteskrivelse- rapport avveckling av
Berghälla
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.
Ärendebeskrivning

Beslut om avveckling av Berghälla särskilt boende fattades i
kommunfullmäktige 2022-04-25 § 40 och därefter påbörjades
verkställandet av beslutet. Socialnämnden har önskat en
återapportering av avvecklingen av det särskilda boendet.
Enhetschef för Berghälla i Lessebo har skrivit en avvecklings
rapport som innehåller: Bakgrund, boende/brukare,
sammanställning: personal, sammanställning: genomförande av
flytt, inflytande och delaktighet, tidsåtgång, kostnad, inkomna
synpunkter och åtgärder

Beslutsunderlag
Rapport avveckling av Berghälla 2022-09-23.
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2022-10-04.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef vård och omsorg
Enhetschef

Paula Alvarez Reyes
Nämndsekreterare
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Beslut
Datum
2022-11-01

Ärendebeteckning
213-5258-2022

Lessebo kommun
Via e-post

Anmälan av nya lokala ordningsföreskrifter i Lessebo
kommun
Beslut
Länsstyrelsen upphäver följande föreskrifter i Lessebo kommuns nya
lokala ordningsföreskrifter:
•

19 §

•

20 § a och c, samt

•

21 §.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Lessebo kommun (kommunen) beslutade den 26
september 2022, § 88, att anta nya lokala ordningsföreskrifter i
kommunen.
Kommunen har i huvudsak motiverat 19, 20 och 21 §§ enligt det som
följer.
Enligt 19 § är matning av fåglar och andra vilda djur inte tillåten inom
frekventerade park- och strandområden enligt bilaga 1 och bilaga 2 C-H.
Bestämmelsen är till för att få bukt med den matning av änder och andra
vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i park- och strandområden.
Enligt HFD 2018:75 kan kommuner meddela lokala ordningsföreskrifter
som utformas utifrån den enskilda kommunens särskilda behov i
ordningshänseende. Detta ger kommuner en nödvändig flexibilitet
avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden som möjligt att anpassa
reglerna utifrån samhällsutvecklingen. Under det senaste året har
flertalet klagomål inkommit till tillsynsmyndighet och Lessebo kommun
som fastighetsägare angående sanitära olägenheter. Lessebo kommun
anser att kommuner bäst känner till de lokala förhållandena och bör
kunna göra bedömningen av vad som är visade störningar och därmed
kunna reglera vilka föreskrifter som behöver införas för att upprätthålla
den allmänna ordningen.

Postadress: 351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter
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Av 20 § följer att spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker inte får, annat än i samband med tillåten servering av
sådana drycker enligt alkohollagen, förtäras inom följande områden i
Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruvs tätort samt Strömbergshyttan:
a) anläggningar för lek eller idrott enligt bilaga 3,
b) järnvägsområde, inklusive perronger,
c) skolgårdar,
d) övrig plats enligt bilaga 2 L.
Kommunen anser att anläggningar för lek eller idrott och skolgårdar
utgör direkt olämpliga områden för alkoholförtäring på grund av att de
som ofta befinner sig på dessa områden är barn och ungdomar under 18
år. Kommunen anser att ett sådant förbud skulle kunna bidra till att
minska minderårig alkoholförtäring, bidra till att öka tryggheten och
minska skadegörelsen.
Enligt 21 § i föreskrifterna är ridning eller ledande av häst och
framförande av motorfordon, till exempel motorcykel eller moped, inte
tillåtet inom elljus- och motionsspår som är markerade med skyltar
uppsatta av Lessebo kommun enligt bilaga 3 eller preparerade skidspår
(gäller även i avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att
använda det preparerade skidspåret till annat än skidåkning.

Bestämmelser som beslutet grundas på
En kommun får enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617), OL, efter
regeringens bemyndigande, meddela de ytterligare föreskrifter för
kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats.
Enligt 3 kap. 12 § OL får föreskrifterna inte angå förhållanden som är
reglerade i OL eller annan författning eller som enligt OL eller annan
författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
Enligt 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner
och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617), får kommunerna meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 §
andra stycket samt 3 kap. 8 och 9 §§ och 10 § första stycket andra
meningen OL.
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Av 3 kap. 13 § OL följer bland annat att en kommuns beslut att anta,
ändra eller upphäva föreskrifter som avses i 1 kap. 2 § andra stycket eller
3 kap. 8 § omedelbart ska anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska
enligt bestämmelsens andra stycke upphäva en föreskrift som strider mot
ordningslagen.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsens prövning omfattar föreskrifternas förenlighet med OL.
Om någon av föreskrifterna strider mot ordningslagen ska länsstyrelsen
upphäva den.
Allmänt om gränserna för lokala ordningsföreskrifter
Föreskrifter enligt 3 kap. 8 § OL måste ha till syfte att upprätthålla
ordningen i kommunen eller delar av denna. Avgörande är alltså att
regeln ska ha till syfte att komma till rätta med eller förebygga någon typ
av störning i det offentliga rummet.
Kommunerna är oförhindrade att i förebyggande syfte besluta olika
ordningsföreskrifter avseende sådant som typiskt sett kan innebära
störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning och grävning,
högtalarutsändningar, förtäring av alkohol osv. Av det sagda följer att
det inte heller kan krävas av en kommun att den presenterar någon
utredning till stöd för att föreskriften behövs (HFD 2018:75).
En ordningsföreskrift får inte vara för långtgående för att kunna
accepteras. Den får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars
innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kap. 12 §
OL). Förarbetena till bestämmelsen saknar vägledning i hur den
bedömningen ska göras. Av praxis följer att lokala ordningsföreskrifter
inte får vara för långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde,
tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.
Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt
tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet.
Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de områden där
störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem. Exempelvis
har ett förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga
offentliga platser i en kommun ansetts för långtgående (se HFD 2018:75
med refererade domar).
Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant,
begränsas till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad (RÅ 1965 I
11).
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Det sakliga innehållet i en ordningsföreskrift får inte lägga onödigt tvång
på allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet. Det är därför angeläget att kommunerna noga prövar om
föreskrifterna verkligen behövs liksom deras geografiska tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142). Allmänt sett gäller således att ju mer
avgränsat en ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer
ingripande kan föreskriften tillåtas vara (HFD 2018:75).
Slutligen måste lokala föreskrifter ha ett sådant innehåll och vara
utformade med sådan exakthet att möjlighet finns att tillämpa dem och
övervaka efterlevnaden av dem (RÅ 1992 ref. 75).
19 § - Matningsförbud
Den 19 § innebär att matning av fåglar och andra vilda djur inte är
tillåten inom frekventerade park- och strandområden enligt bilaga 1 och
bilaga 2 C-H.
Föreskrifter enligt 3 kap. 8 § OL måste ha till syfte att upprätthålla den
allmänna ordningen i kommunen eller delar av denna. En kommun kan
inte genom lokala ordningsföreskrifter meddela bestämmelser som syftar
till något annat, t.ex. att vid torghandel säkerställa god livsmedelshygien
(HFD 2018 ref. 75).
Länsstyrelsen bedömer att syftet med matningsförbudet inte kan anses
vara att upprätthålla den allmänna ordningen. Det finns därmed skäl att
upphäva föreskriften redan på denna grund. I varje fall innebär förbudet,
enligt länsstyrelsens mening, ett onödigt tvång för allmänheten och en
obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Länsstyrelsen upphäver
föreskriften.
20 § a och c – Förtäring av alkohol
Enligt 20 § får inte spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker, annat än i samband med tillåten servering av sådana
drycker enligt alkohollagen, förtäras inom följande områden i Lessebo,
Hovmantorp, Kosta och Skruvs tätort samt Strömbergshyttan:
a) anläggningar för lek eller idrott enligt bilaga 3,
b) järnvägsområde, inklusive perronger,
c) skolgårdar,
d) övrig plats enligt bilaga 2 L.
Av förarbetena till ordningslagen framgår att ett förbud mot
alkoholförtäring inte bör meddelas annat än för sådana särskilt angivna
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platser i en kommun där det finns starka skäl för det. Ett sådant förbud
bör därmed t.ex. inte omfatta samtliga offentliga platser inom en
kommun utan endast de platser där ett sådant förbud är särskilt motiverat
från ordningssynpunkt, t.ex. området kring ett torg eller någon annan
offentlig plats som är livligt trafikerad (prop. 1992/93:210 s. 142 och
144). Det framgår också av praxis att ett förbud mot förtäring av
spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en kommun
måste bedömas vara en för långtgående ordningsföreskrift (RÅ 1997 ref.
41).
20 § a och c gäller anläggningar för lek eller idrott samt skolgårdar.
Länsstyrelsen bedömer att dessa platser inte går att jämställa med sådana
livligt trafikerade områden, till exempel torg, som avses i förarbetena.
Förbudet på dessa platser innebär därför ett onödigt tvång för
allmänheten och utgör en obefogad inskränkning i den enskildes frihet.
Förbudet som gäller platserna i 20 § a och c strider därför mot OL.
Länsstyrelsen upphäver därför föreskriften i dessa delar.
21 § - Motions- och skidspår
21 § förbjuder ridning eller ledande av häst och framförande av
motorfordon, till exempel motorcykel eller moped, inom elljus- och
motionsspår som är markerade med skyltar uppsatta av Lessebo
kommun enligt bilaga 3 eller preparerade skidspår (gäller även i
avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att använda det
preparerade skidspåret till annat än skidåkning.
Bilaga 4 omfattar elljus- och motionsspår. Eftersom 21 § omnämner
elljus- och motionsspår men hänvisar till bilaga 3, som omfattar
anläggningar för lek och idrott, framstår det som en felskrivning.
Föreskriften blir därmed otydlig i sin utformning. Länsstyrelsen
upphäver föreskriften eftersom det inte finns möjlighet att rätta eller
ändra den.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Louise Jeppsson med länsjurist Anders
Pyrell som föredragande.

Bilagor
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Överklagandehänvisning
förvaltningsrätten
2022-11-01
213-5258-2022

Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet
hos förvaltningsrätten.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via epost; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län,
351 86 Växjö.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas.
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och
skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden
kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
• Hur ni vill att beslutet ska ändras.
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
• Person- eller organisationsnummer.
• Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett
hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
• E-postadress.
• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än
15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör
också bifoga en fullmakt.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post,
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange
diarienummer 5258-2022.
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