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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 91 Dnr 2021/210-4.17.1 
 

Ansvarsutredning inför krav på åtgärder 
avseende föroreningar vid Bergdala 
glasbruk 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.  

 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har genomfört en utredning med syfte att avgöra vem 
som bär ansvar för att utföra åtgärder (sanering) vid Bergdala 
glasbruk. Den kan användas inom tillsynen och vid ansökan om 
statsbidrag.  
 
Det är fråga om föroreningar som består av bly, arsenik och 
kadmium, i den högsta riskklassen (riskklass 1). Föroreningar finns i 
marken som omger glasbruksbyggnaden.  

 
Utkast till ansvarsutredningen föredras av Maria Levin, Karin 
Simonsson och Henrik Skanert, Länsstyrelsen i Kronobergs län.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 97 Dnr 2021/170-1.3.1 
 

Taxa för försäljning av kommunal mark 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny 
taxa för försäljning av kommunal mark samt att taxan börjar gälla 
tillsvidare från och med 1 september 2021. Taxan ersätter 
kommunfullmäktiges beslut om tomtpriser 2017-11-20 § 105. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med att ta fram en ny 
taxa för försäljning av kommunal mark som är anpassad till den 
efterfrågan och tillgång som finns på tomter i Lessebo kommun. Den 
nya taxan är ett resultat av utredningar och jämförelser med andra 
kommuner i närområdet.  
 
Taxan samlar all prissättning för försäljning av kommunal mark och 
är uppdelad i tre kategorier:  
 

 Industrimark 
 Flerbostadshus och samhällsfastigheter 
 Småhusbebyggelse 

 
Taxan är även differentierad och uppdelad utefter kommunens fyra 
tätorter som en anpassning till marknadsläget. Strand- och sjönära 
tomter, skogsmark och övrig mark utanför tätort ska enligt taxan 
säljas till marknadsmässigt pris.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
Taxa för försäljning av kommunal mark 2021-04-30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-20 § 105 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-04-30

 

 

Antagande av ny taxa för försäljning av 
kommunal mark  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag:  
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
ny taxa för försäljning av kommunal mark samt att taxan börjar 
gälla tillsvidare från och med 1 september 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med att ta fram en ny 
taxa för försäljning av kommunal mark som är anpassad till den 
efterfrågan och tillgång som finns på tomter i Lessebo kommun. 
Den nya taxan är ett resultat av utredningar och jämförelser med 
andra kommuner i närområdet.  
 
Taxan samlar all prissättning för försäljning av kommunal mark 
och är uppdelad i tre kategorier:  
 

 Industrimark 
 Flerbostadshus och samhällsfastigheter 
 Småhusbebyggelse 

 
Taxan är även differentierad och uppdelad utefter kommunens 
fyra tätorter som en anpassning till marknadsläget. Strand- och 
sjönära tomter, skogsmark och övrig mark utanför tätort ska enligt 
taxan säljas till marknadsmässigt pris.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av information i ärendet.  
 
Bakgrund 
2017-11-20 beslutade kommunfullmäktige om att fastställa 
tomtpriserna enligt följande: 
 
 Tomtpris för bostadsfastighet 50 kr/kvm exklusive tomter i 

strandnära lägen.  
 Tomtpris för strandnära lägen ska försäljas efter 

högstbjudande dock lägst 50 kr/kvm.  
 Tomtpris för industrifastighet oförändrad 20 kr/kvm.  
 
(Priset avser råmark, exkl. anläggningsavgift för VA, el, fjärrvärme, 
fiber och fastighetsbildningskostnader.) 

 
Beslutsunderlag 
Taxa för försäljning av kommunal mark 2021-04-30 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-04-30

 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 

 

 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
Bilagor 
 
”Beslut KF 2017-11-20 Fastställande av tomtpriser” 
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Taxa för försäljning av 
kommunal mark 
Lessebo kommun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Taxa 

Datum för antagande: 2021-xx-xx § xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige
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  2 Taxa för försäljning av kommunal mark 

 

Priser för försäljning av kommunal mark  
 
Dokumentet samlar all prissättning för försäljning av kommunal mark. Mark som ska säljas 
av kommunen ska följa beslutade riktlinjer.  
 
I kommunens markpris ingår utbyggnad av gata och allmän platsmark. Kommunen kan vid 
försäljning av tomtmark förena försäljningen med villkor om att tomten ska bebyggas inom 
viss tid. Villkoret kan även förenas med skadestånd. 
 
Priser  
Priset, för samtliga tomter, avser råmark, exkl. anläggningsavgift för VA, el, fjärrvärme, fiber, 
fastighetsbildningskostnader samt eventuell planavgift. 
 
Lagfartskostnaden bekostas av köparen vid samtliga förvärv. 
 
Definition fastighet  
Den civilrättsliga definitionen av fastighet framgår av första kapitlet jordabalken. Där 
framgår att fast egendom är jord som är indelad i fastigheter. En fastighet är ett avgränsat 
markområde inklusive de växter, träd (skog) och fasta byggnader som finns på marken. 
 
Undantag ifrån taxan 
Kommunen kan sälja mark till marknadsmässigt pris baserat på extern värdering av marken. 
Pris för mark ska dock inte understiga kommunens självkostnad. Strand- och sjönära tomter, 
skogsmark och övrig mark utanför tätort ska säljas till marknadsmässigt pris.  
 
Kommunfullmäktige kan för enskild markförsäljning fatta särskilt beslut om 
markprissättning till rabatterat pris. Kommunfullmäktige ska då i samma beslut anslå medel 
för att täcka den förlust som uppkommer i mark- och exploateringsbudgeten för den enskilda 
markförsäljningen. 
 
Kommunstyrelsen kan fatta beslut om andra avsteg från taxan.  
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  3 Taxa för försäljning av kommunal mark 

Priser på industrimark 
Pris anges exklusive anslutningsavgifter. Avser industrimark och mark för handelsändamål 
per kvm.  
 

Industriområde Pris 
Hovmantorp 40 kronor per kvm 

Lessebo 30 kronor per kvm 

Skruv och Kosta 20 kronor per kvm 

 

Priser på tomter för flerbostadshus och 
samhällsfastigheter 
Pris anges exklusive anslutningsavgifter 
 

Ort Pris 
Hovmantorp 100 kronor per kvm 

Lessebo 75 kronor per kvm 

Skruv och Kosta 50 kronor per kvm 

 
Priser på tomter för småhusbebyggelse  
Pris anges exklusive anslutningsavgifter 
 

Ort Pris 
Hovmantorp 75 kronor per kvm 

Lessebo 60 kronor per kvm 

Skruv och Kosta 50 kronor per kvm 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2017-11-20

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 105 Dnr 2017/144-25 
 

Fastställelse av tomtpriser 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Tomtpris för bostadsfastighet 50 kr/kvm exklusive tomter i 

strandnära lägen.  
2. Tomtpris för strandnära lägen ska försäljas efter högstbjudande 

dock lägst 50 kr/kvm.  
3. Tomtpris för industrifastighet oförändrad 20 kr/kvm.  
4. Priset, för samtliga tomter, avser råmark, exkl. anläggningsavgift 

för VA, el, fjärrvärme, fiber och fastighetsbildningskostnader. 
5. Tomtpriserna gäller fr.o.m. 2018-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande tomtpriser har inte reviderats sedan 2007.  
2010-11-01 beslutade budgetberedningen att ha oförändrade 
tomtpriser: 

 Bostadsfastigheter 25 kr/kvm 
 Industrifastigheter 20 kr/kvm 

 
Förslag på ovanstående tomtpriser baserar sig på undersökning från 
flertalet kommuner i Kronobergs Län.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2017-10-09. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-31 § 195. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
KFT-nämnden 
Plan- och miljönämnden 
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 98 Dnr 2021/177-1.3.1 
 

Beslut om regler för tomtkö i Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta regler 
för tomtkö i Lessebo kommun.  

 
Ärendebeskrivning 
I takt med att Lessebo kommun växer och efterfrågan på tomter för 
nybyggnation blir större upplever samhällsbyggnadsförvaltningen 
administrativa svårigheter med att på ett rättvist sätt förmedla tomter 
till intressenter. Syftet med tomtkön är därför att på ett rättvist sätt 
förmedla kommunens tomter för småhus till privatpersoner som 
ämnar att bygga ett bostadshus.  
 
I förslaget regleras anmälan och registrering till tomtkön, avgifter, 
metod för tilldelning och anvisning, förtur och köp- och 
försäljningsvillkor.  

 
Hantering av tomtkön sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Beslutsunderlag 
Regler för tomtkö: regler för anvisning och försäljning av tomter 
genom Lessebo kommuns tomtkö 2021-05-06 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-06

 

 

 

Beslut om regler för tomtkö i Lessebo 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
regler för tomtkö i Lessebo kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
I takt med att Lessebo kommun växer och efterfrågan på tomter 
för nybyggnation blir större upplever samhällsbyggnads-
förvaltningen administrativa svårigheter med att på ett rättvist sätt 
förmedla tomter till intressenter. Syftet med tomtkön är därför att 
på ett rättvist sätt förmedla kommunens tomter för småhus till 
privatpersoner som ämnar att bygga ett bostadshus.  
 
I förslaget regleras anmälan och registrering till tomtkön, avgifter, 
metod för tilldelning och anvisning, förtur och köp- och 
försäljningsvillkor.  

 
Hantering av tomtkön sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Bakgrund 
Idag finns ingen officiell tomtkö i Lessebo kommun. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förmedlar tomter i den ordning de 
kommer in.  

 
Beslutsunderlag 
Regler för tomtkö: regler för anvisning och försäljning av tomter 
genom Lessebo kommuns tomtkö 2021-05-06 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

 

Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Regler för tomtkö 
Regler för anvisning och försäljning av tomter 
genom Lessebo kommuns tomtkö 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Regler  

Datum för antagande: 2021-xx-xx § xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige 
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  2 Regler för tomtkö   

Allmänt  
Lessebo kommuns bostadsplanering syftar till att främja bostadsbyggande. Genom tomtkön 
säljer Lessebo kommun tomter till privatpersoner. För bostadsområden med tomter där 
kommunen är markägare sker fördelning av avstyckade och bildade småhustomter i första 
hand genom en kommunal tomtkö. Se taxa för försäljning av kommunal mark antagen av 
kommunfullmäktige 2021-xx-xx § xx för mer information. 

Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av kommunfullmäktige. Avsteg från 
regelverket beslutas i kommunstyrelsen. Hantering av tomtkön sköts av samhällsbyggnads-
förvaltningen.  

Vad är en tomt? 
Med tomt avses obebyggd fastighet. 

Information till medlem i tomtkön  
Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar ut information avseende tomtkön till medlem i första 
hand via e-post och i andra hand via brev. Information om nya villatomter läggs ut på 
kommunens hemsida samt skickas ut till medlemmar.  
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  3 Regler för tomtkö   

Anmälan och registrering 
1. Anmälan görs på särskild blankett eller genom formulär på lessebo.se.  
2. Endast fysiska personer som vid anmälan fyllt 18 år får ansöka om registrering till 

kommunens tomtkö. 
3. Registrering i tomtkö görs från det datum då både anmälan och anmälningsavgift har 

inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
4. Sammanboende och äkta makar får endast göra en anmälan och uppehålla en plats i 

kön. Tomtköanmälan och placering i tomtkön är personlig. Vid en separation eller 
dödsfall betraktas tomtköplatsen som en tillgång i det gemensamma boet och 
parterna avgör själva vem som i fortsättningen ska stå som sökande i tomtkön.  

5. Den sökande ansvarar själv för att anmäla e-poständringar för att behålla sin plats i 
kön.  

6. Avregistrering sker när tomt tilldelats, när köpekontrakt undertecknats, om 
tomtköavgift inte betalas inom föreskriven tid eller efter skriftlig begäran. 
Avregistrering sker vid konstaterande av medvetet lämnade oriktiga uppgifter. 
Återinträde kan ske efter nyanmälan.  

7. Efter tre återtaganden av intresseanmälningar eller ej fullföljda köp förlorar den 
sökande sin ursprungliga plats i tomtkön och placeras sist.  

8. Sökande/medsökande som tilldelats tomt eller småhus genom tomtkön får anmäla sig 
på nytt tidigaste efter fem år. Vid eventuella separationer kan undantag göras.  
 

Avgifter 
1. I samband med anmälan erlägges anmälningsavgift om 100 kronor.  
2. Om avgiften inte erhålls inom föreskriven tid avförs sökande från tomtkön.  

 

Tilldelning och anvisning  

1. Fördelning av tomter sker i turordning till den som avser att bygga permanentboende 
för eget bruk.  

2. Fördelning av lediga tomter sker genom att kommunen sänder ut intresseförfrågan 
via e-post till samtliga registrerade i tomtkön. Sökande har möjlighet att rangordna 
erbjudna tomter och lämna intresseanmälan. Därefter sker anvisning efter köplats i 
tomtkön. 

3. Direktköp: Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning 
återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas 
till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön. Dessa tomter 
publiceras under särskild rubrik på hemsidan och markeras med direktköp på 
kommunens webbplats.  
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  4 Regler för tomtkö   

Förtur  
1. Kommunstyrelsen kan i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, bevilja förtur i 

tomtkön. Den som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt 
tomtköavgift. Synnerliga skäl ska gälla sökande eller någon i sökandens hushåll. 
Ansökan om förtur ska vara skriftlig. 

Köp- och försäljningsvillkor 
1. Den som har anmält intresse och blivit erbjuden tomt har möjlighet att ha den 

reserverad i maximalt två veckor. Inom denna tid skall besked lämnas gällande köp av 
tomten, ja/nej, och inom ytterligare två veckor skall handpenning betalas och 
köpekontrakt undertecknas. 

2. Innan köpekontraktet undertecknas skall handpenning erläggas motsvarande 10 % av 
tomtens köpeskilling. Betald handpenning återbetalas ej. 

3. Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska 
förutsättningar för köp och byggprojekt.  

4. Bygglov ska vara sökt inom ett år från det att handpenningen är betald annars stryks 
reservationen. 

5. Har inte bygglov sökts inom ett år från det att handpenningen är betald och detta inte 
beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen och erlagd 
handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen återbetalas/ersätts 
ej. 

6. Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Överlåtelsen är generell dvs. gäller även mot 
överlåtelse inom familjen och innebär att köparen ej inom två år från tillträdesdagen 
får överlåta fastigheten utan medgivande från Samhällsbyggnadsnämnden. Bebyggd 
tomt med utfärdat slutbesked får överlåtas inom två år från tillträdesdagen. 

7. Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett bostadshus. 
8. Fastigheten överlåts i befintligt skick. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 99 Dnr 2020/246-4.2.2 
 

Detaljplan för del av fastigheten Lessebo 
9:1 - Antagande 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan 
för del av Lessebo 9:1.  
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lessebo och ligger söder 
om Industrigatan och längs med Vintervägen. Planområdet omfattar 
cirka 4 hektar.  
 
Lessebo kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga 
bostäder i olika delar av Lessebo med olika boendeformer. Detta för 
att möta befintlig efterfrågan och framtida behov eftersom 
kommunens invånarantal förväntas öka. Syftet med detaljplanen är 
att skapa möjlighet för bostäder i olika former samt möjliggöra för 
vårdändamål utmed Vintervägen i de nordöstra delarna av Lessebo. 
Detaljplanen medför en förtätning i befintligt område som redan har 
utbyggd infrastruktur i form av gator och VA. Planens flexibilitet 
syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid.  
 
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-10-01 att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade 
området. Planförslaget överensstämmer med Lessebo kommuns ÖP, 
antagen 2018. Planförslaget har varit föremål för samråd och 
granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, kommunala 
förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter möjlighet att lämna 
synpunkter. Samrådsredogörelse har sammanställts efter samrådet 
och efter granskningen har en granskningsredogörelse sammanställd. 
Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-17 § 67 att sända 
planen vidare till kommunstyrelsen för antagande.  
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-17 § 67 
Planbeskrivning 2021-04-22 
Plankarta 2021-04-22 
Granskningsredogörelse 2021-04-22 
Tjänsteskrivelse 2021-04-29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 67 Dnr 2020/169-4.2.2 
 

Ny detaljplan del av Lessebo 9:1 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
anta detaljplan för del av Lessebo 9:1.  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lessebo och ligger söder 
om Industrigatan och längs med Vintervägen. Planområdet omfattar 
cirka 4 hektar.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte 
Lessebo kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga 
bostäder i olika delar av Lessebo med olika boendeformer. Detta för 
att möta befintlig efterfrågan och framtida behov eftersom 
kommunens invånarantal förväntas öka. Syftet med detaljplanen är 
att skapa möjlighet för bostäder i olika former samt möjliggöra för 
vårdändamål utmed Vintervägen i de nordöstra delarna av Lessebo. 
Detaljplanen medför en förtätning i befintligt område som redan har 
utbyggd infrastruktur i form av gator och VA. Planens flexibilitet 
syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-10-01 att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade 
området. Planförslaget överensstämmer med Lessebo kommuns ÖP, 
antagen 2018. Planförslaget har varit föremål för samråd och 
granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, kommunala 
förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter möjlighet att lämna 
synpunkter. Samrådsredogörelse har sammanställts efter samrådet 
och efter granskningen har en granskningsredogörelse sammanställd. 
Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-04-22 
Plankarta 2021-04-22 
Granskningsredogörelse 2021-04-22 
Tjänsteskrivelse 2021-04-29 
Beslut SBNAU 2021-05-10 § 50 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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1(22) 

2021-04-22 

Dnr: SBN 2020/169 

Dnr: KS 2020/246 

Antagandehandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN april 2021 

 

 
Detaljplan för del av Lessebo 9:1, Lessebo, 
Lessebo kommun, Kronobergs län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Kartan visar planområdets läge. Avgränsningen är inte exakt 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 
plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 
den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå 
konsekvenserna av planens genomförande. Plankartan är den handling som är juridiskt 
bindande och anger till exempel vad som skall vara allmän platsmark, kvartersmark 
(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 
kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 
rättsverkan.  Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 
för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 
miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

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

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag 
Lessebo kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika delar av 
Lessebo med olika boendeformer. Detta för att möta befintlig efterfrågan och framtida 
behov eftersom kommunens invånarantal förväntas öka. Syftet med detaljplanen är att 
skapa möjlighet för bostäder i olika former samt möjliggöra för vårdändamål utmed 
Vintervägen i de nordöstra delarna av Lessebo. Detaljplanen medför en förtätning i 
befintligt område som redan har utbyggd infrastruktur i form av gator och VA. Planens 
flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid.  

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

Figur 2 - Processen vid standardförfarande 

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 
sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 
anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit 
laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.  

Planens läge, areal och markförhållanden 
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lessebo och ligger söder om Industrigatan 
längs med Vintervägen. Fastigheten Lessebo 9:1 som detaljplanen berör ägs av Lessebo 
kommun och den i planområdet ingående marken har en areal av cirka 4 hektar.  

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga 

utbredning markerad med röd streckad linje 

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-10-01 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  
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Översiktsplan  

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 
”Framtida bostäder och offentlig verksamhet”. Planförslaget följer översiktsplanens 
intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Markanvändningskarta 

från gällande översiktsplan där 

planområdet ”BOL3” är utpekat för 

bostadsändamål och offentlig 

verksamhet.  

Detaljplaner som berör planområdet    

För planområdet finns det ingen gällande detaljplan. Det har tidigare funnits en 
detaljplan från 1979 som pekade ut området för bostäder men denna har aktivt blivit 
upphävd. Planområdet gränsar i söder till följande detaljplan: ”Detaljplan för Lessebo 
9:1”, lagakraftvunnen den 21 november, 2016. Detaljplanen medger användning BD 
(bostäder, vård/LSS-boende) i högst två våningar.  

Figur 5 – Bilden visar ett urklipp ur detaljplanen som angränsar planområdet.  
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Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen i linje med Lessebo kommuns 
målsättning är kommunen i behov av fler bostäder. Planförslaget innebär en förtätning 
med nya bostäder, huvudsakligen genom att en del orörd skogsmark, både löv- och 
barrskog söder om Industrigatan och väster om Vintervägen tas i anspråk för 
bebyggelse. Planområdet utgör ett strategiskt bra läge för förtätning och byggnation 
eftersom befintlig infrastruktur i form av vatten, avlopp, gator, gång- och cykelvägar är 
redan utbyggt i närområdet och kan då användas utan kostsamma nyinvesteringar. 
Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i omfattning men konstaterar 
samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom planområdet ska behållas och 
sparas i så stor utsträckning som möjligt. Skogsmarken som tas i anspråk för bostäder är 
idag lågt använd och bedöms inte innehålla några höga natur- och rekreationsvärden. 
Det område som ianspråktas är en mindre del av ett större skogsområde och därför är 
bedömningen att påverkan för allmänheten är liten. Detta bedöms därför inte medföra 
någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden naturmark fortsatt är hög i 
området. Kommunens bedömning är att det allmänna intresset av att bygga och skapa 
plats för fler bostäder i detta fall väger tyngre än ett bevarande av den berörda 
skogsmarken.  

Förutsättningar 

Befintlig bebyggelse  

Planområdet är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form 
av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar och 
komplementbyggnader. Området uppvisar en blandning av material, färg och skala. 
Träpanel är det mest förekommande fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland 
annat tegel och puts. Större delen av husen i närområdet är uppförda i en till två 
våningar med inredda vindar som är av varierade ålder och storlek.  

Figur 6 – Foton visar intilliggande bebyggelse 
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Geotekniska förhållande  

Enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i och omkring 
planområdet av sandig morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. Det 
förekommer dock även viss berggrund. I den norra delen av planområdet består 
bergarten av ryolit och i söder av granit. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 3–5 
meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra 
hållfasthetsegenskaper och bra genomsläpplighet. Detta bör inte medföra några problem 
för eventuell bebyggelse eftersom bebyggelse kommer vara av en lättare karaktär med 
fokus på bostad. Vid ny byggnation kan geotekniska undersökningar behöva tas fram. 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 
radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken 
ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 
för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 
finns i anslutning till området. Markfuktigheten i planområdet är relativt lågt. Området 
bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden.  

Figur 7 – Markfuktighetskarta där blå färg visar områden som förväntas ha högre markfuktighet. Bild tagen 

från Skogsstyrelsens GIS-databaser 
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Fornlämningar och kulturmiljö 

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 
okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 
eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 
arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Mark och vegetation  

Planområdet består idag främst av skogsmark som till stor del domineras av löv- och 
björkträd men som även har inslag av barrskog och granskog. Majoriteten av träden är 
förhållandevis unga och därför inte så stora. Inom planområdet finns enstaka större 
grova träd som bör ses som resurser och är värd att bevara så långt det är möjligt vid 
framtida exploatering. Att bevara befintliga uppvuxna träd är av stor betydelse för 
områdets karaktär men har också stor betydelse för dagvattenhantering vilket gör att 
träd bör tas ned med försiktighet. För att undvika att träden skadas vid markarbeten och 
utvecklas till riskträd är det viktigt att visa hänsyn till såväl stam som rötter. Träd kan 
skadas på flera sätt vid arbeten, bland annat genom att rötter grävs av och påverkar 
trädets stabilitet. Om marken runt trädet kompakteras av tunga fordon minskar 
möjligheterna för de finare rötterna att ta upp syre. Den vegetation som finns i området 
kommer i Naturdelen av plankartan att bibehållas i befintligt tillstånd för att 
allmänheten och boende även i framtiden ska kunna använda området. Idag är området 
svårt att nyttja för allmänheten då det inte är framkomligt för alla människor. Inom 
planområdet finns inga uttalade naturvärden eller värdefull vegetation enligt 
Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens sökdatabaser. I Artdatabanken 
finns inga fynd under perioden 1950–2020 av rödlistade arter inom planområdet. Inga 
speciella arter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga fältbesöket i 
området. Väster om planområdet finns däremot ett mindre avskärande dike som 
genomkorsar skogspartiet i nordväst-sydvästlig riktning och används idag för att avleda 
vatten från angränsande skogsmark. Detta dike hamnar utanför det aktuella planområdet 
och bedöms inte ha några värden för allmänhetens tillgänglighet till strandnära lägen 
eller för växt- och djurlivet. Kommunen bedömer att detta dike inte omfattas av 
strandskydd.  

Figur 8 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet  
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Marknivå 

Större delen av planområdet är relativt flackt men på ett par ställen inom området finns 
det några mindre branter. Enstaka stora block finns också i terrängen. Marknivåer inom 
planområdet enligt bilden nedan varierar mellan cirka +165 och +161 meter. 
Lutningsförhållandena är dock inte sådana att exploatering försvåras.  

Figur 9 – Kartan med höjdpunkter inom planområdet 

Markföroreningar 

Marken inom planområdet är skogsmark och är sedan tidigare obebyggt. I Länsstyrelsen 
GIS-databas är planområdet inte utpekat som potentiellt förorenat. Det finns inte någon 
dokumentation som påtalar att industrier eller farliga verksamheter har funnits i 
närområdet.  

Masshantering 

Schaktmassorna kommer återanvändas så långt det är möjligt på platsen. 
Sprängstensmassor från området kommer förläggas i dess lågpunkter. Massorna 
kommer att provtas för att kunna klassificera och hantera dem rätt. Massor som är 
förorenade kommer behandlas på anläggningar med erforderliga tillstånd. Alternativt 
deponeras på deponier som har erforderliga tillstånd. Då området inte är ianspråktaget 
sedan tidigare bedöms det inte finnas några föroreningar i massorna.  
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Offentlig och kommersiell service 

Ingen kommersiell service finns inom eller i direkt anslutning till planområdet, men det 
finns service inom närområdet (gång- och cykelavstånd). Centrala Lessebo ligger endast 
1 km bort från planområdet och där finns bland annat en sporthall, skola för låg- och 
mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutiker, restauranger och en vårdcentral.  

Servitut 

Planområdet berörs inte av några servitut.  

Lek och rekreation 

Då planområdet till största delen består av skog finns det få möjligheter till rekreation 
på grund av tillgänglighet.  

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Den närmsta hållplatsen för busstrafik nås inom cirka 700 meter från planområdet. 
Denna trafikeras av regionbuss med god turtäthet.  

Riksintresse 

Området berörs av riksintresse för totalförsvaret (lågflygningsområde med 
påverkansområde). Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka 
flygsäkerheten och bedöms därför inte ha någon negativ inverkan på riksintresset. 

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inte inom något vattenskyddsområde.   

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden.   

Strandskydd 

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. Strax 
utanför den västra delen av planområdet rinner ett litet vattendrag, Hässlebäcken som 
går genom skogsområdet i nordväst-sydvästlig riktning och den är som bredast cirka 1,5 
meter. Då det inte finns en skarp gräns mellan naturliga och artificiella vattendrag är det 
inte möjligt att göra något generellt uttalande att just detta vattendrag omfattas av 
strandskydd eller inte. En sådan bedömning görs istället från fall till fall. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett tidigt skede haft kontakt med Länsstyrelsen i 
Kronobergs län för att klargöra vattendragets karaktär och om detta ger upphov till ett 
strandskydd eller inte. Länsstyrelsen har vid granskning av vattendragets längd (relativt 
kort), var det börjar (vid landsvägen) samt formen på det (uträtat och tydligt) i 
Länsstyrelsens GIS-databas. Länsstyrelsen har bedömt att detta rör sig om ett dike, se 
gul färg i figur 10 på nästa sida. Detta dike används idag för att avleda vatten från 
angränsande skogsbruksmark och i viss mån även hanterar dagvatten från närliggande 
bostadsområden. Vid platsbesök kunde det konstateras att diket har grumligt vatten med 
en begränsad vattenföring förutom vid perioder med omfattande nederbörd. Diket och 
omgivande miljö bedöms inte ha några egentliga naturvärden och vegetationen vid diket 
är densamma som övriga delar av skogsområdet. Varken värdefulla, ovanliga eller 
känsliga arter vilka skulle kunna indikera ett naturligt vattendrag har kunnat påvisas 
eller observerats. 
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Figur 10 – Kartan över planområde och sträckning av dike 

Hänsyn tas till det befintliga diket genom att en remsa planläggs som naturmark 
”NATUR” i plankartan längs med planområdets västra fastighetsgräns. Grönområdet 
ska fungera som en barriär som markerar den avgränsning som gäller mellan det 
befintliga diket och det aktuella området som ska exploateras. Utgångsläget är ett 
avstånd på cirka 20 meter från angränsat dike och den delen lämnas orörd. Det aktuella 
diket är av sådan ringa art att den inte är dokumenterad i VISS (vattenkarta över 
vattenförekomster).  
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Med hänsyn till ovan information bedömer kommunen att strandskyddsdispens inte 
gäller för detta dike på grund av att det är ett så kallat artificiellt dike. Ett dike är inte ett 
vattendrag i strandskyddets mening och således ger det inte upphov till ett 
strandskyddsområde. Kommunen hänvisar till Mark- och miljööverdomstolen dom; 
målnummer M 10756-14 (2015-06-11).  

Figur 11 – Foton som visar diket väster om planområdet, vilket kommunen inte bedömer omfattas av 

strandskydd   

Gator och biltrafik 

Planområdet kommer vara möjligt att nå via Vintervägen för biltrafik. Vintervägen är en 
mindre asfaltsbelagd kommunal väg med hastighetsgränsen 40 km/tim. Vintervägen har 
en gatubredd på cirka 8 meter utan strikt trafikseparering, men hastigheterna är låga och 
trafiksäkerheten bedöms vara god. En mindre rondell/vändplats finns i området för att 
möjliggöra vändning utan att köra in på fastighetsmark. Övriga gator utanför 
planområdet utgör lokalgator.  

Figur 12 – Bilderna ovan visar Vintervägen 
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Gång- och cykelleder 

I närheten av planområdet finns befintliga gång- och cykelleder. Kartan nedan är ett 
utdrag av översiktsplanen för Lessebo samhälle. De gröna stråken visar gång- och 
cykelleder inom samhället.  

 

Buller 

Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostäder. Värdena ska även tillämpas för skolor, 
förskolor, vårdlokaler och liknande. Gällande bullerriktvärden är 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnaders fasader. Vid uteplats gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

Planområdet påverkas inte av några höga bullernivåer skapade av varken järnväg eller 
vanlig biltrafik. Den närmsta källan till buller är väg 25 som går igenom Lessebo 
samhälle men vägen ligger på ett avstånd av cirka 300 meter från planområdets västra 
del. Sträckan genom Lessebo tillåter en hastighet på 40 km/tim. Enligt Boverket krävs 
det vid denna hastighet och vid ett avstånd på 300 meter att medeldygnstrafiken är 
75 000 bilar för att bullernivån ska komma upp till 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad. Enligt den nationella vägdatabasen ligger dygnstrafiken mellan 
4001–8000 fordon. Detta ger en bullernivå under 50 dBA för det aktuella planområdet, 
vilket är under riktlinjerna för när åtgärder behöver utformas.  

Den andra bullerkällan som också kan förväntas ge upphov till viss risk för 
bullerstörning är Vintervägen. Vintervägen är en kommunal lokalgata som finns direkt 
öster om planområdet. Den är asfalterad och har en för sitt ändamål lämplig standard. 

 Gång- och cykelleder 

 

 

 

 

Planområde  
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För Vintervägen har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar att Vintervägen 
idag har en uppskattad årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 459 fordon/dygn, varav 
antalet lastbilar är 14/dygn (Sierzega, mätår 2017). Hastighetsbegränsningen på 
Vintervägen är 40 km/tim, vilket ger bullernivåer på cirka 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken?”. Detta innebär att bullervärdena håller sig inom de ramar som gör 
att ljudnivån vid bostadsfasad är acceptabel, men uteplats bör ordnas väster om 
eventuellt tillkommande bostadsbyggnad på fastigheten för att uppfylla kravet på buller 
vid uteplatser. En viss ökning av biltrafiken kan antas ha skett från detta mättillfälle, 
men med hänvisning till att inga stora förändringar skett i närområdet bedöms 
trafikökningen som marginell. Eftersom trafikmängden är förhållandevis liten anses 
denna beräkning vara tillräcklig och kommunen gör bedömningen att ingen särskild 
utförlig bullerutredning behöver tas fram.  

Norr om planområdet går Industrigatan som är en kommunal lokalgata med skyltad 
hastighet på 40 km/tim. Den används framförallt av boende i närområdet. Det finns inga 
uppmätta trafikmängder på den aktuella vägen. Enligt ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” 
från Boverket genererar en uppskattad trafikmängd på 1 200 fordon per dygn (högt 
räknat) och skyltad hastighet 40 km/tim samt ett avstånd om 15–20 meter från vägmitt 
(lägsta angivna parametrar) en ekvivalent ljudnivå om 50 dBA till följd av trafiken. 
Detta är under riktvärdena för buller vid bostadsbyggnader/uteplatser.  

Planförslag 

BD (Bostäder/Vård) utmed Vintervägen 

Kvartersmarken har i detaljplanen användningen bostäder och vård, betecknas på 
plankartan med BD. Beteckningen innebär att det är olika användning i olika plan. 
Bestämmelserna är avsedda att i första hand tillåta bostäder (flerbostadshus/lägenheter). 
Bestämmelsen vård D ger flexibilitet i framtiden om vårdbehovet ökar eller annan 
kommunal verksamhet som är att betrakta som vård blir aktuellt. Genom att använda 
planbestämmelsen BD ges även möjlighet för dem som behöver mer vård att bo i 
området. Vilken typ av vårdboende det handlar om regleras dock inte i planförslaget 
utan det avgörs under bygglovsskedet mot bakgrund av det behov som bedöms som 
störst. Nedan följer en beskrivning av vad de olika beteckningarna innebär och hur de 
kan användas.  

B, Bostäder – Med ändamålet bostäder eller bostadsändamål menas även 
bostadskomplement av olika slag. Boendet är verksamhetens huvudsyfte och ska 
dessutom ha varaktig karaktär. I begreppet bostäder ingår flerbostadshus (lägenheter), 
kedjehus och liknande. I användningen ingår även bostadskomplement som parkering, 
tvättstuga, lekplats, miljöhus och likande.  

D, Vård – Vårdändamålet innefattar all slags vårdverksamhet både offentlig och privat 
som avser människor och bedrivs i särskilda lokaler. I användningen ingår även 
kompletterande verksamhet till den huvudsakliga användningen till exempel restaurang, 
parkering, kontor och liknande.  

Byggrätten för bostäder och vård är 35% av fastighetsarean och fastställs på plankartan 
genom egenskapsbestämmelsen ”e1”. Omfattningen av byggrätten motiveras utifrån 
centralt och attraktivt läge med möjlighet till förtätning. Här blir andelen kvartersmark 
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cirka 35 000 m2 stor (naturområdet är ej inräknat). Detta är en generös byggrätt som ger 
verksamheterna möjlighet att utvecklas i takt med att behovet ökar. Flerbostadshus och 
vårdändamål föreslås uppföras med en högsta byggnadshöjd på 13,0 meter, vilket 
möjliggör fyra våningar, beroende på hur byggnaderna och takkonstruktionen utformas. 
Friliggande enbostadshus/radhus/parhus och kedjehus tillåts ha en högsta byggnadshöjd 
på 6,5 meter, vilket tillåter byggnader i två våningar. Byggnadshöjd avser avståndet 
mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan med 45 
graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens tak. Kvartersmarken förses med 
prickmark (mark som inte får förses med byggnad) intill angränsande gata för att 
säkerställa trafiksäkerhet. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena, detta 
regleras med ”b1”. En planbestämmelse om att 1 500 kvadratmeter är minsta 
fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna, 
vilket regleras med egenskapsbestämmelsen ”d1”. En bestämmelse ”b2” har lagts in i 
plankartan som reglerar att minst 40 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig för 
infiltration av dagvatten och får inte hårdgöras. På plankartan finns också en 
planbestämmelse ”n1” som anger att marklov krävs för fällning av träd med en 
stamdiameter över 25 centimeter. Sjuka träd eller träd som innebär uppenbar fara får tas 
ner utan lov. Dagvatten ska omhändertas, renas och fördröjas lokalt inom den egna 
fastigheten genom exempelvis infiltration innan det släpps ut till det kommunala 
dagvattenledningar. Då omkringliggande bebyggelse varierar mycket i storlek och 
utseende så finns inga krav i detaljplanen på hur bebyggelsen ska utformas i form, färg 
eller material i syfte att inte låsa områdets utformning allt för mycket. Bebyggelsens 
utformning och placering kommer att utredas vidare under bygglovsskedet. 

Gator och trafik 

Gatunätet är redan utbyggt i området och kommer inte att förändras. Detaljplanen 
medför inga förändringar för gatunätet, gång- och cykelvägar. In- och utfarter till det 
nya planområdet planeras att ske från Vintervägen. Vägen klarar den trafikökning som 
tilltänkt byggnation bedöms alstra.  

Parkering 

Förtätning av planområdet kan innebära en ökning av antalet bilar till följd av 
tillkommande nya bostäder. Parkeringsplatser för bostads- och vårdändamål får endast 
finnas inom kvartersmarken i detaljplanen. Ingen större allmän parkering planeras. 
Parkeringsfrågan bevakas och hanteras i bygglovsskedet.  
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Dagvatten 

Dagvatten är det tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar 
och andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt SGUs 
genomsläpplighetskarta har området medelhög genomsläpplighet vilket ger möjlighet 
till viss infiltration av dagvatten.  

Figur 13 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet 

Tillkommande dagvatten från planområdet planeras att anslutas till befintligt 
dagvattennät. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i Vintervägen. 
Kapacitet finns för att ansluta planområdet till det kommunala dagvattennätet, men kan 
även alternativt ske genom lokalt omhändertagande inom kvartersmarken i den 
utsträckning det är möjligt innan det leds till det kommunala nätet. För planområdet bör 
inriktningen vara att dagvattnet renas lokalt med naturliga metoder, som infiltration i 
marken. Detta i syfte att minska sårbarheten vid eventuella extrema nederbördsmängder 
och för att minska påverkan på vattenkvalitén i recipienten dit utloppet sker. En hög 
andel vegetationsbevuxen mark är fördelaktigt. Då skapas goda förutsättningar för 
rening och vattenavgång med vegetationens hjälp. Detta kan uppnås på olika sätt genom 
att exempelvis bevara vegetation och anlägga porösa ytor för parkeringar. En 
genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och bidra 
med flödesutjämning och rening av dagvatten. Grus, hålstensbeläggning, beläggningar 
med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt är några beläggningsexempel som 
möjliggör infiltration av dagvatten.  
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Om det planeras gröna ytor eller planteringsytor bör dessa utformas för att ta hand om 
dagvatten. Ytan ska luta bort från eventuellt tillkommande byggnader. Enkla 
infiltrationsytor skapas genom att stuprörets utkastare leder ut vattnet via betongplattor 
till en gräs- eller planteringsyta. Regnbäddar kan utformas upphöjda för att hantera 
takdagvatten men kan också vara nersänkta och då ges möjlighet att även hantera 
markvatten, se figur 14.  

Figur 14 – Exempel på avledning till gräsyta, kv. Inspektoren Kalmar och exempel på växtbädd från Nacka 

kommun 

En planbestämmelse ”b2” har lagts in i plankartan som reglerar att minst 40 % av 
fastighetsarean ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten och får inte 
hårdgöras. För att bevara miljön som träden på kvartersmarken skapar har krav på 
marklov för fällning införts i planen och kravet på marklov för fällning gäller för träd 
med en stamdiameter över 25 centimeter. I planförslaget bevaras delar av skogsmarken 
och planläggs som ett naturområde, ”NATUR” med yta där dagvatten kan fördröjas, 
vilket också säkerställer den funktion som ytan redan har i dagsläget. Skogsmarken som 
kommunen äger utanför planområdet, likväl som de ytor som betecknas ”NATUR” 
inom planområdet kan även användas som en plats för lokalt omhändertagande av 
dagvattnet. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra lokal infiltration av dagvatten 
men också för att säkerställa att området behåller sin naturkaraktär och väl smälter in i 
landskapet. Dagvattnet från skogsmarken tar sig sedan vidare till ett avvattningsdike ” 
Hässlebäcken” och vidare ut i recipienten. Diket hamnar utanför det aktuella 
planområdet och kommer även fortsättningsvis att fungera som en naturlig miljö för 
rening av dagvatten.  

Dessa ovan nämnda åtgärder anses vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk 
och kemisk status i recipienten som miljökvalitetsnormerna för vatten och 
vattenförekomst kräver. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska 
behandlas och klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet. 
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Ställningstagande och motivering 

Miljökvalitetsnormer för luft och buller 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas 
med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Partiklar uppstår vid förbränning men 
också vid slitage av bromsar, vägbanor och däck. Viktiga källor är vägtrafik, 
energiproduktion och industrier. Tillkommande utsläpp utifrån föreslagen exploatering 
bedöms som mycket liten. Då planområdet består av nästan endast skogsmark bedöms 
luftkvalitén vara i bra skick. Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av 
luftkvaliteten eftersom de föreslagna markanvändningar ”BD” som planen tillåter 
endast medför en mindre ökad biltrafik i området. Det är därmed inte tillåtet med någon 
form av industri eller dagligvaruhandel som bidrar till många transporter. Då 
planförslaget endast rör ett mindre antal bostäder lokaliserade intill ett tättbebyggt 
område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt planförslaget bli 
försumbart liten. Området kommer att trafikmatas från befintliga vägar som har en 
relativt begränsad trafikmängd och området lämpar sig för boende och vård. 
Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning till planområdet bedöms 
medföra låga halter av ämnen/partiklar. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar är en faktor som skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel 
än just bil, vilket leder till att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig 
växtlighet inom området hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. 
Miljökvalitetsnormen för luft kommer inte påverkas nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 
status ska nås 2021.  

Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Recipienten och vattenförekomsten för 
dagvattnet från planområdet är Lesseboån; Öjen-Läen. Miljökvalitetsnormen och 
kvalitetskraven är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt 
VISS statusklassning 2017 är den sammanvägda ekologiska statusen för 
vattendragsförekomsten Lesseboån; Öjen-Läen klassad till dålig status. Klassningen 
baseras på statusen för fisk som har klassats till måttlig status och konnektivitet dvs 
passerbarhet för fisk som klassats till dålig status pga påverkan av vandringshinder och 
rensning. Hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har klassats till 
otillfredsställande status, men det är osäkert hur dessa parametrar påverkar den 
ekologiska statusen. Statusen för näringsämnen är klassad till måttlig status pga höga 
fosforhalter och att vattenförekomsten påverkas av avloppsreningsverk och industri. 
Statusen för krom och zink har klassats till god status och statusen för arsenik visar på 
måttlig status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status 
2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något 
områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga 
kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra 
åtgärder.  
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Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då gränsvärdet för bly överskrids. Det 
är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest kostnadseffektiva för att nå god kemisk 
status. Vattenförekomsten får därför tidsundantag 2021 eftersom det är tekniskt 
omöjligt. Utöver halten bly överskrids gränsvärdena för kvicksilver flamskyddsmedel 
med påverkan på miljön (PBDE). Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus 
med undantag för kvicksilver och PBDE. I Sverige överskrids dessa gränsvärden i fisk i 
samtliga vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att 
åtgärda problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av mindre stränga krav. 
Krav ställs istället på att halten av kvicksilver och PBDE inte får öka. 

Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 
verksamheten som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 
Planområdet består i dagsläget av obebyggd skogsmark. En större mängd dagvatten 
kommer alstras när området exploateras och hårdgörs. Kommunala vatten- och 
avloppsledningar finns utbyggda i Vintervägen. Vatten som inte tas upp av växter, jord 
eller avdunstar leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som finns i 
Vintervägen. Rening och fördröjning av dagvattnet måste ske inne på fastigheten innan 
det lämnar området. I planförslaget föreslås en rad olika åtgärder för rening och 
fördröjning, så som genomsläppliga markbeläggningar, växtbäddar, gröna ytor och 
gröna tak. Möjligheten att ta hand om dagvattnet inom området bedöms som mycket 
god. Planbestämmelser har införts på plankartan för att säkra att tillräckliga åtgärder 
anordnas för att inte överskrida riktvärdena eller öka mängden föroreningar från 
planområdet. Genom dessa begränsningar möjliggörs lokalt omhändertagande av 
dagvatten där vattnet har möjlighet att både fördröjas och renas genom infiltration i 
gröna ytor ovanför marken. Detta medför att dagvattnet renats innan det når recipienten 
och bedöms därför inte medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliska-
kemiska faktorerna. De negativa effekterna bedöms dock som marginella. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Planområdet är av begränsad omfattning men 
innebär ändå en förändring för de närboende. Lessebo kommun har genomfört en 
undersökning och bedömer att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. En 
särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken kommer inte att 
upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, 
säkerhet, hushållning av mark och vatten. Detaljplanen innebär en utveckling och 
förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande 
och god resurshållning samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Området är 
strategiskt viktigt att utveckla då det är en del av själva tätorten Lessebo snarare än ett 
område i utkanten av samhället. Detta innebär att inga stora och kostsamma 
investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket följaktligen 
innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett 
plangenomförande. För närboende kommer en nybyggnation enligt planförslaget 
innebära en påtaglig förändring gentemot tidigare. Bedömningen är dock att 
markområdet inte har brukats för rekreation eller dylikt på ett sådant sätt att 
planförslaget innebär att många människors vistelse- eller rekreationsytor förtas. 
Eftersom detaljplanen är flexibel är det svårt att veta vilken typ av verksamhet som 
kommer att etablera sig inom planområdet samt vilken trafikmängd det för med sig. 
Möjliggörandet av ändamål som vård och bostäder, kan medföra ett ökat trafikflöde på 
Vintervägen, men påverkan på närliggande bostadsfastigheter anses vara marginell. Den 
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ökning av trafik som kan väntas i och med planförslaget bedöms inte påverka 
trafikbullernivåerna i sådan grad att lämpliga åtgärder inte kan vidtas om behovet 
uppstår. Trafiksituationen kan även regleras med bland annat fysiska farthinder om 
behov finns. Planförslaget bedöms ha goda förutsättningar att möjliggöra en bra 
boendemiljö med nära tillgång till natur och allmänna kommunikationer. Området 
ligger relativt nära centrum i Lessebo med både offentlig och kommersiell service inom 
räckhåll. Konsekvensen av planförslaget blir att obebyggd mark tas i anspråk för 
bebyggelse vilket innebär att en stor del av skogen inom området kommer behöva 
avverkas. Planområdet berörs inte av några dokumenterade bevarandevärda områden för 
natur- och kulturmiljö. Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-
databas eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar 
eller utpekade värdefulla naturvärden som berörs. Genom att skapa ett naturområde 
mellan Hässlebäcken och bebyggelsen säkerställas att ingen negativ påverkan på bäcken 
förekommer. Planförslagets genomförande bedöms inte heller innebära ökad risk för 
människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen följer intentionerna i gällande 
översiktsplan. Planförslaget kommer inte att medföra att miljökvalitetsnormer avseende 
vatten- och luftföroreningar försämras eftersom planen inte tillåter etablering av 
tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka spridning av föroreningar.  

Genomförandebeskrivning  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande  
Samråd  november 2020 

Granskning  mars 2021 

Antagande   maj 2021 

Laga kraft  juni 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 
föranleder sådana åtgärder.  
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Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att 
kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. 

Avtal 

Inget avtal krävs för framtagandet av detaljplan.  

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsägare och fastighetsbildning 

Kommunen är fastighetsägare av planområdet. Planförslaget medger att cirka 3 hektar 
av nuvarande skogsmark ändras till kvartersmark för bostäder och vårdändamål. 
Kommunen avser genom lantmäteriförrättning avstycka och försälja hela eller delar av 
kvartersmaken (BD) inom detaljplanen för att bilda ny/a fastigheter. Dessa åtgärder kan 
genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft. Behovet bedöms inte finnas att reglera 
fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser. 

Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun. 
För fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller 
dylikt står och ansvarar respektive fastighetsägare för. Inom avstyckad fastighet/-er 
bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av Va-ledningar från en anvisad 
anslutningspunkt av Va-huvudman och Va-avgifter tas ut enligt gällande taxa.  

Fastighetskonsekvenser  

Skogsmark kommer att övergå till kvartersmark för bostäder och vård.  

Ledningar 

Området är inte sedan tidigare exploaterat vilket innebär att det inte finns några 
ledningar dragna för området. Ledningar för både vatten och avlopp går längs med 
Vintervägen. Prickmark som innebär att marken inte får förses med byggnad införs 
närmast gatumarken i norr och öster.  

Inom området har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda 
lågspänningskablar och ett flertal kabelskåp utmed Vintervägen och Industrigatan. Samt 
i den södra delen har E.ON en mellanspänningskabel. För elledning i mark får byggnad 
eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner 
uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför kablar, så 
att reparation och underhåll försvåras. Kablar får inte byggas över eller byggas in. 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flyttningar, skador 
eller ändringar av E.ON:s anläggning bekostas av exploatören. På plankartan sätts ut ett 
4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Det betyder att detta område ska vara 
tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar och får därför inte förses med 
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byggnad. Inom u-område får ingen verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra 
eller försvåra underhåll av ledningar. I detta område har även prickmark lagts till.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala kostnader 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 
detaljplan.  

Anslutningsavgifter 

Exploatören står för att uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis 
flytt av ledningar, anslutningsavgifter och eventuella utredningar inom kvartersmark.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget ger möjligheter för positiva ekonomiska konsekvenser genom att utnyttja 
befintlig infrastruktur och genom ett effektivt markutnyttjande. Fler invånare leder till 
långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter och upprätthåller ett ekonomiskt och 
personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service. 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

En geoteknisk utredning som undersöker den mark som avses omvandlas från natur- till 
bostadsmark kan behövas vid bygglovsskedet.  

Vatten och avlopp 

Kommunala ledningar för både vatten och avlopp går längs med Vintervägen. Vid 
exploatering bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det befintliga va-nätet av 
respektive fastighetsägare.   

Fjärrvärme, el och tele 

I närheten av planområdet finns fjärrvärme, el och tele. Anslutning sker mellan 
fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk anläggning.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  
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Barnperspektivet  
Genomförandet av detaljplanen berör och påverkar barn då det föreslås att tillåta 
bostäder med möjligheter för barnfamiljer att bo i. Genom förtätning av området 
möjliggörs en blandad bebyggelse som kan medföra en socialt blandad befolkning. 
Närheten till god infrastruktur, kollektivtrafik, vård med mera bedöms främja 
möjligheten att bo kvar i området under olika skeden av livet. Bevarandet av naturmark 
och närhet till kringliggande natur skapar goda förutsättningar för lek och rekreation, 
vilket är positivt ur ett barnperspektiv. Detaljplanen anses vara förenlig med 
barnkonventionen eftersom det finns trygga och säkra gång- och cykelvägleder för barn 
och vuxna att ta sig till och från planområdet. Det finns även tillgång till kollektivtrafik i 
planområdets närhet. Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 
barnperspektivet. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter 
under planprocessen. 

Administrativa frågor 

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

Medverkande tjänstemän 

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

SBN
1:2 000Skala

LESSEBO 9:1

SBN

KS

KS

Utförande

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft.

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

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

e1 35%

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK
Omfattning

Utformning

Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. 

Högsta byggnadshöjd i meter för vård och flerbostadshus.

Bostäder, Vård

Marken avsedd för dagvatten

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av 
fastighetsaren är angivet värde i %.

NATUR Naturområde

dagvatten

)13,0

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

Marken får inte förses med byggnad.

b1 Endast källarlösa hus.

u1

BD

b2
Minst 40% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig 
för infiltration av dagvatten och får inte hårdgöras.

Genomförandetid

d11500 Minsta fastighetsstorlek är angivet i kvadratmeter.

Fastighetsstorlek

Högsta byggnadshöjd i meter för friliggande enbostadshus/
radhus/parhus och kedjehus.)6,5

Vintervägen

Industrigatan

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningLessebo 9:1

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Användningsgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns
Administrativ gräns

Planområdesgräns

Mark och vegetation
n1

Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter över 25 cm
Sjuka träd eller träd som innebär uppenbar fara får tas ner utan lov.
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Granskningens genomförande 
Förslaget till detaljplan för del av Lessebo 9:1, har varit ute på granskning under 

perioden 23:e mars till och med 13:e april. Efter granskningen ska de 

synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en 

granskningsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till 

eventuella ändringar.  

Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget 

skickas ut för samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 10 

yttranden.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen har 2020-12-15 lämnat samrådsyttrande i ärendet.  

Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna 

synpunkter avseende tydligare redovisning av buller och masshantering. 

Planbestämmelser avseende dagvatten och skydd av träd har tillkommit.  

Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara 

överprövningsgrundande enligt 11 kap. 10§ PBL.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

2. Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget. 
 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. E.ON 

E.ON Energidistribution AB har inget mer att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

4. Lantmäteriet  

Lantmäteriet har ingen erinran.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

5. Region Kronoberg  

Region Kronoberg har inget att erinra.  
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på förslaget till 

detaljplan.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras 

7. Skogsstyrelsen  

Enligt planerat underlag växer enstaka större träd i berört område vilket också 

Länsstyrelsen påpekar enligt samrådsredogörelsen. Det är viktigt att så många 

träd som möjligt skyddas och sparas, både med tanke på biologisk mångfald och 

med tanke på trädens värde för rekreation och friluftsaktiviteter samt ur estetisk 

synpunkt. Tänk på att träd också kan ta skada om rötter skadas i samband med 

till exempel grävning som utförs för nära.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommunen har i granskningsskedet infört planbestämmelser på plankartan för 

att reducera andelen hårdgjordyta samt bevara träd inom planområdet. Nu finns 

det också med en upplysningstext i planbeskrivningen för att tydliggöra att 

försiktighet ska vidtas vid markarbeten intill trädens rötter vid markarbeten, se 

nedan. 

”För att undvika att träden skadas vid markarbeten och utvecklas till riskträd är 

det viktigt att visa hänsyn till såväl stam som rötter. Träd kan skadas på flera 

sätt vid arbeten, bland annat genom att rötter grävs av och påverkar trädets 

stabilitet. Om marken runt trädet kompakteras av tunga fordon minskar 

möjligheterna för de finare rötterna att ta upp syre”. 

8. Villaägarna Kronoberg 

Då Villaägarna angivit yttrande under samrådstiden och inga större märkbara 

förändringar har skett av detaljplanen till granskningen tillstyrker vi planen, som 

kan skapa en positiv utveckling av tätorten.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

9. Fastighetsägare till Klarinetten 8 

Med tanke på trafikintensiteten på Vintervägen och Industrigatan är min 

synpunkt på den nya detaljplanen att hastigheten ska begränsas till 30 km på 

Vintervägen. Och på Industrigatan från Villagatan. Då trafiken redan har ökat 

med tanke på det nya LSS-boendet längs Vintervägen är det också på sin plats 

med ett parkeringsförbud på Vintervägen då många som jobbar på det nya 

boendet tyvärr ställer sina bilar längs Vintervägen. Annars är det positivt att det 

eventuellt ska bli bebyggt även den sidan av Vintervägen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Hastighetsbegränsningar styrs inte i detaljplan. Det finns inget lagutrymme till en 

sådan detaljstyrning. Hastighet för kommunala gator regleras genom lokala 
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trafikföreskrifter. Införandet av ett eventuellt parkeringsförbud kan inte heller 

regleras i detaljplanen utan skulle i så fall ske fristående genom en lokal 

trafikföreskrift. Parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten och 

inte på den allmänna platsmarken. Den allmänna platsmarken bör inte 

tillgodose ett privat behov för parkeringsuppställningsplatser. I övrigt 

bedömer Lessebo kommun att detaljplanens genomförande inte bidrar till en 

olämplighet på grund av buller och kommer därför inte sätta krav på 

bullerdämpande åtgärder. Trafikökningen kommer öka marginellt när ny 

bebyggelse uppförs och gällande riktvärden för buller beräknas inte överskridas i 

det aktuella läget. Alla bilister har också ett eget ansvar att köra utifrån rådande 

trafiksituation. 

10. Fastighetsägare till Klarinetten 1 

As I read your text on page 8 consultation report, you indicated what we already 

wrote in our first email. Therefore, what we want: 

• Thinking along with the plans, 

• Noise disturbance, 

• No high-rise buildings up close the Vintervägen, 

• And the continuation of the current living pleasure. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

The proportion of increased traffic is considered to be very limited and is not 

considered to affect the local environment for the residents in the area 

significantly, which means that the current guideline values for noise are not 

expected to be exceeded in the current situation.  

Lessebo municipality has extended the amount of land which the future 

developer is not allowed to build within 10 meters from Vintervägen. This means 

that the building cannot get closer to your property om Junitvägen 2 that at least 

35-40 meters. The design and location of the buildings will be investigated 

further during the building permit phase. You will also have the opportunity to 

comment on the building permit application and the proposed design, also where 

should the house building be placed, how high, and more.  

In order to preserve the environment that the trees in the area create, the 

requirement for a land permit for felling has been introduced in the plan and the 

requirement for a land permit for felling applies to trees with a trunk diameter of 

more than 25 centimeters. The plan proposal also preserves parts of the forest 

land and is planned as a nature area, “NATURE”, which also ensures the function 

that the surface already has at present.  

 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 100 Dnr 2020/317-4.2.2 
 

Detaljplan för Sågverket 5 - Samråd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster 
om Brogatan och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster 
om planområdet ligger järnvägsspåret (Kust till kustbanan). I 
nordväst gränsar området till sjön Öjen, i söder av ytterligare 
industrifastigheter och i nordöst övergår sedan landskapet till 
skogsmark som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo 
kommun. Planområdets areal är drygt 48 500 kvadratmeter. 
 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 
2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att 
pröva en större sammanhängande industrifastighet inom 
kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 
kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i 
gällande detaljplan är allmän platsmark, gata eller torg, får tas i 
anspråk för industriändamål. För att möjliggöra ett förvärv måste 
gällande detaljplan ändras. 
 
Syftet är även att möjliggöra en ny kommunal väg som säkerställer 
allmänhetens tillgång till området. Detaljplaneförslaget innebär 
främst administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till 
redan gällande markförhållanden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-17 att sända 
planförslaget på samråd.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-17 § 68 
Underrättelse om samråd, 2021-05-18  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-04-22  
Plankarta, 2021-04-22  
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-04-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 68 Dnr 2021/11-4.2.2 
 

Ny detaljplan för Sågverket 5 m.fl. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på samråd.  

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster 
om Brogatan och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster 
om planområdet ligger järnvägsspåret (Kust till kustbanan). I 
nordväst gränsar området till sjön Öjen, i söder av ytterligare 
industrifastigheter och i nordöst övergår sedan landskapet till 
skogsmark som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo 
kommun. Planområdets areal är drygt 48 500 kvadratmeter. 
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 11–17 §§ ”Samråd”. 
 
Detaljplanens syfte  
Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 
2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att 
pröva en större sammanhängande industrifastighet inom 
kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 
kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i 
gällande detaljplan är allmän platsmark, gata eller torg, får tas i 
anspråk för industriändamål. För att möjliggöra ett förvärv måste 
gällande detaljplan ändras. 
 
Syftet är även att möjliggöra en ny kommunal väg som säkerställer 
allmänhetens tillgång till området. Detaljplaneförslaget innebär 
främst administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till 
redan gällande markförhållanden.  
 
Förenlighet med översiktsplanen 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-04-22 
Plankarta 2021-04-22 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-04-22 
Tjänsteskrivelse 2021-04-29 
Beslut SBNAU 2021-05-10 § 51 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutsexpediering 
Berörda sakägare  
Berörda nämnder och styrelser  
EON  
Lantmäteriet  
Trafikverket  
Länsstyrelsen  
Region Kronoberg 
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Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 
info@lessebo.se. www.lessebo.se 

 

Detaljplan för Sågverket 5 m.fl, 

Lessebo kommun, Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten 
Sågverket 5 m.fl, Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget 
skickas nu ut på samråd och samrådstiden är från och med tisdag 
den 18:e maj 2021 till och med tisdag den 8:e juni 2021 (3 veckor).  
 
Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster,  
bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra inneboende på 
fastigheten om innehållet i denna inbjudan till samråd. Om er 
fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni förmedla denna 
information.  

Anledning till detta brev 
Du får detta brev då din fastighet berörs av ett förslag till ny 
detaljplan. 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan kan förstås som ett juriskt bindande dokument mellan 
kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. En detaljplan 
innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den 
ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna 
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och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen 
ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan 
gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.  

Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900).  
  
PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.  

Läge  
Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, 
väster om Brogatan och innefattar den kommunala vägen 
Hyvelvägen. Öster om planområdet ligger järnvägsspåret (Kust till 
kustbanan). Planområdets areal är drygt 48 500 kvadratmeter. 

Syfte  
Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 
inkom 2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med 
detaljplanen är att pröva en större sammanhängande 
industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande 
detaljplan delas av en kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget 
innebär att mark som i gällande detaljplan är allmän platsmark, 
gata eller torg, får tas i anspråk för industriändamål. För att 
möjliggöra ett förvärv måste gällande detaljplan ändras. 
 
Utöver detta är syftet också att möjliggöra en ny kommunal väg 
som säkerställer allmänhetens tillgång till området. 
Detaljplaneförslaget innebär främst administrativa ändringar då 
planen till stor del anpassas till redan gällande markförhållanden. 

Handlingar  
Underrättelse om samråd, 2021-05-18 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-04-22 
Plankarta, 2021-04-22 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-04-22 
Fastighetsförteckning (finns att tillgå på 
samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 
planområdet som ”Befintliga verksamheter, inkluderar industri”. 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 
motiverar vidare exploatering i området. 
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Påverkan på omgivningen  
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Vad händer sedan?  
Handlingarna ställs ut för samråd. Under samrådstiden ges berörda 
möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. 
Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden 
sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. 
Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet 
bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara 
tillgänglig för granskning.  

Hur lämnar jag synpunkter 
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 8:e juni 2021, 

antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med 
vanlig post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. 

Covid-19 
På grund av rådande läge och rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten finns planhandlingarna endast att ta del av 
digitalt på kommunens hemsida; www.lessebo.se/detaljplaner 
 
Om du inte har möjlighet att läsa handlingarna digitalt eller om du 
vill ha en kopia av handlingarna skickad direkt till dig, antingen 
elektroniskt eller via post. Skicka i så fall ett mail med din adress 
till sayf.noel@lessebo.se och skriv vilken plan det gäller.  

 
Har du frågor angående förslaget är du välkommen att höra av dig 
till Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen antingen via 
telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se 
 
Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på 
kommunens webbplats www.lessebo.se. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  

Sayf Noel 
  
Sayf Noel 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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2021-04-22 

Dnr: SBN 2021/11 

Samrådshandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN april 2021 

 

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

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 
plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 
den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 
konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt 
bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark 
(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 
kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 
rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra 
om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om 
kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

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

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte  
Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 2020-11-25 från 
Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att pröva en större sammanhängande 
industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 
kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i gällande detaljplan är 
allmän platsmark, gata eller torg, får tas i anspråk för industriändamål. För att 
möjliggöra ett förvärv måste gällande detaljplan ändras. 

Utöver detta är syftet också att möjliggöra en ny kommunal väg som säkerställer 
allmänhetens tillgång till området. Detaljplaneförslaget innebär främst administrativa 
ändringar då planen till stor del anpassas till redan gällande markförhållanden.  

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

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

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

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster om Brogatan 
och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster om planområdet ligger 
järnvägsspåret (Kust till kustbanan). Planområdet är beläget cirka 25–50 meter från 
Kust till kustbanans spårområde. I nordväst gränsar området till sjön Öjen, i söder 
av ytterligare industrifastigheter och i nordöst övergår sedan landskapet till 
skogsmark som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. 
Planområdets areal är drygt 48 500 kvadratmeter.  
 
Berörda fastigheter:  Fastighetsägare:                                         
Sågverket 2  - Bakers Aktiebolag i Lessebo                                                                                             
Sågverket 5 och 6 - Diesner Invest Aktiebolag                              
Lessebo 11:2  - Staten Trafikverket                                        
Lessebo 2:86 och 9:1 - Lessebo kommun                             

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

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 
”Befintliga verksamheter, inkluderar industri”. I förslaget till översiktsplan föreslås en 
ny trafikled för fjärrtrafik väster om samhället mellan järnvägen (Kust till kustbanan) 
och industriområdet vid sjön Öjen. Intentionerna med planförslaget bedöms dock inte 
förhindra en eventuell anläggning av en ny led för fjärrtrafiken i framtiden. Detaljplanen 
kan därmed inte anses avvika från intentionerna i kommunens översiktsplan.   

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

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

Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för Sågverksområdet, Lessebo 
samhälle”, lagakraftvunnen den 15 april, 1985. I gällande detaljplan är Sågverket 2, 5 
och 6 planlagd för industriändamål och berörda delar av Lessebo 9:1, 2:86 och 11:2 som 
allmän platsmark - park eller plantering, gata eller torg samt gatutrafik. Byggnader får 
uppföras till en byggnadshöjd om 8,0 meter. Byggrätten styrs inte i gällande plan. När 
nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande 
detaljplanen från 1985 i berörda delar. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Inom planområdet varierar marknivåerna från ca +147,8 i nordöst, ca +148,8 i nordväst 
och ca +149,2 – +149,7 i de centrala och södra delarna. Marken inom planområdet 
består förutom industribyggnaderna av hårdgjorda markytor, belagda med asfalt eller 
grus. Det finns även mindre områden med viss växtlighet (gräs, sly och enstaka träd) 
inom planområdet. Nordväst och nordöst om planområdet finns ett område som är 
skogbevuxet med lövträd och björksly. Kommunen bedömer att inga naturvärden 
kommer att påverkas negativt av planens genomförande, då ytan till stor del redan är 
exploaterad. Inga skyddsvärda träd eller trädallé finns inom planområdet. Planförslaget 
medför inga förändringar jämfört med nuläget. 
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Figur 6 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet.    

Befintlig bebyggelse  

Planområdet är bebyggt och består av ett flertal byggnader som används för 
industriändamål, främst enkla volymer med plåt- och tegelfasad. Bakers AB 
(Bakersgruppen) bedriver idag verksamhet inom planområdet som tillverkar 
framför allt bageri- och storköksutrustning, arbetsbord och kringutrustning för 
lager och industri. Industribyggnaderna är från olika tid och placerade enligt 
verksamhetens behov på fastigheterna. Obebyggd mark inom planområdet kommer 
främst att användas för bland annat körytor, uppställning och parkering kopplade 
till industriverksamheten. Det finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet 
och detaljplanen möjliggör inte för att bygga bostäder. Närmaste bostadshus är 
belägna cirka 200 meter öster om planområdet. Detaljplanen förändrar inte 
gällande förutsättningar för bebyggelse. 
 
Inom planområdet införs bestämmelsen för industri ”J”. Användningen ”industri” 
innebär att det på området kan användas för produktion, lagring, partihandel och 
annan jämförlig verksamhet. Även komplement till verksamheten industri ingår i 
användningen. Högsta byggnadshöjd föreslås bli 8 meter, samma som i gällande 
detaljplan. Byggnadshöjd innebär högsta höjd för byggnad där yttertak möter 
ytterfasad. Exploateringsgraden regleras inte. Avsikten med detta är dock med 
utgångspunkt att byggnation ska ske på ett mer flexibelt vis än vara begränsande. 
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Prickmark där marken inte får förses med byggnad har införts. Utformningen på 
bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 – Bilder som visar befintliga 
industrilokaler   
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Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 
och omkring planområdet av morän och fyllnadsmaterial med jordlager som har hög 
genomsläpplighet. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 5–10 meter. 

Inom planområdet bedöms föreslagen användning i form av industri- och 
tillhörande komplementbyggnader kunna grundläggas på konventionellt sätt utan 
grundförstärkningsåtgärder. Vid exploatering krävs dock att platsspecifika 
geotekniska undersökningar utförs för att kunna ge exakta uppgifter hur 
grundläggning bör genomföras. En generell bestämmelse ”Geoteknisk utredning 
eller besiktning ska genomföras i samband med exploatering av området” har 
införts på plankartan. 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 
radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken 
ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.  

Fornlämningar  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 
okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 
eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 
arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 
för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 
finns i anslutning till området.  

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.  

Markföroreningar 

I Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som potentiellt förorenat. 
Det finns dock potentiella risker i gränsen då det har bedrivits olika verksamheter 
vid det före detta sågverk i Lessebo under lång tid. Eftersom markanvändningen i 
den nya planen ska vara industri och verksamheterna ska fortsätta som idag är läget 
lämpligt för industri. Marken inom området är dock inte undersökt och någon 
historisk inventering är inte utförd. Vid eventuella grävarbeten och exploatering 
ska markundersökningar genomföras för att säkerställa att åtgärden inte för med sig 
några negativa konsekvenser. Påträffas föroreningar sedan i samband med 
provtagning ska dessa saneras till nivån för mindre känslig markanvändning 
(MKM). En generell bestämmelse har införts på plankartan ”Bygglov får inte ges 
förrän markföroreningar har avhjälpts”.  
 
Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken ska den som äger brukar en fastighet ska oavsett 
om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
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olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om föroreningar påträffas, till 
exempel vid schaktning ska tillsynsmyndigheten informeras för samråd om hur 
hantering av schaktmassor och sanering skall ske (MB kap. 10§ 9). 

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

Servitut  

Planområdet berörs av följande servitut: 

• 0761–85/13.3, Förmån, Officialservitut, Väg 
• 0761–85/13.4, Last, Officialservitut, Väg 
• 0761–86/7.1, Ledningsrätt, Avlopp 
• 0761–86/7.2, Last, Officialservitut, Industrispår 
• 0761–86/7.3, Last, Ledningsrätt, Starkström 

Lek och rekreation  

Inom planområdet och nära omgivning saknas områden för lek- och rekreation. I 
Lessebo samhälle finns det lekmöjligheter och runtom samhället mycket grönytor för 
rekreation. 

Riksintresse 

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det 
gäller område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med 
påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka 
flygsäkerheten. 
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Järnvägen Kust- till kustbanan öster om planområdet är utpekad som riksintresse 
av Trafikverket. Kommunen gör bedömningen att riksintresset inte påverkas av 
planförslaget. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 
områden).  

Offentlig och kommersiell service 

Ingen kommersiell service finns inom eller i direkt anslutning till planområdet, men det 
finns service inom närområdet (gång- och cykelavstånd). Centrala Lessebo ligger endast 
1 km bort från planområdet och där finns bland annat en sporthall, skola för låg- och 
mellanstadiet, bibliotek, folktandvård, Folkets hus, livsmedelsbutiker och restauranger. 
Lessebo tätort har en vårdcentral. 

Parkering 

Parkeringsbehov för bilar och cyklar ska lösas inom fastigheten.  

Gator och trafik 

Genom planområdet går en befintlig kommunal väg, Hyvelvägen med reglerad 
hastighet 40 km/tim som avslutas med en vändplan och därefter övergår den i en mindre 
grusväg mot norr. Hyvelvägen delar industriområdet i två delar, vilket medför att vägen 
fungerar som köryta för de som arbetar inom området och rör sig mellan dessa 
verksamheter. På vägen blandas tunga transporter med truckar och andra arbetsfordon 
som är relaterad till Bakersgruppens industriella verksamhet samt oskyddade trafikanter 
som vill tillträda skogen och sjön Öjen använder denna väg. Bakersgruppen ser dagligen 
en fara i att allmänheten färdas på Hyvelvägen bland truckar med gods samt lastbilar. 
Bakersgruppen önskar ta över Hyvelvägen för att kunna integrera vägområdet i 
industrifastigheterna. Genomförandet av detaljplanen leder till att den idag kommunala 
vägen Hyvelvägen upphör vara en allmän gata och mark överförs till angränsande 
industrifastigheter. Detta innebär förbättrad logistik för verksamheten och att transporter 
kan ske på ett säkrare sätt. 

Figur 9 – Bilden till vänster visar Hyvelvägen. Bilden till höger visar grusvägen mot norr.   
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En ny lokalgata kommer att anläggas med möjlighet till rundkörning runt 
verksamhetsområdet för bättre framkomlighet. Det innebär att Lessebo kommun har 
rådighet över marken och ansvarar för drift och skötsel. Detta för att säkerställa 
allmänhetens tillgänglighet till skogsområdet norr om planområdet och sjön Öjen. Den 
nya gatan sträcker sig från Brogatan vid järnvägsövergången i öster fram till 
Hyvelvägens nordligaste del. Gatan kommer att ha en körbredd på 3 meter med 
beläggning av grus. I detaljplanen regleras gatan som GATA1 – Lokalgata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 – Förslag på ny vägsträckning i blått som blir kommunal. Rött är befintlig väg som Bakersgruppen 
önskar ta över.  
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Direkt öster om planområdet går Brogatan som är en lokalgata, vilken kommer fortsätta 
ha sin nuvarande sträckning. Den skyltade hastigheten är 60 km/tim på Brogatan. 
Kommunen är väghållare. 

Figur 11 – Bilden visar Brogatan.  

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 450 meter från Lessebo station med tåg mot Växjö och Malmö 
och intill stationen stannar bussar som går till exempelvis Kosta, Skruv och Växjö. 
Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Lessebo samhälle. De gröna stråken 
visar gång- och cykelleder inom samhället. 

 Gång- och cykelleder 

 

 

 

Planområde  
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Buller från väg- och spårtrafik  

Planområdet påverkas av buller från två håll, dels från järnvägsspåret (Kust till 
kustbanan) och dels från Brogatan. Ljudnivåer från spårtrafik och vägar regleras från 
och med 2015 i förordningen (2015:216) om trafikbuller med ändring 2017:359. 
Förordningens riktvärden för trafikbuller utomhus avser endast bostäder och berör inte 
användningen som fastigheten Sågverket 5 m.fl, planläggs för. Naturvårdsverket har 
däremot riktlinjer gällande buller för ny industri till närliggande bostäder enligt 
följande: 

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

Pågående verksamheter kommer att fortgå på samma sätt som i dag. Den närmsta 
omgivningen består av olika verksamheter som inte påverkas i så stor utsträckning av 
buller. Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till gator med mycket 
genomfartstrafik. Majoriteten av trafiken inom industriområdet består av trafikanter 
med anknytning till verksamheterna inom området. Planförslaget medger ingen 
bostadsbyggnation och närmsta bostadsfastighet ligger på ett avstånd från plangränsen 
om cirka 200 meter. Vilket är ett relativt långt avstånd mellan verksamheter och 
bostäder och bedöms inte kunna störas av verksamhetens buller. Transporter till och 
från industriområdet kommer i framtiden fortfarande ske via Brogatan och Hyvelvägen, 
vilket gör att det inte bedöms bli någon belastning på boendemiljön jämfört med 
dagsläget. 

Kust- till kustbanans spårområde öster om planområdet är en transportled för farligt 
gods, vilket kan påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under 
transporten. Kust- till kustbanan trafikeras av framför allt persontåg men även en hel del 
godstransporter. Vid urspårning finns också en risk för att tåget träffar och skadar 
människor och byggnader i omgivningen, oberoende på om det rör sig om ett godståg 
eller persontåg. Huruvida personer i omgivningen skadas eller inte beror på hur långt 
ifrån rälsen en vagn hamnar efter urspårning. Risken för mekanisk påverkan av 
urspårande tåg begränsas till området närmast banan cirka 25–30 meter, vilket är det 
avstånd som urspårade vagnar i de flesta fall hamnar inom, se figur 11 på nästa sida.  
Endast cirka 0,5 av urspårande tåg hamnar längre ifrån spåren än detta avstånd. För att 
säkra avstånd för störningar/olyckor från järnvägen planläggs ett område på 3 meter 
med prickmark där mark inte får förses med byggnader. Plangränsen ligger 55 meter 
från spårmitt vilket ger ett säkerhetsavstånd på 58 meter för ny industribebyggelse, detta 
anges som en skyddszon för riskhänsyn kring transportleder i RIKTSAM (riktlinjer för 
riskhänsyn i samhällsplaneringen).  

Markanvändningen som planeras är endast avsedd att möjliggöra verksamheter som inte 
bedöms vara av störningskänslig art. Människor kommer enbart att arbeta och/eller 
tillfälligtvis uppehålla sig här. Därför kan den grad av buller som ändå uppstår nära 
järnvägen godtas. Buller från trafiken på omgivande vägar bedöms kunna komma att 
öka något som en konsekvens av planförslaget, men planen bedöms ändå genomförbar. 
En riskanalys har därför inte tagits fram och skyddsåtgärder anses inte nödvändiga. Det 
finns ingen bebyggelse i närheten av den nya kommunala vägen. Eventuellt trafikbuller 
från den nya vägen drabbar därför inga närboende. Den nya gatan kommer inte att 
passera genom järnvägen och bedöms inte påverka detta. 
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Figur 11 – Illustration över schematisk urspårning och påverkansavstånd.  

Strandskydd 

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. 
Planområdet ligger i direkt anslutning till sjön Öjen. För sjön Öjen gäller som regel 
ett strandskydd av 100 meter från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. I 
gällande detaljplan är strandskyddet upphävt inom kvartersmark för 
industriändamål ”J” och inom allmän platsmark, gata eller torg. Strandskyddet 
återinträder dock när en ny detaljplan upprättas. Strandskyddet föreslås upphävas 
inom kvartersmarken för industriändamål och lokalgata. Som särskilt skäl för att 
upphäva strandskyddet åberopas att: 
 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften 

 
Området är redan ianspråktaget för industriändamål och att marken redan är 
hårdgjord och stängslad på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. Marken inom planområdet är helt anpassat för människan och 
mänskliga aktiviteter och utgörs i stora delar av öppna ytor för 
lastning/varuhantering samt parkering. Området känns relativt stängt/inhägnat för 
allmänheten som inte har ett specifikt ärende i området. Marken saknar betydelse 
för växt- och djurlivet.  
 
Området, där en ny kommunal väg planeras är sedan tidigare planlagd för gata och 
där har det gått en väg tidigare som emellertid inte använts. Vägområdet är idag 
igenväxt men man kan fortfarande se spår av den i terrängen. Bilden på nästa sida 
visar vägen som det såg ut på 1970-talet.  
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Figur 12 – Flygfoto som visar vägen som den såg ut på 1970-talet som man vill öppna upp igen. Bildkälla: 
Lantmäteri 

Figur 13 – Bilder som visar vägen som man vill öppna upp igen.  
 
Allmänhetens tillgänglighet till sjön bedöms inte förändras eller påverkas negativt på 
kort eller lång sikt vid genomförandet av planförslaget. Allmänhetens tillgång till sjön 
Öjen med angränsande skogsområde i norr påverkas inte, då med hjälp av den nya 
vägen behöver allmänheten inte ta omvägen runt och igenom hela industriområdet, utan 
kan tillträda skogen och sjön från Brogatan/järnvägsövergången. Allmänheten har även 
god tillgänglighet till sjön Öjen genom andra stigar och vägar i planområdets närhet. 
Upphävande av strandskyddet görs genom att plankartan förses med en administrativ 
planbestämmelse, ”a” med index ”strandskyddet är upphävt”. 
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Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 
andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Det finns inga 
kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet. Idag tas dagvattnet 
omhand lokalt genom infiltration på respektive fastighet. Stora delar av 
industrifastigheterna är antingen bebyggda eller består av asfalterade ytor. Det är därför 
viktigt att de ytor med genomsläppligt material som gräs och grus samt de flesta träden 
får vara kvar för att ta hand om dagvattnet. Det finns inga ytor ovan mark där till 
exempel en dagvattenanläggning skulle kunna anläggas utan att ta bort något som för 
företaget är angeläget att ha kvar. En planbestämmelse, betecknad ”b1” reglerar att max 
80% av kvartersmarken för industri får hårdgöras till vilket räknas både byggnader och 
hårdgjorda markytor. Det är nästan lika mycket som är hårdgjort idag och det är viktigt 
att dessa ytor inte ökar eftersom marken är så hårt exploaterad. Avrinningshastigheten 
på dagvattnet förväntas inte öka då mängden hårdgjorda ytor inte ökar från dagsläget 
vid ett genomförande av planen.  

Om det blir aktuellt att driva en tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka 
spridning av föroreningar/oljespill måste det finnas fastställda rutiner och utrustning för 
att förhindra att eventuella föroreningar når recipienten. Denna fråga regleras närmare 
inom ramarna för verksamhetens miljötillstånd. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Kommunen har upprättat en undersökning om 
betydande miljöpåverkan för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en 
betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget 
inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljö. Då planområdet utgörs av industrimark kan såväl befintliga 
som framtida etableringar påverka miljökvalitetsnormerna för luft genom emissioner 
från processer som medför emissioner till luft och transporter. Vilken påverkan 
planförslaget kan få på miljökvalitetsnormerna är avhängt på vilken typ av verksamhet 
som etableras samt vilken rening som installeras. Mest sannolikt torde en påverkan vara 
genom kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid samt flyktiga organiska 
kolväten som bidrar till bildandet av marknära ozon och möjligen partiklar. Genom 
rening av emissioner till luft kan påverkan på miljökvalitetsnormerna minimeras 
avsevärt. Frågan om miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas hanteras därför bäst i de 
anmälnings- eller tillståndsprocesser som krävs för en eventuell etablering av en 
betydande miljöfarlig verksamhet inom planområdet, alternativt genom tillsyn och 
beslut på de redan etablerade verksamheterna.  

 

 

68



Dnr: SBN 2021/11  17(22)  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 
status ska nås 2021. 

Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Recipienten och vattenförekomsten för 
dagvattnet från planområdet är Lesseboån; Öjen-Läen. Miljökvalitetsnormen och 
kvalitetskraven är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt 
VISS statusklassning 2017 är den sammanvägda ekologiska statusen för 
vattendragsförekomsten Lesseboån; Öjen-Läen klassad till dålig status. Klassningen 
baseras på statusen för fisk som har klassats till måttlig status och konnektivitet dvs 
passerbarhet för fisk som klassats till dålig status pga påverkan av vandringshinder och 
rensning. Hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har klassats till 
otillfredsställande status, men det är osäkert hur dessa parametrar påverkar den 
ekologiska statusen. Statusen för näringsämnen är klassad till måttlig status pga höga 
fosforhalter och att vattenförekomsten påverkas av avloppsreningsverk och industri. 

Statusen för krom och zink har klassats till god status och statusen för arsenik visar på 
måttlig status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status 
2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något 
områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga 
kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra 
åtgärder.  

Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då gränsvärdet för bly överskrids. Det 
är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest kostnadseffektiva för att nå god kemisk 
status. Vattenförekomsten får därför tidsundantag 2021 eftersom det är tekniskt 
omöjligt. Utöver halten bly överskrids gränsvärdena för kvicksilver och bromerad 
difenyleter (PBDE). Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). I Sverige överskrids dessa 
gränsvärden i fisk i samtliga vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska 
förutsättningar att åtgärda problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av 
mindre stränga krav. Krav ställs istället på att halten av kvicksilver och PBDE inte får 
öka. 

Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande 
miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Spillvattnet omhändertas 
genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. Eventuellt processvatten från industrier 
etablerade i området förväntas att omhändertas på ett kontrollerat och vedertagna sätt, så 
att ingen risk för påverkan på vattenförekomsten ska föreligga. Detta bör tillgodoses 
genom tillsyn samt villkor eller försiktighetsmått i beslut för de etablerade 
verksamheterna. Om detta sker bedöms planförslaget inte behöva medföra någon 
påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna i vattenförekomsten. 
Planförslaget medför ingen utfyllnad eller anläggande i vatten som kan påverka 
recipientens hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Grundvattnets kvantitativa status 
bedöms inte beröras av planförslaget. Det bedöms därtill som osannolikt att de 
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industriverksamheter som finns eller kan etableras inom planområdet ska medverka till 
att grundvattnens kemiska status ska försämras. Genom tillsyn och krav på 
verksamhetsutövarna kan utsläpp av processvatten eller annat avlett vatten ske 
kontrollerat och skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spill eller läckage. Därigenom 
bedöms risken för att grundvattenförekomstens kemiska eller kvantitativa kvalitetskrav 
ska riskera att försämras som liten. Planens genomförande bedöms inte få någon negativ 
konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. 

En planbestämmelse ”b1” på plankartan reglerar att max 80 % av marken för industri får 
hårdgöras, dit både byggnader och asfalterade ytor räknas. För luft och buller etc. finns 
gällande gränsvärden för industriverksamhet som skall följas. Dessa kontrolleras vid 
tillsyn av tillsynsmyndigheten samt vid en eventuell tillståndsansökan eller anmälan av 
verksamhet enligt Miljöbalken. Detta medför att detaljplaneförslaget inte kommer att 
medföra någon nämnvärd negativ miljöpåverkan. En generell bestämmelse 
”Verksamheter får inte vara störande för omgivningen. Gällande riktvärden för luft och 
buller etc. ska följas”, har införts på plankartan som säkerställer att gällande 
gränsvärden inte överskrids.   

Konsekvenser av planförslaget 
Den föreslagna detaljplanen innebär att markanvändningen av allmän plats, gata eller 
torg omvandlas till kvartersmark för industriändamål. Allmänheten har i dagsläget 
tillträde till planområdet då vägen, Hyvelvägen är allmän platsmark. Efter planens 
genomförande avses aktuella delar av fastigheten Lessebo 2:86 säljas och bli privat. 
Hyvelvägen stängs för allmän trafik. Den förändrade förändringen från lokalgata till 
kvartersmark och dess bidrag till områdets biltrafik bedöms som begränsad. 

Planens genomförande bedöms inte innebära negativ påverkan på miljön, då 
planändringen avser att reglera befintlig markanvändning och inte syftar till införande 
av ny störande verksamhet. I realiteten är fastigheterna redan idag ianspråktaga av den 
verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av förändringen får därför 
anses vara mycket små. Planens genomförande bedöms därför inte ge en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Planområdet berör inga 
områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt 
Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 
nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. Närmsta bostadsfastighet ligger 
på ett avstånd av cirka 200 meter öster om planområdet. Gällande gränsvärden för buller 
bedöms inte överskridas. Kommunen bedömer inte att planförslaget medför några 
negativa konsekvenser gällande miljöpåverkan.  

Att bedöma planområdets inverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och vatten är helt 
avhängt på vilken typ av verksamheter som finns etablerade där samt hur väl tillsyn sker 
och vilka villkor eller försiktighetsmått som ställs genom beslut på 
verksamhetsutövarna. Om de etablerade verksamheterna har vedertagen rening av 
emissioner till luft och vatten samt skyddsåtgärder som förhindrar påverkan på 
grundvattnet, bedöms planförslaget inte försämra möjligheterna för att 
miljökvalitetsnormerna för luft och vatten kan komma att uppfyllas. Mängden dagvatten 
som ökar på grund av planförslaget bedöms bli liten och några särskilda anordningar för 
detta bedöms inte behövas. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, 
bensin och andra föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas 
inom fastigheten innan det leds vidare ut till recipienten.  
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Genomförandebeskrivning  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  maj 2021 

Granskning  augusti 2021 

Antagande  oktober 2021 

Laga kraft  november 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark.  

Kostnader för planläggning 

Kommunen står för kostnaderna av detaljplanearbetet och därtill hörande utredningar.  

Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med 
genomförandet av detaljplanen. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Ansvarsfördelning  

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.  

Lessebo 2:86 

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

Sågverket 5 och 6 samt del av Lessebo 11:2 

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

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

För detaljplanens genomförande ska cirka 3 000 kvadratmeter överföras från del av 
fastigheten Lessebo 2:86 till den industriverksamhet som finns på Sågverket 2. Detta då 
den del av Lessebo 2:86 som tidigare utgjort allmän platsmark, gata eller torg i denna 
plan får bestämmelsen industri. All mark inom planområdet avsedd för industri (del av 
Lessebo 2:86, Sågverket 2, 5 och 6) ska läggas samman för att bilda en ny större 
sammanhängande industrifastighet. På marken som tillförs finns ledningsrätt och 
ledningar. 

Figur 14 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   
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Del av fastigheterna Sågverket 5 respektive 6 samt del av Lessebo 11:2 är i detaljplanen 
utlagd som allmän plats – GATA1. Denna del av Sågverket 5 och 6 samt Lessebo 11:2 
föreslås överföras till den kommunala stamfastigheten Lessebo 9:1 för den nya vägen. 
Den nya vägen blir cirka 950 kvadratmeter stor.  

Figur 15 – Förslag till fastighetsreglering. Område som föreslås tillfört Lessebo 9:1.  
 
Fastighetsregleringen bekostas av Bakersgruppen. Lessebo kommun biträder genom att 
skicka in ansökan till Lantmäteriet. Bakersgruppen bekostar också byggnation av den 
nya vägdragningen enligt upprättat planavtal. Ansvar för bildande av ledningsrätt faller 
på ledningsinnehavaren. 

Inom kvartersmark har fastighetsägare ansvar för genomförandet av förslaget enligt 
detaljplanens bestämmelser samt den fortsatta skötseln inom området. 

För allmän plats inom detaljplanen är det kommunalt huvudmannaskap. Därav har 
kommunen ansvar för att underhålla samt sköta den allmänna platsen.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift 
tas därmed inte ut för bygglov. 

För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att utveckla 
fastigheten och därmed dess värde.  

Konsekvenser gällande barnperspektivet  
Ur ett barnperspektiv medför framtaget planförslag ingen större påverkan på barn inom 
området då föreslagen markanvändning (industri) inte är en målpunkt för barn. Aktuella 
fastigheter är redan bebyggda och detaljplaneförslaget innebär i princip enbart 
administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan gällande 
markförhållanden, vilket inte medför någon påverkan på barn och unga. Planområdet 
bedöms inte heller medföra risker på barns hälsa och säkerhet i ett större perspektiv. 
Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under 
planprocessen. 
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Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 

Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Nya byggnader ska anslutas 
till det kommunala Va-nätet. Om verksamheten är av den karaktär att risk för oljespill 
föreligger ska en oljeavskiljare installeras. 

Ledningar 

Befintliga ledningar och u-områden inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge 
och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. U-områdens innebörd är att marken 
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Ledningsägare ansvarar för 
att ledningsrätt söks. Prickmark där marken inte får förses med byggnad har införts.  

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 
respektive teknisk infrastruktur.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  

Administrativa frågor 

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

Medverkande tjänstemän 

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

Orienteringskarta

(A3) SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för

Granskning 

Antagande

Laga kraft 

Sayf Noel
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Conny Axelsson
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Upprättad:  2021-04-22
Reviderad: 

Instans

SBN
1:2 000Skala

SBN

KS

KS

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft

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

Marken får inte förses med byggnad

)8,0 Högsta byggnadshöjd angivet i meter 

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

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Byggnadens omfattning

Industri

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Genomförandetid

Utförande
Endast 80% av kvartersmarken för industri får hårdgöras

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2021-04-22
Koordinatsystem i plan: SWEREFF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningSågverket 5 m.fl.

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

Användningsgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

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

J

Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

b1

Strandskydd

GATA1 Lokalgata

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark

Strandskyddet är upphävt inom lokalgata

u1

a1

a2

75



1(6) 

2021-04-22 

Dnr: SBN 2021/11 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för Sågverket 5 m.fl.  

Lessebo samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning 

samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas. Bedömningarna är 

preliminära. Ny kunskap som tillförs detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i 

denna checklista måste omvärderas.  

Planens syfte:  

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

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

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

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

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

förvärv måste gällande detaljplan ändras. Utöver detta är syftet också att möjliggöra en ny 

kommunal väg som säkerställer allmänhetens tillgång till området. Detaljplaneförslaget 

innebär främst administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan gällande 

markförhållanden. 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad markanvändning?  X  Planen innebär att mark som i gällande 

detaljplan är allmän platsmark, gata eller 

torg, får tas i anspråk för industriändamål.  

Ökad exploatering?   X Planen medger en något utökad 

markanvändning för industriändamål. 

Utökningen bedöms vara av begränsad 

karaktär.   

Behov av följdinvesteringar?   X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X  

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  
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Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3–4 kap MB  X Hela planområdet är av riksintresse för 

totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det gäller 

område med särskilt behov av hinderfrihet, ett 

lågflygningsområde med påverkansområde. 

Planförslaget innefattar inga höga objekt som 

kan påverka flygsäkerheten. 

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X Planområdet omfattas inte av några höga 

naturvärden enligt naturvårdsprogram och det 

finns inga inventerade nyckelbiotoper i 

området. Inga värdefulla naturvärden berörs.  

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar  X  

Strandskydd, vattendrag  X I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt 

inom kvartersmark för industriändamål ”J” och 

inom allmän platsmark, gata eller torg. 

Strandskyddet återinträder dock när en ny 

detaljplan upprättas. Strandskyddet föreslås 

upphävas inom kvartersmarken för 

industriändamål och lokalgata. Som särskilt 

skäl för att upphäva strandskyddet åberopas 

att: Området har redan tagits i anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  

Öp/föp/Dp  X Gällande översiktsplan antagen 2018 pekar ut 

det aktuella planområdet som ”befintliga 

verksamheter, inkluderar industri”. 

Planförslaget följer översiktsplanens 

intentioner och därmed motiverar vidare 

exploatering i området.  

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt MB? 

 X Föreslagen markanvändning utgörs av 

industri. Viss industriverksamhet är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt Miljöbalken. 
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Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark  X  Mark som tidigare har varit allmän platsmark 

kommer efter planens antagande kunna tas i 

anspråk för industriändamål. Planens ingrepp 

är av sådan karaktär att påverkan bör vara 

relativt liten.  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation   X  

Djurliv   X Inga områden som av Skogsstyrelsen klassas 

som nyckelbiotoper, sumpskogar eller 

utpekade värdefulla naturvärden som berörs.  

Landskapsbild/stadsbild   X   

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X Planförslaget medför att pågående 

markanvändning av industri fortgår. Den 

utökning av industrimark jämfört med 

gällande detaljplan bedöms vara av mycket 

begränsad karaktär. Miljöpåverkan på 

omgivningen bedöms inte öka jämfört med 

hur nuvarande verksamhet i dagsläget 

påverkar omgivningen.   

Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap MB) 

eller andra riktvärden?  

 X Gällande regler och riktvärden för industri 

skall följas. Regleras vid tillsyn av 

tillsynsmyndigheten samt vid eventuell 

tillståndsansökan eller anmälan av 

verksamhet enligt Miljöbalken.   

Behöver åtgärder vidtas för 

att hantera dagvatten? 

 X En planbestämmelse, betecknad ”b1” reglerar 

att max 80% av kvartersmarken för industri får 

hårdgöras till vilket räknas både byggnader 

och hårdgjorda markytor. 

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

 X  
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Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X Gällande regler och riktvärden för industri 

skall följas. Regleras vid tillsyn av 

tillsynsmyndigheten samt vid eventuell 

tillståndsansökan eller anmälan av verksamhet 

enligt Miljöbalken.   

Vibrationer   X  

Buller   X Transporter till och från industrin avses i 

framtiden ske via Brogatan och Hyvelvägen 

(som idag), vilket gör att det inte blir någon 

skillnad avseende belastning på boendemiljö 

etc. jämfört med idag. Närmsta 

bostadsbebyggelse ligger cirka 200 meter 

norr om planområdet. Mot bakgrund av detta 

bedöms inte närliggande fastigheter påverkas 

negativt av trafikbuller.  

Ljus   X  

Säkerhet (innebär planens 

genomförande risker som 

explosion, brand, strålning, 

farligt gods etc?)  

 X Detaljplanen medger ingen användning som 

bidrar till risk för säkerheten i området.  

Otrygga miljöer skapas  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & vattenanvändning   X Området är redan ianspråktaget för 

industriändamål och planens ingrepp är av 

sådan karaktär att påverkan bör vara relativt 

liten.  

Naturresurser   X  

Transportrörelser  X  

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X Inget sådant område berörs.  

Trafikmiljö, närmiljö    X   
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Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X  

Parkeringsmöjligheter  X Parkering löses på egna fastigheten.  

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

 X  

2. Frisk luft   X  

3. Bara naturlig försurning   X  

4. Giftfri miljö   X Objekt utpekade av Länsstyrelsen som 

potentiellt förorenade finns inom 

planområdet. I samband med exploatering i 

området bör markundersökning genomföras. 

5. Säker strålmiljö   X  

6. Ingen övergödning   X  

7. Levande sjöar och 

vattendrag  

 X  

8. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X  

9. Våtmark/sumpskog   X  

10. Levande skogar   X  

11. Ett rikt odlingslandskap   X  

12. Ett rikt växt- och djurliv  X Området saknar dokumenterade naturvärden 

kopplat till växt- och djurliv. Inga sådana 

sällsynta och rödlistade arter är kända i 

området.  

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

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

till kvartersmark för industriändamål. Allmänheten har i dagsläget tillträde till planområdet då vägen, 

Hyvelvägen är allmän platsmark. Efter planens genomförande avses aktuella delar av fastigheten 

Lessebo 2:86 säljas och bli privat. Hyvelvägen stängs för allmän trafik. Den förändrade förändringen 

från lokalgata till kvartersmark och dess bidrag till områdets biltrafik bedöms som begränsad. 

 

Planens genomförande bedöms inte innebära negativ påverkan på miljön, då planändringen avser att 

reglera befintlig markanvändning och inte syftar till införande av ny störande verksamhet. I realiteten 

är fastigheterna redan idag ianspråktaga av den verksamhet som planförslaget syftar till och 

konsekvenserna av förändringen får därför anses vara mycket små. Planens genomförande bedöms 
därför inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. 
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Planområdet berör inga områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar 
enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 
nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. Närmsta bostadsfastighet ligger på ett 
avstånd av cirka 200 meter öster om planområdet. Gällande gränsvärden för buller bedöms inte 
överskridas. Kommunen bedömer inte att planförslaget medför några negativa konsekvenser 
gällande miljöpåverkan. 

 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

2021-04-22 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Lessebo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 101 Dnr 2021/9-4.2.2 
 

Detaljplan för fastigheterna Skytte 1 och 
6 - Samråd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på planförslaget.  
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och 
angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i 
väster och norr till privatägda bostadsfastigheter i två våningar. 
Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.  
 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 2020-
01-12 från företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen är att för 
fastigheten Skytte 1 ändra tillåten markanvändning från vårdändamål 
(D) till bostadsändamål (B). De övriga planbestämmelserna som finns 
på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara 
detsamma.  
 
För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta 
byggnadshöjden från 4,0 meter till 6,5 meter, vilket i praktiken 
medger två våningar från 250 m2 till 1 200 m2 så att fastigheten blir 
mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens avsikt är att i 
framtiden kunna bygga bostäder på fattigheten. Detta görs för att få 
en större flexibilitet att möta framtida behov och önskemål. 
Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-17 att sända 
planförslaget på samråd. 

 
Beslutsunderlag 
Underrättelse om samråd, 2021-05-18  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-04-09  
Plankarta, 2021-04-09  
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-04-09 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-17 § 66 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 66 Dnr 2021/26-4.2.2 
 

Ny detaljplan för fastigheterna Skytte 1 
och 6 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på samråd. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och 
angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i 
väster och norr till privatägda bostadsfastigheter i två våningar. 
Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 11–17 §§ ”Samråd”. 
 
Detaljplanens syfte  
Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 2020-
01-12 från företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen är att för 
fastigheten Skytte 1 ändra tillåten markanvändning från vårdändamål 
(D) till bostadsändamål (B). De övriga planbestämmelserna som finns 
på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara 
detsamma.  
 
För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta 
byggnadshöjden från 4,0 meter till 6,5 meter, vilket i praktiken 
medger två våningar från 250 m2 till 1 200 m2 så att fastigheten blir 
mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens avsikt är att i 
framtiden kunna bygga bostäder på fattigheten. Detta görs för att få 
en större flexibilitet att möta framtida behov och önskemål. 
Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.  
 
Förenlighet med översiktsplanen 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-04-09 
Plankarta 2021-04-09 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-04-09 
Tjänsteskrivelse 2021-04-28 
Beslut SBNAU 2021-05-10 § 49 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Beslutsexpediering 
Berörda sakägare  
Berörda nämnder och styrelser  
EON  
Lantmäteriet  
Trafikverket  
Länsstyrelsen  
Region Kronoberg 
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2021-05-18 
Dnr: SBN 2021/26 
Samrådshandling 

 

 
Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 
info@lessebo.se. www.lessebo.se 

 

Detaljplan för Skytte 1 och 6, 

Hovmantorp, Lessebo kommun, 

Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för 
fastigheterna Skytte 1 och 6, Hovmantorps samhälle, Lessebo 
kommun. Förslaget skickas nu ut på samråd och samrådstiden är 
från och med tisdag den 18:e maj 2021 till och med tisdag den 8:e 
juni 2021 (3 veckor). Fastighetsägare ansvarar för att underrätta 
hyresgäster,  bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra 
inneboende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till 
samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni 
förmedla denna information.  

Anledning till detta brev 
Du får detta brev då din fastighet berörs av ett förslag till ny 
detaljplan. 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan kan förstås som ett juriskt bindande dokument mellan 
kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. En detaljplan 
innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den 
ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna 
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och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen 
ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan 
gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.  

Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900).  PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.  

Läge  
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och 
angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och 
i väster och norr till privatägda bostadsfastigheter. Fastigheterna 
som berörs av planförslaget är Skytte 1 (cirka 2 133 kvadratmeter) 
och Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en privat 
fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter. 

Syfte  
Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 
2020-01-12 från företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen 
är att för fastigheten Skytte 1 ändra tillåten markanvändning från 
vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De övriga 
planbestämmelserna som finns på den underliggande planen 
kommer fortsättningsvis vara detsamma.  
 
För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta 
byggnadshöjden från 4,0 meter till 6,5 meter, vilket i praktiken 
medger två våningar likt underliggande detaljplan samt öka den 
högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 till 1 200 m2 så att 
fastigheten blir mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens 
avsikt ät att i framtiden kunna bygga bostäder på fastigheten. Detta 
görs för att få en större flexibilitet att möta framtida behov och 
önskemål. Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är 
oförändrad. 

Handlingar  
Underrättelse om samråd, 2021-05-18 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-04-09 
Plankarta, 2021-04-09 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-04-09 
Fastighetsförteckning (finns att tillgå på 
samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 
planområdet som ”Befintlig offentlig verksamhet och befintliga 
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bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och 
därmed motiverar vidare exploatering i området. 

Påverkan på omgivningen  
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Vad händer sedan?  
Handlingarna ställs ut för samråd. Under samrådstiden ges berörda 
möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. 
Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden 
sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. 
Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet 
bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara 
tillgänglig för granskning.  

Hur lämnar jag synpunkter 
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 8:e juni 2021, 

antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med 
vanlig post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. 

Covid-19 
På grund av rådande läge och rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten finns planhandlingarna endast att ta del av 
digitalt på kommunens hemsida; www.lessebo.se/detaljplaner 
 
Om du inte har möjlighet att läsa handlingarna digitalt eller om du 
vill ha en kopia av handlingarna skickad direkt till dig, antingen 
elektroniskt eller via post. Skicka i så fall ett mail med din adress 
till sayf.noel@lessebo.se och skriv vilken plan det gäller.  

 
Har du frågor angående förslaget är du välkommen att höra av dig 
till Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen antingen via 
telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se 
 
Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på 
kommunens webbplats www.lessebo.se. 
 
Med vänliga hälsningar  

Sayf Noel 
  
Sayf Noel 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Detaljplan för fastigheterna Skytte 1 och 6, 
Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs 
län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 
plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 
den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 
konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt 
bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark 
(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 
kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 
rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 
för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 
miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

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

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 2020-01-12 från 
företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra 
tillåten markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De övriga 
planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis 
vara detsamma.  

För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta byggnadshöjden från 4,0 
meter till 6,5 meter, vilket i praktiken medger två våningar likt underliggande detaljplan 
samt öka den högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 till 1 200 m2 så att fastigheten 
blir mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens avsikt ät att i framtiden kunna 
bygga bostäder på fastigheten. Detta görs för att få en större flexibilitet att möta 
framtida behov och önskemål. Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.  

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

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

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

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och angränsar i öster till 
Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i väster och norr till privatägda 
bostadsfastigheter i två våningar. Fastigheterna som berörs av planförslaget är Skytte 1 
(cirka 2 133 kvadratmeter) och Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en 
privat fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.  

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning 
markerad med röd streckad linje.  

Berörda fastigheter:  Fastighetsägare:                                         
Skytte 1 och 6 - Privat fastighetsägare                                      
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Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2021-02-09 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Lessebo kommun har genomfört en undersökning och bedömer att detaljplanen inte 
medför en betydande miljöpåverkan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 
miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande 
påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Det finns inga fasta 
fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden 
med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden 
berörs. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 
”befintlig offentlig verksamhet och befintliga bostäder”. Planförslaget följer 
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.  

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där ”O1B1” är utpekat för befintlig offentlig 
verksamhet och befintliga bostäder.  
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Detaljplan 

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1989-04-06.  

Gällande detaljplan för området är ”Del av kv Skytte”, lagakraftvunnen den 6 april, 
1989. På fastigheten Skytte 1 medges användningen vård i två våningar till en 
byggnadshöjd av 6,5 meter och en maximal byggnadsarea på 1 600 kvadratmeter. På 
fastigheten Skytte 6 medges bostäder i två våningar med en maximal byggnadsarea på 
250 kvadratmeter och en högsta byggnadshöjd på 4,0 meter. Kringliggande bebyggelse 
är planlagd för bostadsändamål. När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga 
kraft ersätter planförslaget gällande detaljplanen från 1989 i berörda delar.  

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet är i stort sett helt plant. Marken inom planområdet består till största del av 
hårdgjorda ytor och byggnader. Vegetationen inom planområdet består främst av 
enklare trädgårdsvegetation i form av klippta gräsmattor med enstaka fruktträd och 
buskar. De träd som finns inom planområdet bör bevaras. Inga skyddsvärda träd eller 
trädallé finns inom planområdet. Det är ingen naturmark som tas i anspråk i samband 
med detaljplaneförslaget.  
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Figur 6 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet.  

Befintlig bebyggelse  

På fastigheten Skytte 1 finns en huvudbyggnad som består av två sammanbyggda 
huskroppar som har använts som vårdboende. Öster om den befintliga byggnaden, inom 
fastigheten finns ett fristående gårdshus, ett förråd samt en befintlig asfalterad 
parkeringsyta. I fastigheten Skytte 1 kommer det efter renovering och ändring av 
detaljplanen inrymmas 12 st. hyreslägenheter. Huset på gården är inräknat som en av 
lägenheterna. Högsta byggnadshöjd regleras till 6,5 meter och största tillåtna 
byggnadsarea begränsas till 1 600 kvadratmeter. Detta är lika mycket som tillåts i 
intilliggande detaljplan. 

Figur 7 – Befintlig huvudbyggnad på fastigheten Skytte1 med tillhörande parkeringsplatser.  

På fastigheten Skytte 6 finns idag endast ett mindre uthus och i övrigt är fastigheten inte 
bebyggt. Den nya byggnadsarean begränsas till 1 200 kvadratmeter. Med byggnadsarea 
menas den area byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse dvs. även 
komplementbyggnader och liknande. Byggnadshöjd regleras till 6,5 meter, vilket 
möjliggör två våningar, beroende på hur byggnaderna och takkonstruktionen utformas. 
Byggnadshöjd innebär högsta höjd för byggnad där yttertak möter ytterfasad. 
Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. 
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Figur 8 – Befintligt uthus på fastigheten Skytte 6.   

Planområdet ligger i ett bostadsområde i huvudsak bebyggt med fristående bostadshus i 
en till två våningar med inredda vindar från varierande tidsåldrar. Området uppvisar en 
blandning av material, färg och skala. Träpanel är det mest förekommande 
fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland annat tegel och puts.  

Figur 9 – Bilder visar intilliggande bebyggelse.   

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 
radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken 
ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.  

Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 
potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 
farliga verksamheter har funnits i närområdet.  
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Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 
och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. 
Denna jord vilar på sandig morän/siltig sandig morän. Jorddjupet i planområdet bedöms 
vara 3–5 meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken 
ha bra hållfasthetsegenskaper och bra genomsläpplighet. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 
för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 
finns i anslutning till området.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 
områden).  

Servitut  

Planområdet berörs av följande servitut: 

• 0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme 
• 0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation 

Lek och rekreation  

Det finns ingen lekplats inom planområdet. Däremot finns en anlagd lekplats vid 
Gökaskratts camping, cirka 300 meter nordöst om planområdet. Här finns bland annat 
grillplats, tennis, bangolf och vollybollbanor. I anslutning till campingen finns en 
badplats som utgör också en naturlig plats för umgänge, rekreation och lek. I närheten 
av campingen finns mycket grönytor för rekreation.  

Fornlämningar  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 
okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 
eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 
arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Vattenskyddsområde 

Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 
vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 
föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet 
ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande 
föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland 
annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan 
medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från 
myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och 
anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får 
utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför 
att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att 
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exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på 
plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 
Åtgärder som behöver göras i området, som exempelvis grävning eller anläggning av 
trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 
miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering 
och byggande av anläggningarna i området. 

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.  

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland annat en 
sporthall, skola för låg- och mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård, 
restaurang och konditori. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort. 

Parkering  

Parkeringsplatser till de nya hyreslägenheterna ska tillgodoses inom fastigheten. Det är 
fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet. Parkeringsfrågan hanteras i 
bygglovsskedet. 

Gator och trafik 

Planområdet angränsar till två lokalgator; Kårlandavägen och Hamundegatan. Skyltad 
hastighet på Kårlandavägen är 30 km/tim medan den är 40 km/tim på Hamundegatan. 
Kommunen är väghållare. Lokalgatorna har en gatubredd på cirka 7 meter utan strikt 
trafikseparering, men hastigheterna är låga och trafiksäkerheten bedöms vara god. 
Planförslaget medför ingen förändring i nuvarande gatusystem. Nedan visas fotografier 
tagna från Kårlandavägen och Hamundegatan.  

Figur 10 – Bilden till vänster visar Hamundegatan och bilden till höger visar Kårlandavägen.  
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Kollektivtrafik 

Från planområdet går det i dagsläget inga busslinjer till centrala Hovmantorp. Avståndet 
till närmaste busshållplats som ligger vid Storgatan är cirka 500 meter. Området har 
goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till busshållplatslägen och nära till 
Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot Växjö 
och Lessebo. Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Hovmantorps samhälle. 
De gröna stråken visar gång- och cykelleder inom samhället. Planområdets läge 
markerat i rött.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägtrafikbuller 

Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostäder. 

Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå 
överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35 
kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid bostadsbyggnadens fasad.  

Uteplats – 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om 70 dBA 
maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och 
max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00. 

 Gång- och cykelleder 

 

 

 

Planområde  
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Planförslaget anses inte leda till några betydande tillskott vad gäller buller och innebär 
ingen större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge. 
Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till gator med mycket genomfartstrafik. 
Två kommunala lokalgator angränsar planområdet, Kårlandavägen och Hamundegatan. 
Gatorna används framförallt av boende i närområdet. För Kårlandavägen och 
Hamundegatan har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar att gatorna idag har 
en uppskattad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 800 fordon/dygn varav antalet 
lastbilar är 80/dygn (Sierzega, mätår 2017). Hastighetsbegränsningen på de två 
lokalgatorna är 30–40 km/tim, vilket ger bullernivåer på cirka 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur 
mycket bullrar vägtrafiken?”. Detta är under riktvärdena för buller vid 
bostadsbyggnader/uteplatser. En viss ökning av biltrafiken kan antas ha skett från detta 
mättillfälle, men med hänvisning till att inga stora förändringar skett i närområdet 
bedöms trafikökningen som marginell. Eftersom fastigheterna redan är befintliga 
bedöms inga större förändringar ske i trafiken i och med detaljplaneförslaget. Detta 
innebär att inga bulleråtgärder behöver utföras. 

Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 
andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög 
genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Idag tas dagvattnet omhand lokalt genom infiltration på respektive fastighet. Avledning 
och fördröjning av dagvatten sker genom att dagvatten avleds ytligt ifrån hårdgjorda 
ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med utkastare som avleder takvattnet 
till grönytor inom fastigheten. Eftersom det kommer att bli tillåtet att bebygga mer yta 
än i nuläget kommer andelen hårdgjord mark att öka, vilket kan påverka mängden 
dagvatten från området. Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt inom varje fastighet på 
så vis att omkringliggande fastigheter inte får ökade vattenflöden på grund av ett 
genomförande av planförslaget. För att säkerställa att inte hela fastigheterna ska 
hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b1” om att endast 70% av fastigheten får 
hårdgöras.  

Tillkommande dagvatten från planområdet planeras också att omhändertas genom det 
kommunala dagvattennätet som finns i Hamundegatan. Kapacitet finns för att ansluta 
ytterligare bebyggelse till ledningen. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny 
bebyggelse förses med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar 
upp, fördröjer och renar regnvatten. För ytterligare minskat behov av 
dagvattenhanteringen kan hårdgjorda ytor så som parkeringsplatser anläggas med 
genomsläppliga markbeläggningar. Gräs, grus och gräsarmering är några exempel på 
markbeläggningar som möjliggör infiltration av dagvatten. Dagvatten från 
parkeringsytor kan innehålla spår av olja, fett och andra föroreningar som ska i så stor 
utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom kvartersmark, innan det leds vidare ut till 
recipienten. Den lokala infiltrationen i planområdet bedöms minska vattnets innehåll av 
bland annat näringsämnen genom sedimentation av partiklar och bakteriella processer 
vilket medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och bedöms inte försämra 
statusen. Mängden dagvatten som ökar på grund av ändringen bedöms bli liten och 
några särskilda anordningar för detta bedöms inte behövas. Hur dagvattenhanteringen 
ska hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras närmare i detalj inför 
bygglovsskedet.  
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Figur 11 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.   

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 
vattenföroreningar. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av 
begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte heller innebära 
någon betydande negativ miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning 
bedöms därmed inte behöva upprättas.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljö. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning 
till planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. Planområdets centrala 
läge med god kollektivtrafik och tillgängliga gång- och cykelbanor minskar behovet av 
bil, vilket leder till att halterna ännu mer hålls nere. Miljökvalitetsnormerna för luft 
riskerar inte att överskridas inom planområdet.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 
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vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 
status ska nås 2021. 

Recipienten och vattenförekomsten för dagvattnet från planområdet är sjön Rottnen, 
vilken har god kemisk ytvattenstatus och beräknas ha god ekologisk status 2021 enligt 
Vatteninformation Sverige (VISS). Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk 
status och uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk 
status då gränsvärdena för bland annat kvicksilver och flamskyddsmedel med påverkan 
på miljön (PBDE) överskrids. I Sverige överskrids dessa gränsvärden i fisk i samtliga 
vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda 
problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av mindre stränga krav. Krav 
ställs istället på halten av kvicksilver och PBDE inte får öka. Nytt förslag på 
miljökvalitetsnormer för denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, 
då vattenförekomsten inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för 
de särskilt förorenade ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på 
miljökvalitetsnorm för kemisk status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 
2027 för kadmium och kadmiumföroreningar. 

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att 
gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att 
spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar 
med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Då spillvattnet 
från planområdet avses ledas via nya ledningar till det kommunala ledningsnätet och 
sedan pumpas till reningsverket i Lessebo påverkar inte spillvattnet 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomst. För att förhindra att exploateringen 
förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på plankartan ”Befintliga 
restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 
bostäder som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 
Planens genomförande bedöms inte få någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då 
användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. Spillvatten från planområdet 
planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet. Spillvattnet 
omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. Planförslaget 
innebär att andel hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något, vilket i sin tur 
innebär ökade dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock inte uppstå.  

Dagvattnet ska omhändertas inom den egna fastigheten. Vatten som inte tas upp av 
växter, jord eller avdunstar leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som 
finns i Hamundegatan. Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. I 
planförslaget föreslås en rad olika åtgärder för rening och fördröjning, så som 
genomsläppliga markbeläggningar, växtbäddar och gröna tak. Möjligheten att ta hand 
om dagvattnet inom området bedöms som mycket god. Planbestämmelser har införts på 
plankartan för att säkra att tillräckliga åtgärder anordnas för att inte överskrida 
riktvärdena eller öka mängden föroreningar från planområdet. Genom dessa 
begränsningar möjliggörs lokalt omhändertagande av dagvatten där vattnet har 
möjlighet att både fördröjas och renas genom infiltration i gröna ytor ovanför marken. 
Detta medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och bedöms därför inte 
medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna. De 

100



Dnr: SBN 2021/26  14(16)  

negativa effekterna bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända 
industrier eller andra verksamheter som kan påverka genomförandet av planen. 

Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i 
förhållande till dagens läge. I realiteten är fastigheterna Skytte 1 och 6 redan idag 
ianspråktaga av den verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av 
förändringen får därför anses vara mycket små. Konsekvenserna av att byggrätten 
justeras blir även att förutsättningarna för att bebygga fastigheten Skytte 6 förbättras, 
vilket innebär att en nybyggnation kan få större byggrätt än vad befintlig detaljplan 
medger. Ändringen av byggnadshöjd bedöms inte heller ha en någon större påverkan på 
områdets karaktär eftersom den kringliggande bebyggelsen är så pass hög att en 
byggnadshöjd på 6,5 meter inom fastigheten Skytte 6 smälter in i omgivningen.  

Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms inte påverka närmiljön 
för de boende inom området nämnvärt. Det förhållandevis centrala läget med närhet till 
olika servicefunktioner, kollektivtrafik samt ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät gör 
även att en stor del av de dagliga transporterna kan ske till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik. Planområdet berör inga områden med höga natur- eller skyddsvärden. 
Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som 
av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs.  

Genomförandebeskrivning  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  maj 2021 

Granskning  augusti 2021 

Antagande  oktober 2021 

Laga kraft  november 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  
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Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Ingen allmän plats finns i planen.  

Kostnader för planläggning 

Planavtal som är undertecknat av båda parter.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.  

Skytte 1 och 6 

Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 
planavtalet.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. Kostnader för fastighetsregleringar i 
samband med eventuella framtida avstyckningar eller dylikt står respektive 
fastighetsägare för.   

Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med 
genomförandet av detaljplanen. 

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift 
tas därmed inte ut för bygglov.  

Ekonomiska konsekvenser 

De föreslagna förändringarna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att 
utveckla fastigheten och därmed dess värde.  

Konsekvenser gällande barnperspektivet  
Fastigheterna är i privat ägo och är redan bebyggda och detaljplaneförslaget medger i 
princip enbart ändringar gällande markanvändning och byggrätt vilket inte medför 
någon påverkan på barn och unga. Nybyggnation av bostäder/hyreslägenheter i området 
kan resultera i fler barnfamiljer. Planområdet ligger även nära till bland annat förskola 
och idrott vilket kan ses positivt ur ett barnperspektiv. Planändringen påverkar inte 
barnperspektivet då det inte är någon lekplats eller allmän platsmark som tas i anspråk. 
Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ha en marginell påverkan på 
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barnens vardag och livsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för 
synpunkter under planprocessen. 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då planområdet sedan tidigare är exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt 
krävs ingen markundersökning.  

Vatten och avlopp 

Fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 

Ledningar 

Ledningar för både vatten och avlopp går längs med Kårlandavägen och Hamundegatan 
och påverkas inte av planförslaget. Prickmark som innebär att marken inte får förses 
med byggnad införs närmast gatumarken i öster och söder. Vid eventuell exploatering 
bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det befintliga Va-nätet av respektive 
fastighetsägare. 

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 
respektive teknisk infrastruktur.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  

Administrativa frågor 

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

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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2021-04-09 

Dnr: SBN 2021/26 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för fastigheterna Skytte 1 och 6  

Hovmantorps samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning 

samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas. Bedömningarna är 

preliminära. Ny kunskap som tillförs detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i 

denna checklista måste omvärderas.  

Planens syfte:  

Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 2020-01-12 från företaget 

Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra tillåten 

markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De övriga 

planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara 

detsamma. För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta byggnadshöjden 

från 4,0 meter till 6,5 meter, vilket i praktiken medger två våningar likt underliggande 

detaljplan samt öka den högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 till 1 200 m2 så att 

fastigheten blir mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens avsikt ät att i framtiden 

kunna bygga bostäder på fastigheten. Detta görs för att få en större flexibilitet att möta 

framtida behov och önskemål. Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad. 

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad markanvändning?  X  Inom fastigheten Skytte 1 ändras 

markanvändningen från vårdändamål till 

bostadsändamål. För fastigheten Skytte 6 

blir det likande markanvändning som 

tidigare, bostadsändamål.  

Ökad exploatering?  X  Byggrätten för Skytte 6 är idag 250 m2 och 

skulle efter planändringen blir cirka 1200 

m2. Byggnadshöjden skulle också öka från 

4,0 till 6,5 meter.  

Behov av följdinvesteringar?   X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X  
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Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  

 

Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3‐4 kap MB  X  

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X Planområdet omfattas inte av några höga 

naturvärden enligt naturvårdsprogram och det 

finns inga inventerade nyckelbiotoper i 

området.   

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar  X  

Strandskydd, vattendrag  X  

Öp/föp/Dp  X Gällande översiktsplan antagen 2018 pekar ut 

det aktuella planområdet som ”befintlig 

offentlig verksamhet och befintliga bostäder”. 

Planförslaget följer översiktsplanens 

intentioner och därmed motiverar vidare 

exploatering i området.  

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

 X  

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark   X  

Luft och klimat   X Inga miljökvalitetsnormer antas överskridas 

pga detaljplanen.  

Vatten   X Inga miljökvalitetsnormer antas överskridas 

pga detaljplanen. Likande användning som 

tidigare och planen tillåter inte etablering av 
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tillståndspliktig verksamhet som kan 

förorsaka spridningar av föroreningar.  

Planområdet ansluts till det kommunala 

spilledningsnätet. Dagvatten bör även ordnas 

så att det lokalt tas omhand.  

Vegetation   X  

Djurliv   X Inga hotade eller rödlistade arter har 

identifierats inom planområdet. 

Landskapsbild/stadsbild   X   

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X  

Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap MB) 

eller andra riktvärden?  

 X Det finns inget som indikerar på att uppsatta 

miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas 

vid genomförandet av planen.  

Behöver åtgärder vidtas för 

att hantera dagvatten? 

 X Dagvatten ska i möjligaste mån omhändertas 

på den egna fastigheten genom att i första 

hand infiltreras och i andra hand fördröjas 

innan avledning sker till det kommunala 

nätet. Förutsatt att dagvatten renas och 

fördröjs inom planområdet innebär 

planförslaget ingen större påverkan på 

vattenkvaliteten inom planområdet.   

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

 X Bedöms inte påverkas negativt då dagvatten 

ska fördröjas lokalt inom planområdet.  

 

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X Ej aktuellt 

Buller   X Viss trafikökning 

Ljus   X  

Säkerhet (innebär planens 

genomförande risker som 

explosion, brand, strålning, 

farligt gods etc?)  

 X Detaljplanen medger ingen användning som 

bidrar till risk för säkerheten i området.  

Otrygga miljöer skapas  X  
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Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & vattenanvändning   X Området är redan ianspråktaget.  

Naturresurser   X  

Transportrörelser  X  

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X Inget sådant område berörs.  

Trafikmiljö, närmiljö    X   

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X  

Parkeringsmöjligheter  X Parkering löses på egna fastigheten.  

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

 X Planens genomförande bedöms inte 

innebära en betydande miljöpåverkan som 

väsentligt påverkar på ett sådant sätt att det 

inte på ett enkelt sätt kan överblickas eller 

åtgärdas. Istället för att bara exploatera ny 

mark tas genom planförslaget redan 

exploaterad mark i anspråk.   

2. Frisk luft   X  

3. Bara naturlig försurning   X  

4. Skyddande ozonskikt   X  

5. Säker strålmiljö   X  

6. Ingen övergödning   X  

7. Levande sjöar och 

vattendrag  

 X  

8. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X  

9. Våtmark/sumpskog   X  

10. Levande skogar   X  

11. Ett rikt odlingslandskap   X  
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12. Ett rikt växt- och djurliv  X Området saknar dokumenterade naturvärden 

kopplat till växt- och djurliv. Inga sådana 

sällsynta och rödlistade arter är kända i 

området.  

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens 

läge. I realiteten är fastigheterna Skytte 1 och 6 redan idag ianspråktaga av den verksamhet som 

planförslaget syftar till och konsekvenserna av förändringen får därför anses vara mycket små. 

Konsekvenserna av att byggrätten justeras blir även att förutsättningarna för att bebygga fastigheten 

Skytte 6 förbättras, vilket innebär att en nybyggnation kan få större byggrätt än vad befintlig 

detaljplan medger. Ändringen av byggnadshöjd bedöms inte heller ha en någon större påverkan på 

områdets karaktär eftersom den kringliggande bebyggelsen är så pass hög att en byggnadshöjd på 

6,5 meter inom fastigheten Skytte 6 smälter in i omgivningen. 

 

Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms inte påverka närmiljön för de 

boende inom området nämnvärt. Det förhållandevis centrala läget med närhet till olika 

servicefunktioner, kollektivtrafik samt ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät gör även att en stor del av 

de dagliga transporterna kan ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Planområdet berör inga 

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

GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller 

naturvärden, berörs. 
 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

2021-04-09 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Lessebo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 103 Dnr 2020/359-4.3.3 
 

Försäljning av Lessebo Linnebäck 3 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att  
1. Godkänna försäljningen av Lessebo Linnebäck 3 till Tim Lillhag 

och Ebba Johansson till priset 1 000 000 kronor.  
2. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra 

planändring för ledningsrätten som utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-10-09 att fastigheten skulle 
säljas (Strandtorget, Hovmantorp). Ny detaljplan är upprättad för 
fastigheten som vann laga kraft sommaren 2020. Avstyckning av 
fastigheten är tidigare genomförd från stamfastigheten. Ytan uppgår 
till 1693 m2. Mäklare har anlitats och objektet har annonserats på 
Hemnet. Efter utgångspriset på 1 miljon kronor har det varit 
budgivning på en lägre nivå och avslut och beslut om försäljning togs i 
KS 2020-12-21 på 900 000 kronor. Köparen fullföljde aldrig köpet 
utan nytt köpekontrakt tecknades på 825 000 kronor till Hövdingen 
Fastigheter AB, vilket beslutades i KS 2021-01-12. Även den nya 
köparen fullföljde aldrig tillträdet under våren. Ledningsomläggning 
har gjorts på tomten och efter ny marknadsföring har kontrakt 
tecknats med Tim Lillhag och Ebba Johansson till utgångspriset 
1 000 000 kronor. Kommunens åtagande är att uppdatera planen 
efter ledningsomläggningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-12 § 5 
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Kommunstyrelsen 

2021-05-20

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Försäljning av Lessebo Linnebäck 3 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner försäljningen av Lessebo Linnebäck 
3 till Tim Lillhag och Ebba Johansson till priset 1 000 000 kronor 
samt uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra 
planändring för ledningsrätten som utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-10-09 att fastigheten skulle 
säljas (Strandtorget, Hovmantorp). Ny detaljplan är upprättad för 
fastigheten som vann laga kraft sommaren 2020. Avstyckning av 
fastigheten är tidigare genomförd från stamfastigheten. Ytan 
uppgår till 1693 m2. Mäklare har anlitats och objektet har 
annonserats på Hemnet. Efter utgångspriset på 1 miljon kronor 
har det varit budgivning på en lägre nivå och avslut och beslut om 
försäljning togs i KS 2020-12-21 på 900 000 kronor. Köparen 
fullföljde aldrig köpet utan nytt köpekontrakt tecknades på 
825 000 kronor till Hövdingen Fastigheter AB, vilket beslutades i 
KS 2021-01-12. Även den nya köparen fullföljde aldrig tillträdet 
under våren. Ledningsomläggning har gjorts på tomten och efter 
ny marknadsföring har kontrakt tecknats med Tim Lillhag och 
Ebba Johansson till utgångspriset 1 000 000 kronor. Kommunens 
åtagande är att uppdatera planen efter ledningsomläggningen. 
 
Bakgrund 
Tidigare beslut i kommunstyrelsen 2020-12-21 samt 2021-01-12. 
 
Konsekvenser 
Positivt att en obebyggd fastighet kan säljas och bebyggas med 
bostadsbyggnad. Detaljplanen uppdateras med ledningsrätt som 
utgår. 
 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-01-12

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 5 Dnr 2020/359- 
 

Försäljning av Lessebo Linnebäck 3 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner försäljningen av Lessebo Linnebäck 3 
till Hövdingen Fastigheter AB till priset 825 000 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-10-09 att fastigheten skulle 
säljas (Strandtorget, Hovmantorp). Ny detaljplan är upprättad för 
fastigheten som vann laga kraft sommaren 2020. Avstyckning av 
fastigheten är tidigare genomförd från stamfastigheten. Ytan uppgår 
till 1693 m2. Mäklare har anlitats och objektet har annonserats på 
Hemnet. Efter utgångspriset på 1 miljon kronor har det varit 
budgivning på en lägre nivå och avslut och beslut om försäljning togs i 
KS 2020-12-21 på 900 000 kronor. Köparen fullföljde aldrig köpet 
utan nytt köpekontrakt tecknas på 825 000 kronor till Hövdingen 
Fastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-04 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-21 § 245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 102 Dnr 2021/172-1.9.1 
 

Svar på remiss angående regionalt 
trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 
2021-2030 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge svar till 
Region Kronoberg enligt ärendebeskrivningen nedan.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har getts möjlighet att yttra sig i remissomgång 
gällande regionalt trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 
2021-2030.  
 
Lessebo kommun ställer sig positiva till förslaget men delar inte 
regionens uppfattning angående den framtida befolknings-tillväxten i 
kommunen. Kommunen arbetar ständigt för att nå målet om 10 000 
invånare och planerar för ett ökat invånarantal i framtiden. Just nu 
ser man exempelvis ett ökat bostadsbyggande i kommunen. För att 
främja befolkningstillväxten i kommunen är regionens framtida 
satsningar därför utav stor vikt. Bättre förutsättningar och utökade 
möjligheter för pendling är kritiska för utvecklingen av våra tätorter 
och vår landsbygd.  
 
Lessebo kommun ser positivt på regionens planer om krösatågstrafik 
mellan Emmaboda och Växjö som i sin tur kan ge förutsättningar för 
samhällsutveckling i den östra delen av kommunen med ett framtida 
tågstopp i Skruv. För Lessebo kommun är Öresundståget en viktig 
motor för besöksnäringen och kommunens tillväxt. Kommunen 
motsätter sig därför alla former av försämringar när det gäller 
tågtrafiken genom och till kommunen genom exempelvis färre 
tågstopp. Istället bör förbättringar göras genom ett nytt tågstopp i 
Skruv samt insatser för ett smidigt och hållbart resande över 
länsgränserna via exempelvis biljettsystem.  

 
På de platser där tåget idag inte är ett alternativ är bussens roll viktig. 
Lessebo kommun har höga resandetal med buss och det är därför 
viktigt med en hög turtäthet för att framförallt främja arbetspendling. 
Bussförbindelserna till Kosta ser vi som mycket viktiga och ser gärna 
att regionen ser över möjligheterna att ha tidtabeller som är 
anpassade mellan tåg och buss för att underlätta byten och ge våra 
medborgare och besökare förutsättningar för ett hållbart resande. 
Kommunen menar även att regionen bör ha högre ambitioner med 
tillgänglighetsanpassningen utav hållplatserna - särskilt i tätorterna.  
 
Beslutsunderlag 
Följebrev remissutgåva trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 
2021-2030 med utblick (2021-04-30) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Remissversion trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021-2030 
med utsikt (2021-04-30) 
Tågstrategiskt underlag RK 2020-12-22 (2021-04-30) 
Hållplatshandbok Region Kronoberg 2021-2030 (2021-04-30) 
Tjänsteskrivelse 2021-05-11  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-11

 

 

Svar på remiss angående regionalt 
trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 
2021-2030  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelse beslutar att avge svar till Region Kronoberg 
enligt ärendebeskrivningen nedan.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun ställer sig positiva till förslaget men delar inte 
regionens uppfattning angående den framtida befolknings-
tillväxten i kommunen. Kommunen arbetar ständigt för att nå 
målet om 10 000 invånare och planerar för ett ökat invånarantal i 
framtiden. Just nu ser man exempelvis ett ökat bostadsbyggande i 
kommunen. För att främja befolkningstillväxten i kommunen är 
regionens framtida satsningar därför utav stor vikt. Bättre 
förutsättningar och utökade möjligheter för pendling är kritiska för 
utvecklingen av våra tätorter och vår landsbygd.  
 
Lessebo kommun ser positivt på regionens planer om 
krösatågstrafik mellan Emmaboda och Växjö som i sin tur kan ge 
förutsättningar för samhällsutveckling i den östra delen av 
kommunen med ett framtida tågstopp i Skruv. För Lessebo 
kommun är Öresundståget en viktig motor för besöksnäringen och 
kommunens tillväxt. Kommunen motsätter sig därför alla former 
av försämringar när det gäller tågtrafiken genom och till 
kommunen genom exempelvis färre tågstopp. Istället bör 
förbättringar göras genom ett nytt tågstopp i Skruv samt insatser 
för ett smidigt och hållbart resande över länsgränserna via 
exempelvis biljettsystem.  

 
På de platser där tåget idag inte är ett alternativ är bussens roll 
viktig. Lessebo kommun har höga resandetal med buss och det är 
därför viktigt med en hög turtäthet för att framförallt främja 
arbetspendling. Bussförbindelserna till Kosta ser vi som mycket 
viktiga och ser gärna att regionen ser över möjligheterna att ha 
tidtabeller som är anpassade mellan tåg och buss för att underlätta 
byten och ge våra medborgare och besökare förutsättningar för ett 
hållbart resande. Kommunen menar även att regionen bör ha 
högre ambitioner med tillgänglighetsanpassningen utav 
hållplatserna - särskilt i tätorterna.  
 
Bakgrund 
Remissen inkom ifrån Region Kronoberg till 
kommunledningsförvaltningen 2021-04-30. Remissperioden 
sträcker sig ifrån 2021-04-30 till 2021-07-31.  
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Kommunstyrelsen 

2021-05-11

 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen berett ärendet. 
Samhällsbyggnadsnämnden är informerade om ärendet.  

 
Beslutsunderlag 
Följebrev remissutgåva trafikförsörjningsprogram för Kronobergs 
län 2021-2030 med utblick (2021-04-30) 
Remissversion trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021-
2030 med utsikt (2021-04-30) 
Tågstrategiskt underlag RK 2020-12-22 (2021-04-30) 
Hållplatshandbok Region Kronoberg 2021-2030 (2021-04-30) 
Tjänsteskrivelse 2021-05-11  
 
Beslutet skickas till 
Region Kronoberg 
 

 

Christina Nyquist 
Kommunchef, kommunledningskontoret 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 

116



 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 85 00 vx  
Region Kronoberg  
351 88 Växjö 

Nygatan 20 E-post region@kronoberg.se 
Växjö Fax 0470-58 85 30 
  Sida 1 av 3 

 

MISSIV   
Datum 2021-04-30 

Diarienummer: 19RGK393 
 
 

 
 

Följebrev remissutgåva av Trafikförsörjningsprogam 
Kronobergs län 2021-2030 med utsikt (enligt 
sändlista) 

 

 

Remiss av Regionalt 
trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 
2021 - 2030 med utblick 
Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Region 
Kronoberg tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021 – 2030 med utblick. Region 
Kronoberg ger nu möjlighet för er att lämna yttrande på förslaget. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kronobergs 
inriktning för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas under det kommande 
årtiondet. Den pågående coronapandemin (covid-19) kan i ett nära perspektiv ge 
effekter på kollektivtrafiken, såväl beteendemässigt som ekonomiskt. De 
långsiktiga målsättningarna för kollektivtrafikens utveckling ska dock inte 
påverkas av detta. 

Remissperioden sträcker sig från 2021-04-30 till 2021-07-31. Efter att 
remissvaren har sammanställts och synpunkter har arbetats in ska 
trafikförsörjningsprogrammet fastställas i Region Kronobergs fullmäktige. 

Synpunkterna skickas digitalt till e-postadress: region@kronoberg.se 

Vänligen ange diarienummer: 19RGK393 

 

Vid eventuella frågor kontakta Christoffer Jansson 
christoffer.jansson@kronoberg.se 

 

Vi ser fram emot synpunkter och tackar för ert engagemang! 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Mikael Johansson (M) 
Regionstyrelsens ordförande 
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Bifogade handlingar 
• Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021 – 2030 med utblick 

• Tågstrategiskt underlag 

• Hållplatshandbok 

• §61 RS Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt – 
godkännande av remissutgåva 

 

Sändlista 
Alvesta kommun 

Lessebo kommun 

Ljungby kommun 

Markaryds kommun 

Tingsryds kommun 

Uppvidinge kommun 

Växjö kommun 

Älmhults kommun 

 

Region Blekinge 

Region Halland 

Region Jönköpings län 

Region Kalmar län 

Region Skåne 

 

Länsstyrelsen i Kronoberg 

Trafikverket Region Syd 

 

Linnéuniversitetet 

Svenskt näringsliv 

Handelskammaren 

Företagarna i Kronoberg 

 

PRO 

SPF Seniorerna 

SKPF Pensionärerna 

Idé- och kunskapscentrum Kronoberg 
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Naturskyddsföreningen 

Samtrafiken i Sverige AB 

Tågoperatörerna 

Svensk kollektivtrafik 

Sveriges Bussföretag 

Svenska Taxiförbundet 

 

Moderaterna Kronoberg 

Socialdemokraterna Kronoberg 

Vänsterpartiet Kronoberg 

Sverigedemokraterna Kronoberg 

Kristdemokraterna Kronoberg 

Centerpartiet Kronoberg 

Liberalerna Kronoberg 
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REGION KRONOBERG 2021 
Antagen av regionfullmäktige 20121-XX-XX
Diarienummer: 19RGK393
Remissversion 01 2021

FÖRORD
Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga 
är Region Kronobergs övergripande målbild.

Vår målbild för kollektivtrafiken i Kronoberg är att i Gröna 
Kronoberg är kollektivtrafiken en naturlig del av våra öppna och 
hållbara livsmiljöer. Med detta menar vi att kollektivtrafiken 
lägger grunden för att skapa en attraktiv och hållbar region 
samt bidrar till att människor har ett fungerande och rikt  
vardagsliv. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
präglar programmet.

Det här är Kronoberg tredje trafikförsörjningsprogram. Det 
har skapats utifrån en nulägesbild av vår omvärld och länet. Det 
beskriver hur kollektivtrafiken i Kronoberg ska utvecklas och 
hur vi ska arbeta för att nå mål och hantera utmaningar. Vi be-
skriver också hur det ska vara att leva i Kronoberg efter år 2030.

Kollektivtrafikens utveckling i Kronoberg påverkas både av 
vad som händer i omvärlden men också av hur aktörer i länet 
agerar. Med en gemensam bild över kollektivtrafikens utveck-
ling kan vi, alla aktörer, på ett tydligare sätt se vad vi behöver 
påverka och samverka om. Programmet är ett verktyg för att 
skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling i länet 
och ökad samverkan kring kollektivtrafikfrågor. Programmet är 
styrande för Region Kronobergs arbete med kollektivtrafik och 
stödjande för andra aktörer i länet. 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD FÖR KRONOBERG! 
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DET HÄR ÄR TRAFIK-
FÖRSÖRJNINGS- 
PROGRAMMET

BAKGRUND OCH SYFTE
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet 
i länet och ansvarar för att ta fram trafiksörjningspro-
grammet. Innehållet bygger på kollektivtrafiklagens 
(2010:1065) krav och på dialog med länets kommuner, 
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i grannlänen, 
statliga myndigheter, intresseorganisationer och länets 
invånare. Vart fjärde år aktualiseras trafikförsörjnings-
programmet.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för 
Kronobergs län är regionens viktigaste styrdokument 
för kollektivtrafikens utveckling. Syftet med trafikför-
sörjningsprogrammet är att fastställa långsiktiga mål 
för den regionala kollektivtrafiken och styr mot den ge-
mensamma målbilden i den regionala utvecklingsstra-
tegin, det vill säga Gröna Kronoberg – Vi växer i öppna 
och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Genom 
att sätta strategiska ramar och mål för kollektivtrafikens 
utveckling, som tydligt hänger samman med infra-
strukturplaneringen, möjliggörs ett bättre helhetstänk 
kring hur dessa frågor kan bidra till en hållbar regional 
utveckling samt agera stöd så att Kronoberg växer på 
ett hållbart sätt. 

Tidsperspektivet för trafikförsörjningsprogrammet är 
år 2030 med utblick. Detta innebär att programmet 
beskriver vad som ska uppnås med kollektivtrafiken 
i länet fram till år 2030, men programmet fram-
åtblickar också. Genom att blicka längre framåt ges 
större möjligheter att förändra strukturer och ge 
långsiktiga och hållbara effekter genom konkreta 
insatser och strategier. Genomförandet kräver ut-
hållighet, åtagande och samverkan av en stor mängd 
aktörer som på olika sätt är berörda eller involverade 
i den komplexa frågan om kollektivtrafik. 

Trafikförsörjningsprogrammet är en understrategi 
till den regionala utvecklingsstrategin Gröna Krono-
berg 2025. Med hjälp av andra understrategier, såsom 
Länstransportplan, Kompetensförsörjningsstrategi och 
Kulturplan Kronoberg, vägleder de utvecklingsarbetet 
i regionen ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. 
Länstrafiken Kronoberg konkretiserar sedan trafikför-
sörjningsprogrammet i fleråriga strategier och årliga 
verksamhetsplaner, både för den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken. Tillsammans utgör regionens olika 
strategier underlag för att binda ihop regionens ansvar-
sområden med kommunernas översiktsplaner. Trafik-
försörjningsprogrammet har också en relation till de 
planer som finns på nationell nivå kring transportinfra-
struktur samt grannlänens trafikförsörjningsprogram.

UNDERSTRATEGI

HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER

UNDERSTRATEGI UNDERSTRATEGI

GRÖNA KRONOBERG

PRIORITERINGAR

VI VÄXER I ÖPPNA
OCH HÅLLBARA

LIVSMILJÖER

VI VÄXER AV EN 
CIRKULÄR EKONOMI MED 

FÖRNYELSEFÖRMÅGA 
OCH ETT STARKT 
HUMANKAPITAL
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Sedan förra trafikförsörjningsprogrammet antogs har 
omvärlden förändrats, liksom resandebehoven i länet 
och till omkringliggande län. Såväl internationella som 
nationella mål kring hållbarhet, transport och klimat 
har tillkommit. Även Region Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi och grannlänens trafikförsörjnings-
program har reviderats.

FRAMTAGANDEPROCESS
Detta trafikförsörjningsprogram har arbetats fram av 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region 
Kronoberg. Arbetet har skett i en bred process  

tillsammans med Länstrafiken Kronoberg och andra 
berörda parter inom den regionala organisationen.  
I delar av processen har även kommuner och statliga 
myndigheter deltagit. Dialog och samråd har även 
förts med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
i grannlänen, intresseorganisationer och länets invånare. 
Dialog har påbörjats tidigt i processen utifrån en 
intressentanalys, syftet med att påbörja dialogen i ett 
tidigt skede har varit att fånga in förslag och synpunk-
ter. Dialog har också förts med olika aktörer, kopplat 
till näringsliv, kultur, studenter och intresseorganisa-
tioner för äldre samt personer med funktionsvariation.

1För mer utförlig beskrivning av metoderna se följande länkar:
Social konsekvensanalys i transportplanering http://www.regionkronoberg.se/resor-och-trafik/Social-konsekvensa-
nalys-i-transportplanering/ 
Hålbarhetssäkring http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/arbetsmetod/hallbarhetssakring/

FIGUR 2. TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS TID- OCH PROCESSPLAN.

KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4

BESLUT
RS BESLUTAR OM FRAM-
TAGANDE AV NYTT TFP

APRIL 2019

DIALOG
DIALOG PÅBÖRJAS

MAJ 2019

UNDERLAG
UTREDNINGAR AVSLUTAS

APRIL – MAJ 2020

REMISS
REMISS PÅ SAMRÅD

MAJ – JULI 2021

REVIDERING
REMISSFÖRSLAG REVIDERAS
AUGUSTI – SEPTEMBER 2021

BESLUT
TFP ANTAGS AV RS OCH RF

OKTOBER 2021

AKTUALITETSPRÖVNING
GÄLLANDE TFP AKTUALITETSPRÖVAS

JANUARI 2019

UNDERLAG
UTREDNINGAR PÅBÖRJAS

OKTOBER 2019

TIDSLINJE PROCESS 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Eftersom att trafikförsörjningsprogrammet ligger 
till grund för långsiktiga och i vissa fall omfattande 
samhällsinvesteringar är det viktigt att ta hänsyn till att 
olika grupper i samhället har olika förutsättningar och 
behov. Det är också av stor vikt att belysa kollektivtrafi-
kens långsiktiga påverkan på social, ekologisk och eko-
nomisk hållbarhet. I och med detta har vi genomgående 

Genom verktygen har vi identifierat ett antal knäck-
frågor som vi har valt att utreda djupare för att defi-
niera olika hållbarhetsnycklar. Dessa nycklar bemöter 
identifierade kritiska frågor kopplade till social, ekolo-
gisk och ekonomisk hållbarhet och har varit vägledande 
i processens avväganden, åtgärder och beslut.

Ett barnrättsbaserat beslutsunderlag har också tagits 
fram, detta för att belysa hur och om beslut i trafikför-
sörjningsprogrammet påverkar barn.

CORONAPANDEMINS  
PÅVERKAN PÅ  
KOLLEKTIVTRAFIKEN
Likt samhället i stort har kollektivtrafiken påverkats i 
hög grad av coronapandemin. Resandet med kollektiv-
trafiken har i princip halverats med sjunkande intäkter 
som följd, samtidigt som kostnaderna finns kvar. Den-
na situation var svår att förutsäga och det är vanskligt 
att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av pandemin 
på det kollektiva resandet när pandemin fortsatt pågår. 
Det är troligt att det tar tid att för resenärer att hitta 
tillbaka till kollektivtrafiken och att nå nivåer på resandet 

för 2019 ligger flertalet år framåt i tiden. Det kommer 
sannolikt krävas olika typer av insatser förändra de 
vanor som människor under pandemin har tagit till sig, 
där många har valt att köra bil eller cykla. Samtidigt 
är det troligt att de ökade möjligheter för arbete och 
studier på distans som pandemin fört med sig till viss 
del kvarstår, vilket påverkar människors rörelsemönster. 
Kollektivtrafiken har en utmaning med att få tillbaka 
resenärerna och påvisa fördelarna att åka kollektivt. 
Inom den särskilda kollektivtrafiken finns det däremot 
en tro om att den kan komma att återhämta sig snabb-
are eftersom att valmöjligheterna vad gäller att resa för 
deras resenärer ofta är färre.

För det långsiktiga arbetet med målsättningar, ställ-
ningstaganden, planerings- och genomförandeprinciper 
samt kollektivtrafikens utveckling i detta trafikförsörj-
ningsprogram har ingen hänsyn till coronapandemin 
eventuella konsekvenser tagits. Detta med anledning 
av den rådande osäkerhet kring pandemins långsiktiga 
effekter, men framförallt med anledning av att regionen 
fortfarande står inför stora samhällsutmaningar kopp-
lade till att skapa ett hållbart samhälle. Det är dock tro-
ligt att pandemins effekter får ett större inflytande när 
Trafikförsörjningsprogrammet aktualiseras nästa gång.

C D
GRÖNA  

KRONOBERGSSÄKRING
HÅLLBARHETS-

NYCKLAR
ÅTGÄRDER OCH 
INDIKATIONER

B
HÅLLBARHETS-

ANALYS

SAMLAD 
BEDÖMNING

 OCH BESLUTS-
UNDERLAG

Vilka är insatsens 
nycklar för hållbar 
utveckling?

Hur ska hållbarhets-
nycklarna hanteras 
och följas upp? 

HÅLLBARHETSSÄKRING

Vilka mål för hållbar 
utveckling är styrande 
för insatsen?

POSITIV

NEGATIV

KONFLIKTER

+

Är insatsen relevant för 
Gröna Kronoberg och 
dess utmaningar?

A

TÄNKA 
OM ELLER 
AVSLUTA?

ITERATIV ARBETSPROCESS

BEHOVSBEDÖMNING NULÄGE SOCIALA   KNÄCKFRÅGOR SOCIALA NYCKLAR KONSEKVENSBEDÖMNING KOMPLETTERINGAR

Ledord: Makt och delaktighet

Ledord: Sociala och rumsliga samband

Ledord: Vardagsliv och räckvidd

Ledord: Hälsa, trygghet och säkerhet 

Bedömning av den sociala
konsekvensanalysens
omfattning. 

Inventering och
beskrivning av nuläge.

Beskrivning av
insatsens/projektets
sociala utmaningar. 

Beskrivning av
insatsens/projektets
sociala mål och insatser. 

En bedömning av
insatsens/projektets
sociala konsekvenser. 

Ett medskick eller en
handlingsplan utifrån
konsekvensbedömningen. 

UPPFÖLJNING
En plan för uppföljning ska göras 
för respektive insats eller projekt. 
Årligen görs en uppföljning av
alla konsekvensbedömningar för 
att få en övergripande bild av hur 
regionen arbetar med social håll-

barhet i transportplaneringen.

INKLUDERANDE

SAMMANHÅLLEN

TILLGÄNGLIG

HÄLSOFRÄMJANDE

i processen använt två verktyg framtagna av Region 
Kronoberg – sociala konsekvensanalys i transportplane-
ring och hållbarhetssäkring1. Det handlar i stora drag 
om att addera perspektiv i transportplaneringen och 
att skapa förutsättningar för att styra utvecklingen i en 
hållbar riktning mot beslutade mål.
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KOLLEKTIVTRAFIKENS  
SAMHÄLLSNYTTA
Kollektivtrafikens bidrag till samhället är mer än det 
som traditionellt syns i beräkningar av kostnader och 
intäkter. Genom ett mer hållbart resande bidrar kollek-
tivtrafiken till minskad negativ miljöpåverkan och ökad 
tillgänglighet till såväl länets arbetsmarknadsregioner 
som till länet i stort. Varje år skapar kollektivtrafiken 
i Sverige en samhällsekonomisk nytta på mer än 14 
miljarder kronor (WSP, 2017). I Kronoberg har sam-
hällsnyttan beräknats till drygt 670 miljoner kronor per 
år. Nyttorna visar sig på många olika sätt, men bland 
annat genom bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet, 
färre trafikolyckor och minskat klimatutsläpp genom 
minskad biltrafik på vägarna. 

Kollektivtrafiken driver också regional utveckling och 
tillväxt med ökade möjligheter att ta del av arbete, utbild-
ning och kultur samt ökad jämlikhet och jämställdhet i 
samhället. Genom fortsatta satsningar på en klimatsmart 
och utvecklad kollektivtrafik som fler kan ta del av kan 
samhällsnyttan ökas ytterligare och bidra till att uppnå 
målsättningar i den regionala utvecklingsstrategin.

 

KOLLEKTIVTRAFIKENS 
ROLL FÖR KRONOBERGS 
UTVECKLING

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för hållbar regional utveckling i Kronoberg 
och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer i Kronoberg. 
Kollektivtrafiken utgör en väsentlig del av transportsystemet för många människor 
i Kronobergs län redan idag och är avgörande för länets funktion och utveckling 
framöver. Det är viktigt att arbeta för en ökad och mer attraktiv kollektivtrafik i 
Kronoberg, så att fler har möjlighet att välja bort bilen. 

Detta kapitel beskriver Kronobergs och kollektivtrafikens samhällsnytta, utgångs-
läge på en övergripande nivå, samt samhällsutmaningar som regionen står inför.

KRONOBERGS UTGÅNGSLÄGE
EN REGION MED MÅNGA SIDOR
Kronoberg växer i ett växande Sydsverige. Befolk-
ningen i Kronoberg har ökat i stadig takt sedan början 
av 2000-talet, ökningen under perioden ligger på nio  
procent, och det bor drygt 200 000 invånare i länet. 
Kronobergs län består av åtta kommuner varav samt-
liga har växande tätorter. Prognosen framåt är att 
befolkningen kommer att fortsätta öka i alla kom-
muner utom Lessebo, om än inte i samma takt som 
tidigare, och några år efter 2030 beräknas länets totala 
folkmängd uppgå till drygt 225 000 invånare. Befolk-
ningstillväxten sker framför allt i tätorterna, medan 
antalet som bor utanför tätort minskar. Under 2019 
minskade befolkningen i fyra av länets kommuner 
(Alvesta, Lessebo, Ljungby och Tingsryd) och sedan 
2016 har befolkningstillväxten avtagit i alla kommuner 
förutom Växjö – något som hänger samman med att 
invandringsnettot minskat sedan dess. För Kronobergs 
del kommer också andelen av befolkningen över 80 år 
att öka framöver i hela länet, vilket kommer att ställa 
stora krav dels på befolkningen i arbetsför ålder, dels på 
länets samhällsservice.

VÄXJÖ

LESSEBO

LENHOVDA

ÅSHEDA

INGELSTAD

ALVESTA

LJUNGBY

VISLANDA

ÄLMHULT

MARKARYD RYD

TINGSRYD
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Socioekonomiska faktorer som medelinkomst, förvärvs-
frekvens, utbildningsnivå och tillgång till bil varierar 
i Kronoberg och det är inom vissa delar stor skillnad 
mellan kommunerna. Medelinkomsterna är högst i 
länets större kommuner; Älmhult, Växjö och Ljungby. 
Förvärvsfrekvensen ligger något lägre än rikssnittet, 
men i motsats till en vanlig bild så har Kronobergs 
landsbygder en lägre arbetslöshet än dess tätorter. Även 
om utbildningsnivåerna har ökat rejält under 2000-talet 
ligger de något under rikssnittet. Andelen av Krono-
bergs hushåll som har tillgång till minst en bil ligger på 
64 procent, dock förekommer det stora skillnader inom 
länet där det generella mönstret är att biltillgången är 
lägre i tätorterna och högre i länets glesa miljöer och 
landsbygder. Detta relaterar till länets glesa struktur 
och relativt låga befolkningstäthet. En annan intressant 
aspekt är hur fördelningen mellan män och kvinnor 
varierar i länet. Det bor mer män än kvinnor i Kro-
noberg, generellt sätt bor dock fler kvinnor i tätorter 
medan landsbygderna domineras av män.

Kronobergs län har ett centralt läge i södra Sverige, 
vilket innebär att länet har grannar i alla väderstreck och 
att samtliga kommuner gränsar till ett annat län. Detta 
ger som resultat att det finns flera funktionella områden 
som är länsöverskridande, trots länets monocentriska 

struktur. Det finns storregionala relationer och sam-
band kring såväl pendling och arbetsmarknads-regioner 
som service mellan Kronoberg och grannlänen. Detta 
medför att det inte finns en generell kollektivtrafik-
lösning för hela länet, olika transportbehov har olika 
lösningar i olika geografier. Det centrala läget skapar 
också en tydlig stråkstruktur där stora nationella och 
regionala infrastrukturobjekt genomkorsar länet i alla 
riktningar. Länets befolkning är till stor del koncentre-
rad runt dessa större stråk. Runt 60 procent av länets 
befolkning bor inom en kilometer från ett stråk,  
88 procent bor inom fem kilometer.

EN ATTRAKTIV ARBETSMARKNAD
Synen på pendling och rörlighet på arbetsmarknaden har 
förändrats under de senaste decennierna. Administrativa 
gränser har inte samma betydelse längre, utan allt fler 
pendlar längre sträckor och över länsgränser. Ett område, 
likt Kronoberg, som växer på många olika sätt skapar 
en ökad rörlighet. Detta skapar goda förutsättningar för 
utveckling, men genererar också ett behov av att trans-
portera sig. I Kronoberg är tre arbetsmarknadsregioner 
definierade; Ljungby, Växjö och Älmhult. Mellan dessa 
finns det ett stort utbyte, varför det är av stor vikt att 
resmöjligheterna mellan orterna fortsätter att utvecklas. 

Kronobergs län har ett positivt pendlingsnetto, vilket 
innebär att fler pendlar in till än ut ur länet för arbete. 
De största pendlingsrörelserna i länet sker i relation till 
Skåne, drygt en tredjedel av de länsöverskridande pend-
lingsrörelserna sker här. Framförallt sker inpendling till 
större arbetsplatser i Älmhult och Markaryd i denna 
relation. Pendling till och från arbetsmarknadsregioner-
na i Kalmar, Blekinge, Jönköping och Halland är också 
viktiga pendlingsrelationer. Att hela Kronoberg är väl 
integrerat med sina grannar är på lång sikt avgörande 
för Kronobergs förmåga att vara en attraktiv region i 
stort, inte enbart som en attraktiv arbetsmarknad. En 
viktig del i detta är att växa hållbart och då måste det 
vara möjligt att resa kollektivt på ett välfungerande sätt. 
Ett fortsatt stort utbyte med våra grannlän kommer att 
ställa högre krav på redan idag ansträngd infrastruktur, 
framför allt på järnvägen söderut. Här finns i viss mån 
redan kapacitetsbrist i kollektivtrafiksystemet, något 
som kommer att behöva byggas bort för att möjliggöra 
för ett utvecklat hållbart resande även i framtiden.

ETT JÄMLIKT TRANSPORTSYSTEM
För att kunna planera för framtiden och ett jämlikt 
transportsystem behöver utvecklingen i Kronoberg be-
aktas och analyseras. Generellt sett pendlar män längre 
än kvinnor, kvinnor arbetar ofta närmare sitt hem och 
högutbildade pendlar längre än lågutbildade. Genom 
kollektivtrafik skapas större arbetsmarknadsregioner 
– befolkningen får genom en snabb kollektivtrafik 
tillgång till en större arbetsmarknad med fler valmöjlig-
heter samtidigt som näringsliv får tillgång till ett större 
urval med rätt kompetens.

Resmönster och attityder skiljer sig åt i olika grupper 
av människor i Kronoberg. Kvinnor gör fler resor varje 
dag än män, men resorna är kortare. Kvinnor använder 
bilen mindre och kollektivtrafiken mer än män. Män 
reser mer koncentrerat till rusningstid, medan kvin-
nor reser mer utspritt över dagen. Denna skillnad kan 
förklaras av att kvinnor i Kronoberg arbetar deltid samt 
hämtar och lämnar barn i större utsträckning än män. 
Yngre reser mer kollektivt, cyklar eller går, medan äldre 
i större utsträckning kör bil. Äldre gör generellt sätt 
färre antal resor per dag än yngre. Vi reser vid olika tid-
punkter; till arbete och studier sker reser främst i peak, 
medan äldre reser främst mitt på dagen och ungdomar 
ofta mer kvällstid. Detta gör att neddragningar eller 
satsningar slår olika på olika grupper.

Attityder och värderingar kopplat till hållbarhet och 
transportfrågor skiljer sig åt både mellan kön och ålder. 
Kvinnor och yngre tenderar att värdera miljövänligare 
beteende och klimatåtgärder för transportsektorn högre 
jämfört med män och äldre. Personer med funktions-
variation reser betydligt mindre än personer som inte 
har någon funktionsvariation. Socialt utsatta grupper 
påverkas i större utsträckning än andra negativt av buller, 

dålig luft, barriäreffekter och bristande infrastruktur, 
samtidigt som de drar mindre nytta av förbättringar i 
tillgänglighet. Resandet skiljer sig åt mellan stad och 
land, boende på landsbygder kör mer bil än boende i 
tätorter. Däremot är resorna för boende på landsbygder 
kortare än för de som bor i tätorter.

Genom att analysera vårt transportsystem utifrån 
olika gruppers behov och förutsättningar kan vi få 
med fler perspektiv i planeringen och utformningen av 
kollektivtrafiken för att säkerställa ett mer jämlikt och 
jämställt transportsystem.

TRANSPORTERNAS KLIMATPÅVERKAN
Klimatförändringar är en stor utmaning och transport-
sektorn måste ställa om för att minimera utsläppen av 
klimatgaser. De klimatpåverkande utsläppen i länet har 
minskat de senaste decennierna, men transportsektorn 
har haft en begränsad minskning och endast bidragit 
nämnvärt till den totala minskningen. Samtidigt ökar 
den totala trafikmängden och transport-sektorn står för 
drygt hälften av länets klimatpåverkande utsläpp idag, 
varav personbilstrafiken står för 56 procent av dessa 
utsläpp. Vi reser mer och vi reser längre, och även om 
kollektivtrafikresandet också ökar så sker detta inte i 
samma takt som det totala resandet.

En stor del av vårt transportsystem utgörs av bilen, i 
Kronoberg kör en invånare i genomsnitt 745 mil per år. 
Bilen är praktisk i många fall, men de negativa miljö-
konsekvenserna av ett omfattande och ökande bilresande 
blir mer och mer tydligt – och kommer i allt större 
utsträckning i konflikt med beslutade mål. Förutom 
klimatet påverkar bilismen också våra stadsmiljöer och 
folkhälsa. Kollektivtrafiken är ett av flera verktyg för att 
minska transportsystemets klimatpåverkan. Genom att 
öka andelen kollektivtrafikresenärer, det vill säga att få 
bilister att åka kollektivt istället, och ta marknadsande-
lar från bilen samt att arbeta för att fler fordon övergår 
till förnyelsebara drivmedel skapas förutsättningar för 
ett mer hållbart transportsystem.

TILLGÄNGLIGHET TILL MÅLPUNKTER
Tillgång till olika former av service är viktiga parame-
trar vid val av bostadsort. Förskolor och grundskolor 
finns utspridda över länet, gymnasieskolor finns i 
flertalet av länets kommuner. Linnéuniversitetet har 
en mycket stor betydelse för hela regionens utveckling. 
Vuxenutbildning är en allt större utbildningsform i 
såväl Sverige som Kronoberg. Antalet elever i vuxenut-
bildning överstiger idag antalet elever i gymnasieålder.

I alla kommunhuvudorter finns bensinstation, 
fullsorterad livsmedelsbutik, post, tandläkare och 
vårdcentral. I Växjö och Ljungby finns även sjukhus. 
Gällande annan service, såsom möjligheter till klädin-
köp, så finns större centrumbildningar i Ljungby, Växjö 
och Älmhult.

FIGUR 5. SAMMANLAGD IN- OCH UTPENDLING I KRONOBERGS LÄN 2017.
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Tillgängligheten till målpunkter via kollektivtrafik är 
överlag god i länet. Inom en kilometer från länets håll-
platser bor 92 procent av Kronobergs befolkning, dock 
är det viktigt att poängtera att det på kommunal nivå 
finns större skillnader. 98 procent av länets förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor samt 100 procent av 
länets vårdcentraler finns också inom samma avstånd. 
Även till andra målpunkter, exempelvis olika fritidsakti-
viteter, natur- och rekreationsområden, kulturella insti-
tutioner och besöksmål är tillgängligheten förhållande-
vis god – av ett stort antal identifierade målpunkter nås 
88 procent via kollektivtrafik. En stor del av besöksmå-
len är dock till stor del beroende av bilburna besökare, 
både lång- och kortväga. Anledningar till detta varierar, 
men främst relaterar det till bristfällig infrastruktur, 
lågt utbud av kollektiva kommunikationer på kvällar 
och helger samt att besöks-målet i sig är otillgängligt. 
Med tanke på att kollektivtrafiken också är ägnad åt att 
innefatta vardagsresor är fritidsresor viktiga att få med i 
planeringen. Här finns det stor utvecklingspotential av 
kollektivtrafiken både kvällar och helger.

Samtidigt har en hållplats i sig inget egenvärde, utan 
den får ett värde för tillgänglighet och nåbarhet först 
när den trafikeras och förflyttning kan ske. Kronoberg 
som helhet skiljer sig inte från mängden, utan det finns 
en typisk koncentration av tillgänglighetsskapande 
avgångar under rusningstid (dvs. 06 – 08 och 15 – 18). 
Under dessa tidsperioder finns det avgångar från mer 
än 75 procent av länets hållplatser. Utanför rusnings-
tid är det främst stomnätet som trafikeras, framåt 
kvällen blir tillgängligheten överlag låg i hela länet.  

Detta medför att tillgängligheten är störst för arbets-
pendlare, medan de som reser mitt på dagen och kväll-
en har en sämre tillgänglighet.

Av hållplatserna är det drygt 33 procent som har 
mindre än 10 dubbelturer per vardag, 27 procent har 
fler än 36 dubbelturer och resterande hållplatser ligger 
däremellan. Med minst 10 dubbelturer per dag kan 
kollektivtrafiken vara ett reellt alternativ för arbets- och 
studiependling, för de mindre trafikerade hållplatserna 
finns det en stor potential i att titta på alternativa upp-
lägg för att förbättra utbudet totalt sett. 

TILLGÄNGLIGHET I OLIKA GEOGRAFIER
Kronoberg har, som nämns ovan, en tydlig stråkstruk-
tur med en stor koncentration av länets invånare till 
dessa. Med tanke på länets position i södra Sverige och 
glesa struktur med långa avstånd behöver det finnas 
tydliga stråk och kopplingar inom och mellan länet och 
andra regioner som underlättar rörligheten. Förut-
sättningarna för rörlighet skiljer sig åt mellan olika 
geografiska områden, som mellan stad och landsbygd, 
mellan de tätbefolkade stråken och mer glesa miljöer 
längre från stråken. 

Överlag har Kronoberg långa restider till externa till-
växtmotorer, dock gäller detta för både kollektivtrafik 
och biltrafik vilket medför att många länsöverskridande 
resor görs snabbare kollektivt än med bil. Restidskvo-
terna är för de längre resorna låga, för tåg <1 och för 
buss generellt 1 – 1,5 jämfört med bil. För det kortare 
resorna inom länet är däremot bilen snabbare, ibland 
för att det inte går att åka kollektivt den kortaste vägen.

Idag sträcker sig människors vardagsliv ofta bortom det 
lokala. För att det praktiska vardagslivet ska fungera 
måste det vara lätt att nå, och röra sig mellan, olika 
målpunkter i vardagen. Många av länets invånare 
pendlar dagligen över både kommun- och länsgräns för 
arbete och utbildning, detta behov måste vi stödja och 
ta hänsyn till. Det handlar till exempel om tillgången 
till olika färdmedelsalternativ, lokalisering och utform-
ning av hållplatser, turtäthet och att det är enkelt att 
byta mellan olika trafikslag. Längs stråken finns ett 
utbud, både vad gäller turtäthet, antal linjer och färd-
medelsalternativ, som skapar goda möjligheter att resa 
kollektivt och få det praktiska vardagslivet att fungera. 
Utmaningen ligger i att stärka kommunikationerna och 
tillgodose människor som bor i mer rurala miljöer med 
kollektivtrafik. Vidare finns det också en stor utmaning 
i att få människor att ställa bilen, oberoende av var de 
bor, och åka kollektivt där så är möjligt. 

Det finns ingen generell kollektivtrafiklösning för hela 
länet – olika geografier har olika transportbehov, vilket 
kräver olika lösningar. Det som dock kan sägas gälla mer 
generellt är att vi behöver arbeta mer med beteendeför-
ändringar och fortsätta höja kollektivtrafikens status. 

KOLLEKTIVTRAFIKENS  
UTGÅNGSLÄGE
DAGENS TRAFIKSYSTEM
Kollektivtrafiksystemet i Kronoberg är utifrån oli-
ka trafikeringsupplägg yttäckande. Den lokala och 
regionala tågtrafiken utgör tillsammans med ett antal 
större regionbusslinjer stommen i det samhällsfinan-
sierade kollektivtrafiksystemet. De skapar ett regionalt 
stomlinjenät med ett bra utbud som erbjuder snabba 
pendlingsmöjligheter mellan i första hand regionens 
kommunhuvudorter, men också över länsgräns.

FIGUR 6. RESTIDSKVOTER ÖVER LÄNSGRÄNS.

FIGUR 7. KOLLEKTIVTRAFIKNÄTET I KRONOBERGS LÄN 2020.

Tågtrafiken utgörs av två olika system, regiontåg res-
pektive lokaltåg, vilket kännetecknas av olika hastighet 
och uppehållsbild. De trafikerar tillsammans sträckorna 
Köpenhamn/Kastrup – Kalmar, Hässleholm –  
Markaryd och Växjö – Jönköping via antingen  
Värnamo eller Nässjö. Det finns också tågtrafik till 
Göteborg och Stockholm. 

Regionbusstrafiken är också uppbyggd utifrån olika 
systemtänk. Trafiken i stomlinjenätets stråk har överlag 
stort resande, men körs utifrån lite olika trafikerings-
upplägg. Express-busstrafiken har få uppehåll och 
snabba restider, medan övrig trafik i de regionala 
stråken har en tätare uppehållsbild vilket medför längre 
restider. Det finns också regionbusstrafik utanför de 
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regionala starka stråken och den är främst utformad för 
att tillfredsställa skolelevers resbehov.

I dagsläget finns stadstrafik i två av länets städer, 
Växjö och Älmhult. Stadstrafiken i Växjö har ett stort 
utbud med ett flertal linjer mellan stadens olika delar. 
Stadstrafiken i Älmhult är främst av en lokal och servi-
ceinriktad karaktär.

Närtrafik är den form av kollektivtrafik som finns 
för de som bor i områden där det inte finns traditionell 
kollektivtrafik. Närtrafiken erbjuder fler resmöjligheter 
i veckan och fler utpekade hållplatser med tillgång till 
samhällsservice att stiga av på.

Den särskilda kollektivtrafiken är till för en definie-
rad målgrupp med särskilt tillstånd eller behörighet, då 
den inte är öppen för alla resenärsgrupper. Främst gäller 
detta färdtjänst och sjukresor. Myndighetsutövningen 
och utförandet av färdtjänst och riksfärdtjänst har av 
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, 
Uppvidinge och Växjö lämnats över till Region Krono-
berg. Kommunerna beslutar däremot om regelverket 
för färdtjänst och riksfärdtjänst. Serviceresor är den 
organisation inom Region Kronoberg som samordnar 
färdtjänst- och riksfärdtjänsttransporter, sjukresor och 
närtrafik. För resor till sjukvård utanför länet finns 
även Linnéan som möjliggör bussresor till sjukvården i 
Malmö, Lund och Karlskrona.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten verkar 
också för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet, 
bland annat genom att taxiverksamheten bidrar stort 
till regionens färdtjänstverksamhet.

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING
De senaste åren har kollektivtrafikresandet i Krono-
bergs län ökat i stadig takt. Sedan 2006 har antal resor 
ökat med 79 procent. Under 2019 genomfördes drygt 
10,6 miljoner resor med tåg och buss i Kronoberg, 
vilket är en ökning med över två procent jämfört med 
2018. Sett i det längre perspektivet är det framförallt 
resandet med stadsbuss och tåg som bidragit till den 
positiva resandeutvecklingen. 

Marknadsandelen beskriver andelen resor som sker 
med kollektivtrafik av alla resor med motorfordon. Un-
der de senaste åren har marknadsandelen i Kronobergs 
utvecklats positivt och uppgick 2019 till 14 procent. 
Trots den positiva utvecklingen finns det en stor poten-
tial att öka marknadsandelen då bara drygt var sjunde 
resa görs med kollektivtrafik.

Nöjdheten bland kunder och allmänhet mäts via 
den branschgemensamma Kollektivtrafikbarometern. 
Under 2019 var 70 procent av kunderna nöjda med 
Länstrafiken Kronoberg, av allmänheten var 60 procent 
nöjda. Kollektivtrafikbarometern mäter också andelen 
som anser att det är enkelt att resa med kollektivtrafik  
– i Kronoberg tycker 80 procent att det är enkelt.

Den kollektivtrafik som utförs av Serviceresor har de 
senaste åren utvecklats i lite olika riktningar. Närtrafik 
har ökat antal resor med runt 35 procent, men det 
sammanlagda antalet resor uppgår dock enbart till 
drygt 11 500. Merparten av resorna med närtrafik sker 
i Ljungby kommun. Även kostnaden för denna trafik 
har ökat under de senaste åren, från dryga 1,4 miljoner 
kronor år 2015 till 2,6 miljoner kronor år 2018. Viss 
del av denna kostnadsutveckling kan dock härledas till 
att systemet för närtrafik har förändrats de senaste åren. 

Gällande utvecklingen för sjukresor och färdtjänst 
har kostnaden ökat markant från 2015 till 2018. För 
sjukresor har kostnaderna ökat med 47 procent, medan 
kostnaderna för färdtjänst ökat med 26 procent. Kostna-
derna för riksfärdtjänst har däremot sjunkit med drygt 
nio procent. Resandeutvecklingen varierar också, sjukre-
sorna har ökat medan både färdtjänst och riksfärdtjänst 
har minskat. Nöjdheten bland kunder mäts via den 
branschgemensamma Anbaro. Under 2019 var 82 pro-
cent av kunderna nöjda med Länstrafiken Kronoberg.

KOLLEKTIVTRAFIKENS  
MÖJLIGHETER OCH  
UTMANINGAR
De senaste åren har Kronobergs kollektivtrafiksystem 
haft en stor resandeökning och marknadsandelen har 
haft en positiv utveckling. För att fortsätta i denna 
positiva riktning finns flera utmaningar och möjligheter 
att arbeta vidare med. 

Påverkan på klimatet är en av vår tids största utma-
ningar och att åstadkomma ett hållbart transportsys-
tem är en nödvändighet. Vägtrafiken har idag en stor 
negativ påverkan på klimatet. Urbanisering och ökande 
transporter leder till ökade utsläpp av växthusgaser och 
en ökad trängsel i städerna, vilket bl.a. påverkar miljön, 
människors hälsa, trygghet och säkerhet. I denna 
utveckling har kollektivtrafiken goda förutsättningar att 
minska såväl negativ påverkan på klimat och hälsa samt 
trängselproblematik. En välfungerande kollektivtrafik 
kan bidra till ett minskat bilberoende, vilket medför en 
ökad marknadsandel. Detta tillsammans med beteen-
depåverkan, energieffektivisering, förändrade miljökrav, 
digitalisering och teknikutveckling är viktiga bestånds-
delar för omställningen till ett mer hållbart samhälle.

De senaste åren har befolkningen vuxit allt snabbare, 
vilket påverkar hela samhället – stora krav kommer att 
ställas på infrastruktur och trafikering även framöver. 
Befolknings-utvecklingen – både till storlek och till 
geografisk fördelning – kommer att påverka kollektiv-
trafikens utvecklingsbehov på olika sätt i olika delar av 
länet. Hur och var vi bor, var vi arbetar eller studerar 
samt var vi spenderar vår fritid påverkar också hur vi 
rör oss. Behovet av kollektivtrafik ser även olika ut be-

roende på vem du är; ålder, kön, funktion och socioeko-
nomi är exempel på aspekter. Idag arbetar, reser och 
studerar människor annorlunda jämfört med förr, vi rör 
oss i större sammanhang och större geografier. Synen på 
pendling och rörlighet på arbetsmarknaden har föränd-
rats i takt med allt större arbetsmarknadsregioner och 
regionförstoring. De administrativa gränserna har inte 
samma betydelse längre, utan människor rör sig dag-
ligen långa sträckor och över länsgräns för arbete och 
studier. Människan lever också längre och beroende på 
hur frisk en håller sig kan det få olika påverkan på de 
olika formerna av kollektivtrafik. Detta gäller även för 
människors vanor och i viss mån beteende, de sitter kvar 
upp i åldrarna.

En viktig del i arbetet med att utveckla kollektiv-
trafiksystemet ligger i att förändra synen på kollektiv-
trafiken. Vi behöver skapa ett transportsystem som är 
attraktivt, tillgängligt, enkelt, tryggt och säkert samt 
robust och pålitligt utifrån människors olika förutsätt-
ningar och behov. I detta ligger också behovet av att gå 
bortom tanken om att satsningar på kollektivtrafik görs 
utifrån ekonomiska och ekologiska aspekter. Kollektiv-
trafiken har stora möjligheter att motverka både fysiska 
och sociala barriärer om den utformas utifrån sociala 
aspekter. Den kan bidra till att motverka skillnader 
mellan samhällsgrupper och socialt utanförskap genom 
att skapa större tillgänglighet i samhället.

Dessa samhällsutmaningar är stora och utmanande, 
men genom att använda kollektivtrafiken som ett verk-
tyg för stärka en hållbar utveckling kan vi arbeta med 
att vända utmaningarna till möjligheter som leder till 
hur vi vill att Kronobergs län och kollektivtrafiken ska 
se ut efter år 2030.
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MÅL FÖR  
KOLLEKTIVTRAFIKEN

MÅLMODELL
Trafikförsörjningsprogrammets övergripande målbild är att i Gröna Kronoberg är 
kollektivtrafiken en naturlig del av våra öppna och hållbara livsmiljöer. De strategiska 
områdena och målen i programmet är formulerade för att bidra till uppfyllelsen av 
målbilden, som i sin tur är formulerad för att peka mot målbilden i den regionala 
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg. 

Programmets mål bidrar också till de nationella trans-
portpolitiska målen och miljömålen samt siktar mot 
de storregionala mål som är gemensamt formulerade 
av Regionsamverkan Sydsverige. På internationell nivå 
bidrar trafikförsörjningsprogrammet till Agenda 2030.

Utgångspunkten för målmodellen är hållbar ut-
veckling, vilket handlar om att tillgodose människors 
behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina. Region Kronobergs arbete för en hållbar utveck-
ling vilar på tre ben; social, ekologisk och ekonomisk 
utveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och 
varandras förutsättningar. Människan är i centrum, 
ekologin sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk 
hushållning är en förutsättning samt ett medel för 
hållbar utveckling.
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Kollektivtrafiken bidrar till social hållbarhet genom att göra samhället tillgängligt för människor i re-
gionens olika delar. Den bidrar till människors hälsa genom bland annat minskade utsläpp. Kollektiv-
trafiken ger också förutsättningar för ökad fysisk aktivitet i form av kombinationsresor med cykel och 
gång. Kollektivtrafiken begränsar även antalet olyckor i transportsystemet. Den bidrar till ekologisk 
hållbarhet genom att möjliggöra människors tillgänglighet med förhållandevis liten miljöpåverkan. 
Kollektivtrafiken bidrar till ekonomisk hållbarhet genom att skapa tillgänglighet till arbete och studier 
samt genom att underlätta för näringsliv att etablera sig och rekrytera. Den bidrar också till transport-
systemets robusthet.

För att på ett tydligt sätt kunna arbeta mot målbilden är arbetet uppdelat i två strategiska områden:

•	 Attraktiv kollektivtrafik
•	 Klimatsmart och resurseffektiv kollektivtrafik

Målbild och strategiska områden beskriver övergri-
pande vad som ska känneteckna kollektivtrafiken i 
Kronobergs län år 2030. De strategiska områdena 
visar i vilken riktning vi behöver arbeta för att möta de 
utmaningar vi står inför och preciseras i ett antal mål. 
Varje mål kompletteras av en eller flera indikatorer eller 
åtgärder. Syftet med indikatorerna är att ge regionens 
aktörer en övergripande bild om kollektivtrafiken i 
länet utvecklas i önskad riktning och kommer i stor ut-
sträckning från Svensk kollektivtrafiks verktyg Kollek-
tivtrafikbarometern, Barometer för anropsstyrd trafik 
(Anbaro) och FRIDA miljö- och fordonsdatabas samt 
egna mätningar och beräkningar. Åtgärder syftar till 

MÅL – ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

MÅL INDIKATORER SAMT 
BASÅR (2019) ÅTGÄRDER UPPFÖLJNING

ÖKAD NÖJDHET HOS RESE-
NÄRER OCH ALLMÄNHETEN

Nöjd kund (70 %, 82 %)
Nöjd allmänhet (60 %)

Kollektivtrafikbarometern  
och Anbaro

Jag kan lita på att jag kommer 
fram i tid om jag reser med 
kollektivtrafik (52 %)
Kom du fram i tid (95 %)
Punktlighetsmätningar

Kollektivtrafikbarometern, 
Anbaro och punktlighetsmät-
ningar

ÖKAD TRYGGHET I KOLLEK-
TIVTRAFIKEN SAMT PÅ VÄG 
TILL OCH FRÅN DEN

Det känns tryggt att resa med 
kollektivtrafik (72 %)
Tryggheten generellt (84 %)

Ta fram en förklaring och 
eventuell mätmetod för trygg 
på väg till/från kollektivtra-
fiken

Kollektivtrafikbarometern  
och Anbaro

Det är enkelt att resa med 
kollektivtrafik (82 %)
Det är enkelt att få informa-
tion inför resan (82 %)
Det är enkelt att köpa biljetter 
och kort (80 %)
För de flesta resor jag gör, vet 
jag hur jag kan åka kollektivt 
(64 %)

STÄRKT TILLGÄNGLIGHET I 
LÄNET TILL SERVICE, FRITID, 
ARBETE OCH STUDIER

Högst 1,5 som restidskvot med 
buss i kollektivtrafikstråk och 
0,8 med tåg mellan kommu-
nernas huvudorter

Hållplatser med minst 4000 
påstigande per år ska tillgäng-
lighetsanpassas och underhållas 
enligt hållplats-handbokens 
prioriteringar

Beräkningar internt hos 
regionala kollektivtrafikmyn-
digheten

Avgångstiderna passar mina 
behov (43 %)

Utveckla flexibla kollektivtra-
fik- och trafiklösningar i länets 
glesa miljöer och landsbygder

Kollektivtrafikbarometern

Bostäder i kollektivtrafiknära 
lägen (82,7 % - 2017) Statistiska Centralbyrån

STÄRKT TILLGÄNGLIGHET 
TILL SYDSVENSKA TILLVÄXT-
MOTORER OCH REGIONALA 
KÄRNOR SAMT KÖPENHAMN

Restider och restidskvoter 
enligt Regionsamverkan Syd-
sveriges positionspapper för 
kollektivtrafik (målår 2040)

Ökat utbud i kollektivtrafiken 
samt fortsatt samverkan i RSS 
och andra relevanta nätverk

Beräkningar internt hos 
regionala kollektivtrafikmyn-
dighetenIntegrerade biljettlösningar i 

Sydsverige

FIGUR 9. TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS MÅLMODELL, BESTÅENDE AV EN 
ÖVERGRIPANDE MÅLBILD OCH TVÅ STRATEGISKA OMRÅDEN. 

material (av olika slag) som ska tas fram, verktyg som 
ska användas, arbete som ska göras kontinuerligt eller 
fysiska åtgärder i infrastrukturen.

Enligt kollektivtrafiklagen ska ett trafikförsörj-
ningsprogram följas upp årligen. Denna uppföljning 
görs genom årlig måluppföljning samt rapportering 
till Transportstyrelsen under första halvåret av den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten. All uppföljning 
och rapportering av mål, indikatorer och åtgärder i 
trafikförsörjnings-programmet kommer i möjligaste 
mån att beskrivas uppdelat på kön och åldersgrupper. 
Uppföljningen kommer även att ta hänsyn till de tre 
hållbarhetsdimensionerna.

STRATEGISKT OMRÅDE  
– ATTRAKTIV  
KOLLEKTIVTRAFIK
LEDORD: TRYGGT OCH ENKELT, TILLGÄNGLIGT 
OCH INKLUDERANDE, PÅLITLIGT

Att utveckla en attraktiv region handlar om att skapa 
goda förutsättningar för regional utveckling, ett bra och 
fungerande vardagsliv för invånarna i regionen samt 
att det finns och utvecklas livsmiljöer där man mår bra 
och känner sig trygg. Då behövs en god tillgänglighet 
i form av hållbara lösningar för kommunikation, 
infrastruktur och service i länet samt över länsgräns. 
Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och 

jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, 
studier, service, fritid och rekreation för regionens  
invånare och besökare utifrån deras olika behov  
och förutsättningar.

Det är viktigt att kollektivtrafiken upplevs som 
attraktiv, trygg och tillgänglig så att människor vill och 
vågar åka kollektivt oavsett trafikslag och tid på dygnet. 
Viktiga faktorer som påverkar trygghet är utformning 
av den fysiska miljön, information och närvaro av 
andra människor. En förutsättning för att få fler att 
välja kollektivtrafiken istället för bilen är att de kan och 
vill resa kollektivt. God tillgänglighet för resenärer med 
funktionsvariation, äldre och barn bidrar till ökad rörelse-
frihet och möjligheten att kunna leva självständigt.

STRATEGISKA OMRÅDEN:

ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK
LEDORD: 

TRYGGT OCH ENKELT 
TILLGÄNGLIGT OCH INKLUDERANDE 

PÅLITLIGT

KLIMATSMART OCH 
RESURSEFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

LEDORD: 
HÅLLBART RESANDE

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
HÅLLBAR EKONOMI

I GRÖNA KRONOBERG ÄR 
KOLLEKTIVTRAFIKEN EN 

NATURLIG DEL AV VÅRA ÖPPNA 
OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER
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STRATEGISKT OMRÅDE  
– KLIMATSMART OCH  
RESURSEFFEKTIV  
KOLLEKTIVTRAFIK
LEDORD: HÅLLBART RESANDE, MINSKAD  
KLIMATPÅVERKAN OCH HÅLLBAR EKONOMI

Klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn måste 
minska, vilket kommer kräva kraftfulla åtgärder i form 
av mer energieffektiva fordon och att andelen hållbara 
bränslealternativ ökar. Det handlar också om att satsa 
på att öka klimatsmarta alternativ. Fler resor behöver 
ske kollektivt och det behöver vara enkelt att välja gång 
och cykel där det är möjligt. 

Det är en stor utmaning och en avgörande fram-
tidsfråga för Kronoberg att öka det hållbara resan-
det. Kollektivtrafiken måste utvecklas i åtminstone 
samma takt som befolkningsutvecklingen och att hela 
transportsystemet planeras för att kollektivtrafikens 
marknadsandel på sikt ska kunna öka. Om fler ska 
välja kollektivtrafiken istället för bilen måste de både 
kunna och vilja resa kollektivt.

Kollektivtrafiksystemet ska vara klimatsmart och 
resurseffektivt, vilket skapar nytta för såväl miljö som 
resenärer och region på ett för samhället hållbart sätt. 
Det handlar om att tillhandahålla en kollektivtrafik 
som hushåller med naturens och samhällets resurser. 

MÅL – KLIMATSMART OCH RESURSEFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

MÅL INDIKATORER ÅTGÄRDER UPPFÖLJNING

KOLLEKTIVTRAFIKENS KLI-
MATPÅVERKAN SKA MINSKA

100 procent förnybara drivme-
del i den upphandlade trafiken
Ökad energieffektivitet (kWh/
pkm) – max 0,10 kWh/pkm 
för el, 0,28 kWh/pkm för 
biogas, 0,17 kWh/pkm för 
HVO/RME
Minskade koldioxidutsläpp  
(g CO2/pkm) – max 7 g 
CO2/pkm

Miljö- och fordonsdatabasen 
FRIDA

ÖKAT HÅLLBART RESANDE 
– MED KOLLEKTIVTRAFIK, 
CYKEL OCH GÅNG

Färdmedelsfördelning
Genomföra en uppdaterad 
resvaneundersökning (RVU) 
för länet

Resvaneundersökning vart 
tionde år

Resandeökning i relation till 
målbild för kollektivtrafikens 
marknadsandel 2030

Resandestatistik

KOLLEKTIVTRAFIKENS 
MARKNADSANDEL SKA ÖKA 
TILL MINST 16 PROCENT 2030

Kollektivtrafikens marknads-
andel (av det motoriserade 
resandet) Kollektivtrafikbarometern

Delmål 2025 – 15 % mark-
nadsandel.

TRAFIKINTÄKTERNA SKA 
UTGÖRA CIRKA 50 PROCENT 
AV TRAFIKKOSTNADERNA 
AV DEN ALLMÄNNA KOLLEK-
TIVTRAFIKEN I KRONOBERG

Självfinansieringsgrad Länstrafiken Kronobergs 
årsberättelse

DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIV-
TRAFIKEN SKA PLANERAS 
OCH UTFÖRAS FÖR EN 
ÖKAD EKONOMISK RESURS-
EFFEKTIVITET

Länstrafiken Kronobergs 
årsberättelse

VID PLANERING, GENOM-
FÖRANDE OCH UPPFÖLJ-
NING SKA SOCIALA, EKOLO-
GISKA OCH EKONOMISKA 
KONSEKVENSER BEAKTAS

Använda SKA-verktyg och 
hållbarhetssäkring

Löpande vid större förändringar, 
exempelvis linjeändringar, 
samt årlig sammanställning.
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STÄLLNINGSTAGANDEN  
FÖR KOLLEKTIVTRAFIKENS 
UTVECKLING

SAMHÄLLET
SAMVERKAN ÄR GRUNDLÄGGANDE  
FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN
Kollektivtrafiken är idag endast delvis samordnad med 
övrig samhällsplanering. Nya etableringar av bostäder, 
handel och verksamheter planeras både i kollektiv-
trafiknäralägen och i lägen utan kollektivtrafik. För 
att skapa ett samhälle med attraktionskraft behövs en 
kollektivtrafik som är attraktiv och resurseffektiv, och 
därför är samverkan nödvändig. 

Kollektivtrafiken måste ses i ett större sammanhang 
och Region Kronoberg ska tillsammans med andra 
kommunala, regionala och nationella aktörer verka 
för att kollektivtrafiken får en strukturbildande roll 
vid utveckling av våra samhällen. Bostadsbyggande, 
infrastrukturutveckling samt lokalisering av service och 
verksamheter skapar tillsammans med kollektivtrafiken 
en grund för en hållbar region där människor ges goda 
förutsättningar att leva och utvecklas. Kollektivtrafiken 
ska minska transporternas påverkan på miljön samti-
digt som den är välfungerande för de som är beroende 
av den. Detta kräver en samordnad planering och star-
kare koppling mellan det strategiska arbetet på regional 
nivå och kommunernas översiktliga och fysiska plane-
ring – som i Kronoberg benämns som samplanering. 

Region Kronobergs roll är att säkerställa en lång-
siktig kollektivtrafik och skapa en tydlig regional 
grundstruktur för kollektivtrafiken. Staten, genom 
Trafikverket, ska säkerställa att en god infrastruktur 
finns tillgänglig och att satsningar görs utifrån ett sam-
hällsperspektiv. Kommunerna ska säkerställa att infra-
strukturen på det kommunala vägnätet utformas på ett 

sätt som möter kollektivtrafikens behov av framkom-
lighet. Gatunätets utformning är avgörande för vilken 
framkomlighet och utbud som kollektivtrafiken kan ha. 
Bra och fungerande körvägar för busstrafiken, framfö-
rallt där trafikens påverkan är som störst, eftersträvas. I 
vissa fall kan riktade infrastrukturåtgärder såsom priori-
terade körfält för kollektivtrafik eller signalprioritet vara 
alternativ så gör att kollektivtrafiken kan konkurrera 
med bilen. Tidsaspekten är en central del för att kollek-
tivtrafiken ska vara ett bra alternativ till bilen. 

Det är lika viktigt att kunna ta sig inom Krono-
berg som till angränsande regioner eftersom att alla 
kommuner angränsar till ett annat län och in- och 
utpendlingen är stor i alla relationer. Samverkan mellan 
de sydsvenska regionerna är därför av stor vikt för att 
kunna skapa en kollektivtrafik som är enkel, attraktiv, 
trygg och pålitlig för resenären. Resenären ska inte på-
verkas av administrativa gränser. En gränsöverskridande 
samverkan är viktig både för invånarnas resbehov och 
för samhällsekonomin. En fungerande och gränslös 
kollektivtrafik är grundläggande för att skapa en hållbar 
regionförstoring och större arbetsmarknadsregioner. De 
som bor på gränsen till andra regioner ska ha möjlighet 
att välja det serviceutbud som ligger närmast bostaden, 
även om det ligger på andra sidan länsgränsen. En 
nära samverkan med de regionala kollektivtrafikmyn-
digheterna och länstrafikbolagen i Blekinge, Halland, 
Jönköping, Kalmar och Skåne är avgörande för att dels 
stärka redan starka relationer, dels skapa nya relationer. 
Region Kronoberg ska tillsammans med grannregioner-
na arbeta utifrån det positionspapper för kollektivtrafik 
som tagits fram av Regionsamverkan Sydsverige och 
som sedan antagits i respektive region.

I detta kapitel beskrivs ställningstaganden för kollektivtrafikens utveckling som 
är viktiga för förverkligandet av intentionerna och målen i trafikförsörjningspro-
grammet. Ställningstagandena handlar om frågor som Region Kronoberg kan 
påverka men inte äger själva, varför samverkan är grundläggande. Det handlar om 
hur olika aktörer i Kronoberg tillsammans ska utveckla och planera kollektivtrafi-
ken för att få bästa möjliga lösningar för våra invånare och besökare.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att skapa en attraktiv och hållbar  
region med goda förutsättningar för ett bra och fungerande vardagsliv, ett trans-
portsystem med mindre miljö- och klimatpåverkan samt ökad tillgänglighet till 
arbete och studier, men också för att nå flera viktiga samhällsmål som en hållbar 
utveckling och en hållbar regional tillväxt. Kollektivtrafiken måste därför utvecklas 
utifrån samhällets, trafikeringens och resenärens perspektiv.
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KOMPLETTERANDE TRANSPORTMEDEL
En tåg- eller bussresa inleds alltid med en annan kor-
tare eller längre resa till en hållplats. I många fall sker 
dessa anslutningsresor till fots eller med cykel, men i 
vissa fall även med bil. Kompletterande transportmedel 
är därför viktiga för kollektivtrafiken och dess utveck-
ling. Utifrån ”hela resan-perspektivet” är det viktigt att 
underlätta för kombinerade resor med gång, cykel, bil 
och kollektivtrafik. Att erbjuda resenärerna attraktiva 
och smidiga helhetslösningar är en nyckel till att få fler 
att använda kollektivtrafiken. Genom samverkan mel-
lan nationella, regionala och kommunala aktörer kan 
man till exempel skapa heltäckande gång- och cykelvä-
gar, bra och säkra cykelparkeringar och pendlarparke-
ringar eller transportnoder med goda servicelösningar 
vid hållplatser. 

TRAFIKERINGEN
LÅNGSIKTIG PLANERING MED  
ETT HELHETSPERSPEKTIV
Kollektivtrafiken i Region Kronoberg ska planeras med 
en långsiktighet och med ett helhetsperspektiv. För att 
länets invånare, kommuner och andra aktörer ska kun-
na planera sin vardag måste kollektivtrafiken vara tydlig 
och långsiktig, den ska inte ändras abrupt. Långsiktig-
heten hör också ihop med investeringar i infrastruktur 
och att de ska bli lönsamma. Samtidigt förändras förut-
sättningar och då måste kollektivtrafiken anpassas och 
utvecklas i takt med detta. Olika linjer och trafikslag 
har ett ömsesidigt beroende, exempelvis genom anpass-
ning av tidtabeller, och om en del av denna helhet tas 
bort får det en påverkan. Trafiksystemet i helhet kan 
få försämrade förutsättningar och därför är det grund-
läggande att analysera hur eventuella förändringar på 
enskilda linjer eller trafikslag påverkar andra delar av 
trafiksystemet. Därför är det viktigt att vid planering, 
genomförande och uppföljning av kollektivtrafiken 
beakta olika sociala, ekologiska och ekonomiska kon-
sekvenser. Region Kronoberg har utvecklat två verktyg 
för att stödja detta arbete: Social konsekvensanalys (SKA) 
i transportplanering och Hållbarhetssäkring.

Även upphandling kan vara ett strategiskt verktyg 
för att skapa hållbara samhällen med långsiktighet och 
ett helhetsperspektiv. Genom att ställa hållbarhetskrav 
kan utvecklingen påverkas i en mer hållbar riktning 
både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det kan till 
exempel gälla krav gällande drivmedel, etiskt och soci-
alt ansvarstagande för leverantörer eller behovsanalyser 
utifrån ett jämställdhets- och resenärsperspektiv.

En viktig förutsättning för utveckling av framtidens 
kollektivtrafik i vår region är de framtida nya stamba-
norna. Den kommer, oavsett dragning eller placering 
av stationslägen, att påverka utvecklingen av såväl 

tåg- som busstrafik. I och med att mycket fortfarande 
inte är beslutat kring dess utveckling och utbyggnad, 
så kommer frågan att vara mer aktuell i kommande 
trafikförsörjningsprogram.

TEKNISK OCH DIGITAL UTVECKLING
Nya innovationer och tekniska lösningar är en viktig 
aspekt att ha med sig in i såväl upphandling av ny 
trafik som vid planering av hållplatser. Nya lösningar 
kan innebära att fler kan arbetspendla kollektivt och 
nyttja den tiden som resan tar för att göra ärenden 
som annars hade tagit en del av fritiden. Det kan också 
innebära smart infrastruktur i syfte att förenkla infor-
mation och biljettköp, realtidsskyltar vid hållplatser 
och pendlarparkering, ladd-infrastruktur för cyklar och 
bilar vid hållplatser, och kombinerade mobilitets- och 
delningstjänster som utvecklas utifrån Kronobergs 
förutsättningar. Utvecklingen av kombinerade mobili-
tets- och delningstjänster kan handla om allt ifrån att 
erbjuda resmöjligheter med flera olika färdsätt till att 
samordning sker mellan olika färdmedels biljettsys-
tem. Med hänseende till den utredning om nationellt 
biljettsystem för kollektivtrafik som tagits fram och ett 
eventuellt införande av ett sådant är samordning mellan 
olika färdmedel på nationell nivå grundläggande. 

Inom transportsektorn pågår även en teknikutveck-
ling både vad gäller fordon, drivmedel och energikällor. 
Inom kollektivtrafiken har stora satsningar på fossilfria 
drivmedel genomförts. Biogas och flytande fossilfria 
drivmedel är idag vanligt förekommande och det pågår 
stora satsningar på att elektrifiera hela trafiksystem, 
ännu främst i stadstrafik. Det finns ett flertal orsaker 
bakom utvecklingen av allt mer elektrifierade trafik-
system, dels att eldrift ger fördelar för städer i form av 
utsläppsfria och tysta fordon med lägre vibrationer, dels 
att biodrivmedel inte bedöms finnas i tillräcklig omfatt-
ning i förhållande till transportbranschens totala behov 
framöver. Fordonen i sig blir mer tillgängliga i den 
upphandlade trafik och inom den särskilda kollektiv-
trafiken kan ett och samma fordon köra olika resenärs-
grupper. I digitaliseringens fotspår pågår även projekt 
kring autonoma fordon på ett flertal platser i landet. 
Framöver kan det mycket väl vara så att kollektivtrafi-
ken på ett eller annat sätt drivs med autonoma fordon.

RESENÄREN
MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA  
KOLLEKTIVTRAFIKEN I KRONOBERG
Utgångspunkten för utveckling och utformning av kol-
lektivtrafiken i regionen är att den ska ske på ett jämlikt 
och jämställt tillvägagångssätt. Det innebär i längden 
att kollektivtrafiken ska vara ett väl fungerade alternativ 
för Kronobergs invånare och besökare, oavsett kön, 

ålder, funktionalitet, nationalitet etc. Kollektivtrafiken 
ska vara tillgänglig för olika behov och hänsyn måste 
tas till att olika grupper reser på olika sätt.

Hela fordonsflottan, både tåg och buss, är idag till-
gänglighetsanpassad, men för att kollektivtrafiken ska 
bli helt tillgänglig för personer med funktionsvariation 
samt barn, unga och äldre krävs fortsatt stora satsning-
ar, framförallt på att tillgängliggöra information på 
olika sätt och tillgänglighetsanpassa hållplatser utifrån 
olika behov. Detta kräver en fortsatt samverkan mellan 
Region Kronoberg, länets kommuner och Trafikverket.

I detta arbete har Region Kronoberg definierat att en 
tillgänglig kollektivtrafik innebär att följande moment 
är möjliga att genomföra för alla resenärer i den upp-
handlade kollektiv-trafiken:

Planera resan. Det ska vara möjligt för resenärer att 
använda något av de verktyg som finns för att planera 
kollektivtrafikresan innan den genomförs.

Köpa och använda biljett. Grundläggande krav är 
att resenärer ska komma åt, uppfatta, kunna se, klara av 
och kunna förstå hur biljetten ska köpas. Försäljnings- 
och informations-platser ska gå att hitta samt vara 
tillgängliga för personer med funktionsvariation.

Vistas och orientera sig på hållplats. Hållplatser 
ska vara tillgängliga och säkra. Enkla, säkra och trygga 
byten ska eftersträvas på alla hållplatser. Möblering 
och belysning samt vinter-underhåll ska anpassas så 
att vistelsen och orienteringen underlättas för personer 
med funktionsvariation. Resenärer ska kunna ta del av 
information samt eventuell service som erbjuds. 

Ta del av information. Trafikinformation ska anpas-
sas så att resenärer har möjlighet att ta del av informa-
tionen, såväl före som under resan, via någon av de 
olika informationskanaler som finns.

Ta sig ombord, hitta sittplats och ta sig av 
fordonet. Det ska vara möjligt för resenärer att ta sig 
ombord, hitta en sittplats och ta sig av fordonet på ett 
tryggt och säkert sätt. Resenärer ska kunna ta del av 
information samt eventuell service ombord på fordon. 
Tydligt utmärkta prioriterade sittplatser och rullstols-
platser ska finnas.

För att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken 
framöver bör en inventering av länets alla hållplatser gö-
ras, dels för att uppdatera hållplatsregistret i Rebus med 
information kring utrustning och kategorisering, dels för 
att uppdatera underlaget gällande tillgänglighetsanpass-
ning av hållplatser den kommande programperioden.

EN TRYGG KOLLEKTIVTRAFIK
För att människor ska välja att åka kollektivt är känslan 
av trygghet och säkerhet grundläggande. För att säker-
ställa detta måste resenärens behov vara i centrum vid 
planering och genomförande. Det krävs att hela resan 
är trafikslagsövergripande och sammanhängande så att 
resenären kan känna trygghet och få en positiv upple-
velse av kollektivtrafiken, oavsett ålder, kön, nationali-
tet eller funktionsvariation.

En trygg kollektivtrafik innebär, likt en tillgänglig 
kollektivtrafik, att kunna erbjuda en kollektivtrafik som 
är anpassad till olika behov och olika grupper, att den 
är enkel att förstå och att man kan lita på att den är tid. 
Trygghet är en bred fråga som innefattar allt från själva 
fordonen och dess personal till utformning av hållplat-
ser och dess omgivning.

Ombord på fordonen handlar det om den fysiska 
utformningen, personalens bemötande och arbetsmil-
jö. Detta är frågor som dels lyfts i upphandling av ny 
trafik, men också i det kontinuerliga arbetet under 
avtal. Kameraövervakning är en vanlig åtgärd som finns 
i dagens kollektivtrafik för att öka tryggheten både för 
resenärer och personal.

I den yttre miljön är samverkan med väghållare 
viktig. Dels för att hållplatser ska upplevas som trygga, 
dels för att vägen till och från hållplatsen ska kännas 
trygg och säker. En viktig förutsättning i detta arbete 
är att ha ”hela resan-perspektivet” med sig. Viktiga 
delar i trygghetsarbetet är utformning och belysning på 
anslutande gång- och cykelvägar samt möjligheter att 
parkera sin cykel eller bil tryggt och säkert.
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PLANERINGS- OCH  
GENOMFÖRANDE- 
PRINCIPER FÖR  
KOLLEKTIVTRAFIKENS 
UTVECKLING

PRIORITERADE STRÅK
I Gröna Kronoberg påvisas värdet av en god tillgänglig-
het mellan städerna i Sydsverige, och ett starkt samspel 
mellan dem och deras omland. En förutsättning för 
detta är en välfungerade och robust infrastruktur i såväl 
järnvägsnät som nationellt och regionalt vägnät – det 
vill säga i våra större stråk. I Kronobergs län finns en 
tydlig stråkstruktur och de prioriterade stråken är en 
samling av kommunernas och länets största pendlings-

relationer, befolkningsmängd och utveckling, antal 
resor idag och framtida potential. Stråken bedöms 
viktiga för att knyta samman Kronoberg och regionen 
med grannlänen genom lokala, regionala och storre-
gionala resor samt utveckla attraktiva livsmiljöer med 
god tillgänglighet. Stråken ska bidra till ett samman-
hållet, komplementärt och hållbart transportsystem 
som i sin tur bidrar till ökad tillväxt samt ett funge-
rande och rikt vardagsliv. 

I detta kapitel beskrivs de planerings- och genomförandeprinciper som ligger till 
grund för kollektivtrafikens utveckling och som är viktiga för förverkligandet av 
intentionerna och målen i trafikförsörjningsprogrammet. Planerings- och genom-
förandeprinciperna handlar om frågor som Region Kronoberg själva kan styra 
genom planering och ekonomiska beslut.

FIGUR 10. PRIORITERADE STRÅK PÅ LOKAL, REGIONAL OCH STORREGIONAL NIVÅ.
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Stråken utgör stommen i den regionala kollektivtra-
fiken och präglas av långsiktig planering, vilket ger 
kollektivtrafiken en strukturbildande roll i samhället 
samt att det blir en viktig regional resurs. Såväl buss- 
och tågtrafik har en viktig roll i regionens utveckling 
och för att stärka länets arbetsmarknadsregioner. I 
stråken eftersträvas en renodlad kollektivtrafik byggd på 
tydlighet och enkelhet, både vad gäller tidtabell och val 
av fordon – regionens snabblinjer prioriteras att köra i 
de storregionala och regionala stråken, men också i vis-
sa lokala stråk, för att få ut maximal effekt utifrån både 
miljö och ekonomi. Utbudet i stråken måste utgöra ett 
reellt alternativ gentemot bilen, men utbudet ska också 
balanseras mot efterfrågan samt basutbud. Restider som 
är konkurrenskraftiga gentemot bilen ska eftersträvas, 
dock utifrån vilket resbehov som ska tillgodoses. Även 
utanför de identifierade stråken kommer det att finnas 
kollektivtrafik, men av en annan karaktär och syfte.

Region Kronoberg ser det som prioriterat att arbeta 
vidare med en helhetsöversyn av kollektivtrafiksystemet 
och hur trafikeringen av både prioriterade stråk och 
geografier utanför stråken ska utföras. Detta för att 
skapa ett system som är enkelt, tydligt och attraktivt. 

I stråken bör parallell buss- och tågtrafik som kör vid 
samma tidpunkter utredas noga, då tågtrafik generellt är 
mer kostsamt men samtidigt har en högre kapacitet. Vid 
sådana utredningar är det viktigt att beakta varje specifik 
geografi och demografi samt dess relation till omlandet.

BASUTBUD SKAPAR  
GEOGRAFISK TILL- 
GÄNGLIGHET I LÄNET
Kollektivtrafiken i Region Kronoberg utgår ifrån ett 
basutbud för att säkerställa en god geografisk tillgäng-
lighet och skapa möjligheter för att kunna bo och leva 
i hela Kronoberg. Med basutbud menas det lägsta 
utbud som ska finnas i Kronoberg med avseende till 
platsers storlek eller olika trafikslag. Basutbudet anges 
i dubbelturer och/eller öppettider (dvs. mellan vilka 
tider trafiken bör vara igång). Ett basutbud syftar till att 
skapa dels en regional balans, dels en tydlighet i vilket 
utbud som kan förväntas runtom i Kronoberg. 

Basutbudet beror på befolkningsunderlag. Ju fler 
invånare en ort har, desto mer linjelagd kollektivtrafik. 
Komplettering med närtrafik sker i de område med 
mindre linjetrafik. Basutbudet ger en grund att förhålla 
sig till, men varje plats och stråk behöver analyseras 
både för sig själv och i ett större sammanhang. I analy-
sen är det viktigt att, till exempel, ta hänsyn till om ett 
stråk innehåller viktiga målpunkter och placeringen av 
en plats i förhållande till andra platser. Utifrån efterfrå-
gan kan ett utbud utvecklas utöver basutbudet. 

Basutbudet uppnås i princip redan, i många fall har 
vissa platser ett betydligt högre utbud än vad basutbu-
det anger. I de fall basutbudet inte uppnås bör arbete 
inriktas så att basutbud nås.

BASUTBUD I KOLLEKTIVTRAFIKEN

TRAFIKSYSTEM TÄTORT  
INVÅNARANTAL FÖRUTSÄTTNINGAR VARDAG HELG

REGIONBUSS

Kommunhuvudorter 
och tätorter större än 
3 000 invånare

Öppettider 05 – 22* 06 – 22*

1 000 – 2 999 Dubbelturer 10 3

500 - 999 Dubbelturer 5 + närtrafik närtrafik

200 - 499 Dubbelturer 2 + närtrafik närtrafik

<200

Ytterligare trafik utöver närtrafik 
bedöms utifrån:
• Befolkningstäthet
• Åldersstruktur (ex. andel unga, 

äldre)
• Arbetsplatser (hur många pendlar 

till/från)
• Geografi (i förhållande till andra 

orter, stråk)
• Målpunkter i omgivningarna (ex. 

besöksmål)
• Bilinnehav/körkortsinnehav
• Samordningsmöjligheter med 

andra samhällsutgifter

närtrafik närtrafik

STADSBUSS
Stor linje** Öppettider 05 – 00* 06 – 23*

Liten linje** Öppettider 07 – 20 09 – 19

TÅG
Regiontåg Öppettider med minst timmestrafik 05 – 00 07 – 00

Lokaltåg Öppettider 05 – 23 07 – 22

* Fredagar och lördagar är öppettiderna förlängda till 02 på vissa sträckor

** Stor respektive liten linje baseras på antalet resande
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TÅGSYSTEM MED  
OLIKA ROLLER
En attraktiv kollektivtrafik bidrar till att utveckla länet 
på olika sätt. Men en attraktiv tågtrafik som ska klara 
restidsmålen måste vara snabb och det är svårt att upp-
nå om samma tågtrafik även ska stanna på alla stationer 
längs järnvägen. För att möta de olika behov som finns 
i samhället är det viktigt att erbjuda parallella tågsystem 

med olika hastighet och uppehållsbild som komplette-
rar varandra. På så sätt kan tågtrafiken bidra till att flera 
saker uppnås; Kortare restider, hög kapacitet, tillgäng-
lighet och regional utveckling. 

Genom en struktur för parallella tågsystem, som är 
samstämmigt i hela södra Sverige, kan såväl Regions-
amverkan Sydsveriges mål om restider och olika regio-
nala mål uppnås. Det skapar också förutsättningar för 
att våra stationssamhällen av olika storlek ska utvecklas.

Region Kronoberg ser det som prioriterat att arbeta 
vidare med dessa frågor och vara öppen för att testa på 
nya saker då vårt län har en gles struktur. I genomför-
andet av detta program bör ett fokusområde vara kol-
lektivtrafik i länets glesa miljöer där regionen tittar vidare 
på att utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar 
i länets glesa miljöer och landsbygder samt se över den 
struktur för olika trafikeringsformer som finns idag.

TAKTFASTA TIDTABELLER
Nyttorna med taktfasta tidtabeller i kollektivtrafiken 
är flera. Det skapar fördelar för resenärerna i form av 
att tidtabellen blir lättare att komma ihåg samt att det 
blir lättare att genomföra sammanhängande resor och 
byten. Ett sammankopplat kollektivtrafiksystem, såväl 
buss- och tågtrafik, skapar enkelhet för invånarna. I 
förlängningen ger detta förutsättningar för en hög till-
gänglighet och genomsnittligt kortare restider. Taktfasta 
tidtabeller i kollektivtrafiken ger också generellt sett 
resandeökningar på mellan fem och femton procent.

Utifrån detta arbetar Region Kronoberg med att 
kollektivtrafiken ska ha taktfasta tidtabeller där det är 
lämpligt och fyller en funktion, där det finns efterfrå-
gan och där infrastrukturen medger det. Inriktningen 
baseras på övertygelsen om att ett helt symmetriskt sys-
tem, och därmed en väldigt tydlig och taktfast tidtabell 
med pålitliga bytespunkter, är grunden för att skapa en 
attraktiv och pålitlig kollektivtrafik för resenärerna.

MINSKAD PÅVERKAN  
PÅ KLIMAT OCH MILJÖ
I Gröna Kronoberg har beslut tagits att arbeta för ett 
klimatsmart transportsystem. Utsläpp av koldioxid i 
Kronobergs län från fossila bränslen ska till år 2025 ha 
minskat till 1,5 ton per år och länsinvånare. Utifrån 
detta mål kan kollektivtrafiken göra mycket.

För att minska kollektivtrafikens klimatpåverkande 
utsläpp och buller samt för att öka dess energieffekti-
vitet krävs hållbara drivmedel och olika lösningar för 
olika sorters trafik. Höga kravställningar på dessa frågor 
redan i upphandlingsskedet är ett viktigt verktyg för att 
styra mot hållbarhets-, miljö- och klimatmål. Genom 
att arbeta med frågorna fortlöpande och förbättra 
kollektivtrafikens miljö- och hållbarhetsprestanda finns 
många fördelar att vinna. För att ytterligare minska den 
negativa klimatpåverkan från kollektivtrafiken finns ett 
behov av att arbeta mer aktivt med att reducera koldi-
oxidutsläpp inom hela bränslets livscykel.

All tågtrafik i länet har idag eldrift. Vid utveckling 
av tågtrafiken, exempelvis nya sträckningar, är eldrift 
det naturliga valet. I Älmhult respektive Växjö stads-
trafik är inriktningen att eldrift ska införas efter nästa 
upphandling. El som drivmedel i bussar har utvecklats 

fort de senaste åren och är idag ett reellt alternativ i stä-
der. Eldrift bedöms i dagsläget ha bäst klimatprestanda 
och energieffektivitet samt lägst bullernivåer jämfört 
med andra drivmedel. Drifts- och underhållskostnader 
för eldrift är lägre och sett till hela livscykeln är elbussar 
inte dyrare än andra alternativ. Eldrift bidrar även till 
hälsosammare stadsmiljöer och renare luft eftersom att 
den inte ger ifrån sig utsläpp av kväveoxider och par-
tiklar. Med en kollektivtrafik fri från utsläpp och buller 
öppnas andra möjligheter upp för att skapa hållbara 
stadsmiljöer och nya lösningar i städerna, vilket också 
kan bidra till att kollektivtrafiken stärker sin konkur-
renskraft gentemot bilen. Med hänsyn till att eldrift 
kommer att införas i trafik i länet framöver är det 
viktigt att Region Kronoberg verkar för att elfordons-
batteriernas hela värdekedja är hållbar. Ett första steg är 
att utreda dagens situation utifrån miljöpåverkan och 
hur de mänskliga rättigheterna efterlevs.

I regionbusstrafiken och för Serviceresor kan en mix 
av olika hållbara drivmedel användas i fordonen, allt 
ifrån biogas, flytande biodrivmedel med hållbarhets-
besked (HVO och RME) och el till vätgas i framti-
den. I kommande linjetrafiksupphandling kommer 
kravställningar kring drivmedel, stationeringsort och 
fordonstyp att tydliggöras. Vid nytillkommande trafik 
ska drivmedel väljas utifrån vad som är lämpligast för 
platsen, men också med hänseende till de tre hållbar-
hetsdimensionerna.

Utöver satsningar på hållbara drivmedel arbetar alla 
aktörer inom kollektivtrafiken för att öka resandet och 
beläggningen i fordonen. Användningen av miljöan-
passade fordon och drivmedel i kombination med en 
ökad marknadsandel ökar kollektivtrafikens miljönytta, 
skapar en mer hållbar region och bidrar till ett mer 
klimatpositivt samhälle.

MOBILITY MANAGEMENT 
ÅTGÄRDER
Ett verktyg för att förverkliga de intentioner och mål 
i trafikförsörjningsprogrammet är metoden mobility 
management. Denna metod innefattar åtgärder som 
syftar till att påverka attityd och beteende och främja 
ett hållbart resande. Åtgärder kan användas i strategiskt 
syfte för att skapa högre och bättre nyttjandegrad av be-
fintlig infrastruktur, minska biltrafik och öka resandet 
med kollektivtrafik. Påverkan på allmänhetens attityd 
och beteende i förhållande till kollektivtrafiken kan 
göras genom information, kommunikation och samver-
kan mellan aktörer. Strategiska insatser enligt metoden 
kan betraktas som ”mjuka” värden kan och som ett 
kostnadseffektivt komplement till ”hårda” insatser 
som exempelvis förändring i utbud i kollektivtrafiken. 
Metoden kan även användas vid planering för större 
förändringar i infrastrukturen för att effektivt hantera 

FIGUR 11. PRINCIPER FÖR PARALLELLA TÅGTRAFIKSYSTEM I SÖDRA SVERIGE FRAMTAGET  
INOM KOLLEKTIVTRAFIKSAMARBETET I REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE.

Snabbtåg:  Stannar i större städer, tåg för 250-320 km/tim, mycket hög komfort för resor >2 timmar
Storregiontåg: Stannar på stora stationer, tåg för 200-250 km/tim, hög komfort för resor 1-2 timmar
Regiontåg: Stannar på regionalt stora stationer,  tåg för 180-200 km/tim, normal komfort för resor 30-60 min
Lokaltåg: Stannar på alla stationer, tåg för 160-180 km/tim, komfort för resor 15-60 min 
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Parallellt med tågsystemen i Kronoberg går också 
snabbtåg, kommersiella fjärrtåg som kopplar upp länet 
med resten av Sverige och kontinenten. Dess närvaro i 
länet är viktig för att skapa tillgänglighet nationellt och 
internationellt. 

TILLGÄNGLIGHET I  
LÄNETS GLESA MILJÖER
Närtrafik finns i de mer glesa miljöerna av länet där det 
inte finns kollektivtrafik och är till för att ge en ökad 
trygghet och flexibilitet. Trafiken finns för de invånare 
som har långt till närmaste hållplats och kör till håll-
platser i anslutning till olika former av samhällsservice. 
Trafiken är områdesindelad utifrån kommun och i vissa 
fall utifrån mindre kommundelar.

Det finns en utmaning i att kollektivtrafikförsörja 
länets mer glesa miljöer, framför allt utanför peaktid 
och på helger. Den grundläggande tanken för Krono-
bergs kollektivtrafik är att fortsätta skapa ett system 
uppbyggt kring våra stråk med bra utbud som i sin 
tur är sammankopplat till transportnoder med goda 

bytesmöjligheter. En transportnod innebär en håll-
plats med utökade möjligheter till resande i form av 
ett bra utbud, både vad gäller avgångar och linjer, 
olika former av service, parkering och god uppkopp-
ling till ett gång- och cykelvägnät där det är möjligt. 
En transportnod kan ligga inne i en tätort, men också 
ute i mer glesa miljöer där exempelvis flera stråk möts 
– grundtanken är transportnoder är att fånga upp ett 
större befolkningsunderlag.

Den tekniska och digitala utveckling som sker nu 
öppnar upp för nya möjligheter i länets glesa miljöer 
och landsbygder. Exempelvis kan man genom kombi-
nerade mobilitetstjänster koppla samman närtrafik och 
vanlig kollektivtrafik med andra former av transport-
lösningar. Genom att utgå ifrån transportnoder kan 
man samla olika lösningar och service på en och samma 
plats, till exempel en hållplats, pendlarparkering för 
bil och cykel, autonom skytteltrafik, delningssystem 
och kommersiell service. Med olika lösningar utifrån 
olika platsers förutsättningar kan tillgängligheten med 
kollektivtrafik i mer glesa miljöer öka. 
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störningar och påverka resandemönstret på kort och 
lång sikt. Region Kronoberg har lång erfarenhet av att 
arbeta med mobility management och har exempel-
vis genomfört projekt som Hållbar mobilitet i gröna 
Kronoberg (2018-2021) som riktade sig mot företags-
genererade resor som arbetsresor, besökares resor samt 
godstransporter. Syftet med projektet var att denna typ 
av resor ska generera minskad klimatpåverkan och öka 
resandet med kollektivtrafiken. Mobility management 
åtgärder bör betraktas som en viktig del i arbetet för att 
uppnå målsättningarna i trafikförsörjningsprogrammet.

SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
Särskild kollektivtrafik är Region Kronobergs benäm-
ning på det som på nationellt plan kallas för särskilda 
persontransporter. Den särskilda kollektivtrafiken ska 
sträva efter att spegla den allmänna kollektivtrafiken 
utifrån rimlighet och möjlighet, men med stor hänsyn 
till resenärens behov utifrån rättigheter i lagstiftning. 
Den särskilda kollektivtrafiken ska komplettera den 
allmänna kollektivtrafiken och ska vara tillgänglig för 
personer som av olika anledningar inte kan resa med 
den allmänna kollektivtrafiken. Dessa resor skapar 
förutsättningar för personer med funktionsvariation att 
på lika villkor kunna arbeta, studera och delta i olika 
aktiviteter i samhället.

Enligt gällande regelverk gäller att en färdtjänstresa 
får vara max tio mil fågelvägen från folkbokföringsad-
ressen både inom och utanför Kronobergs län, för resor 
därutöver gäller riksfärdtjänst. Priset för färdtjänstresa 
beror på resans längd, resenärens ålder och när resan 
bokas. För de som regelbundet reser till arbete, studier 

eller aktiviteter finns möjlighet att resa med ett specifikt 
periodkort. Detta gäller endast mellan angivna adresser 
och max två enkelresor per dag. Priset för riksfärd-
tjänstresa beror på resans längd och är densamma i hela 
Sverige. Vid resor i den allmänna kollektivtrafiken får 
ledsagare åka med kostnadsfritt.

Målsättningen är att erbjuda en färdtjänstverksamhet 
som är trygg, kvalitativ och kostnadseffektiv. Trygghet 
och hög kvalitet är alltid viktiga faktorer, men generellt 
sett har resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken ett 
större behov av trygghet, säkerhet och enkelhet då olika 
former av funktionsvariationer och ålder kräver detta.

Den särskilda kollektivtrafiken som Region Krono-
berg ansvarar för bygger på effektivt resursutnyttjande 
där trafikplanering och fordonsdirigering hanteras av 
en samlad trafikledning. Resor ska i den mån det går 
samordnas, dock med beaktande av gällande regelverk 
avseende restider och utifrån resenärens villkor. Genom 
samordning av resor och överflyttning av resenärer från 
färdtjänst och sjukresor till en tillgänglighetsanpassad 
allmän kollektivtrafik skapas också miljöfördelar genom 
minskad trafik. 

Antalet äldre i Kronoberg kommer framöver att 
öka, vilket i kombination med att människan lever allt 
längre kommer att innebära en ökad belastning på färd-
tjänsten. Utvecklingen behöver mötas med en fortsatt 
tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken och dess 
infrastruktur, samt en ökad samverkan mellan olika ak-
törer inom region, kommun och intresseorganisationer. 
Det görs därför årliga satsningar på tillgänglighetsan-
passningar i kollektivtrafiken för att på lång sikt minska 
behovet av färdtjänst.
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UTVECKLING AV  
KRONOBERGS  
KOLLEKTIVTRAFIK

2021 – 2025
Flera stora satsningar på Kronobergs kollektivtrafik fö-
reslås på kort sikt, det vill säga fram till år 2025. Många 
av dem är redan beslutade och pågår, medan andra är 
nya förslag utan beslut.

•	 Kollektivtrafik i glesa miljöer
I genomförandefasen av detta program är länets glesa 
miljöer ett fokusområde som måste utredas närmare. 
För att utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklös-
ningar som behövs för att minska bilåkandet även i 
glesa miljöer behöver möjliga åtgärdsförslag identifieras, 
utredas och kostnadsberäknas. I nuläget är transportno-
der en möjlig åtgärd att gå vidare med, men det kan 
också finnas andra som Region Kronoberg ännu inte 
identifierat. 

•	 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser
Genom statsbidrag och kommunal finansiering till-
gänglighetsanpassas länets hållplatser med över 4000 
påstigande per år kontinuerligt. Arbetet med detta 
beskrivs mer ingående i trafikförsörjningsprogrammets 
tillhörande hållplatshandbok.

•	 Upphandling av stads- och regionbusstrafik i 
hela Kronoberg

Arbetet med upphandling av ny linjetrafik, det vill säga 
stads- och regionbusstrafik, i hela länet samt till våra 
grannlän pågår. I detta planeras bland annat för fler 
och nya fordon, elektrifiering av all stadstrafik, biogas 
i de större regionbussdepåer och en varsam översyn av 
linjenätet i Växjö stad. 

•	 Stadstrafik i Ljungby
Under 2020 har en utredning av möjligheter och 
förutsättningar för kollektivtrafiklösning i Ljungby stad 
färdigställts. Huvudsakligen beskrivs förutsättningarna 
för en stadsbusstrafik i Ljungby. En arbetsgrupp mellan 
region och kommun har skapats för att arbeta vidare 
med en mer konkret planering av hur en stadsbusstra-
fik i Ljungby skulle kunna se ut. Om sådan trafik ska 
startas krävs en särskild upphandling av denna.

•	 Upphandling av Krösatågstrafik samt nya fordon
Arbetet med upphandling av ny Krösatågstrafik samt 
nya fordon pågår, i denna upphandling ingår också 
byggnation av en ny depå. Krösatågstrafiken utgör en 

För att uppnå trafikförsörjningsprogrammets målsättningar, och i längden skapa 
ett mer hållbart samhälle, behöver stora satsningar göras i såväl kollektivtrafiken 
som i infrastrukturen. Med tanke på att Kronoberg har en så pass stor inpendling 
från våra grannlän behövs en robust och bra kollektivtrafik och infrastruktur. Am-
bitionen är att med utgångspunkt i det befintliga kollektivtrafikutbudet utveckla 
trafiken, såväl utbud som trafiklösningar, och tillhörande infrastruktur. Kollektiv-
trafiken ska anpassas i den takt som bedöms nödvändig för att tillgodose befintli-
ga resenärers nuvarande och framtida behov samt för att attrahera nya resenärer. 
Kollektivtrafiken har en stor samhällsnytta, samtidigt är det av vikt att kollektiv-
trafiken utvecklas utifrån vad som är ekonomiskt möjligt.

Satsningar på kort sikt utgår från de beslutade åtgärder som finns i Nationell 
plan för transportsystemet (2018 – 2029) och Länstransportplanen (2018 – 2029). 
Föreslagna satsningar tar däremot inte hänsyn till regionens årliga budget, utan 
Regionfullmäktige avgör genom årliga beslut vilka av de föreslagna satsningar-
na som genomförs och när i tiden. Satsningar på lång sikt tar varken hänsyn till 
beslutade infrastrukturåtgärder eller budget, utan ska ses som nödvändiga åtgärder 
för att uppnå de mål som finns i detta trafikförsörjningsprogram, för att skapa en 
attraktiv region samt bidra till att beslutade internationella, nationella och regionala 
mål uppnås.

Det är också viktigt att poängtera att de satsningar som föreslås, både på kort 
och lång sikt, kräver samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell 
nivå för att kunna genomföras fullt ut. 
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viktig del av det lokala tågsystemet i Kronoberg samt 
kopplar ihop oss med våra grannlän Jönköping och 
Skåne. Hela den gemensamma upphandlingen inne-
fattar 30 nya fordon och kommer att stärka det lokala 
tågsystemet med snabbare resor. Nya fordon och depå 
beräknas kosta 20 miljoner kronor mer per år än nuva-
rande kostnad.

•	 Markarydsbanan
Pågatågstrafiken mellan Hässleholm och Markaryd 
förlängs till Halmstad med stopp i Knäred och Veinge, 
vilket skapar starkare koppling till städer längs med 
Västkustbanan från sydöstra Kronoberg samt till våra 
grannlän Halland och Skåne. Markarydsbanan fyller en 
viktig funktion för det lokala tågsystemet i Kronoberg 
och har även en nationell funktion som omledningsba-
na för Västkustbanan. Trafikeringen som föreslås för-
utsätter infrastrukturella investeringar: Nytt mötesspår 
i Knäred för att möjliggöra framtida timmestrafik på 
hela sträckan, nya stationslägen i Veinge och Knäred, 
kontaktledningsbyte på hela Markarydsbanan samt 
åtgärder på Halmstad bangård.

•	 Ny Krösatågstrafik Växjö - Emmaboda
Under denna period planerar Trafikverket att börja byg-
ga om Rv 25 och trafikplats Fagrabäck. Byggnationen 
är omfattande och även om det kommer att byggas 
omledningsvägar så kommer arbetet att leda till stora 
störningar under flera år. Som en ”Mobility manage-
ment-åtgärd i byggskede”, men också som ett test av 
marknadens intresse, bör lokaltåg trafikera sträckan 
Växjö-Emmaboda med fyra dubbelturer i peaktider, 
dvs. två dubbelturer på morgonen och två dubbelturer 
på eftermiddagen. Trafikupplägg håller på att utredas, 
men ett möjligt upplägg är dock att Krösatågstrafiken 
Karlskrona-Emmaboda förlängs till Växjö. En fördel 
med ett sådant upplägg är att det skapas en ny direkt-
förbindelse mellan de två sydsvenska tillväxtmotorerna 
Karlskrona och Växjö. Denna satsning kräver beslut om 
allmän trafikplikt mellan Växjö och Emmaboda. 

2026 – 2030
Under perioden 2026 – 2030 kommer eventuellt ett 
nytt akutsjukhus i Växjö att färdigställas i området 
Räppe, drygt fyra kilometer från stadens stadskärna. 
Detta medför behov av satsningar på såväl kollektiv-
trafik som infrastruktur, dock finns inga slutliga beslut 
kring investeringar. 

•	 Förändringar i stads- och regionbusstrafikens 
linjenät

Ett eventuellt nytt sjukhus i Växjö kommer att behöva 
trafikförsörjas med buss, vilket har påverkan på dagens 
linjenät i både stads- och regionbusstrafiken. Förutsätt-

ningar och behov utreds nu, men förändringar kommer 
att ske vad gäller utbud, linjesträckningar och infra-
struktur för att skapa goda kollektivtrafiklösningar för 
såväl arbetspendling som besöksresor samt för de som 
reser förbi platsen. 

•	 Fordonsupphandling Öresundståg
Öresundstågstrafiken fyller en viktig funktion för det 
regionala tågsystemet i Kronoberg och södra Sverige 
genom att möjliggöra längre och snabbare resor, vilket 
skapar en starkare koppling till våra grannregioner. 
Under perioden 2026 – 2030 ska nya fordon till Öre-
sundstågen att upphandlas och förberedelser för detta 
är uppstartade genom att se över vilka alternativ som 
finns för nästa generation Öresundståg. Detta kommer 
att stärka det storregionala och regionala tågsystemet än 
mer med snabbare resor.

•	 Tågstation i Räppe som trafikeras  
med tjugominuterstrafik

I och med det nya sjukhusets placering finns det ett 
behov av att trafikförsörja med tåg, främst med det 
lokala tågsystemet. Detta kräver en ny tågstation i 
Räppe samt att det lokala tågsystemet trafikerar statio-
nen med tjugominuterstrafik för att säkerställa att både 
arbetspendling och besöksresor fungerar utifrån olika 
förutsättningar och behov. Beräknad kostnad ligger i 
nuläget på 70 – 100 miljoner kronor. 

•	 Krösatåg österut
Krösatågstrafiken utgör en viktig del av det lokala 
tågsystemet i Kronoberg och genom att börja trafikera 
sträckan österut från Växjö kompletteras det regionala 
tågsystemet, vilket möjliggör nya stationer och utökad 
trafikering längs sträckan mot Kalmar/Karlskrona. 
Detta skulle skapa goda förutsättningar för att stärka 
möjligheterna till att arbets- och studiependla mellan 
de tre större orterna i sydöstra Sverige samt förbättra 
tillgängligheten till olika besöksmål. Upplägg är under 
utredning. Denna satsning kräver beslut om allmän  
trafikplikt mellan Växjö och Emmaboda. En viktig 
del av denna satsning är att knyta samman Jönköping 
– Kalmar/Karlskrona och koppla an till eventuella 
stationer för nya stambanor i Jönköpings län.

•	 Förbättrat utbud på lokaltågssystemen
Ett förbättrat utbud på lokaltågssystemen, Krösatåg och 
Pågatåg, både vardag och helger ökar förutsättningarna 
för att skapa en attraktiv region och förbättrad tillgäng-
lighet. Ett förbättrat utbud behövs även för att uppnå 
basutbudet. Utvecklingen är relativt dyr då antalet re-
senärer vid dessa tidpunkter vanligtvis är få, men dessa 
avgångar har en stor betydelse för våra stationssamhäll-
ens utveckling och för regionens invånare samt för att 
uppnå basutbud. Närmare utredning av vilka linjer och 
antal avgångar krävs.

UTBLICK EFTER 2030
Framtidens kollektivtrafik planeras med syfte att skapa 
ett Kronoberg där vi är mindre beroende av bilen ef-
tersom den attraktiva och hållbara kollektivtrafiken har 
en naturlig plats i samhället och i våra vardagsliv. Våra 
städer och stationssamhällen växer i och kring en stark 
stråkstruktur med en god kollektivtrafik. Våra lands-
bygder och glesa miljöer drar nytta av stråkstrukturen 
genom bland annat transportnoder och kompletterar 
städer och samhällen, vilket skapar olika livsmiljöer 
som är attraktiva, tillgängliga och hållbara. Genom 
nationell, regional och lokal samverkan har gång, cykel 
och kollektivtrafiken en större marknadsandel mot 
den bilburna trafiken. Teknisk utveckling möjliggör 
förbättrad information, transporter och kombinera-
de mobilitetslösningar. Tillsammans skapas en större 
trygghet och delaktighet för invånarna i länet och 
skapar en plats med öppna och hållbara livsmiljöer som 
är attraktiva att bo, arbeta och vistas i. 

För att uppnå trafikförsörjningsprogrammets mål 
finns det på längre sikt finns behov av flera stora sats-
ningar, både vad gäller kollektivtrafik och infrastruktur-
åtgärder, som idag saknas beslut om.

Utveckling av kollektivtrafiken efter 2030

•	 Övergripande utveckling av länets  
prioriterade stråk

Efter år 2030 behövs fortsatt stora satsningar för att öka 
det hållbara resandet i vårt län. I många av våra priori-
terade stråk krävs utbuds- och kapacitetsökningar både 
i tåg- och busstrafik, främst i rusningstid men på längre 
sikt utspritt över dagen för att öka länets tillgänglighet. 

Ambition är att utöka storregion-, region- och 
lokaltågstrafiken efter år 2030 för att knyta oss samman 
med våra grannregioner än mer. En viktig del av denna 
satsning är att knyta oss närmare eventuella stationer 
för nya stambanor i Jönköpings län samt att skapa för-
utsättningar för att uppnå de restidsmål som beslutats 
inom Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för 
kollektivtrafik. Dessa restidsmål skapar dock ett behov 
av stora infrastruktursatsningar och investeringar i 
hela Sydsverige. 

FIGUR 12. VISION ÖVER TÅGSYSTEMETS UTBUD EFTER 2030.
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Det finns också ett behov av att utreda nya och mer 
kapacitetsstarka lösningar som kan bli aktuella på lång 
sikt i de stråk där det enbart finns busstrafik. Dagens 
snabblinjer är en bra utgångspunkt i detta arbete, då de 
erbjuder kapacitet. Genom att förstärka, förlänga eller 
addera dem i stråken mot Växjö – Ljungby – Halm-
stad, Växjö – Åseda och Växjö – Tingsryd – Ronneby 
kan även dessa relationer stärkas. På sikt kan parallella 
bussystem skapas i de stråk där det finns ett underlag. 

Satsningar infrastruktur:

•	 Dubbelspår Alvesta – Växjö
Järnvägen mellan Alvesta – Växjö är en av de hårdast 
belastade enkelspåriga bandelarna i Sverige idag och det 
finns en ambition att ytterligare öka såväl region- som 
lokaltågstrafiken samt bygga en ny station vid det nya 
akutsjukhuset. Sträckan är södra Sveriges ”getingmidja” 
där trafik inte bara inom Kronoberg passerar utan även 
till och från Kalmar, Blekinge, Jönköping, Västra Göta-
land och Skåne. Därför är dubbelspår på denna sträcka 
av stor vikt för hela södra Sverige och behöver finns 
med i kommande nationell plan för transportsystemet.

•	 Sydostlänken
I gällande nationell plan för transportsystemet finns 
Sydostlänken med som objekt. Befintlig bana mellan 
Älmhult och Olofström rustas upp och elektrifieras, 
och ny bana byggs mellan Olofström och Blekinge 
kustbana för att förbättra för godstrafiken och skapa 
bättre förutsättningar för näringslivet i regionen samt 
för att fungera som omledningsbana. Frågan om att 
även öppna upp för persontrafik på sträckan har väckts 
från grannregionerna vilket för Kronobergs del skulle 
innebära en ökad potential till arbets- och studiepend-
ling till länet, och delfinansiering av tågtrafik. Vidare 
utredning behövs med avseende på potential, genom-
förbarhet och trafikeringskostnader.

•	 Nya stambanor
Det finns ett stort behov av att bygga ut det svenska 
järnvägssystemet, mycket på grund av hård belastning 
på såväl Södra som Västra stambanan. Nya stambanor, 
med höghastighetståg, tillför betydande kapacitet i 
Sveriges järnvägssystem samtidigt som de förbinder 
närliggande regioner ytterligare med varandra och med 
storstadsområdena. 

Ökad kapacitet gör tåget mer pålitligt för resenärer, 
men också för näringsliv. Kortare restider skapar nya 
möjligheter att pendla, studera och arbeta. Genom att 
kapacitet frigörs på befintligt järnvägssystem möjliggörs 
fler godstransporter på järnväg. Genom ökad tillgäng-
lighet och nya reserelationer förbättras förutsättning-
arna för starka arbetsmarknadsregioner och regional 
utveckling, samtidigt som hållbara resor och transpor-
ter främjas. 

Etableringen av nya stambanor med nya stationer 
kommer att förändra den regionala kollektivtrafikens 
uppbyggnad på ett betydande sätt. Behovet av att knyta 
samman de nya stambanorna och dess stationer med 
trafiksystemet i Kronoberg kommer att betyda genom-
gripande förändringar både för tåg- och busstrafiken.

Övrigt:

•	 Autonoma fordon
Självkörande fordon kan inom en snar framtid vara en 
del av kollektivtrafikens vardag och få en stor betydelse, 
kanske främst i hur Kronoberg skulle kunna arbeta 
med kollektivtrafiken i sina glesa miljöer. På sikt skulle 
man kunna erbjuda fler och flexibla kollektiva kom-
munikationslösningar, både inom den allmänna och 
särskilda kollektivtrafiken. Det finns exempelvis en 
potential för autonoma fordon som matartrafik till våra 
starka stråk. Genom att koppla upp mer glesa miljöer 
mot starka kollektivtrafikstråk kan tillgång och tillgäng-
lighet förbättras för alla åldrar.
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ALLMÄN TRAFIKPLIKT 
RESPEKTIVE  
KOMMERSIELL TRAFIK

ALLMÄN TRAFIKPLIKT
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan besluta 
om allmän trafikplikt för att säkerställa sådan trafik 
som anses nödvändig och som inte bedöms komma till 
stånd i önskvärd omfattning utan att trafiken upp-
handlas och bedrivs i offentlig regi av regionen. Beslut 
om allmän trafikplikt ska ses som ett ansvar gentemot 
Kronobergs invånare att tillhandahålla den beslutade 
kollektivtrafiken.

Kollektivtrafik kräver långsiktighet och är en del av 
samhällsbyggandet som på många sätt påverkar människ-
ors val av arbete, boende, utbildning och fritid. Region 

Kronoberg kommer att ta ställning till allmän trafik-
plikt efter noggranna överväganden. Beslut om allmän 
trafikplikt fattas löpande, oftast i samband med nya 
trafikupphandlingar varför beslut ska ske i god tid före 
planerad upphandling. Utgångspunkten i bedömning 
av allmän trafikplikt är trafik-försörjningsprogram-
met. När kommersiella möjligheter värderas kommer 
långsiktighet och trafikförsörjningsprogrammets mål 
att vara ett tungt vägande argument. Om regionen i 
sin prövning inte finner att det är sannolikt att öns-
kad trafik kan ske genom kommersiella aktörer (utan 
finansiering från regionen) kommer allmän trafikplikt 
att tillämpas på den aktuella trafiken.

Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Kronoberg enligt lag skapa 
goda förutsättningar för kommersiell kollektivtrafik. Sådan trafik bedrivs av 
trafikföretag utan ekonomiskt stöd från samhället. Region Kronoberg är positiv 
till kommersiell kollektivtrafik, men vid brist på långsiktighet i de kommersiella 
åtagandena säkras länets medborgare en långsiktig kollektivtrafik genom beslut 
om allmän trafikplikt.

BESLUT GÄLLANDE ALLMÄN TRAFIKPLIKT

TRAFIKSYSTEM STRÄCKA DNR.
PÅGATÅG Markaryd – Hässleholm 16RK1086

PÅGATÅG Markaryd – Halmstad 16RK1086

ÖRESUNDSTÅG Hässleholm – Alvesta – Växjö –Kalmar 18RGK217

REGIONBUSS (SKÅNETRAFIKEN) Älmhult – Skånes länsgräns (linje 562) 19RGK1861

REGION- OCH STADSBUSS Kronobergs län samt länsöverskridande busstrafik  
till grannlänen 20RGK203

KRÖSATÅG Växjö – Osby (– Hässleholm) 20RGK740

KRÖSATÅG Växjö – Rydaholm (– Värnamo – Jönköping) 20RGK740

KRÖSATÅG Växjö – Stockaryd (– Nässjö – Jönköping) 20RGK740
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
KOMMERSIELL TRAFIK
Kollektivtrafiklagen ger sedan år 2012 kommersiella 
aktörer möjlighet att etablera kommersiell kollektivtra-
fik inom länets gränser. Som regional kollektivtrafik-
myndighet ska Region Kronoberg enligt lagen skapa 
goda förutsättningar för detta. Enligt kollektivtrafikla-
gen ska kommersiella aktörer med tre veckors framför-
hållning kunna starta eller avveckla linjelagd kollektiv-
trafik. Innan kommersiell kollektivtrafik startas ska den 
anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
Kontaktuppgifter för anmälan om kommersiell trafik 
och ett formulär till hjälp vid anmälan finns på Region 
Kronobergs hemsida. Den regionala kollektivtrafik-
myndigheten ska informeras om och när kommersiell 
trafik upphör.

Utgångspunkten är att den kommersiella och den 
upphandlade kollektivtrafiken ska fungera väl till-
sammans och komplettera varandra för resenärernas 
bästa. Den kommersiella kollektivtrafik som bedrivs i 
Kronobergs län idag utgörs av både tåg- och busstrafik 
av fjärrtrafikskaraktär.

TILLGÅNG TILL INFRASTRUKTUR
Inom den regionala kollektivtrafikmyndighetens 
område finns ett stort antal hållplatser, såväl stora som 
små. Tillträde till befintliga och framtida hållplatser 
samt annan offentligt ägd infrastruktur ska behandlas 
konkurrensneutralt. Bedömningen är att det endast på 
ett fåtal platser kan komma att uppstå en konkurrenssi-
tuation mellan kommersiell och allmän kollektivtrafik 
för tillträde till infrastruktur i Kronoberg, vilket medför 
att behovet av en tidsstyrd process för tilldelning av ka-
pacitet inte bör vara så stor. Ifall kapacitetsbrist uppstår 
kallar den regionala kollektivtrafikmyndigheten berörda 
parter för dialog där utgångspunkten är att företräde 
ges utifrån trafikens utbud, kundnytta och funktion. 
Trafik som avser att tillgodose resbehov för arbets- och 
studiependling samt annat vardagsresande värderas högt.
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EKONOMISKA  
FÖRUTSÄTTNINGAR

KOSTNADSUTVECKLINGEN I KRONOBERG
Under det senaste decenniet har kollektivtrafiken i Kronoberg byggts ut kraftigt, vilken har 
medfört ökade ekonomiska åtaganden för Region Kronoberg men också ett ökat resande. 
Den ökande kostnadsutvecklingen av trafiken, vilken även framöver förväntas öka, kommer 
att bli en stor utmaning. Trenden är inte unik för Kronoberg, utan syns i hela Sverige. 

TABELL 1. LINJETRAFIKENS BRUTTOKOSTNADSUTVECKLING 2014 - 2019 I KRONOBERGS LÄN.
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De senaste åren har intäkterna utvecklats i takt med att kollektivtrafiken har byggts ut, vilket 
innebär att kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (trafikintäkternas del av trafikkostnaderna för 
linjetrafiken) har legat stabilt över 50 procent under en längre tid, 2019 var siffran 53,3 procent. 
Under år 2019 uppgick de totala trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken i Region 
Kronoberg till 555,7 miljoner kronor, trafikintäkterna uppgick till 296,2 miljoner kronor. Kost-
naderna för kollektivtrafiken ökar årligen. Detta beror främst på ökade kostnader för den befint-
liga trafiken, investeringar i nya fordon samt satsningar på utvecklad eller ny trafik. Kostnaderna 
för den befintliga trafiken ökar främst genom det index som Länstrafiken Kronobergs trafikavtal 
med trafikföretagen är kopplade till.
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Det finns en ökad efterfrågan på kollektivtrafiken och målen i detta trafikförsörjningsprogram 
förutsätter en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken. Utmaningen ligger i att målen är högt 
satta, vilket ställer krav på prioriteringar kring hur och vad som ska genomföras i förhållande 
till möjlig ekonomi. 

OSÄKERHETSFAKTORER 
KOPPLAT TILL EKONOMIN
Det finns flera osäkerhetsfaktorer kring ekonomi som 
är svåra att förutse framöver. Införandet av ett nytt 
biljettsystem innebär en av de största förändringar som 
gjorts i kollektivtrafiken i Kronoberg på många år. Även 
införandet av nya fordon i länet samt ett nytt sjukhus 
i Växjö är förändringar som på lite längre sikt kan få 
en stor påverkan. Andra faktorer som påverkar är den 
tekniska och digitala utvecklingen av fordon och mobi-
litetstjänster, tillgång till trafiknära depåer, osäkerheter 
kring drivmedelsutvecklingen och priser, framkomlig-
het och utbyggnad av infrastruktur samt osäkerheten i 
hur coronapandemin kan komma att påverka kollek-
tiv-trafiken på lång sikt. Människors vanor kopplat till 
arbete, studier och hur de använder kollektivtrafik har 
förändrats och det är troligt att dessa ändrade vanor 
kommer att bestå i viss mån framöver.

Trots många osäkerhetsfaktorer kring framtiden 
är en utveckling av kollektivtrafiken viktigt för att 
förverkliga intentioner och mål i trafikförsörjningspro-
grammet. Den kommande tioårsperioden innehåller 
stora planerade och föreslagna satsningar i kollektivtra-
fiken och infrastrukturen som tillsammans ämnar bidra 
till att uppfylla de satta målen. 

BERÄKNAD KOSTNADS- 
UTVECKLING FÖR  
KOLLEKTIVTRAFIKEN  
2021 – 2030 
Beräkningen på kostnadsutveckling är gjord utifrån 
prisnivå 2021, med nuvarande gällande fordonsantal 
för kommande trafikavtal samt med ett ytterligare 
uppskattat antal fordon för perioden 2026 och framåt. 
Intäkterna är beräknande utifrån ett normalläge innan 
coronapandemin och uppskattningarna bör därav 
bedömas som osäkra. För beräkningar på tågtrafik är 
utgångspunkten de periodiserade kostnadsberäkningar 
som är gjorda för det tågstrategiska dokumentet som 
biläggs Trafikförsörjningsprogrammet, men bearbetade 
av Länstrafiken Kronoberg.

TABELL 2. LINJETRAFIKENS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD 2014 - 2019 I KRONOBERGS LÄN.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

INTÄKTER (MKR) REGIONBIDRAG (MKR) SJÄLVFINANSIERINGSGRAD (%)
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TABELL 3. PROGNOSTICERAD KOSTNADSUTVECKLING FÖR LINJETRAFIKEN.
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KOSTNADSUTVECKLING STAD-  
OCH REGIONTRAFIK 2021 – 2030 

KOSTNADER BUSSTRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE BUSSTRAFIK 378 389 401 413 425 438 451 465 479 493

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 31 50 52 53 55 57 58 60

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 0 0 0 0 6 10 14 42 43

SUMMA KOSTNADER 378 389 432 463 477 497 516 536 579 596

   

INTÄKTER BUSSTRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE BUSSTRAFIK 153 157 162 167 172 177 182 188 194 199

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 11 17 18 19 19 20 20 21

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 0 0 0 0 2 4 5 15 15

SUMMA INTÄKTER 153 157 173 184 190 198 205 213 229 235

   

NETTOKOSTNAD BUSSTRAFIK 225 232 259 279 287 299 311 323 350 361

FIGUR. INTÄKTER, KOSTNADER OCH NETTOKOSTNADER TOTALT FÖR BEFINTLIG BUSSTRAFIK SAMT NYA SATSNINGAR.

KOSTNADSUTVECKLING TÅGTRAFIK 2021 – 2030.
KOSTNADER TÅGTRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE TÅGTRAFIK 200 206 213 219 226 232 239 246 254 261

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 9 27 33 33 33 34 34 34

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 1 1 11 11 12 13 39 41 41

SUMMA KOSTNADER 200 207 223 257 270 277 285 319 329 336

  

INTÄKTER TÅGTRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE TÅGTRAFIK 145 149 154 158 163 168 173 178 183 189

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 3 9 11 12 12 12 12 12

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 0 0 4 4 4 5 14 14 15

BEDÖMDA EFFEKTER COVID-19  

SUMMA INTÄKTER 145 149 157 171 178 184 190 204 209 216

NETTOKOSTNAD TÅGTRAFIK 55 58 66 86 92 93 95 115 120 120

FIGUR. INTÄKTER, KOSTNADER OCH NETTOKOSTNADER TOTALT FÖR BEFINTLIG TÅGTRAFIK SAMT NYA SATSNINGAR.

SAMMANFATTAD BERÄKNAD KOSTNADS- 
UTVECKLING ALL LINJETRAFIK 2021 – 2030
Den sammanfattade beräkningen av kostnadsutvecklingen för all linjetrafik i Kronoberg 
innefattar ovan beskrivna beräkningar för respektive trafikslag, inklusive beslutade och 
föreslagna förändringar samt beräknade intäkter. Beräkningarna är tänkta att ge en bild 
av hur kostnadsutvecklingen för kommande tioårsperiod förhåller sig till nuvarande trafik 
och föreslagna satsningar. 

KOSTNADER LINJETRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE TRAFIK 578 595 614 632 651 670 690 711 733 754

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 40 77 79 86 88 91 92 94

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 1 1 11 11 18 23 53 83 84

SUMMA KOSTNADER 578 596 655 720 741 774 801 855 908 932

  

INTÄKTER LINJETRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE TRAFIK 298 306 316 325 335 345 355 366 377 388

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 14 26 29 31 31 32 32 33

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 0 0 4 4 6 9 19 29 30

SUMMA INTÄKTER 298 306 330 355 368 382 395 417 438 451

  

NETTOKOSTNAD LINJETRAFIK 280 290 325 365 373 392 406 438 470 481
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LÄRANDE OCH 
UPPFÖLJNING

Trafikförsörjningsprogrammet, likt den regionala utvecklingsstrategin Gröna 
Kronoberg, har en lärandecykel som syftar till att skapa ett systematiskt lärande. 
Ett systematiskt lärande är viktigt för att kunna bedriva ett resurseffektivt och 
ändamålsenligt arbete. Lärandecykeln är ett verktyg som syftar till att ta ansvar 
samt vara öppna och transparenta. 
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NYCKELMÅL.

RUS

FIGUR 13. LÄRANDECYKEL FÖR TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET.

Regionfullmäktige beslutar om fastställande av tra-
fikförsörjningsprogrammet samt avsätter medel för 
genomförande i samband med det årliga budgetarbe-
tet. Genomförandet av Trafikförsörjningsprogram för 
Kronobergs län 2021 – 2030 med utblick konkretise-
ras genom Länstrafiken Kronobergs strategiplan och 
verksamhetsplan. Trafikförsörjningsprogrammet följs 
upp genom en årlig måluppföljning samt rapportering 
till Transportstyrelsen. All uppföljning och rapportering 
av mål, indikatorer och åtgärder i trafikförsörjnings-
programmet kommer i möjligaste mål att beskrivas 
uppdelat på kön och ålder. Efter att mål, indikatorer 
och åtgärder följts upp är det viktigt att diskutera 
resultaten. Det är i detta skede som möjligheten finns 
att lära av utvecklingen och dragna slutsatser. I detta 

steg ska även, om det behövs, genomförda åtgärder 
revideras. Innan nya beslut fattas sker återkoppling till 
den politiska nivån, vilken baseras på de lärdomar som 
dragits och diskussioner som förts.

Varje uppföljningstillfälle ger en möjlighet att om-
pröva programmets helhet eller specifika delar, relevans 
och måluppfyllelse utifrån det som händer i omvärlden 
och som kan komma att påverka kollektivtrafiken i Kro-
noberg. En viktig del av analys- och uppföljningsarbetet 
är att sprida den kunskap som tas fram. Region Kro-
noberg kommer därför att arbeta aktivt med att sprida 
lärande inom redan etablerade nätverk och forum.

Vart fjärde år genomförs en aktualiseringsprövning av 
trafikförsörjningsprogrammet. Syftet med aktualitets-
prövningen är att säkerställa strategins fortsatta relevans. 
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BILAGOR
Bilaga 1. Intern ansvars- och rollfördelning
Bilaga 2. Tågstrategiskt underlag
Bilaga 3. Hållbarhetssäkring
Bilaga 4. Hållplatshandbok

BILAGA 1. 
INTERN ANSVARS-  
OCH ROLLFÖRDELNING
Syftet med att tydliggöra Region Kronobergs interna ansvars- och rollfördelning gällande regional 
kollektivtrafik är att dels underlätta i det interna arbetet samt kontakt med externa aktörer, dels stärka 
det politiska mandatet.

Region Kronoberg har två olika roller i arbetet med den regionala kollektivtrafiken i länet; Regional 
kollektivtrafikmyndighet respektive utförare (Länstrafiken Kronoberg). Genom att myndighetsrollen 
separeras från den operativa verksamheten skapas förutsättningar för en professionell och förtroendefull 
samverkan och konkurrens med marknadens aktörer.  Myndigheten blir på sätt beställare av den regio-
nala kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens olika planeringshorisonter delas också mellan flera aktörer.

Regionfullmäktige fastställer Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram, där bland annat mål 
och behov av regional kollektivtrafik beskrivs.

Regionstyrelsen verkställer Region Kronobergs uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet 
enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Principiella ärenden och ärenden av större vikt beslutas av 
regionfullmäktige. Regionstyrelsen och i förlängningen Regiondirektören bereder och ansvarar för 
framtagande, genomförande och uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet inklusive ekonomiska 
ramar och styr trafiken genom:

•	 Mål och åtgärder i trafikförsörjningsprogrammet, vilka tar sin utgångspunkt i den regionala utveck-
lingsstrategin Gröna Kronoberg

•	 Särskilda beslut i strategiskt viktiga frågor, exempelvis vid upphandling av trafik

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är även ingång för kommersiella aktörer angående mark-
nadstillträde respektive frånträde. Den kollektivtrafik som inte bedrivs på kommersiella grunder upp-
handlas. Innan upphandling genomförs ska beslut om allmän trafikplikt fattas av Regionstyrelsen.

Trafiknämnden och i förlängningen Trafikdirektören ansvarar för utförarorganisationens verksam-
het, det vill säga Länstrafiken Kronoberg, genom:

•	 Årliga beslut om verksamhetsplan och budget
•	 Att bistå i framtagande av trafikförsörjningsprogrammet
•	 Att verkställa trafikförsörjningsprogrammet
•	 Att ansvara för utvecklingen av skattesubventionerad trafik
•	 Att ha det samlade kund- och resenärsansvaret
•	 Att samordna gemensamma frågor gällande bland annat terminaltillträde, biljettsystem,  

informationssystem och hållplatser
•	 Att utveckla utbud, tidtabeller, marknadsföring, komfort och trafikslag
•	 Att årligen rapportera till regionfullmäktige

Det beslutade trafikförsörjningsprogrammet är att betrakta som en beställning till trafiknämnden. 
I praktiken innebär ansvarsfördelningen att frågor rörande kommande trafikförsörjningsprogram 

hanteras av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under avdel-
ningen för regional utvecklingen, medan praktiska frågor gällande exempelvis tidtabeller och hållplatser 
hanteras av Länstrafiken Kronoberg.

Regionala utvecklingsnämnden och i förlängningen den Regionala utvecklingsdirektören ansvarar 
för regionala utvecklingsfrågor och genomförandet av den regionala utvecklings-strategin. En viktig 
utgångspunkt är att kollektivtrafiken ska bygga på helhetssyn på de olika trafikslagen och på kollektiv-
trafikens samband med andra viktiga funktioner i samhället. Den ska också vara samordnad med andra 
verksamheter inom Region Kronoberg.
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FIGUR 14. ORGANISATIONSSKISS INKLUSIVE ANSVARSOMRÅDEN.

BILAGA 2.  
TÅGSTRATEGISKT  
UNDERLAG
Tågstrategiskt underlag finns bilagd i ett eget dokument. 
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BILAGA 3.  
HÅLLBARHETSSÄKRING
Hållbarhetssäkring innebär att styra Region Kronobergs verksamhet mot en mer hållbar utveckling. 
Den görs för att säkerställa att de tre hållbarhetsperspektiven (social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet) genomsyrar samhällsutvecklingen och planeringen mot ett hållbart samhälle i Krono-
bergs län. Det handlar också om att säkerställa att insatser som genomförs är relevanta utifrån den 
regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg.

Hållbarhetssäkringen är genomförd med hjälp av Region Kronobergs handbok och mall för 
hållbarhetssäkring2.

På vilket sätt bidrar insatsen till målbilden om insatsområden i den 
regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025?

Trafikförsörjningsprogrammet bidrar till målbilden ”utveckla attraktiva livsmiljöer med god till-
gänglighet”. Genom att hållbarhetssäkra arbetet strävar programmet mot ett hållbart samhälle för 
såväl invånare som besökare. Trafikförsörjningsprogrammet ger en positiv påverkan på ett klimats-
mart transportsystem, stärkt tillgänglighet i Kronoberg och i Sydsverige i stort samt börjar att titta 
på flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa miljöer och landsbygder.

På vilket sätt bidrar insatsen till förbättrade sociala, ekologiska och 
ekonomiska situationer (positiv påverkan på mål för hållbar utveck-
ling), samt hur ska positiva effekter maximeras?

Trafikförsörjningsprogrammet bidrar positivt till följande hållbarhetsmål:

God hälsa och välbefinnande (Agenda 2030 mål 3) – Genom att främja hela resan-perspektivet 
och möjliggöra kombinationsresor med gång, cykel och kollektivtrafik.

Jämställdhet (Agenda 2030 mål 5) – Genom att öka tillgänglighet, trygghet, nöjdhet, marknads-
andel och förbättra restidskvoter har kvinnor och flickor ökade möjligheter att delta i samhällslivet 
vilket i förlängningen innebär en ökad jämställdhet.

Hållbar energi för alla (Agenda 2030 mål 7) – Genom att fokusera på och främja hållbara driv-
medel i all upphandlad trafik och ökad energieffektivitet.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Agenda 2030 mål 9) – Genom att arbeta ak-
tivt med att skapa ett finmaskigt och robust kollektivtrafiknät bidrar kollektivtrafiken till att skapa 
förutsättningar för en hållbar infrastruktur. För att skapa tillgänglighet inom såväl som ut ur länet 
krävs ett välfungerande och motståndskraftigt väg- och järnvägsnät.

Minskad ojämlikhet (Agenda 2030 mål 10) - Genom att öka tillgänglighet, trygghet, nöjdhet, 
marknadsandel och förbättra restidskvoter har olika grupper och geografier ökade möjligheter att 
delta i samhällslivet vilket i förlängningen innebär en ökad jämlikhet.

Hållbara städer och samhällen (Agenda 2030 mål 11) – Genom att arbeta aktivt med kollektiv-
trafiknätet skapas goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och ett bra och fungerande vardagsliv 
för invånare och besökare. Även aktivt främja god tillgänglighet genom kollektivtrafik till boende- 
och livsmiljöer där människor mår bra och känner sig trygga.

Bekämpa klimatförändringarna (Agenda 2030 mål 13) – Genom att fokusera på och främja 
hållbara drivmedel i all upphandlad trafik, ökad energieffektivitet och minskade klimatpåver-
kande utsläpp. 

På vilket sätt bidrar insatsen till försämrade sociala, ekologiska och 
ekonomiska situationer (negativ påverkan på mål för hållbar ut-
veckling), samt hur ska negativa effekter minimeras?

Det finns ingen direkt negativ påverkan på de olika hållbarhetsdimensionerna. Däremot finns 
det en del målkonflikter, vilka redogörs för i frågan nedan.
 

Vilka målkonflikter finns och hur ska de hanteras?

Stad - land: Trots fokus på att skapa en god tillgänglighet i länet, oberoende av var en bor, finns 
en risk för konflikt mellan stad och land kopplat till satsningar på kollektivtrafiken. Även om 
insatser görs för att öka tillgängligheten i länets glesa miljöer och landsbygder, kan det bli så att 
de starka stråken prioriteras i högre utsträckning pga. ett större resandeunderlag. Konflikten 
hanteras genom att ha fokus på hållbarhet i alla insatser och att genomgående i organisationen 
börja applicera regionens verktyg för sociala konsekvensanalyser i transportplanering, lyfta fram 
olika geografiers förutsättningar och behov i planeringen samt skapa en ökad samverkan mellan 
olika aktörer kopplade till kollektivtrafik och infrastruktur.

Ökat hållbart resande: Resandet i sig kan utgöra en konflikt med målet om att bekämpa kli-
matförändringarna samt god hälsa och välbefinnande (Agenda 2030 mål 13 respektive 3) på så 
sätt att kollektivtrafiken lockar sig till fler resenärer som annars skulle cyklat, gått eller inte rest 
alls. Konflikten hanteras genom att trafikförsörjningsprogrammet stimulerar ett hela resan-per-
spektiv (förbättra möjligheter för kombinationsresor genom goda parkeringsmöjligheter för 
cykel exempelvis) och främjar hållbara transporter överlag. Kollektivtrafiken i Kronoberg ska 
inte konkurrera med gång eller cykel.

Samhällsnytta – Företagsekonomi: Kollektivtrafik ses ofta som en kostnad i budget och 
något som inte är företagsekonomiskt lönsamt, men kollektivtrafiken bör istället ses som en 
investering i samhällsnytta och ett verktyg för att nå olika samhällsmål. Kollektivtrafik är inget 
självändamål, utan syftet med den är att göra samhället tillgängligt för resor till och från arbete, 
utbildning, fritid och service. Ytterligare nytta för samhället skapas genom att vidga arbetsmark-
nadsregioner och minska klimatutsläpp. Dessa nyttor för våra invånare och vårt samhälle har ett 
enormt värde, även om det inte alltid går att beräkna i kronor. 

Snabbt, gent och få stopp – Närhet och många stopp: Det finns en tydlig konflikt i hur 
kollektivtrafiken ska planeras. Dels ska kollektivtrafiken vara snabb, gen och ha få stopp, dels 
ska det vara nära till hållplats och kollektivtrafiken ska stanna ofta för att kunna plocka upp 
resenärer där de bor. Dessa på olika principer går helt emot varandra. Kronobergs struktur med 
långa avstånd kräver å ena sidan en snabb kollektivtrafik, å andra sidan bor vi utspritt vilket 
kräver många stopp om vi ska kunna erbjuda en tillgänglighet med kollektivtrafik. 

Finns några kvarstående frågor som kräver att någon  
annan aktör tar vid?

En eller flera strategi- och verksamhetsplaner kommer att utvecklas för att verkställa strategin. 
De utmaningar och möjligheter som lyfts i trafikförsörjningsprogrammet kopplade till social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet behöver bemötas mer konkret i det fortsatta arbetet.

2Region Kronobergs verktyg för hållbarhetssäkring - http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/arbetsmetod/hallbarhetssakring/
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BILAGA 4.  
HÅLLPLATSHANDBOK
Hållplatshandboken finns bilagd i ett eget dokument. 

LAYOUT
Länge Leve Kommunikation 2021

FOTO
Omslag:
Amanda Englund/Länge Leve Kommunikation

Övriga:
s. 6, 10, 24, 28, 35, 42, 52 Amanda Englund/Länge Leve Kommunikation
s. 18 Valerie Blanchett/Unsplash
s. 36, 46 Mats Samuelsson
s. 41 Oscar Nord/Unsplash
s. 45 Quokkabottles/Unsplash
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-04-13

§ 61 Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 
med utsikt – godkännande av 
remissutgåva (19RGK393)

Beslut
1. Regionstyrelsen godkänner att utkast av remissutgåva för 
Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt inklusive tillhörande bilagor 
skickas på remiss under perioden 2021-04-30 till 2021-07-31.

2. Regionstyrelsen beslutar att skicka remissen även till Region Kronobergs 
partigrupper.

Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott är politisk styrgrupp för beredningen av 
Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län och har tidigare fastställt tidplan för 
beredningsprocessen och slutligt fastställande av programmet i regionfullmäktige. 
Regionstyrelsen föreslås nu skicka ut förslag till trafikförsörjningsprogram på remiss 
under en remissperiod som sträcker sig från 2021-04-30 till 2021-07-31. Remissen 
föreslås även gå till Region Kronobergs partigrupper för yttrande.

Remissutgåvan av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt är en 
aktualisering av gällande trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg. Programmet 
beskriver hur kollektivtrafiken i Kronoberg ska utvecklas och hur vi ska arbeta för att nå 
uppsatta mål och hantera utmaningar. Programmet innehåller målsättningar för 
kollektivtrafiken, ställningstaganden och principer för kollektivtrafikens utveckling, 
förslag på satsningar för kollektivtrafiken samt ekonomiska beräkningar på 
kostnadsutvecklingen. Utöver huvuddokumentet biläggs även Tågstrategiskt underlag 
samt Hållplatshandbok.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till regionstyrelsen:

1. Regionstyrelsen godkänner att utkast av remissutgåva för 
Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt inklusive tillhörande bilagor 
skickas på remiss under perioden 2021-04-30 till 2021-07-31.

2. Regionstyrelsen beslutar att skicka remissen även till Region Kronobergs 
partigrupper.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut - Remissutgåva av trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med 

utsikt inklusive bilagor

Page 1 of 2
152



Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-04-13

 Remissutgåva Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2021 - 2030 med utsikt
 Tågstrategiskt underlag RK 2020-12-22 Remiss
 Hållplatshandbok Region Kronoberg 2021 - 2030
 Missiv - Remiss trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2021 - 2030 med 

utblick
 Kontaktlista samråd_remiss TFP
 §97 RSAU Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt – godkännande av 

remissutgåva

Paragrafen är justerad

Page 2 of 2
153



 
 

 
 
 

 

 

Version: 2020-12-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tågstrategiskt underlag 

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM REGION KRONOBERG  

2021 – 2030 MED UTBLICK 

 

 
  

Diarienummer: 19RGK393 

Remissversion 01 2021 

154



Version: 2020-12-22 

i 

Innehållsförteckning 

Förord och syfte ................................................................................................................................ 1 

Syfte med Tågstrategiskt underlag ....................................................................................................................................... 1 

Ansvars- och rollfördelning ............................................................................................................. 2 

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

Tågtrafikens positiva nyttor................................................................................................................................................... 3 

Järnvägsinfrastrukturen i Kronoberg ................................................................................................................................... 3 

Tågtrafikens utveckling under 2000-talet ............................................................................................................................ 5 

Styrande program, beslut och utredningar .................................................................................... 6 

Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025” .................................................................................................. 6 

Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2016–2025.................................................................................................... 6 

Sydsvenskt positionspapper infrastruktur ........................................................................................................................... 7 

Sydsvenskt positionspapper kollektivtrafik ........................................................................................................................ 7 

Strategisk plan Öresundståg .................................................................................................................................................. 7 

Grannregionernas TFP .......................................................................................................................................................... 8 

Inriktningsbeslut nytt akutsjukhus i Växjö ......................................................................................................................... 8 

Utredning: Utveckling av tågtrafiken mellan Jönköping och Växjö .............................................................................. 8 

Utredning: Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg ................................................................................................ 8 

Utredning: Utveckling av järnvägsstråket Alvesta-Växjö ................................................................................................. 9 

Utredning: Stationssamhället som regional resurs ............................................................................................................ 9 

Nuläge ............................................................................................................................................... 10 

Tågavgångar per timme 2019 .............................................................................................................................................. 10 

Alvesta-Växjö ......................................................................................................................................................................... 13 

Taktfasthet i tågsystemet ...................................................................................................................................................... 13 

Principer för planering .................................................................................................................... 15 

Att ta hänsyn till .................................................................................................................................................................... 15 

Principer för tågtrafikens utveckling.................................................................................................................................. 15 

Utveckling av Kronobergs tågtrafik ............................................................................................... 18 

Tågtrafik 2021–2025 ............................................................................................................................................................. 18 

Start lokaltågstrafik Markaryd – Halmstad .................................................................................................................. 18 

Start lokaltågstrafik Växjö-Emmaboda ........................................................................................................................ 19 

Tågtrafik 2026–2030 ............................................................................................................................................................. 19 

Utveckling av lokaltågstrafik Värnamo-Växjö-Emmaboda ...................................................................................... 20 

Trafikering av Räppe station .......................................................................................................................................... 20 

Förbättrat utbud ............................................................................................................................................................... 21 

Tågtrafik utblick efter 2030 ................................................................................................................................................. 22 

Tät trafik till nytt akutsjukhus ........................................................................................................................................ 22 

Markarydsbanan ............................................................................................................................................................... 23 

Öresundståg ...................................................................................................................................................................... 24 

SJ Kalmar-Växjö-Göteborg ............................................................................................................................................ 24 

Sydostlänken ..................................................................................................................................................................... 25 

Målsättning efter 2030 ..................................................................................................................................................... 25 

Tågtrafik utblick efter 2030 – inriktningar ........................................................................................................................ 26 

Fler stationer ..................................................................................................................................................................... 26 

Sammanknutet Sydsverige .............................................................................................................................................. 26 

155



Version: 2020-12-22 

ii 

Öresundståg i Kronoberg ............................................................................................................................................... 27 

Express till Älmhult ......................................................................................................................................................... 28 

Infrastukturbehov ............................................................................................................................ 29 

Skötsel av stationer ............................................................................................................................................................... 29 

Trafikekonomi för Kronobergs tågsystem .................................................................................... 30 

Ekonomiskt utfall t.o.m. 2019 ............................................................................................................................................ 30 

Tågtrafikens skattesubvention ............................................................................................................................................ 31 

Prognoser................................................................................................................................................................................ 32 

Befolkningsprognos ......................................................................................................................................................... 32 

Resandeprognos tåg ......................................................................................................................................................... 33 

Prognos för regionens skatteintäkter ............................................................................................................................ 34 

Ekonomisk prognos för satsningar .................................................................................................................................... 34 

Ingångsvärden och antaganden vid beräkningar ........................................................................................................ 34 

Ekonomisk utveckling utan satsningar ......................................................................................................................... 37 

Ekonomisk utveckling med satsningar ......................................................................................................................... 37 

Stor eller liten satsning .................................................................................................................................................... 38 

Jämförelse med regionerna i Regionsamverkan Sydsverige ..................................................... 39 

Kostnader för tågtrafikering ................................................................................................................................................ 40 

Resor per invånare ................................................................................................................................................................ 40 

Andel tågresenärer och kollektivtrafikens marknadsandel ............................................................................................ 41 

Sydsveriges stationer ............................................................................................................................................................. 41 

Trafik på några sydsvenska sträckor .................................................................................................................................. 42 

Fortsatt arbete ................................................................................................................................. 43 

BILAGA: Infrastukturbehov ............................................................................................................ 44 

Brister och förslag till åtgärder Alvesta-Emmaboda ....................................................................................................... 44 

Brister och förslag till åtgärder Värnamo-Alvesta ........................................................................................................... 47 

Brister och förslag till åtgärder Alvesta-Malmö ............................................................................................................... 48 

Brister och förslag till åtgärder Markarydsbanan ............................................................................................................. 49 

Brister och förslag till åtgärder Sydostlänken ................................................................................................................... 49 

 

156



 
 

1 
 

Förord och syfte 
Kronoberg ligger centralt placerat i Sydsverige. Tågtrafikens förutsättningar i Kronoberg är 

goda. Tågtrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken och en motor för den regionala 

utvecklingen i Sydsverige. Länet genomkorsas av flera järnvägar på vilka det går persontrafik 

samt godstrafik; Södra Stambanan, Kust till Kustbanan och Markarydsbanan. Fem av länets 

åtta kommuner har tillgång till persontrafik på järnväg. Därtill ska läggas Sydostlänken på 

vilken det i dagsläget enbart går godstrafik. Tågsystemen som trafikerar Kronoberg är 

Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg. Utöver dessa finns också kommersiella aktörers fjärrtåg i 

länet, så som snabbtåg och nattåg samt regionaltågstrafik mellan Kalmar och Göteborg. 

Planering av tågtrafik kan inte ske som en enskild aktivitet utfört av ett enskilt län. Tågtrafiken 

är ett system som hänger samman och påverkas av flera parametrar och beslut. Av dessa kan 

nämnas vilka planer och mål som läggs för tågtrafikering i vårt län och i grannregioner, vilka 

förutsättningar för trafikering som ges när Trafikverket lägger tidtabeller och vilken parallell 

busstrafik som trafikerar. 

Arbetet med det tågstrategiska underlaget har utförts av den Regionala Kollektivtrafik-

myndigheten, RKM, i Region Kronoberg. Det ingår som en del i aktualitetsprövningen av 

regionens trafikförsörjningsprogram. Att tågtrafikering specifikt lyfts fram kan härledas till att 

det gällande trafikförsörjningsprogrammet endast i mindre omfattning behandlar tåg som 

transportmedel. Då möjligheterna till tågtrafikering är tätt sammanlänkat med utbyggnad av 

järnvägsinfrastruktur finns det också ett stort behov av att tydliggöra Region Kronobergs 

långsiktiga ambitioner och framtidsplaner specifikt för tågtrafiken.  

Arbetet med det tågstrategiska underlaget inleddes genom en workshop i mitten av december 

2019. Vid detta tillfälle utgick deltagarna från tidigare utredningar och underlag för tåg-

trafikering samt genomförde en gemensam framtidsspaning. Resultatet blev ett önskeläge, utan 

begräsningar, för tågtrafikeringen i Kronoberg och till grannregionerna. Tidshorisonten var i 

perioden 2030 med utblick.  

Under våren har önskeläget bearbetats till ett mer realistiskt förslag. Inför Trafikverkets möte 

om åtgärdsvalsstudien för Kust till Kustbanan i slutet av mars 2020 hade framtidsplanerna 

stämts av med Region Kronobergs politiska infrastrukturberedning. Mer formella 

avstämningar har inte skett, men dialog har förts i olika konstellationer vilket har resulterat i de 

förslag som läggs fram i detta dokument 

Syfte med Tågstrategiskt underlag 
Syftet är att tydliggöra Region Kronobergs ställningstaganden och överväganden kopplat till 

tågtrafik. I dokumentet samlas och kommenteras flera av de överväganden som har skett för 

framtidens tågtrafikering i Kronoberg. Dokumentet gör inte anspråk på att vara heltäckande, 

då komplexiteten planeringen av tågtrafik är stor. Hänsyn har inte tagits till infrastrukturens 

begränsningar, fordonsbehov, omloppstider etc. 
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Följande ambitioner finns för dokumentet: 

• Det ska vara tillräckligt tydligt för att kunna tjäna som underlag till de mål och 

ambitioner som läggs i Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram. 

• Det ska tydligt kunna visa på Region Kronobergs vilja i diskussioner/förhandlingar 

med grannregioner och kommuner. 

• Det ska kunna visa på Region Kronobergs ambitioner gentemot Trafikverkets arbete 

med nationell infrastrukturplan. 

 

Ansvars- och rollfördelning 
Region Kronoberg har två olika roller i arbetet med den regionala kollektivtrafiken i länet; 

Regional kollektivtrafikmyndighet (beställare) respektive Länstrafiken Kronoberg (utförare). 

Regionstyrelsen fullgör uppgiften som regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län och 

har ansvar för den strategiska och långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken. Länstrafiken 

Kronoberg leds av Trafiknämnden och har ansvar för den operativa 

kollektivtrafikverksamheten. 

Regionens remissförslag till trafikförsörjningsprogram och det tågstrategiska underlaget har 

delats upp i tre tidsperioder för kollektivtrafikens utveckling: 2021–2025, 2026–2030 och 

utblick efter 2030. Nedan följer en sammanfattning över ansvar för trafikplaneringen.  

• Perioden 2021–2025: Perioden ingår i den operativa verksamheten och styrs till största 

del av Länstrafiken Kronoberg samt den tilldelade budgetramen.  

• Perioden 2026–2030: Perioden är både operativ och strategisk, dvs. ansvaret vilar 

gemensamt på Länstrafiken Kronoberg och den Regionala kollektivtrafikmyndigheten.  

• Perioden utblick efter 2030: Perioden är mer strategisk och ska långsiktigt bidra till 

en hållbar regional utveckling. Vad som fastslås för trafikering i denna period blir 

vägledande för vad Regionen kan kräva/önska av Trafikverket till kommande nationell 

plan och infrastrukturåtgärder i järnvägsinfrastrukturen. Efter 2030 innebär inte att 

förslagen ska/kommer att vara genomförda direkt på 30-talets början.  

Även om det finns olika huvudansvariga för de olika tidsperioderna är det av största vikt att 

det finns en öppen och kontinuerlig dialog och samverkan mellan avdelningar inom Region 

Kronoberg, men också med andra aktörer i länet och i andra regioner. 
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Bakgrund 
Ambitionen med detta kapitel är att ge de grova dragen till den järnvägsinfrastruktur och 

tågtrafikering som finns i Kronoberg idag. Det ges inte någon heltäckande bild, men lyfter 

fram åtgärder och aktiviteter som har betydelse när framtiden ska planeras. 

Tågtrafikens positiva nyttor 
Tågets syfte är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människors resor 

– till arbete, utbildning, fritid och service. Genom att skapa förutsättningar för tillgänglighet 

och rörlighet bildas en god grund för social hållbarhet, exempelvis genom att människor får 

tillgång till samhällets funktioner i stort, kan röra sig över större geografiska ytor och stärker 

sin hälsa (genom kombinationsresor med andra hållbara färdmedel). Tåg skapar också bättre 

kopplingar, både fysiskt och mentalt, mellan platser på lite längre avstånd men också i 

närområdet. 

Med tåg är det möjligt att resa långt med korta restider, vilket skapar många värdefulla nyttor 

för arbetsmarknad och näringsliv. Arbetsmarknadsregionerna blir större, vilket innebär fler 

möjligheter till jobb och studie inom rimliga restider och det ökar även möjligheterna för 

arbetsgivare, att rekrytera rätt kompetens.  

Tågtrafiken har en strukturbildande effekt och järnvägsnätet utgör ett närmast permanent 

inslag i landskapet och staden, vilket skapar långsiktiga spelregler för övrig samhällsplanering. 

En attraktiv tågtrafik skapar förutsättningar för orter och samhällen att växa strukturerat utmed 

banorna och kan bidra till framtidstro bland ortens invånare och näringsliv. Tågtrafik bidrar 

också till en positiv miljönytta då de i de flesta fall är eldrivna. Genom en överflyttning från 

fossila transporter till tåg kan klimatutsläppen minska, vilket bidrar positivt både till miljön i 

stort och till människors egna hälsa 

För att tågtrafikens positiva nyttor ska kunna bidra till den regionala utvecklingen behöver 

dock turutbudet komma upp i en viss nivå för att tåget ska utgöra ett tydligt resalternativ. När 

turutbudet nått en nivå på cirka 12–15 turer per riktning och dag blir resandeökningen 

betydligt större än turutbudsökningen. Under denna nivå fungerar tåget inte som ett reellt 

alternativ annat än för dem som inte har tillgång till andra färdmedel1. 

Järnvägsinfrastrukturen i Kronoberg 
Kronoberg genomkorsas av fyra järnvägar; Södra Stambanan, Kust till Kustbanan, 

Markarydsbanan och Sydostlänken. Till skillnad från vägnätet ligger hela ansvaret för järnvägen 

hos Trafikverket genom den nationella planen, dvs. både för drift och underhåll samt för 

utveckling av järnvägens infrastruktur. Även om huvudansvaret för järnvägens infrastruktur 

vilar på Trafikverket, så har Region Kronoberg och tidigare Regionförbundet södra Småland 

varit initiativtagare och drivande för att utveckla järnvägssystemet. I början av 2000-talet fanns 

enbart fem tågstationer i länet och idag finns det elva stationsorter med tågstopp. Inom en 

radie på en kilometer från stationen i dessa orter bor cirka 38 600 inv (19%) av länets 

befolkning (2019) men betydligt fler kan dra nytta av smidiga kommunikationer. Stationerna 

trafikeras idag av Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg. Region Kronoberg finansierar årligen 

                                                 
 

1 Kollektivtrafiken i östra Kronoberg, Trivector 2017 
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tågtrafik för drygt 53 miljoner kronor (2019) så att länets invånare på ett smidigt sätt ska kunna 

transportera sig till utbildning, arbete, fritidsaktiviteter och för andra syften. 

Att det idag finns elva stationsorter i Kronoberg är tack vare en god samverkan med 

Trafikverket, med- och samfinansiering från regionen, kommuner och EU-projekt samt att 

kommunerna har förskotterat stora belopp till Trafikverket av statens andel i projekten. Under 

åren 2009 – 2014 genomfördes sex EU‐projekt avseende järnvägsinvesteringar inom 

infrastrukturområdet. Dessa projekt resulterade i ett nytt resecentrum i Alvesta, sex nya 

stationer, tre nya mötesspår, en extra plattform i Markaryd samt delfinansiering av 

ombyggnaden av Växjö bangård. Projekten hade med stor sannolikhet inte kunnat finansieras 

och genomföras utan EU-medel och ett drivande regionalt arbete. 

  Var av från:     
Projekt 
(miljoner kr) Totalt Nationellplan 

NP 
Sam finans. 
LTP 

Med finans. 
Region & EU 

Med finans. 
Kommunal 

Kommunal 
förskottering 

Pågatåg Nordost 

Ny station Gemla  

Ny station Vislanda  

Ny station Diö 

Ny station Markaryd 
och plattform 

153,9 103,5  18,6 31,8 105,9 

Pågatåg Nordost 

Växjö bangård 217,0 91,0 70,0 20,0 36,0 40,0 

TSS Tågstopp södra 

stambanan 

Ny station Moheda 

Ny station Lammhult 

(Ny station Stockaryd (*) 

37,1 15,8 0,4 8,3 12,6 1,6 

TUSS Tillväxt och 

utveckling i S Sv 

Mötesstation Åryd 

Alvesta resecentrum 

Mötesstation Örsjö (2) 

142,1 35,4 50,0 42,6 14,1 20,0 

Mötesspår Räppe 44,0 5,3 2,7 33,8 2,2  

Mötesspår Skruv 117,0 81,9 35,1    

Totalt 711,1 332,9 159,7 123,4 96,7 167,4 

Figur 1. Sammanställning av järnvägsinvesteringar med sam- och medfinansiering samt kommunal förskottering i Kronobergs län sedan 2009 
(Åtgärd markerad med * har ingått i projektet men ligger utanför Kronoberg, därför är kostnaden för åtgärden ej med i sammanställningen). 

Under de senaste tio åren och med åtgärden mötesspår i Skruv har Region Kronoberg 

medverkat till att infrastrukturåtgärder på cirka 711 miljoner kronor har kunnat genomföras i 

länet, och detta enbart kopplat till järnvägsinfrastruktur. Av den totala kostnaden har regionen 

tillsammans med flera av länets kommuner medfinansierat cirka 31 procent av kostnaderna 

och regionen via samfinansiering finansierat cirka 22 procent av kostnaden. Medfinansiering 

innebär att kommunala medel eller exempelvis EU-bidrag medfinansierar åtgärden. 

Samfinansiering innebär att statliga medel via nationell plan samverkar med statliga medel via 

länstransportplanen för byggnation och finansiering av objektet. Utöver detta har flera av 

länets kommuner förskotterat, dvs. lånat ut medel till staten. Motivet för förskottering är att få 

till stånd en tidigare byggstart. Dessa medel återbetalas sedan till kommunerna. Utöver de 

uppräknade åtgärderna har Region Kronoberg inom ramen för Baltic-Link medverkat till 

upprustningen av Kust till Kustbanan och hela sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona. 

Totalkostnaden för åtgärden var cirka en miljard kronor. 
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Tågtrafikens utveckling under 2000-talet 
Öresundstågstrafiken startade år 2000 med öppnandet av Öresundsbron. Därefter har en stor 

utveckling av systemet skett och Öresundståg började köra regionaltågstrafik i hela södra 

Sverige. Tågsystemet byggde från början på en stomme med tre ben i timmestrafik, till 

Göteborg, Växjö respektive Kristianstad, senare förlängt även till Kalmar och Karlskrona. 

Grundtanken är att tåget har ett stationsuppehåll per kommun, ett av få undantag är i Lessebo 

kommun där två uppehåll görs. Vilket kan härledas till att tågen måste stanna för möten. 

Krösatågstrafiken har trafikerat olika sträckor i Småland sedan 1985. I takt med att antalet 

fjärrtågsstopp minskade på Södra stambanan under 2000-talet började Krösatågen även 

trafikera denna järnväg. Den senaste större utvecklingen av Krösatågstrafiken skedde i 

december 2013 då sträckorna Karlskrona – Emmaboda – Kalmar samt Växjö – Alvesta – 

Hässleholm började trafikeras. 2014 förlängdes även sträckningen Växjö – Nässjö hela vägen 

till Jönköping, vilket skapade två olika resmöjligheter mellan Växjö och Jönköping (via 

Värnamo respektive Nässjö).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Figur 2. 2008 fanns det fem tågstationer i Kronoberg. 2019 fanns det elva tågstationer. Stationerna Värnamo, Rydaholm, Emmaboda och Halmstad ligger inte i 
Kronobergs län. 
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Styrande program, beslut och utredningar 
I detta kapitel sammanfattas styrande dokument, beslut samt de viktigaste utredningarna som 

är av betydelse för det tågstrategiska underlaget. 

Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025” 
Gröna Kronoberg 2025 är Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, vilken är 

vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling. Strategin är övergripande och beskriver 

hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Målbilden är Gröna Kronoberg - Öppna och 

hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Strategin aktualitetsprövades och reviderades under 

2019. För att driva arbetet med att förverkliga Gröna Kronoberg, som beskriver hur det är att 

leva, bo och verka i Kronoberg 2025, har två målområden brutits ned som beskriver 

utmaningar, mål och prioriteringar. 

De två målområdena är: 

• Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 

• Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga 

Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2016–2025 
Region Kronoberg antog i december 2015 nu gällande trafikförsörjningsprogram 

för länet. Programmet har en strategisk ansats med syfte att lägga en långsiktig 

struktur för hur länets kollektivtrafik ska utvecklas. Programmet sträcker sig fram 

till år 2025 och innehåller sju mål som följs upp genom 23 indikatorer. 

Programmet är under aktualitetsprövning och ett nytt trafikförsörjnings-

program planeras att antas under 2021. 

Fyra strategiska områden identifierades 2015 som särskilt intressanta och 

viktiga, där infrastrukturen verkligen kan bidra till kollektivtrafikens 

utveckling. Ett av dessa områden var järnvägen. I programmet står att ”järnvägen 

ska vara robust och pålitlig, och möjliggöra snabba resor inom länet och också till 

angränsande län och för fjärrtrafik”. Det är därför av stor vikt att befintlig anläggning 

underhålls på ett sätt så att trafikstörningar kan minimeras och punktlighet säkerställs. 

Järnvägsanläggningen behöver också byggas ut för att kunna ta emot fler tåg och resenärer i 

framtiden. 

Följande mål i trafikförsörjningsprogrammet kopplar an till järnvägen: 

• Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region 

• Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt 

Följande indikatorer kopplar an till järnvägen: 

• Resmöjligheterna till och från grannregionernas huvudorter och i andra starka 

interregionala relationer ska bli fler 

• Restiderna till grannregionernas huvudorter ska minska 

• Punktligheten i trafiken ska öka 

• Andel inställda turer ska minska 
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Sydsvenskt positionspapper infrastruktur 
Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära koppling till såväl övriga 

Europa som Mälardalen och Västsverige. Cirka 26 procent av landets befolkning 

bor i Sydsverige. De sex sydsvenska regionerna (Blekinge, Halland, Jönköping, 

Kalmar, Kronoberg och Skåne) samverkar inom Regionsamverkan Sydsverige.  

Tillsammans tog regionerna fram en gemensam systemanalys över länens 

infrastruktur. Utifrån underlaget från systemanalysen arbetade man fram ett 

gemensamt positionspapper för infrastruktur - Ett enat Sydsverige skapar ett 

starkt Sverige. Sydsveriges sex regioner har enats kring prioriteringar för den 

framtida infrastrukturen genom att samlas kring tre gemensamma 

utgångspunkter. Regionerna utgick från positionspapperet i respektive läns planering och 

föreslog att Trafikverket också skulle ta positionspapperet som utgångspunkt i statens 

planering av infrastrukturen för åren 2018–2029. 

Den 22 juni 2020 inledes den nya planeringsomgången genom att Regeringen gav Trafikverket 

uppdraget att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag. Planeringshorisonten skulle vara för två 

alternativ, dels perioden 2022–2033 och dels 2022–2037. Regionsamverkan Sydsverige 

kommer att fortsätta att samverka genom uppdatering av systemanalys, positionspapper, 

prioriteringar, med mera.  

Sydsvenskt positionspapper kollektivtrafik 
Inom Regionsamverkan Sydsverige har även ett gemensamt positionspapper för 

storregional kollektivtrafik tagits fram. Syftet med ett positionspapper för 

kollektivtrafiken i Sydsverige är att förbättra den regionöverskridande 

kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till 

högre studier och en ökad tillväxt. Fokus i positionspapperet ligger på 

förkortade restider mellan tillväxtmotorerna i Sydsverige. 

Under 2020/21 kommer positionspapperet att kompletteras med en 

handlingsplan för att visa på utvecklingsområden samt viktiga brister i 

infrastrukturen för kollektivtrafiken. 

Strategisk plan Öresundståg 
Trafik med Öresundståg bedrivs i södra Sverige och på östra Själland genom ett samarbete 

mellan sex sydsvenska regioner och en dansk region. Region Jönköpings län ingår inte i 

samverkan, däremot ingår Västra Götalandsregionen. Öresundstågtrafiken i Sverige förvaltas 

av Öresundståg AB som hanterar gemensamma frågor, såsom trafikplanering, 

avtalsuppföljning och varumärkesfrågor. Syftet med Öresundstågs strategiska plan är att 

förbereda för en långsiktig utveckling av Öresundstågtrafiken. Den strategiska planen utgår 

ifrån regionernas strategiska planer och program. Planen fastställer parternas gemensamma 

avsikt för tågplan 2025. Med den utgångspunkten presenteras även en inriktning för 

utvecklingen fram till 2040. 
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Grannregionernas TFP 
Även om ett av huvudsyftena med Kronobergs tågstrategiska underlag är att visa på länets vilja 

och ambitioner för framtidens tågtrafik är det viktigt att den samspelar och förhåller sig till de 

fem grannregionernas trafikförsörjningsprogram och/eller tågstrategiska underlag. Följande 

arbete pågår i respektive län: 

• Region Blekinge antog ett nytt trafikförsörjningsprogram under våren 2020. I samband 

med detta har regionen även påbörjat ett arbete med att ta fram en tågstrategi. 

• Region Halland har ett reviderat trafikförsörjningsprogram ute på remiss till hösten 

2020. Remissförslaget innehåller ett specifikt kapitel om tågtrafikering 2030 – 2050. 

• Region Jönköpings län har ett reviderat trafikförsörjningsprogram ute på remiss till i 

hösten 2020.  

• Region Kalmar län har ett reviderat trafikförsörjningsprogram ute på remiss till hösten 

2020. 

• Region Skåne antog ett nytt trafikförsörjningsprogram under början av 2020. Regionen 

har även en tågstrategi ute på remiss till hösten 2020. 

Inriktningsbeslut nytt akutsjukhus i Växjö 
Vid regionfullmäktige den 29 maj 2019 fattade en enig politik ett inriktningsbeslut att investera 

i ett nytt akutsjukhus i Växjö, strax utanför stadskärnan. Planeringsarbetet påbörjades 

omgående och det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2028. Den tomt som är aktuell för det 

nya sjukhuset ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort. Viktiga kriterier för valet 

av tomt var att få tillgång till 12 och 15 hektar mark, ha närhet till stora vägar och till 

spårbunden trafik samt att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år. 

Utredning: Utveckling av tågtrafiken mellan Jönköping och Växjö 
Trivector fick 2011 i uppdrag att utreda utveckling av tågtrafiken mellan Jönköping och Växjö. 

Rapporten togs fram inom ramen för EU-projektet TSS – Tågstopp Södra Stambanan. Det 

övergripande målet var att realisera tågstopp i Stockaryd i Jönköpings län samt i Lammhult och 

Moheda i Kronobergs län. Syftet var även att genom realiserandet av projektet utöka 

arbetsmarknadsregionen i det geografiska området samt att därigenom skapa en mer 

diversifierad och könsneutral arbetsmarknad i samma område.  

Utredning: Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg 
Trivector fick 2017 i uppdrag att utreda kollektivtrafiken i östra delen av Kronobergs län med 

fokus på införande av Krösatåg mellan Växjö och Emmaboda. Konsekvensbedömningen 

omfattar även sträckorna till Kalmar och Karlskrona. Utredningen genomfördes med en bred 

ansats och inbegriper bland annat regionala utvecklingsfrågor och hållbar utveckling. 

I utredningen presenteras ett jämförelsealternativ och i princip fem olika utredningsalternativ. 

Förutom ”traditionella” effekter på trafikering, resande och trafikekonomi gjordes också en 

grundlig genomgång av tågtrafikens samhällsekonomiska nyttoeffekter vilka också appliceras 

på Kronoberg. Parametrar som studerades och kvantifierades var ortsutveckling och regionala 

effekter, resandeutveckling, fysiska förutsättningar, miljöeffekter, restidseffekter, ekonomi, 

folkhälsa, samt vilka trafikupplägg som leder till positiv regional utveckling.  
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Utredning: Utveckling av järnvägsstråket Alvesta-Växjö 
Region Kronoberg har tillsammans med kommunerna Alvesta och Växjö genomfört en 

mindre utredning under 2019 med syfte att studera hur stråket mellan Alvesta och Växjö kan 

utvecklas. Sammanhållande för rapporten har intresseföreningen Pågatåg Nordost varit och 

konsultarbete har utförts av Kreera. 

Utredning: Stationssamhället som regional resurs  
Kronobergs centrala position i södra Sverige medför att 

länet genomkorsas av flera nationella och regionala 

huvudstråk. Länet har betydelse både som destination och 

som passage för genomresande, och utgör därför både en 

nod och samlingspunkt. Kronoberg är en av Sveriges 

snabbast växande regioner. Regionen består av flera 

mindre stationssamhällen som kompletterar huvudorten 

Växjö. Dessa samhällen är både en förutsättning och en 

nyckel för en hållbar regionförstoring. Genom samarbete 

kan stationssamhällena lyfta varandra, men också stärka 

regionen som helhet. 

I rapporten ”Stationssamhället som regional resurs”, 2020, har förutsättningarna för 14 av 

stationssamhällena i Kronoberg belysts. Samhällen som tillsammans bidrar till regionens 

karaktär och gör den till vad den är, men som omvänt också kan dra nytta av koordinerade 

regionala insatser. Rapportens primära syfte är att lyfta fram stationssamhällena och visa på 

deras potential och betydelse. Med devisen ”tänk tåg kör buss” har rapporten också inkluderat 

orter med relativt bra busstrafik. 

Kollektivtrafiken utgör en central del i sammanhanget, och har legat till grund för valet att 

fokusera på närområdet kring de lokala knutpunkterna. Rapporten tittar på en antal 

frågeställningar, bland annat: Hur ser områdena ut, vad innehåller de och hur verkar de 

fungera? Vad finns det för utbyggnadsmöjligheter? Aspekter såsom målpunkter, närhet, 

tillgänglighet, bostad och utbyggnadspotential har också analyserats för att synliggöra skillnader 

och likheter mellan samhällena.  

Rapporten består av två delar. Den första tar ett samlat grepp om regionen och dess 

stationssamhällen och beskriver orternas förutsättningar och utvecklingspotential. Del två 

består av analyserna av de enskilda orterna och deras individuella sammanhang i regionen.  

 

  

Stationssamhället 
som regional resurs 
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Nuläge 
Kronoberg trafikeras idag (2019) av fem tåglinjer; tre Krösatågslinjer, en Pågatågslinje och en 

Öresundstågslinje. Utöver dessa linjer trafikeras länet med SJ-tåg i huvudsak på kommersiell 

grund, men där regionerna längs med sträckan bidrar med medel i viss utsträckning. 

Linjerna som trafikerar Kronoberg är: 

• Linje 87 Krösatåg; Växjö-Alvesta-Värnamo 

• Linje 89 Krösatåg; Växjö-Alvesta-Nässjö 

• Linje 92 Krösatåg; Växjö-Hässleholm 

• Linje 105 Pågatåg; Markaryd-Hässleholm 

• Linje 95 Öresundståg; Kalmar-Växjö-Malmö-Köpenhamn 

• SJ-tåg; Göteborg-Alvesta-Växjö-Kalmar 

 
Figur 3. Tågtrafikering i Kronobergs län 2019. 

Tågavgångar per timme 2019 
För att skapa en överblick och tydliggöra vilken tågtrafik som erbjuds har tidtabell över 

avgångar per timme ställts samman. Genom detta klargörs när trafikeringen startar och slutar 

på dygnet samt hur många avgångar som erbjuds per dag. Nackdelen är dock att vissa avgångar 

kan räknas på olika timmar men tiden mellan avgångarna endast är några minuter. 

För tågavgångar per timme finns två sammanställningar, dels trafikeringen på Kust till 

Kustbanan och Södra stambanan vilken har sin utgångspunkt i trafikeringen till och från 

Växjö, dels trafikeringen på Markarydsbanan med utgångspunkt i trafikeringen till och från 

Markaryd. Tabellen tar upp trafikering med Krösatåg, Pågatåg, Öresundståg samt SJ 
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regionaltåg på Kust till kustbanan. SJ:s snabbtåg och övriga kommersiella aktörer finns inte 

med i sammanställningen.  

 

Södra stambanan och Kust till kustbanan 

Tågavgångar per timme för Södra stambanan och Kust till kustbanan är uppdelad i två tabeller 

beroende på tågets riktning. Utgångspunkten har varit tågets riktning då det passerar Alvesta-

Växjö. Timmen för avgångar västerut är angivet för avgångar från Växjö station. Då inte 

samtliga Öresundståg startar i Kalmar finns även tåg som avgår från Kalmar med riktning 

västerut med i tabellen. Timmen för avgångar österut är angivet för avgångar från Alvesta. Då 

inte samtliga Öresundståg går vidare till Kalmar finns även tåg som avgår från Växjö med 

riktning österut med i tabellen. Nederst i de båda tabellerna anges hur många avgångar som 

finns på lördagar samt söndag/helger i förhållande till vardagstrafiken.  

Huvudriktning:  Väster ut         

Tåg: Krösatåg     Ö-tåg  SJ  Ö-tåg SJ  

Från: Växjö Växjö Växjö  Växjö Växjö  Kalmar Kalmar  

Mot: Värnamo Nässjö Hässleholm  Malmö Göteborg  Växjö Växjö  

Avgång från: Växjö Växjö Växjö Summa: Växjö Växjö Summa: Kalmar Kalmar Summa 

00:00 – 00:59           
01:00 – 01:59           
02:00 – 02:59           
03:00 – 03:59           
04:00 – 04:59         1 1 
05:00 – 05:59  1 1 2 1  1    
06:00 – 06:59 1  1 2 1 1 2 1  1 
07:00 – 07:59   1 1 1  1 1  1 
08:00 – 08:59 1  1 2 1  1 1  1 
09:00 – 09:59 1 1  2 1  1 1 1 2 
10:00 – 10:59   1 1 1  1   0 
11:00 – 11:59  1  1 1 1 2 1 1 2 
12:00 – 12:59 1  1 2 1  1   1 
13:00 – 13:59 1 1  2 1 1 2 1  1 
14:00 – 14:59  1 1 2 1  1 1  1 
15:00 – 15:59 1 1  2 1  1 1 1 2 
16:00 – 16:59  1 1 2 1  1 1  1 
17:00 – 17:59  1  1 1 1 2   0 
18:00 – 18:59  1 1 2 1  1 1   
19:00 – 19:59 1  1 2 1  1 1  1 
20:00 – 20:59     1  1 1  1 
21:00 – 21:59 1  1 2 1  1 1  1 
22:00 – 22:59           
23:00 – 23:59           

Summa tåg per dag: 8 9 11 28 17 4 21 13 4 17 
Andel lördag 38% 78% 82% 68% 53% 75% 57% 54% 75% 59% 
Andel söndag/helg: 38% 56% 73% 57% 63% 125% 67% 54% 75% 59% 

Figur 4a. Trafikering per timme på Södra stambanan och Kust till Kustbanan 2019. 

Huvudriktning:  Öster ut         

Tåg: Krösatåg     Ö-tåg  SJ  Ö-tåg SJ  

Från: Värnamo Nässjö Hässleholm  Malmö Göteborg  Växjö Växjö  

Mot: Växjö Växjö Växjö  Växjö Växjö  Kalmar Kalmar  

Avgång från: Alvesta Alvesta Alvesta Summa: Alvesta Alvesta Summa: Växjö Växjö Summa 

00:00 – 00:59   1 1       
01:00 – 01:59           
02:00 – 02:59           
03:00 – 03:59           
04:00 – 04:59           
05:00 – 05:59        1  1 
06:00 – 06:59 1   1 1  1 1  1 
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07:00 – 07:59  1 2 3 1  1 1  1 
08:00 – 08:59 1   1 1 1 2  1 1 
09:00 – 09:59  1 1 2 1  1 1  1 
10:00 – 10:59 1   1 1  1 1  1 
11:00 – 11:59 1  1 2 1  1 1  1 
12:00 – 12:59  1  1 1 1 2  1 1 
13:00 – 13:59  1 1 2 1  1 1  1 
14:00 – 14:59 1   1 1  1 1  1 
15:00 – 15:59  1 1 2 1  1 1  1 
16:00 – 16:59  1 1 2 1  1 1  1 
17:00 – 17:59 1 1  2 1  1 1  1 
18:00 – 18:59  1 1 2 1 1 2    
19:00 – 19:59   1 1 1  1 1 1 2 
20:00 – 20:59 1 1  2 1 1 2  1 1 
21:00 – 21:59   1 1 1  1 1  1 
22:00 – 22:59   1 1 1  1    
23:00 – 23:59     1  1    

Summa tåg per dag: 7 9 12 27 18 4 20 13 4 17 
Andel lördag 71% 56% 75% 70% 56% 75% 65% 62% 75% 65% 
Andel söndag/helg: 57% 67% 67% 67% 67% 75% 75% 54% 75% 59% 

Figur 4b. Trafikering per timme på Södra stambanan och Kust till Kustbanan 2019. 

 

Markarydsbanan 

Tågavgångar per timme för trafikeringen på Markarydsbanan är samlad i en tabell. En kolumn 

för tåg i nordlig riktning, dvs. från Hässleholm till Markaryd och en kolumn för tåg i sydlig 

riktning, dvs. från Markaryd till Hässleholm. Timmen för avgångar norrut är angivet för 

avgångar från Hässleholms station. Tågen söderut är angivet från Markaryds station.  

Huvudriktning:  Norr Söder 

Tåg: Pågatåg 

Från: Hässleholm Markaryd 

Mot: Markaryd Hässleholm 

Avgång från: Alvesta Alvesta 

00:00 – 00:59   
01:00 – 01:59   
02:00 – 02:59   
03:00 – 03:59   
04:00 – 04:59   
05:00 – 05:59 1 1 
06:00 – 06:59 1  
07:00 – 07:59 1 1 
08:00 – 08:59  1 
09:00 – 09:59 1  
10:00 – 10:59  1 
11:00 – 11:59 1  
12:00 – 12:59  1 
13:00 – 13:59 1  
14:00 – 14:59  1 
15:00 – 15:59 1  
16:00 – 16:59 1 1 
17:00 – 17:59  1 
18:00 – 18:59 1 1 
19:00 – 19:59 1  
20:00 – 20:59  1 
21:00 – 21:59   
22:00 – 22:59 1  
23:00 – 23:59  1 

Summa tåg per dag: 11 11 
Andel lördag 82% 82% 
Andel söndag/helg: 100% 100% 

Figur 5. Trafikering per timme på Markarydsbanan 2019. 
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Alvesta-Växjö 
Sträckan Alvesta-Växjö är en hårt belastad järnvägssträcka. Sammanlagt trafikeras sträckan av 

98 persontåg per dygn. Därutöver trafikeras sträckan med tre till fyra godståg per vardag. Som 

jämförelse med sträckan Alvesta-Växjö kan sträckan Hässleholm-Kristianstad tjäna som 

exempel. Sträckan i Skåne trafikeras av fyra fler tåg per dygn, dvs. 102 tåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taktfasthet i tågsystemet 
En av grundbultarna för en lyckad kollektivtrafik är att skapa en taktfast tidtabell (styv 

tidtabell), det vill säga avgång på samma minuttal alla timmar. Detta upplägg skapar tydlighet 

för resenärerna och genererar fler resenärer. Enligt utredningen Kollektivtrafik i Östra 

Kronoberg, Trivector 2017, beskrevs att en övergång från icke takttidtabell till strikt 

takttidtabell kan generera en resandeökning på 12 procent. Det är Trafikverket som lägger 

tidtabeller för tågen utifrån tågoperatörernas önskemål/ansökningar. Tidtabellerna läggs utifrån 

ett komplicerat system där hänsyn tas till olika parametrar. Man kan dock konstatera att 

takfastheten för Krösatåg som trafikerar till och från Växjö är mer eller mindre obefintlig. 

Något bättre är det för Öresundstågen. Av 17 avgångar från Växjö mot Skåne avgår 14 stycken 

på minuttalet tio över. Som jämförelse kan konstateras att taktfastheten mellan Hässleholm-

Kristianstad är betydligt bättre. Att det finns en dålig taktfasthet på sträckan Alvesta-Växjö kan 

framförallt härledas till man försöker få plats med fler tåg än vad järnvägens infrastruktur 

medger. 

Taktfasthet Krösatåg Öresundståg Pågatåg Öresundståg 
Från Växjö Alvesta Växjö Alvesta Hässleholm Kristianstad Hässleholm Kristianstad 

Mot: Alvesta Växjö Alvesta Växjö Kristianstad Hässleholm Kristianstad Hässleholm 

xx:00  1   1    
xx:03      21   
xx:06  1       
xx:07  2       
xx:08  1       
xx:09  4       
xx:10   14      

Figur 4. Tågtrafikering 2019 mellan Alvesta - Växjö respektive Hässleholm - Kristianstad 

samt uppgifter över godstrafik på sträckorna. 
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xx:11   1      
xx:12   1    20  
Xx:18   1      
xx:20 1 2       
Xx:21 2 4       
Xx:22 1 2       
Xx:21  4       
Xx:23  1       
xx:24 2 3      19 
Xx:25 2 1       
Xx:26    3     
Xx:27    1     
Xx:29  1       
xx:30 1    2    
xx:31 2    18    
Xx:32  1  2     
Xx:33  1       
Xx:34    1     
Xx:35 3        
Xx:36 2   1     
Xx:37 1   3     
Xx:38 1   7  11   
Xx:41 2        
Xx:42 2        
Xx:43 1        
Xx:45  1       
Xx:46 1        
Xx:48 2        
Xx:49 1        
xx:50     10    
Xx:54  1       
Xx:59  1       
Summa: 28 27 17 18 31 32 20 19 

Figur 5. Taktfastheten för tåg Alvesta - Växjö respektive Hässleholm - Kristianstad 2019, vardagar. Endast minuttal då tåg avgår har tagits 
upp.  
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Principer för planering 
Regionens remissförslag till trafikförsörjningsprogram och det tågstrategiska underlaget har 

delats in i tre tidsperioder för kollektivtrafikens utveckling: 2021–2025, 2026–2030 och utblick 

efter 2030. Nedan har viktiga händelser i de olika tidsintervallen sammanställts. Planerings-

principerna är inte uppdelade efter de olika tidsintervallen utan är vägledande på en 

övergripande nivå. Vissa principer kommer att kunna genomföras i takt med att trafiken 

förändras, medan andra kan genomföras först när ekonomin tillåter.  

Att ta hänsyn till 
Under de olika tidsperioderna finns det flera aspekter och händelser som direkt eller indirekt 

kommer att påverka tågtrafikeringen. Nedan följer en sammanfattning över viktiga händelser 

som tågplaneringen måste ta hänsyn och förhålla sig till. 

Perioden 2021–2025:  

• Planerade åtgärder på Markarydsbanan ska färdigställas 

• Byggnation av Rv 25 och trafikplats Fagrabäck är planerad till 2022–2023 

• Upphandling av Krösatåg (såväl operatör som fordon) inleds 

• Ny nationell plan samt länstransportplan ska tas fram 

 

Perioden 2026–2030:  

• Trafikverkets T25, dvs. kapacitetsstudier för år 2025 i Södra Sverige, kommer att 

påverka tidtabeller 

• Upphandling av Öresundståg (fordon) 

• Nytt akutsjukhus i Räppe ska vara klart 2028 

• Enligt Klimatlagen ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent 

senast år 2030 jämfört med 2010 

 

Perioden utblick efter 2030:  

• Regionsamverkan Sydsveriges målbild för kollektivtrafikens restider ska uppnås 2040 

• Öresundstågs strategiska plan för 2040 

• ”Y-et” i Jönköpings län är klar, dvs. uppgradering av sträckorna Jönköping-Vaggeryd- 

Värnamo och Nässjö-Vaggeryd-Värnamo 

• Sydostlänken, dvs. sträckan Älmhult-Karlshamn, kommer att färdigställas 

• Enligt Klimatlagen ska Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp 

• Nya stambanor ska binda samman Sveriges storstadsregioner 

 

Principer för tågtrafikens utveckling  
Under arbetet med tågstrategiskt underlag har ett antal vägledande principer lagts fast. 

Parallella tågsystem: I Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för kollektivtrafiken 

framhåller restidsmål mellan tillväxtmotorerna. En tågtrafik som ska klara de målen måste vara 

snabb och det är mycket svårt att uppnå om samma tågtrafik även ska stanna på alla stationer 

längs järnvägen. Positionspapperet framför att det behöver erbjudas parallella tågsystem med 
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olika hastighet och uppehållsbild, dvs. snabbare tåg med få stopp respektive långsammare tåg 

med många stopp. Nedan presenteras en princip för parallella tågtrafiksystem, uppdelat på fyra 

kategorier av tågtrafik – lokaltåg, regiontåg, storregiontåg och snabbtåg. 

• Lokaltåg stannar på alla stationer och körs med tåg för 160–180 km/h som har 

komfort för resor på 15–60 minuter. Lokaltågen kan i vissa fall agera insatståg och 

hoppa över stationer, och då gå under benämningen lokaltåg-express.  

• Regiontåg är tåg som har en uppehållsbild i linje med dagens Öresundståg och stannar 

alltså på regionalt stora stationer. Förutom Öresundståg räknas SJ-tåg på Kust till 

Kustbanan. Regiontågen körs med tåg för 180–200 km/h som har normal komfort för 

resor som är 30–60 minuter.  

• Storregiontåg är i princip dagens Öresundståg men med färre stopp, de planeras bara 

stanna vid stora stationer. Storregiontågen har som uppgift att knyta samman de 

sydsvenska tillväxtmotorerna och körs med tåg för 200–250 km/h som har hög 

komfort för resor som är en till två timmar. 

• Snabbtåg är tåg som framförs av kommersiell operatör. Snabbtåg stannar i större 

städer och körs med tåg för 250–320 km/h som har mycket hög komfort för resor som 

överstiger två timmar. 

Kategorierna och beskrivningarna ger en värdefull vägledning, men ska ses om en vägledning 

och inte en strikt uppdelning. Kategorin fjärrtåg, dvs. tåg som framförs av kommersiella 

aktörer som SJ, Snälltåget etc. och som inte framförs i de högre hastigheterna finns inte med i 

sammanställningen. Likaså anges att lokaltågen ska kunna framföras i hastigheter upp till 180 

km/h, men för upphandlingen av nya Krösatåg ligger kravet på att dessa ska kunna framföras i 

200 km/h.  

Snabbmultade tåg: Tågen som framförs i södra Sverige går mellan befolkningstäta områden 

och betydligt mindre befolkningstäta områden. Det finns också tre centrala tågnoder i 

Sydsverige, Emmaboda, Alvesta och Hässleholm, där byte idag sker utifrån vilka målpunkter 

resenären vill nå. För att kunna erbjuda snabba och bekväma resor är det viktigt att tågen 

snabbt kan formeras/multas upp eller ner (Multa är en förkortning av multipelkoppling). 

Ny stambana Hässleholm-Lund ska acceptera tåg med hastigheten 200 km/h: Den nya 

stambanan som planeras i Skåne måste anpassas så att regiontåg eller storregiontåg kan köra in 

på banan och angöra de stationer som ligger på sträckan, dvs. Lund och Malmö. Samma 

princip bör gälla för sträckan Borås-Göteborg. Utan detta skapas inte mervärden varken för 

den regionala kollektivtrafiken eller godstrafiken. 

Lokaltåg ska stanna vid nya stationer: Sträckan som passerar platsen där det nya 

akutsjukhuset ska ligga trafikeras idag av tre lokaltågslinjer, mot Nässjö, Värnamo respektive 

Hässleholm. Det är därför lämpligast att bygga vidare på detta tågsystem och arbeta för att 

lokaltågen stannar vid en ny tågstation i Räppe när sjukhuset öppnas 2028. Ytterligare tågstopp 

vid nya stationer som kan bli aktuella ska även i första hand trafikeras av lokaltåg. 

Minst tjugominuterstrafik Alvesta-Växjö: Sträckan Alvesta-Växjö bör trafikeras med 

tjugominuterstrafik, vilket således innebär stopp på de stationer som finns längs sträckan med 

lokaltåg. 
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Minst timmestrafik till tillväxtmotorer: Detta innebär att den trafik till och från 

tillväxtmotorer i södra Sverige som finns idag ska fortsätta i minst samma utsträckning.  

Tågtrafikens öppettider: För regiontåg bör öppettider på vardagar vara 05–00 och på helger 

07–00 samt erbjuda minst timmestrafik. För lokaltåg bör öppettider på vardagar vara 05–23 

och på helger 07–22. 

Taktfast tidtabell: Kollektivtrafiken ska vara enkel att förstå och enkel att resa med. 

Inriktningen måste därför vara att skapa ett regionalt kollektivtrafiksystem där tidtabellerna är 

taktfasta i möjligast mån. 

Ingen prisskillnad mellan buss och tåg för samma sträcka: Kronoberg är det enda länet i 

Sydsverige som har olika pris för samma sträcka om de åks med buss eller tåg. Denna 

snedvridning i konkurrensen är till tågets nackdel. På sikt bör denna ojämlikhet fasas ut.  

Parallell tåg- och busstrafik: Utgångspunkten bör vara att det inte samtidigt ska gå tågtrafik 

parallellt med busstrafik. Orter längs med sträckan som inte har tågstopp ska erhålla trafik 

enligt ortens storlek (basutbud). Parallell buss- och tågtrafik kan förekomma, men ska då med 

särskilda skäl. 

Ej försämrat tågutbud till Lessebo och Hovmantorp: Lessebo kommun har två tågstopp i 

kommunen vilket kan härledas till att Öresundståg har stannat för tågmöten vid stationerna. 

Samtidigt är dessa båda stationer de minsta i Öresundstågssystemet sett till antal av- och 

påstigande. Sett till antalet resenärer borde orterna då trafikeras med lokaltåg istället för 

regiontåg. Principen med ett stopp per kommun (för Öresundståg) bör hållas kvar så långt som 

möjligt, men framförallt ska orterna inte få ett märkbart sämre utbud än idag, dvs. 13 

dubbelturer per vardag. (SJ:s regionaltåg är ej inkluderat.) 
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Utveckling av Kronobergs tågtrafik 
För att öka det hållbara resandet, och i längden skapa ett mer hållbart samhälle, behöver stora 

satsningar göras i såväl kollektivtrafiken som i infrastrukturen. Ambitionen är att med 

utgångspunkt i det befintliga kollektivtrafikutbudet utveckla trafiken, såväl utbud som 

trafiklösningar, och tillhörande infrastruktur. Kollektivtrafiken ska anpassas i den takt som 

bedöms nödvändig för att tillgodose befintliga resenärers nuvarande och framtida behov samt 

för att attrahera nya resenärer. Samtidigt är det av vikt att kollektivtrafiken utvecklas utifrån vad 

som är ekonomiskt möjligt. 

Tågtrafik 2021–2025 

 

Figur x. Utveckling av tågtrafik 2021–2025 

 

Start lokaltågstrafik Markaryd – Halmstad  
Tågtrafiken mellan Hässleholm och Markaryd förlängs till Halmstad med stopp i Knäred och 

Veinge, vilket skapar starkare koppling till städer längs med Västkustbanan från sydöstra 

Kronoberg samt till våra grannlän Halland och Skåne. Markarydsbanan fyller en viktig funktion 

för det lokala tågsystemet i Kronoberg och har även en nationell funktion som 

omledningsbana för Västkustbanan. Trafikeringen som föreslås förutsätter infrastrukturella 

investeringar: Nytt mötesspår i Knäred för att möjliggöra framtida timmestrafik på hela 

sträckan, nya stationslägen i Veinge och Knäred, kontaktledningsbyte på hela Markarydsbanan 

samt åtgärder på Halmstad bangård. Restiden är enligt en åtgärdsvalsstudie från 2017 

uppskattad till 35 minuter mellan Halmstad – Markaryd respektive 60 minuter hela sträckan 

mellan Halmstad – Hässleholm. Restiden med kombinationen tåg/buss är idag mellan 

Hässleholm – Halmstad 102 minuter, dock har hela denna sträcka enbart en avgång per dag i 

respektive riktning. Med bil uppskattas restiden på hela sträckan till 80 minuter. 
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Utveckling: Dagens 11 dubbelturer vardagar, 9 dubbelturer lördagar och 11 dubbelturer 

söndagar som trafikerar Hässleholm-Markaryd kommer under perioden att förlängas till 

Halmstad.  

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 5,6 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 27–31 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 3,9–4,1 miljoner kronor per år.  

 

Start lokaltågstrafik Växjö-Emmaboda 
Under perioden 2022–2023 planerar Trafikverket att bygga om Rv 25 och trafikplats 

Fagrabäck. Byggnationen är omfattande och även om det kommer att byggas omledningsvägar 

så kommer arbetet att leda till stora störningar under flera år. Som en ”Mobility management-

åtgärd i byggskedet”, men också som ett test av marknadens intresse, bör lokaltåg trafikera 

sträckan Växjö-Emmaboda med fyra dubbelturer i peaktider, dvs. två dubbelturer på 

morgonen och två dubbelturer på eftermiddagen. Trafikupplägg håller på att utredas. Ett 

möjligt upplägg är dock att Krösatågstrafiken Karlskrona-Emmaboda förlängs till Växjö. En 

fördel med ett sådant upplägg är att det skapas en ny direkt förbindelse mellan de två 

sydsvenska tillväxtmotorerna Karlskrona och Växjö. Restiden Karlskrona – Växjö uppskattas 

till 83 minuter för tåg och med bil 104 minuter. 

Utveckling: 4 dubbelturer sträckan Växjö-Emmaboda på vardagar.  

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 8,2 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 32–36 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 5,2–5,6 miljoner kronor per år.  

Tågtrafik 2026–2030 

 

Figur x. Utveckling av tågtrafik 2026–2030 
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Utveckling av lokaltågstrafik Värnamo-Växjö-Emmaboda 
Under perioden 2021–2025 startas trafikering på sträckan Emmaboda-Växjö som en åtgärd i 

samband med ombyggnad av RV 25 och Trafikplats Fagrabäck samt som ett test av 

marknadens intresse. Utvärdering bör löpande genomföras, men det måste också ställas i 

relation till att Öresundståg i sin strategiska plan för 2040 inte planerar att trafikera de mindre 

stationerna mellan Växjö och Emmaboda.  

En förhandsbedömning är att satsningen för sträckan Växjö-Emmaboda med fyra dubbelturer 

faller väl ut och att detta utökas med ytterligare fyra dubbelturer under perioden 2026–2030, 

dvs. att det totalt går åtta dubbelturer. Linjen bör kopplas samman med lokaltågen som går till 

Värnamo. Genom denna förlängning skapas en resmöjlighet för tågresenärer österifrån när 

stationen öppnar i Räppe. Vid slutet av perioden beräknas också det så kallade ”Y-et” i 

Jönköpings län vara klart. Således kan lokaltåg vid slutet av perioden 2026–2030 kunna 

trafikera från Karlskrona/Kalmar via Växjö, Värnamo till Jönköping. Av de åtta dubbelturerna 

är förslaget att vartannat tåg går till Kalmar och vartannat tåg till Karlskrona. Etableringen av 

linjen kommer att få större betydelse i utblick efter 2030 då planer finns att en station i 

Värnamo står klar för ny stambana.  

När utvecklingen under perioden 2026–2030 är genomförd kommer trafikeringen Emmaboda-

Växjö ligga i linje med den trafikering som idag (2019) sker mellan Värnamo-Växjö. Trafiken 

på helger är beräknad att var hälften av turerna på vardagar, dvs. fyra dubbelturer. 

Utveckling: Ytterligare 4 dubbelturer sträckan Växjö-Emmaboda på vardagar samt 4 

dubbelturer på lördagar respektive söndagar. 

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 12,3 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 34–36 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 7,6–8,1 miljoner kronor per år.  

 

Trafikering av Räppe station 
Det nya akutsjukhuset i Växjö planeras att vara klart 2028. Vid samma tidpunkt vill Region 

Kronoberg att stationen i Räppe är klar att tas i bruk. Att stationen bör vara klar samtidigt som 

sjukhuset beror framförallt på att man vill behålla den goda färdmedelsfördelning som finns i 

dag för personalen på centrallasarettet (dvs. hur de tar sig till och från sin arbetsplats), men 

också för att öka tillgängligheten till det nya sjukhuset för länets invånare.  

För att sjukhuset ska bli tillgängligt finns ett behov av 20-minuters trafik med lokaltågssystemet 

mellan Alvesta och Växjö. Dock behövs investeringar inte enbart i ny station utan också i 

själva järnvägsanläggningen, dvs. att spåren byggs ut. Under en övergångsperiod från det att 

station och sjukhus är klart till dess att spårutbyggnaden är klar bedöms att dagens Krösatåg 

som trafikerar sträckan kommer att stanna i Räppe. Detta innebär att det i princip kommer 

finnas 30-minuters trafik till Räppe station under denna period. 

Lokaltågen är också de tåg som kommer att angöra eventuella ytterligare nya stationer mellan 

Alvesta och Växjö, såsom Aringsås och Bäckaslöv. 

Utveckling: Under perioden 2026–2030 beräknas ny station i Räppe vara klar. 
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Uppskattad kostnad: Det finns inte några specifika kostnader kopplade till att göra ett 

uppehåll, kostnader är kopplade till trafikeringen på banan. Däremot finns en form av 

tidskostnad kopplad till uppehållet i Räppe, då det ger längre restider för de som inte ska stiga 

av och på. Troligtvis finns också en kostnad i att det initialt kommer att läggas begränsningar i 

hur många tåg som kan köra på sträckan, en begräsning som kommer att finnas till dess att 

banan är utbyggd med dubbelspår.  

 

Förbättrat utbud 
Ett förbättrat utbud för lokaltågssystemen, Krösatåg och Pågatåg, både under vardagar och 

helger ökar förutsättningarna för att skapa en mer attraktiv region och förbättrad tillgänglighet. 

Denna utveckling är relativt kostsam då antalet resenärer vid dessa tidpunkter vanligtvis är få, 

men dessa avgångar har en stor betydelse för våra stationssamhällens utveckling och för 

regionens invånare. Ett grundutbud, som bör uppnås under perioden, är därför tolv 

dubbelturer på vardagar och nio dubbelturer på helger på samtliga lokaltågslinjer 

Utveckling och uppskattad kostnad:  

• Krösatåg Emmaboda-Växjö-Värnamo-(Jönköping) föreslås ingen ytterligare förändring 

än det som har angetts ovan, dvs. åtta dubbelturer på vardagar och fyra dubbelturer på 

helger. 

• Krösatåg Växjö-Nässjö(-Jönköping) utökas med tre dubbelturer på vardagar, två 

dubbelturer på lördagar och fyra dubbelturer på söndagar. Trafikeringskostnaden för 

utvecklingen är uppskattad till cirka 9,6 miljoner kronor per år. Med en 

självfinansieringsgrad på 34–38 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 6,0–6,3 miljoner kronor per år. 

• Krösatåg Växjö-Hässleholm utökas med en enkeltur på vardagar, ingen förändring för 

lördagar och en dubbeltur på söndagar. Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 

2,3 miljoner kronor per år. Med en självfinansieringsgrad på 34–38 procent landar 

nettokostnaden för den tillkomna trafiken på cirka 1,4–1,5 miljoner kronor per år. 

• Pågatåg Hässleholm-Markaryd-Halmstad utökas med en dubbeltur på vardagar, ingen 

förändring på helgen. Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 0,6 miljoner kronor 

per år. Med en självfinansieringsgrad på 32–36 procent landar nettokostnaden för den 

tillkomna trafiken på cirka 0,4 miljoner kronor per år. 

• Öresundståg Malmö-Växjö: En enkeltur från Växjö mot Skåne på vardagar för att då 

dagligen trafikera sträckan med 18 dubbelturer. På lördagar ökar trafiken med två 

dubbelturer och en enkeltur för att totalt ligga på tolv dubbelturer. På söndagar ökar 

trafikeringen med tre enkelturer för att också ligga på tolv dubbelturer per söndag. 

Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 6,7 miljoner kronor per år. Med en 

självfinansieringsgrad på 82–92 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 0,5–1,2 miljoner kronor per år. 

• Öresundståg Växjö-Kalmar: Med anledning av den öppnade Krösatågslinjen österut 

från Växjö mot Kalmar/Karlskrona föreslås inga förändringar på vardagar på 

Öresundstågstrafiken under perioden 2026–2030. Trafikeringen föreslås ligga kvar på 

13 dubbelturer per vardag. På lördagar ökar trafiken med två dubbelturer och en 

enkeltur för att totalt ligga på tio dubbelturer. På söndagar ökar trafikeringen med 3 

dubbelturer för att ligga på 10 dubbelturer. Trafikeringskostnaden är uppskattad till 
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cirka 3,9 miljoner kronor per år. Med en självfinansieringsgrad på 82–92 procent landar 

nettokostnaden för den tillkomna trafiken på cirka 0,3–0,7 miljoner kronor per år. 

 

Tågtrafik utblick efter 2030 
Utvecklingen av järnvägsinfrastrukturen efter år 2030 är osäker och beror till stor del politiska 

viljeriktningar. Utblick efter 2030 innebär inte att den föreslagna trafikeringen kommer att 

kunna genomföras i början av 30-talet. Dels kommer troligen inte järnvägens kapacitet vara 

utbyggd och klar förrän en bit in på 30-, 40- eller 50-talet och dels måste trafikeringen 

utvecklas i den takt som Region Kronobergs ekonomi tillåter. Utblick efter 2030 är dock 

Region Kronobergs viljeinriktning.  

 

Figur x. Utveckling av tågtrafik efter 2030 → 

 

Tät trafik till nytt akutsjukhus 
En av utgångsprinciperna för planering av det framtida tågsystemet har varit att skapa en bra 

trafikering till det nya sjukhuset i Räppe som beräknas stå klart 2028. Förutsättningen har varit 

att skapa 20-mintrafik till sjukhuset. Från Alvesta går det tre ben åt olika håll, mot Hässleholm, 

Värnamo samt Nässjö och om man förutsätter att samtliga dessa ben ska angöra Växjö skapas 

relativt enkelt 20-mintrafik. En förutsättning är dock att infrastrukturen på sträckan Alvesta-

Växjö kompletteras och utvecklas. För att möjliggöra 20-mintrafik under dagtid måste det i 

respektive riktning gå minst 16 dubbelturer i timmestrafik. Förslaget i detta underlag är dock 

att det enbart ska gå 12 dubbelturer för sträckan Växjö-Jönköping via Nässjö medan det för de 

övriga två linjerna ska det gå 16 dubbelturer. För att nå målsättningen måste det för de tre 

Krösatågslinjerna tillkomma sammanlagt 16 dubbelturer jämfört med de 28 dubbelturer som 

trafikerar 2019. Ökningen per linje på vardagar är: 
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• Växjö-Värnamo ökar med 8 dubbelturer 

• Växjö-Nässjö ökar med 3 dubbelturer  

• Växjö-Hässleholm ökar med 4 dubbelturer  

Trafikeringen på lördag och helger ska vara minst 75 procent av vardagstrafiken, dvs. det ska 

gå 12 dubbelturer per dag. 

Det är inte rimligt att Öresundstågen ska kunna göra uppehåll i Räppe, då principen i systemet 

är ett uppehåll per kommun. För att kunna erbjuda invånarna öster om Växjö möjlighet att 

med tåg kunna transportera sig till Räppe och det nya sjukhuset måste därför en linje med 

lokaltåg gå i östlig riktning mot Kalmar/Karlskrona. Ett lämpligt upplägg är att linjen Växjö-

Värnamo förlängs mot Kalmar/Karlskrona och att varannan tur går till respektive ort samt att 

linjen går vidare direkt från Värnamo till Jönköping. Av de 16 dubbelturerna på linjen bör 4 

dubbelturer trafikera som lokaltåg-express (dvs. stopp endast vid vissa stationer). 

Utveckling och uppskattad kostnad: 

• Krösatåg Emmaboda-Växjö-Värnamo-(Jönköping) föreslås öka med 8 dubbelturer 

varav 4 bör trafikera som lokaltåg-express på vardagar, för att totalt uppgå till 16 

dubbelturer. (ökningen gäller både Emmaboda-Växjö och Växjö-Värnamo). Lördagar 

utökas linjen med 7 dubbelturer och 2 enkelturer för sträckan Växjö-Värnamo samt 8 

dubbelturer sträckan Växjö-Emmaboda. Totalt ska det på lördagar gå 12 dubbelturer 

hela sträckan. Söndagar utökas linjen med 8 dubbelturer och 1 enkeltur på sträckan 

Växjö-Värnamo samt 8 dubbelturer sträckan Växjö-Emmaboda. Totalt ska det på 

helger trafikera 12 dubbelturer hela sträckan. Trafikeringskostnaden är uppskattad till 

cirka 44,1 miljoner kronor per år. Med en självfinansieringsgrad på 34–38 procent 

landar nettokostnaden för den tillkomna trafiken på cirka 27,3–29,1 miljoner kronor 

per år. Enbart Växjö-Värnamo för den tillkommande trafiken är uppskattad till 17,4 

miljoner kr (nettokostnad 10,8–11,5 miljoner kr) och för Växjö-Emmaboda uppskattad 

till 26,7 miljoner kr (nettokostnad 16,5–17,6 miljoner kr). 

• Krösatåg Växjö-Nässjö(-Jönköping) föreslås utökas med 2 enkelturer på lördagar. 

Trafikeringskostnaden för utökningen är uppskattad till cirka 0,5 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 34–38 procent landar nettokostnaden för den 

tillkomna trafiken på cirka 0,3 miljoner kronor per år. 

• Krösatåg Växjö-Hässleholm utökas med 4 dubbelturer på vardagar, med 3 dubbelturer 

på lördagar och söndagar. Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 17,6 miljoner 

kronor per år. Med en självfinansieringsgrad på 34–38 procent landar nettokostnaden 

för den tillkomna trafiken på cirka 10,9–11,6 miljoner kr per år. 

 

Markarydsbanan 
Det viktigaste steget för att trafiken ska kunna utvecklas är när den genomgående trafiken kan 

starta, dvs. Hässleholm-Markaryd-Halmstad, vilket är beräknat att ske under perioden 2021–

2025. Under perioden 2026–2026 görs enbart en smärre justering i utbudet, medan trafiken 

efter 2030 bör utökas till att uppgå till 16 dubbelturer på vardagar och 12 dubbelturer på 

lördagar och söndagar. 
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Trafikeringen är planerad att gå mellan ändpunkterna Hässleholm och Halmstad, långsiktigt 

bör det dock utredas om linjen kan förlängas ytterligare. Detta för att då bidra till ett mer 

sammanknutet Sydsverige och för att ytterligare bidra till arbetsmarknadsförstoringen. 

Utveckling: Sträckan Hässleholm-Markaryd-Halmstad bör efter 2030 utökas med 4 

dubbelturer på vardagar, 3 dubbelturer på lördagar och 1dubbelturer på söndagar.  

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 3,3 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 34 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 2,1–2,2 miljoner kronor per år. 

 

Öresundståg 
Öresundstågen är stommen i det sydsvenska tågsystemet. Utbudet av trafik är relativt väl 

utvecklat och kör i princip i timmestrafik på vardagar mellan Kronoberg och Skåne. Mellan 

Kronoberg och Kalmar är utbudet inte fullt lika stort. Begränsningen för Öresundstågens 

utveckling ligger framförallt i de hinder som infrastrukturen ger, då främst på den enkelspåriga 

Kust till Kustbanan Alvesta – Kalmar/Karlskrona. 

Under perioden 2026–2030 planeras inte för några större förändringar i Öresundstågens 

trafikering i Kronoberg. Efter 2030 bör utbudet öka så att det går 18 dubbelturer i vardera 

riktningen räknat från Växjö på vardagar och att utbudet på helger ligger på cirka 80 % av 

vardagens utbud. Denna satsning bör dock särskilt prövas mot trafikeringen av SJ-tåg och 

utökad trafik med lokaltåg. 

Utveckling: För sträckan Växjö-Kalmar bör det under perioden efter 2030 öka med 5 

dubbelturer vardagar, 4 dubbelturer på lördagar och 7 dubbelturer på söndagar. För sträckan 

Växjö-Malmö bedöms att ingen förändring på vardagar behöver ske efter 2030. För lördagar 

bör trafikeringen öka med 2 dubbelturer och på söndagar öka med 2 dubbelturer samt 3 

enkelturer.   

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 31,6 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 82–92 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 2,5–5,7 miljoner kronor per år. 

 

SJ Kalmar-Växjö-Göteborg 
SJ:s trafikering på Kust-till-Kustbanan för sträckan Kalmar-Växjö-Göteborg drivs i huvudsak 

på kommersiell grund även om visst regionalt bidrag ges till trafikeringen från berörda 

regioner. Det finns ett samspel mellan utbudet av Öresundståg och SJ:s trafikering där en 

ökning av Öresundstrafiken kan påverka SJ:s intäkter. Samspelet mellan SJ:s kommersiella 

trafik och Öresundståg kommer att öka ytterligare när SJ tar över trafikeringsansvaret av 

Öresundstågen vilket kommer att ske i december 2020. 

Kronoberg och sydöstra Sveriges möjligheter att ta sig till Sveriges näststörsta storstadsregion, 

dvs. Göteborgsregionen, måste utvecklas. Den långsiktiga inriktningen för Region Kronoberg 

att arbeta mot är att det på vardagar bör gå 6 dubbelturer Kalmar-Växjö-Göteborg och på 

helger minst 5 dubbelturer på sträckan. 
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Uppskattad kostnad: Storleken på ett eventuellt regionalt bidrag till trafikeringen har inte 

uppskattats.  

 

Sydostlänken 
Sydostlänken, dvs. sträckan Älmhult-Olofström och förlängt Karlshamn är i första hand en 

sträckning som är av betydelse för godstrafik på järnväg. Sträckan Älmhult-Olofström är 

oelektrifierad och sträckan Olofström-Karlshamn finns inte idag, men är planerad att byggas 

runt 2030 samtidigt som hela sträckan elektrifieras. För att kunna trafikera med persontrafik 

behöver också sträckan få ett par mötesspår. Region Kronoberg har ställt sig positiva till en 

samfinansiering av byggnationen av mötesspår genom att regionstyrelsen har beslutat att 

kommande Länstransportplan avsätta cirka 25 miljoner kronor. 

Större delen av Sydostlänken ligger i Skåne och i Blekinge, endast drygt sju kilometer ligger i 

Kronoberg. Detta innebär att den största kostnaden för trafikering ligger på dessa båda 

grannlän. Enligt en utredning som Region Blekinge tagit fram kommer självfinansieringsgraden 

för hela sträckan att ligga på 13–15 procent och för sträckan Karlshamn-Olofström på 22–25 

procent. Om persontrafik ska gå på hela sträckan bör det ske via en överenskommelse mellan 

de tre regionerna. I detta tågstrategiska underlag har beräkningar gjorts för en trafik med åtta 

dubbelturer på vardagar och fyra dubbelturer på helger. 

Utveckling: Älmhult-Olofström-Karlshamn trafikeras med åtta dubbelturer på vardagar och 

fyra dubbelturer på helger.  

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 3,1 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 15 procent landar nettokostnaden för den nya trafiken på 

cirka 2,7 miljoner kronor per år. Kostnader och intäkter för trafikering på Sydostlänken är 

inräknade under Pågatåg. 

 

Målsättning efter 2030 
De flesta satsningar som presenteras i detta underlag ligger efter 2030. Huvudanledningen är 

framförallt att infrastuturen måste utvecklas och vara på plats om den föreslagna trafiken ska 

kunna trafikera järnvägen. Den samlade målbilden för den framtida trafikeringen i Kronoberg 

och till grannregionerna presenteras i bilden nedan. 
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Figur 6. Förslag till utvecklingsmål för tågtrafiken i Kronobergs län efter 2030. 

 

Tågtrafik utblick efter 2030 – inriktningar 
Under perioden efter 2030 ligger ett antal betydelsefulla händelser som inte direkt kan kopplas 

till en utveckling av trafikutbudet, men som är av betydelse för Kronoberg och resor i samt till 

och från länet. För att ge vägledning presenteras i detta tågstrategiska underlag några av de 

betydande händelserna för att skapa inriktning för framtida beslut. 

 

Fler stationer 
På sträckan Alvesta-Växjö finns kommunala framtidsplaner för ytterligare tre stationer, t i 

Aringsås i Alvesta kommun och Bäckaslöv och Brände udde i Växjö kommun. I detta 

dokument har inte effekten av dessa stationer kartlagts, mer än ett konstaterande att fler 

uppehåll utmed banan leder till längre restider för genomgående resor, samtidigt bör det ställas 

mot att dessa områden planeras för en relativt stor befolkning. En långsiktig hållning är dock 

att dessa stationer skall trafikeras på samma sätt som Räppe, dvs. med 20-mintrafik. 

Sammanknutet Sydsverige  
I det sydsvenska positionspapperet för kollektivtrafiken läggs ambitionen och vikten av att 

knyta samman Sydsveriges tillväxtmotorer. Sträckan Jönköping-Växjö-Kalmar/Karlskrona är 

idag en svag länk och behöver förbättras. En långsiktig ambition bör vara att regiontåg 

trafikerar sträckan, men då det är långa avstånd och det idag inte finns någon stark marknad 

för trafikering mellan orterna kan en inledande ambition vara att trafikera med lokaltåg som 

gör färre stopp, dvs. lokaltåg-express, vilket kan minska restiderna mellan orterna.  
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Arbetsmarknadsregionerna Växjö och Jönköping är två starka regioner. Idag ligger för långt 

från varandra för att skapa en gemensam dynamik. Restid med bil och med tåg tar båda cirka 1 

timme och 45 minuter att resa mellan orterna. Genom en förbättrad järnvägsinfrastruktur 

skulle restiden mellan de båda orterna kunna förbättras och detta kommer att vara möjligt i 

början av 2030-talet när det så kallade Y-et i Jönköpings län är klart. Restiden för sträckan 

Växjö-Jönköping via Värnamo uppskattas att komma ner till cirka 1 timme och 20 minuter. 

För trafiken som planeras för Växjö-Jönköping via Värnamo skulle vissa avgångar kunna göras 

om för att vara lokaltåg-express eller att den utökas ytterligare med trafik. 

I Sverigeförhandlingens slutförslag pekades Värnamo ut som ort för att få ett tågstopp längs 

med den nya stambanan. Inga beslut har dock ännu fattats om byggnation av ny stambana. I 

åtgärdsvalsstudien för Kust till Kustbanan delen mellan Växjö och Värnamo gavs prognoser 

för restider med upprustning av Kust till Kustbanan och med ny stambana skulle restiden 

Växjö-Jönköping via Värnamo komma ner till under en timme. Om tåg från Kust-till-

Kustbanan också får köra in på den nya stambanan för en direktförbindelse mellan Växjö och 

Jönköping skulle restiden förbättras ytterligare.  

Ambition för framtidens tågtrafik är att under slutet av 2020-talet och i början av 2030 talet 

inleda arbetet med snabbare förbindelse i öst-västlig riktning genom lokaltåg-express eller att 

nya regiontåg startas. En djupare analys bör tas fram till kommande trafikförsörjnings-

program. 

 

Öresundståg i Kronoberg 
I Öresundstågs strategiska plan presenteras ett upplägg för trafikeringen 2040. I upplägget 

presenteras att tågen mer ska få en karaktär av att vara ett storregionalt tågsystem. Förslaget 

innebär att principen ett stopp per kommun ska slopas och att Öresundstågen enbart ska 

angöra större orter, medan det är lokaltåg respektive regiontåg som kommer att trafikera och 

stanna vid mindre orter. En förändring som är planerad för orter i hela systemet. I planen 

presenteras också att framtidens Öresundståg ska kunna gå i 200 km/h eller 250 km/h och att 

de ska få tillåtelse att köra in på de nya stambanorna. I förslaget kommer orterna i Sydsverige 

att komma närmare varandra genom att restiderna minskas. I upplägget räknar de med att 

restiden Växjö-Kalmar ska kunna komma under en timme. Den stora utmaningen för att nå 

under timmen mellan Kalmar och Växjö är att klara sträckan Växjö-Emmaboda klart under 30 

minuter. För att klara det måste uppehållen i Hovmantorp och Lessebo slopas för 

Öresundståg. Stationerna har i dagsläget ett ganska svagt resande med respektive 200–300 av- 

och påstigande per vardag. Öresundstågensstrategiska plan menar att sträckan Växjö-Kalmar 

behöver kompletteras med parallell lokaltågstrafik, som övertar uppehållen i Hovmantorp och 

Lessebo. En sådan lokaltågslinje öppnar även för möjligheten att införa fler nya stationer längs 

sträckan. Även om tågen kan framföras i högre hastigheter så finns det begränsningar i vad 

infrastrukturen klarar, dvs. vilken hastighet som är tillåtet att köra i. 

I Öresundstågs strategiska plan pekas på att järnvägen Växjö-Emmaboda, liksom Emmaboda-

Kalmar, snabbas upp för att Öresundståg ska klara delsträckorna med god marginal under 30 

minuter och därmed kunna upprätthålla knutpunkternas funktion även vid mindre störningar. 

Den strategiska planen föreslår att hastigheten på Kust till Kustbanan höjs till 180 km/h längs 

20 km på sträckan Växjö-Hovmantorp, 11 km på sträckan Hovmantorp-Lessebo och 19 km på 
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sträckan Emmaboda-Nybro. Dessa åtgärder ger två minuter kortare restid per delsträcka. 

Därmed kan Öresundståg köra Växjö-Emmaboda på 27 minuter och Emmaboda-Kalmar på 

28 minuter, inklusive uppehåll i Nybro. 

Öresundstågs strategiska plan ligger i linje med det som presenteras i detta tågstrategiska 

underlag, dvs. att en lokaltågslinje bör startas för trafik Växjö-Emmaboda, med ev. fortsättning 

både norrut och söderut. En av anledningarna till att Öresundstågen gör uppehåll i 

Hovmantorp är att tågen tidigare möttes här, innan mötesspåret i Åryd byggdes. Då 

möjliggjordes även passargerarutbyte på orten, som sedan har varit kvar. Tågtrafiken är idag en 

viktig del av ortens identitet och attraktivitet. I Lessebo tätort gör tågen däremot uppehåll 

utifrån principen ett stopp per kommun. En hållning från Region Kronoberg bör vara att 

Öresundstågen fortsatt ska göra uppehåll i Lessebo och att åtgärderna på Kust till Kustbanan 

anpassas så att sträckan Växjö-Emmaboda kan ske på under halvtimmen. 

 

Express till Älmhult 
Skånetrafiken kör på vardagar ett insatståg, dvs. lokaltåg-express från Malmö till Älmhult. 

Sträckan trafikeras med en dubbeltur per dag. Anledningen är framförallt för att det finns ett 

stort antal invånare från Malmö/Lund-regionen som har sin arbetsplats i Älmhult och för att 

avlasta fulla tåg. På samma sätt finns det ett relativt stort antal invånare i Helsingborg med 

omnejd som också dagligen reser till och från Älmhult. När Skånebanan tillåter bör det utredas 

om lokaltåg-express också kan trafikera Helsingborg-Älmhult. 

Lämpligt är också att dessa tåg fortsätter upp som lokaltåg till Växjö, detta framförallt för att 

bidra till kompetensförsörjningen av personal till nytt akutsjukhus vid Räppe. 
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Infrastukturbehov 
Ambitionen som läggs fram i detta dokument kan inte genomföras i sin helhet på grund av de 

begräsningar som järnvägens infrastruktur skapar. Som bilaga till detta tågstrategiska underlag 

har infrastrukturbehoven på sträckorna Alvesta-Emmaboda, Värnamo-Alvesta, Alvesta-

Malmö, Markarydsbanan samt Sydostlänken sammanfattats. I bakgrundsarbetet för detta 

dokument har alltså ingen analys genomförts som direkt kopplar samman satsningar mot 

enskilda brister i järnvägsanläggningen. Trots att ingen sådan analys har tagits fram finns flera 

aktuella underlag som pekar på behovet av åtgärder. Underlag som tar upp behovet av 

infrastrukturinvesteringar är framförallt: 

• Åtgärdsvalsstudier för Kust-till-Kustbanan (PPT presentation 2020-06-01).  

• ”Strategisk plan för Öresundståg” (Rapport 2020-02-21)  

• ”Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan kollektivtrafik (Utkast 2020-09-07). 

• Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg (Konsultrapport 2017-11-25)  

 

Det bör poängteras att även om åtgärder på enbart dessa sträckor Alvesta-Emmaboda, 

Värnamo-Alvesta, Alvesta-Malmö, Markarydsbanan samt Sydostlänken har sammanfattats så 

kan åtgärder utanför dessa sträckor ha stor betydelse för tågtrafikeringen i Kronoberg.  

 

Skötsel av stationer 
Inom ramen för infrastrukturbehov, eller rättare sagt för att undvika kostsamma 

infrastrukturåtgärder, finns behovet av bättre drift och underhåll av stationer och 

stationsmiljöer. Ansvaret för städning av stationer är idag uppdelat mellan kommuner och 

Trafikverket där det finns tydliga gränsdragningar över vad som ska utföras och av vem. 

Anledningen till denna uppdelning är framförallt de säkerhetskrav som finns för att utföra 

arbete i närheten av spårområdet. Men för att skapa en bättre attraktivitet måste både daglig 

och årlig städning av stationsanläggningarna bli bättre, gällande allt ifrån skräpplockning till 

rengöring av plattformar, väggar, tak, fönster, osv.  
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Trafikekonomi för Kronobergs tågsystem 
Att beräkna, uppskatta och prognostisera intäkter och kostnader 10–15 år in i framtiden är 

normalt en svår uppgift, som i och med covid-19 och dess effekter på kollektivtrafiken och 

övriga samhället har blivit betydligt mer komplicerad. Ambitionen med detta kapitel är att 

tydliggöra samtliga ekonomiska parametrar som finns för tågtrafikeringen i Kronoberg. 

Ekonomiskt utfall t.o.m. 2019 
Figurerna nedan visa utfallet av intäkter, kostnader och självfinansieringsgrad för tågtrafiken i 

Kronoberg. Från 2019 görs ingen uppdelning i redovisningen för Krösatåg nord respektive 

Krösatåg syd. Beslutad budget för 2020 finns också med i figurerna. 

Intäkter från tågresandet, dvs. biljettförsäljning, har under perioden 2014 till 2019 haft en årlig 

ökning på drygt 2,4 procent. Kostnaderna för tågtrafiken har ökat något mer än intäkterna för 

perioden 2014 till 2019. Årligen har kostnaderna ökat med cirka 2,9 procent. Detta kan ses i att 

den totala självfinansieringsgraden för tågtrafik har sjunkit något under perioden, från 75,6 

procent 2014 till 73,8 procent 2019, samt att den beräknas sjunka ytterligare under 2020. 

Självfinansieringsgraden för regionbussrana för samma period har legat på 44 procent och 

totalt för all trafik i länet på 56 procent. 

 

Intäkter tåg 
(miljoner kr) 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Krösatåg nord 7,1 10,4 12,8 12,7 12,8   

Krösatåg syd 10,0 9,6 12,0 12,1 10,9   

Krösatåg totalt 17,2 20,0 24,8 24,7 23,6 24,4 23,7 

Pågatåg 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 

Öresundståg 111,8 110,7 115,6 115,2 118,2 119,2 120,1 

Summa intäkter 
tåg 129,5 131,2 141,0 140,5 142,7 144,4 144,7 

%-förändring mot 
föregående år 

 1,4% 7,5% -0,4% 1,6% 1,2% 0,2% 

Figur 7. Intäkter (miljoner kr) 2014 - 2019 samt budget för 2020. 

 

Kostnader tåg 
(brutto i miljoner 
kr) 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Krösatåg nord -22,6 -25,0 -28,3 -28,5 -30,1   

Krösatåg syd -37,2 -40,3 -43,4 -43,9 -44,7   

Krösatåg totalt -59,8 -65,4 -71,7 -72,4 -74,8 -65,3 -66,6 

Pågatåg -1,9 -2,0 -2,0 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 

Öresundståg -109,6 -114,3 -115,0 -113,2 -119,7 -129,6 -140,8 

Summa kostnad 
tåg -171,3 -181,7 -188,7 -188,0 -196,0 -197,4 -209,9 

%-förändring mot 
föregående år 

 6,0% 3,8% 0,4% 4,2% 0,8% 6,3% 

Figur 8. Kostnader (miljoner kr) för 2014 - 2019 samt budget för 2020. 

 

 

 

186



Version: 2020-12-22 

31 

Självfinansierin
gsgrad 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Tåg samtliga 75,6% 72,2% 75% 75% 73% 73% 69% 

Krösatåg 29% 31% 35% 34% 32% 37% 36% 

Pågatåg 27% 26% 28% 22% 33% 32% 33% 

Öresundståg 102% 97% 101% 102% 100% 92% 85% 

Figur 9. Självfinansieringsgrad 2014 - 2019 samt budget för 2020. 

Tågtrafikens skattesubvention 
Kollektivtrafiken är en av grundbultarna i ett fungerande samhälle. Det är av så stor betydelse 

för ett fungerande samhälle att kollektivtrafiken till nästan hälften finansieras via den skatt som 

samhället tar in. Till störst del sker detta via den regionala skatten (landstingsskatt). För att 

kunna utveckla kollektivtrafiken måste Länstrafiken Kronoberg via Trafiknämnden göra en 

bedömning över resandeutvecklingen samt vilken budgetäskning som bör göras för kollektiv-

trafiken. För att bedöma möjligheten till utveckling och satsningar är det viktigt att också 

kunna ställa det mot förändringar i skattebasen. 

Tabellen nedan visar på nettokostnaden, dvs. skattebidraget, till tågtrafiken i Kronoberg. Under 

perioden 2014–2019 har tågtrafiken finansierats med i snitt 48,9 miljoner kronor per år. I 

kommande kapitel görs en jämförelse för Kronobergs nettokostnad med nettokostnaden för 

övriga regioner i Sydsverige. 

Nettokostnad 
(miljoner kr) 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Nettokostnad tåg -41,9 -50,5 -47,7 -47,5 53,3 -53,0 -65,2 

Figur 10. Nettokostnad 2014 - 2019 samt budget för 2020.(Nettokostnad = intäkter – bruttokostnad) 

Region Kronobergs skatteunderlag, dvs skatteintäkter, kommer i huvudsak från invånarna i 

länet, men vissa intäkter kan härledas från statliga bidrag och från utjämningsystemet som finns 

i Sverige. Av regionens skatteintäkt har bidraget till tågtrafiken legat på cirka en procent för 

perioden 2015 – 2019.  

Skatteintäkter för Region 
Kronoberg (miljoner kr) 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Prognos 
2020 

Skatteintäkter 4 132 4 336 4 529 4 818 5 014 4 917 

%-förändring mot föregående år  4,9% 4,5% 6,4% 4,1% -1,9% 

Stadsbidrag & utjämning 602 649 715 758 804 1 020 

%-förändring mot föregående år  7,8% 10,2% 6,0% 6,1% 26,8% 

Totala skatteintäkter 4 734 4 985 5 244 5 576 5 818 5 936 
%-förändring mot föregående år  5,3% 5,2% 6,3% 4,3% 2,0% 

Andel nettokostnad tågtrafik av 
totala skatteintäkter  1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 

Figur 11. Skatteintäkter för Region Kronoberg 2015–2019 och prognos 2020 före Corona samt andel tågtrafikensnettokostnad av totala 

skatteintäkten. 
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Prognoser 
Att prognostisera hur framtiden kommer att bli är alltid i större eller mindre grad kopplat till 

osäkerheter. Prognoser kan dock vara vägledande och ge ett stöd i bedömningen av 

utvecklingen. Här presenteras tre prognoser för framtiden. Samtliga prognoser har tagits fram 

före Corona-krisen. De tre prognoserna är: 

• Befolkningsprognos 

• Resandeprognos 

• Prognos för regionens skatteunderlag 

Befolkningsprognos 
Årligen publicerar Region Kronoberg en befolkningsrapport som beskriver 

befolkningsutvecklingen det senaste året samt presenterar regionens uppdaterade 

befolkningsprognos. Rapporten bygger på Statistiska Centralbyråns (SCB) demografiska 

databas och den senaste uppdateringen för helåret 2019. Syftet med rapporten är att beskriva 

hur befolkningen i Kronoberg utvecklats över tid och vilka komponenter i form av 

födelsenetto och flyttnetto som förklarar utvecklingen. Utöver den historiska utvecklingen 

beskrivs också Region Kronobergs befolkningsprognos för perioden 2020–2034 i rapporten.  

Den 31 december 2019 uppgick befolkningen i Kronobergs län till 201 469 invånare. Detta 

innebar en ökning med 1 583 invånare (0,79 procent) från föregående år och med 10 100 

invånare (5,3 procent) sedan 2015. Trots en växande befolkning har trenden de senaste åren 

varit en minskande befolkningstillväxt – från en tillväxt på 3 259 invånare under 2016 till en 

tillväxt på 2 367 invånare under 2018 till, slutligen, en tillväxt på 1 583 invånare under 2019.  

Region Kronobergs befolkningsprognos visar på en fortsatt befolkningstillväxt under de 

kommande åren. Perioden 2020–2026 beräknas en tillväxttakt på i genomsnitt 1 600 nya 

invånare per år. Efter 2026 förväntas tillväxten minska med cirka 50 personer per år för att 

hamna på 1 356 nya invånare under 2034. Enligt prognosen kommer länets totala folkmängd 

2034 att uppgå till 225 635 invånare, en ökning med 24 166 invånare från 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Befolkningsprognos 2019 - 2033 i Kronobergs län. 
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Resandeprognos tåg 
I stort sett har vi samma järnväg i funktion idag som vi hade när den invigdes, men vi har 

betydligt fler resenärer. Den tidigaste uppgiften över antalet resenärer är från 1950 och då 

utfördes i Sverige sammanlagt 6 600 miljoner personkilometer. Senaste uppgiften från 

Trafikanalys är från 2019 och då utfördes 14 617 miljoner personkilometer. Sedan 2000 har 

antalet personkilometer ökat med 43 procent. Trots de prövningar som resenärerna utsätts för 

kan man hittills inte se någon avmattning i resandeutvecklingen. 

 

Figur 13. Järnvägens persontransportarbete i Sverige. Källa Trafikanalys 2015 och 2020.   

I Kronoberg utfördes det 2019 cirka 3,2 miljoner resor med tåg. Det är cirka 31 procent av det 

totala kollektivtrafikresandet i länet. I trafikförsörjningsprogrammet för 2014–2025 sattes målet 

att resandet med kollektivtrafiken i genomsnitt skulle öka med minst 3 procent per år.  

Resandeprognosen för tåg bygger på en enkel framräkning av hur utvecklingen varit de senaste 

åren. Mellan 2015–2019 ökade resandet genomsnitt 4,6 procent per år. Det bör dock noteras 

att ökningen var högst i början och under de senaste åren legat på 2,0–2,3 procent. Om 

prognosen med en framtida ökning på 4,6 procent slår in kommer det att år 2032 vara 5,8 

miljoner tågresenärer i Kronoberg, dvs. en ökning med 2,4 miljoner resenärer. En försiktigare 

prognos är att ökningen kommer att ligga kvar på endast 2 procent årligen. Detta skulle i så fall 

innebära att det 2032 kommer att vara 4,2 miljoner tågresenärer, dvs. en ökning med cirka 1 

miljon resenärer. Vilken effekt Corona-pandemin kommer att få framöver och under hur lång 

tid den håller i sig är svårt att säga.  
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Figur 14. Resandeprognos tåg 2020 - 2032 i Kronobergs län. 

Prognos för regionens skatteintäkter 
Region Kronobergkontinuerligt fram prognoser över framtida skatteintäkter. Beräkningarna 

bygger på uppgifter som lämnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Prognosen som 

presenteras nedan bygger på uppgifter från början av maj 2020.  

Att prognosen över regionens skatteintäkter finns med i det tågstrategiska underlaget är 

framförallt för att visa på hur den framtida nettokostnaden kommer att förhålla sig till 

skatteintäkterna.  

Skatteprognos för Region 
Kronoberg (miljoner kr) 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

Prognos 
2026 

Prognos 
2027 

Prognos 
2028 

Prognos 
2029 

Prognos 
2030 

Skatteintäkter 5 150 5 333 5 529 5 732 5 942 6 162 6 390 6 831 7 144 7 407 

%-förändring   3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 6,9% 4,6% 3,7% 

Stadsbidrag & utjämning 1 138 1 173 1 195 1 214 1 231 1 257 1 275 1 365 1 425 1 487 

%-förändring   3,1% 1,9% 1,5% 1,4% 2,1% 1,4% 7,1% 4,4% 4,4% 

Totala skatteintäkter 6 288 6 506 6 725 6 946 7 173 7 419 7 665 8 196 8 569 8 894 

%-förändring   3,5% 3,4% 3,3% 3,3% 3,4% 3,3% 6,9% 4,6% 3,8% 

Figur 15. Prognos för Region Kronobergs skatteintäkter 2021 - 2030. 

Ekonomisk prognos för satsningar 
I detta kapitel görs en sammanfattning av kostnader och intäkter utifrån de satsningar som har 

presenterats i detta tågstrategiska underlag. Intäkter och kostnader är beräknade som medelår 

för perioderna 2021–2025, 2026–2030 samt efter 2030. Inledningsvis presenteras ingångs-

värden och antaganden som ligger till grund för beräkningar därefter de ekonomiska 

konsekvenserna av satsningarna. Det bör också poängteras att infrastrukturens begräsningar 

troligen kommer att hindra genomförandet av vissa satsningar.  

Ingångsvärden och antaganden vid beräkningar 
För att beräkna vad tillkommande trafik kommer att kosta och vilka intäkter som kan förväntas 

har vissa beräkningar och antagande gjorts. Beräkningarna tar upp: 
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• Kostnad för trafikering, dvs. kostnad per kilometer för tågsystemen Krösatåg, Pågatåg 

och Öresundståg samt vilken uppräkning som har skett. 

• Intäkter från resenärer, dvs. vilken självfinansieringsgrad som har legat till grund för att 

beräkna intäkterna. 

 

Kilometer järnväg i Kronoberg 

Kostnaden för trafikering av tåg baseras på antalet kilometer som tåget kör i Kronobergs län. 

Det är därför av central betydelse att utgå från den exakta sträckan vid beräkning av 

trafikeringskostnader. Uppgifterna har inhämtats från Trafikverket. 

Kilometer till länsgräns km 

Växjö – Länsgräns mot Jönköping via Värnamo 30,3 

Växjö – Länsgräns mot Jönköping via Nässjö 62,37 

Växjö – Länsgräns mot Skåne 69,5 

Växjö – Länsgräns mot Kalmar 47,2 

Markaryd – Länsgräns mot Skåne 5,1 

Markaryd – Länsgräns mot Halland 10,2 

Älmhult – Länsgräns mot Skåne 7,3 

• Figur 169. Kilometer järnväg mellan länsgräns och orter i Kronoberg 

Kostnad för trafikering  

Med utgångspunkt från kostnader och trafikarbetet som utfördes under 2019 har kostnader per 

kilometer för respektive tågsystem beräknats. Totalkostnaden för respektive tågsystem, dvs. 

Krösatåg, Pågatåg och Öresundståg, har delats med antalet fordonskilometer som tågsystemet 

utfört i Kronoberg under året. På så sätt har alltså kostnad per kilometer beräknats. Kostnaden 

per kilometer har sedan räknats upp utifrån det som anges nedan. 

• För Krösatågen har ett fordonsanskaffningsprojekt startats för att ersätta dagens 

fordon i Krösatågssystemet med nya fordon. Tilldelningsbeslut kommer att ske under 

2020 och Transitio AB är upphandlare. Denna investering är nödvändig eftersom 

Trafikverket kommer att installera ett nytt säkerhetssystem (ERTMS). Enligt preliminär 

leveransplan kommer fordon att levereras med ett fordon per månad med start i 

november 2023. Detta kommer att leda till högre hyreskostnader och således ökade 

kostnader per km. Enligt Länstrafikens budget kommer hyreskostnaderna att öka med 

1,05 mnkr 2023, 19,95 mnkr 2024 och 21 mnkr 2025. För beräkning av kostnad per km 

för Krösatåg adderades 20 miljoner kronor till kostnaden för 2019, men med bibehållet 

trafikarbete. Detta resulterar i att kostnaden per kilometer landar på 83,21 kr/km. 

Vilket blir utgångspunkten vid beräkning av Krösatågens kostnader 2021–2025. 

• I Länstrafikens trafikavtal med operatörerna ingår att kostnader ska indexuppräknas. I 

Länstrafikens budgetförslag för 2021 – 2023 är den beräknade indexuppräkningen satt 

till 3 procent. Kostnaden per kilometer har därför årligen räknats upp med 3 procent 

var efter medelkostnaden för den aktuella perioden har använts för beräkning av 

trafikeringskostnaderna. Undantag är Krösatåg för perioden 2021 – 2025 där enbart 

den ökade kostnaden för tågen har använts alltså indexuppräkningen har inte adderats. 

För perioden 2026 och framåt har dock en årlig ökning på 3 procent beräknats. 
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Notera att endast uppgifter för 2019 vad gäller kostnader och fordonskilometer har fått ligga 

till grund för beräkningen. Likaså har inte variationer över året kunna hanteras eller om tågen 

till exempel är multipelkopplade eller ej. 

Kostnad per km 
(kr/km) 2019 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Krösatåg 66,91 83,21 89,64 93,65 

Pågatåg 62,37 70,26 80,23 86,33 

Öresundståg 111,50 125,09 142,84 153,72 

Totalt 90,42 -- -- -- 

Figur 17. Utfall kostnad per km för 2019 och prognoskostnad per km för 2021–2025, 2026–2030 samt 2030 och framåt. 

Intäkter från tågresenärer 

Prognosen över resandet med tåg och befolkningsutvecklingen visar på en ökning om man 

bortser från osäkerheten som covid-19 skapar. Även om kurvorna visa på en ökning är det 

svårt att tydligt koppla det till förändringar i självfinansieringsgraden. Som förslag till mål i 

Trafikförsörjningsprogrammet för 2021 – 2030 med utblick läggs målet att ”trafikintäkterna 

ska utgöra cirka 50 procent av trafikkostnaderna”. Det är en bra vägledning, men inte enkelt att 

applicera på en kalkyl för framtida intäkter från tågresor. Till detta ska läggas att en utökad 

trafik, dvs. en satsning på fler avgångar, normalt innebär att självfinansieringsgraden sjunker 

innan nya resenärer hittat till dessa resalternativ. Likaså kommer nya Krösatåg som har högre 

kostnader att innebära en sänkning av självfinansieringsgraden och mot slutet av perioden, dvs. 

runt år 2030 planerats det för nya Öresundståg. 

Ett korrekt sätt att beräkna framtida intäkter är att initialt beräkna beläggningen per avgång för 

att där efter aggregera det per linje och slutligen hela tågsystemet. Vid bedömningen av 

framtida intäkter, dvs. självfinansieringsgraden, har inte denna detaljnivå kunnat genomföras. 

Vid beräkning av framtida intäkter har en bedömning av Länstrafikens budget för 2020 samt 

medel för utfallet 2017–2019 vägts samman till ett intervall för självfinansieringsgraden. 

Intervallet för Öresundstågen är större än vad det är för Krösatåg och Pågatåg. Anledningen är 

att Länstrafiken i budget för 2020 har en betydligt lägre självfinansieringsgrad än vad medel för 

2017–2019 låg på. Vid beräkningarna har ingen hänsyn till minskning i resandet på grund av 

Coronapandemin vägts in. 

Självfinansieringsgrad Medel  
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Krösatåg 34% 36% 32–36% 34–38% 34–38% 

Pågatåg 29% 33% 27–31% 32–36% 32–36% 

Öresundståg 98% 85% 82–92% 82–92% 82–92% 

Totalt 74% 69% 66%-71% 65%-73% 65%-73% 
Figur 2018. Tågtrafikens självfinansieringsgrad 2017 - 2019, enligt budget 2020 samt prognos för 2021 - 2025, 2026 - 2030 samt 2030 och 
framåt. 

För perioden 2021 – 2025 har självfinansieringsgraden för Krösatåg och Pågatåg i princip fått 

ligga kvar som medelnivån för perioden 2017 – 2019, men med intervallet +/- 2 

procentenheter. För Öresundståg perioden 2021 – 2025 har självfinansieringsgraden sänkts 

under utfallet för perioden 2017 – 2019, detta på grund av en lägre nivå i budgeten för 2020. 

Intervallet för Öresundståg är +/- 5 procentenheter. För perioden 2026 – 2030 ökas 

självfinansieringsgraden för Krösatåg till 34 – 38 procent. Bedömningen är att vissa sträckor 
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kommer att utvecklas väl, men att ökningen hålls nere av att det också görs en satsning på 

avgångar som går sent på kvällar. För Pågatåg, vilket är trafik på Markarydsbanan, ökar 

självfinansieringsgraden till 32 – 36 procent framförallt för att förbindelsen till Halmstad 

kommer att generera ett ökat resande. Självfinansieringsgraden för Öresundståg ligger kvar 

inom samma intervall. För utblicken efter 2030 ligger självfinansieringsgraden kvar på samma 

nivå som föregående period. Det har alltså inte tagits någon hänsyn till ökade kostnader för att 

nya Öresundståg kommer att trafikera systemet. För trafiken som tillkommer på Sydostlänken 

efter 2030 har en självfinansieringsgrad på 15 procent antagits. 

 

Ekonomisk utveckling utan satsningar 
Ett noll-alternativ för kostnadsutvecklingen för tågtrafikeringen har tagits fram. Noll-

alternativet innebär att ingen satsning eller utveckling av tågtrafiken genomförs, dvs. den 

järnvägstrafik som trafikerade Kronoberg 2019 kommer att ligga kvar till utblicken efter 2030. 

Samtliga ingångsvärden har dock räknats upp, dvs. kostnad per kilometer och intäkter. 

Intäkterna är en beräkning utifrån uppskattningen av självfinansieringsgraden. 

 

Figur 21. Utfall 2017 - 2019, budget för 2020 samt noll-alternativ för intäkter, kostnader samt nettokostnader.  

 

Noll-alternativ 
(miljoner kr) 

Medel utfall 
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Intäkter 142,6 144,7 146,5–164,5 167,5–187,8 179,3–201,1 

Kostnader -193,8 -209,9 -230,1 -257,4 -274 309 

Nettokostnad -51,3 -65,2 -65,6 - -83,6  -69,6 - -90,0 -73,2 - -95,0 

Figur 22. Medel för utfall 2017 - 2019, budget för 2020 samt intäkter, kostnader och nettokostnader för noll-alternativ. 

Ekonomisk utveckling med satsningar 
Under varje satsning presenteras trafikkostnader, självfinansieringsgrad samt nettokostnad för 

den enskilda satsningen under perioden. Huruvida den tillkommande trafiken sker i början eller 

slutet av perioden tar inte detta tågstrategiska underlag upp. En satsning under till exempel 

första delen av perioden ligger kvar i de kommande perioderna, men beskrivs inte i de 

efterföljande perioderna. Nedan ges en samlad bild över kostnader och intäkter för samtliga 

satsningar. 

Figurerna visar utfallet för perioden 2017–2019, budgetuppgifterna för 2020 samt utveckling 

2021–2025, 2026–2030 samt efter 2030. De är också uppdelade på respektive tågsystem; 

Krösatåg, Pågatåg och Öresundståg. 
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Figur 23. Utfall 2017 - 2019, budget för 2020 samt intäkter, kostnader och nettokostnader vid utveckling av tågtrafiken i Kronoberg.  

Nedan visas beräknade kostnader, intäkter samt nettokostnaderna för den tillkommande 

trafiken. Satsningar som starta under första perioden är inkluderade i de kommande 

perioderna. Man kan tydligt konstatera att majoriteten av satsningarna är planerade att ske efter 

2030. För den tillkommande trafiken genom satsningarna måste Region Kronoberg skjuta till 

knappt 10 miljoner per år under 2021–2025, 26–28 miljoner per år för perioden 2026–2030 

och slutligen 72–80 miljoner per år efter 2030. 

Utveckling av 
tågtrafik (miljoner kr) 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Intäkter 4,1–4,7 22,1–24,8 69,9–78,2 

Kostnader -13,8 -50,6 -150,5 

Nettokostnad -9,1 - -9,6 -25,8 - -28,5 -72,2 - -80,6 

Figur 24. Intäkter, kostnader samt nettokostnader för nya satsningar i tågtrafiken. Satsningar som starta under period 1 är med i kommande 
perioder, men då inräknade med en högre trafikeringskostnad. 

 

Nedan visas totala intäkter, kostnader och nettokostnader för befintlig trafik och den 

tillkommande trafiken för ett medelår i respektive period. Den totala nettokostnaden kommer 

att öka. Efter 2030 kommer nettokostnaden för tågtrafiken att ligga på 145–180 miljoner 

kronor per år. Jämfört med medel för 2017–2019 kommer den att öka med 98–128 miljoner 

kronor och jämfört med budgeten 2020 kommer den att öka med 80–110 miljoner kronor. 

(O.B.S. Budgeten för 2020 antagen före Coronakrisen.) 

Totalt tågtrafik 
(miljoner kr) 

Medel 
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Intäkter 142,5 144,7 150,6–169,1 189,6–212,6 249,2–279,3 

Kostnader -193,8 -209,9 -243,8 -308,1 -424,8 

Nettokostnad -51,3 -65,2 -74,7 - -93,2 -95,4 - -118,4 -145,5 - -175,6 

Figur 25. Intäkter, kostnader och nettokostnader totalt för befintlig tågtrafik samt nya satsningar. 

 

Stor eller liten satsning 
Genom satsningarna kommer antalet fordonskilometer i Kronoberg att öka. Fordonskilometer 

är den sammanlagda sträckan som tågen kör i länet. Under 2019 kördes sammanlagt 

218 348 000 km. Ökningen är beräknad till 144 939 000 km per år, således kommer det i 

Kronoberg efter 2030 att årligen köras 363 287 000 km. 
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För att ge perspektiv åt de planerade satsningarna och utvecklingen av tågtrafiken har två 

perspektiv tagits fram, dels nettokostnad per invånare, dels andelen av tågkostnader i 

förhållande till regionens skatteintäkter. Det bör poängteras att nedanstående uppgifter enbart 

är grova prognoser samt att de bygger på underlag som togs fram före Coronapandemin hade 

drabbat samhället. 

Nedan figur ger en prognos över hur befolkningen i Kronoberg kommer att utvecklas samt 

hur nettokostnaden per invånare kommer att bli. För att ge ytterligare perspektiv kan denna 

uppgift jämföras med motsvarande uppgift hos Kronobergs grannregioner. Dock finns ingen 

prognostisering för grannregionerna. 

Nettokost. per inv. Medel 
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Befolkning och 
prognos 199 833 204 138 210 037 219 680 224 915 

Nettokostnad per 
invånare 256 319 356–443 435–539 647–781 

Figur 26. Befolkningsprognos samt nettokostnad per invånare räknat i miljoner kronor. 

Nedan visas hur stor andel av Region Kronobergs skatteintäkter som kommer att läggas på 

tågtrafiken. Under perioden 2017–2019 låg kollektivtrafikens andel, dvs. både tåg och buss, på 

4,2 procent - tågtrafikens andel låg på 0,9 procent. De satsningar som presenteras i detta 

underlag kommer att innebära en ökning av skattesubventionerna för tågtrafikeringen.  

Andel skatt till tåg Medel 
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Prognos över 
skatteinkomster 
(miljoner kr) 

5 545 5 936 6 727 8 149 8 894 

Nettokost tågtrafik av 
totala skatteintäkter 0,9% 1,1% 1,1–1,4% 1,2–1,5% 1,6–2,0% 

Figur 27. Skatteprognos i förhållande till nettokostnaden för tåg. 

Jämförelse med regionerna i Regionsamverkan 
Sydsverige 
För att förstå och bedöma utvecklingen av tågtrafikeringen i Kronoberg måste man sätta in det 

i ett större sammanhang. Relevant är att göra en jämförelse med de regioner som ingår i 

Regionsamverkan Sydsverige. Samtliga tåg som trafikerar Kronoberg drivs i samverkan med 

flera av våra grannregioner. Kostnader och intäkter fördelas mellan regionerna.  

Genom samarbetet Sydtaxa, som har funnits sedan 2009, finns en gemensam hållning 

gentemot resenärer vilket reglerar biljettsortiment och villkor för resor över länsgräns i södra 

Sverige. Under 2019 fördjupades samarbetet genom Sydtaxa 2.0 och omfattar nu samtliga sex 

sydsvenska regioner. Även om det finns en gemensam hållning genom Sydtaxa 2.0 finns 

regionala avvikelser. 

Även om tågtrafiken går över regiongränser är det respektive region som står för kostnaden för 

den trafikering som utförs i länet. Fördelningen bygger på antalet fordonskilometer per region, 

dvs. antal tåg och hur långt de kör i respektive region. På samma sätt fördelas intäkterna, dvs. 

biljettförsäljningen mellan regionerna. När biljettintäkter fördelats mellan länen kan 

självfinansieringsgraden beräknas. Skillnaden mellan kostnader och intäkter är nettokostnaden, 

dvs. den del regionen måste tillskjuta från skatteintäkterna.  
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Tågtrafik som går över regiongränser måste således förhandlas och beslutas om i respektive 

region. Detta sker genom att respektive region fattar beslut om allmän trafikplikt inför 

upphandling. 

Kostnader för tågtrafikering 
Skillnaden mellan hur mycket eller lite respektive region lägger på tågens nettokostnad kan 

avgöra hur inställningen är till att utöka eller minska på trafikering över regiongränsen. En linje 

som är lönsam och av stor betydelse i ett län kan då gränsen passeras vara en linje med låg 

lönsamhet och ligga i periferin. Figuren nedan ger en sammanställning över regionernas 

kostnader, intäkter, självfinansieringsgrad samt hur stor nettokostnaden, dvs. skattebidraget, 

respektive region lägger på tågtrafikering.  

TÅG 2019 
(miljoner kr) Totalt Kronoberg Jönköping Kalmar Blekinge Skåne Halland Förändring 

2015–2019 

Kostnad -3 502 -197 -357 -282 -138 -2 150 -376 25 % 

SG 
(självfinansierin
gsgrad) 

65 % 73 % 24 % 63 % 47 % 69 % 85 % -- 

Intäkter 2 272 144 87 178 65 1 479 319 17 % 

Nettokostnad -1 230 -53 -270 -104 -74 -671 -57 45 % 

Inv. 2 681 795  201 469 363 599 245 446 159 606 1 377 827 333 848 5 % 

Nettokost per 
inv. 459 263 743 425 463 487 171 -- 

Figur 28. Sammanställning för regionerna i Regionsamverkan Sydsveriges kostnader, intäkter och självfinansieringsgrad för tågtrafik. Källa: 
Trafikanalys, 2019. 

Resor per invånare 
Möjligheten att resa med tåg varierar mellan de sydsvenska regionerna. Det finns också en 

skillnad mellan regionernas demografiska förutsättningar. Figuren nedan visar antalet tågresor 

som utförs i respektive region samt antalet resor i förhållande till befolkningsmängden. 

Tabellen tar också upp förändringen mellan 2015 och 2019 för antalet resor samt resor per 

invånare.  

Tåg 2019 Inv. Påstigande Resor/inv. 
Förändring 
2015–2019 
Påstigande 

Förändring 
2015–2019 
Resor/inv. 

Kronoberg  201 469 3 231 000 16,0 18 % 1 % 

Jönköping 363 599 2 623 000 7,2 -5 % -9 % 

Kalmar 245 446 1 955 000 8,0 -1 % -4 % 

Blekinge 159 606 2 031 000 12,7 6 % 4 % 

Skåne 1 377 827 50 309 000 36,5 12 % 6 % 

Halland 333 848 8 410 000 25,2 27 % 19 % 

Totalt 2 681 795 68 559 000 25,6 13 % 7 % 

Riket 10 327 589 246 972 000 23,9   

Figur 29. Resor per invånare i de sydsvenska regionerna. Källa: Trafikanalys, 2019. 
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Andel tågresenärer och kollektivtrafikens marknadsandel 
Trafikanalys sammanställa årligen uppgifter om svensk kollektivtrafik. Uppgifterna bygger på 

inrapporterade uppgifter från landets länstrafikbolag. I tabellen nedan har antalet påstigande, 

dvs resenärer med buss och tåg sammanställts. Utifrån uppgifterna kan man beräkna 

tågresandets andel av det totala kollektivtrafikresandet. Tågtrafikens adel av det totala 

kollektivtrafikresandet är störst i Halland där det utgår 42%. Lägst är den i Jönköping, med 

13%. I Kronoberg utgör tågresande 30% av det totala kollektivtrafikresande, vilket är samma 

nivå som i Skåne. I de sex sydsvenska regionerna utfördes det 2019 sammanlagt cirka 69 

miljoner tågresor. Flest tågresor utfördes i Stockholms län cirka 56% därefter kom Sydsverige 

med 28%. Närmast efter Sydsverige kommer Västra Götaland med cirka 20 miljoner tågresor, 

dvs 8%. 

Branchorganisationen Svensk Kollektivtrafik gör också årliga sammanställningar över landets 

kollektivtrafikuppgifter presenteras i rapporten Kollektivtrafikbarometern. En av deras 

sammanställningar berör kollektivtrafikens marknadsandel. I tabellen nedan presenteras också 

kollektivtrafikens marknadsandel, dvs både tåg och buss, för de sex sydsvenska regionerna. 

Tågstationer Påstigande 
totalt 

Påstigande 
buss 

Påstigande 
tåg 

Andeltåg 
av total 

Marknads-
andel 

Kronoberg 10 612 7 381 3 231 30% 14% 

Jönköping 20 910 18 287 2 623 13% 16% 

Kalmar 10 590 8 635 1 955 19% 14% 

Blekinge 8 897 6 866 2 031 23% 20% 

Skåne 169 973 119 664 50 309 30% 31% 

Halland 20 039 11 629 8 410 42% 15% 

Totalt 241 021 172 462 68 559 28% -- 

Riket 1 113 185 866 213 246 972 -- 31% 
Figur 29. Tågresornas andel av det totala kollektivtrafikresandet. Källa: Trafikanalys, 2019. Kollektivtrafikens marknadsandel. Källa 
Kollektivtrafikbarometern Årsrapport 2019. 

 

Sydsveriges stationer 
I Sydsverige finns det sammanlagt 167 tågstationer som trafikeras (uppgift från 2019). Det 

innebär att det finns drygt 0,3 stationer per kvadratmil eller cirka 16 060 invånare per station. 

Figuren nedan visar antalet stationer per region.  

Tågstationer jvstn Inv. mil2 Inv./jvstn jvstn/mil2 
Kronoberg 11  201 469 84,7 18 315 0,13 

Jönköping 40 363 599 105,0 9 090 0,38 

Kalmar 16 245 446 112,2 15 340 0,14 

Blekinge 8 159 606 30,4 19 951 0,26 

Skåne 77 1 377 827 110,3 17 894 0,70 

Halland 15 333 848 54,5 22 257 0,28 

Totalt 167 2 681 795 497,1 16 059 0,34 
Figur 30. Antal tågstationer i Sydsverige, antal invånare fördelat per station samt antalet järnvägsstationer per kvadratmil. (Normalt används 

kvadratkilometer, men för att öka förståelsen används här kvadratmil.) Källa: SCB, Befolkning 2019 samt egen sammanställning från 2019. 
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Trafik på några sydsvenska sträckor 
Även om det finns en samhörighet mellan de sydsvenska regionerna har tågtrafiken utvecklats 

på olika sätt. Förutsättningarna är också olika mellan de sex regionerna, exempelvis gällande 

befolkningstäthet och invånare i orter. För att bedöma utveckling och behov av trafik i 

Kronoberg är det relevant att göra några jämförelser med trafik på vissa sträckor i andra län. 

Figurerna nedan visar antalet avgångar med tåg och buss mellan några orter. Öppettider för 

kollektivtrafiken, dvs. när första och sista förbindelsen avgår, anges också. Uppgifterna är en 

sammanställning från Resrobot/Samtrafiken en vardag i februari 2019. 

Jönköping-Nässjö   Halmstad-Helsingborg 

 
 

Figur 191. Antal avgångar samt öppettider på sträckan Jönköping - Nässjö.  Figur 32. Antal avgångar samt öppettider på sträckan 
Halmstad - Helsingborg. 

 

Malmö-Kristianstad 

 
Figur 33. Antal avgångar samt öppettider på sträckan Malmö - Kristianstad. 
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Fortsatt arbete 
Detta dokument; Tågstrategiskt underlag, gör inte anspråk på att vara heltäckande över hur 

tågsystemet i Kronoberg ska utvecklas. Det finns en stor komplexitet i planering av framtidens 

infrastruktur och trafikering kopplat till tåg. Det finns också en lång tidshorisont som måste 

beaktas. I arbetet med Tågstrategiskt underlag har det framkommit olika frågeställningar som 

bör studeras vidare. Frågeställningar som berör Trafikverket, grannregioner och kommuner 

samt givetvis också Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg. Nedan beskrivs kortfattat 

några av dessa frågeställningar: 

• Trafikanläggningens begränsningar: Framtidens tågtrafikering i detta dokument har 

inte tagit hänsyn till vilka begränsningar som tåganläggningen ger. Som till exempel den 

kritiska bristen att det enbart är enkelspår mellan Alvesta-Växjö men även på andra 

sträckor där tåg måste mötas. En djupare analys av vad som är möjligt utifrån 

trafikeringssynpunkt på befintlig infrastruktur bör genomföras. 

• Nya stationer: År 2020 finns elva tågstationer i Kronoberg. Det förs 

diskussioner/planering om att ytterligare fem – sex tågstationer ska anläggas på 

framförallt Kust till Kustbanan. Denna diskussion/planering måste bli tydligare; Vilka 

planer finns i kommunernas översiktsplaner? När kan ytterligare stationer vara aktuella? 

Vilket resandeunderlag kan det ge? Vilka försämringar genom ytterligare tågstopp kan 

komma att skapas? Vilka brister i järnvägsanläggningen kommer att skapas?  

• Analys av marknadens intresse för att åka tåg: I detta underlag ges prognoser över 

resandeutvecklingen och ett antagande över självfinansieringsgrad. Dessa prognoser 

och antaganden bör studeras djupare för att ge en säkrare uppskattning över intäkter 

och kostnader.  

• Behov av fordon: I detta underlag ges en plan över antalet tåglinjer och avgångar som 

prognostiseras för framtiden. Vad detta innebär i fordonvagnar som behövs har inte 

analyserats. Behovet av vagnar kan också kopplas till vilka omloppstider det finns 

möjligheter till. Ytterligare trafikkala frågeställningar behöver studeras. 

• Behov av nyttoanalys: I utredningen Kollektivtrafiken i östra Kronoberg 2017 

genomfördes en samhällsekonomisk analys för beräkningen av olika nyttor för 

utveckling av tågtrafiken från Växjö mot Kalmar/Karlskrona. Beräkningar och 

slutsatser från den utredningen är applicerbara på delar av den trafikering som föreslås i 

detta tågstrategiska underlag. Det bör dock genomföras en uppdatering av utredningen 

för att belysa nyttor såsom samhälls- och socioekonomiska effekter samt vilket bidrag 

till regional utveckling en utbyggd och utvecklad tågtrafik, kommer att ge. 
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BILAGA: Infrastukturbehov 
Ambitionen som läggs fram i detta dokument kan inte genomföras i sin helhet på grund av de 

begräsningar som järnvägens infrastruktur skapar. I bakgrundsarbetet för detta dokument har 

dock ingen analys genomförts som direkt kopplar samman satsningar mot enskilda brister i 

järnvägsanläggningen. Trots att ingen sådan analys har tagits fram finns flera aktuella underlag 

som pekar på behovet av åtgärder. Underlag som tar upp behovet av infrastrukturinvesteringar 

är framförallt: 

• Åtgärdsvalsstudier för Kust-till-Kustbanan (PPT presentation 2020-06-01).  

• ”Strategisk plan för Öresundståg” (Rapport 2020-02-21)  

• ”Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan kollektivtrafik (Utkast 2020-09-07). 

• Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg (Konsultrapport 2017-11-25)  

I bilaga till detta tågstrategiska underlag har infrastrukturbehoven som lyfts fram i ovan 

nämnda rapporter och utredningar sammanfattats som berör sträckorna Alvesta-Emmaboda, 

Värnamo-Alvesta, Alvesta-Malmö, Markarydsbanan samt Sydostlänken. Det bör poängteras att 

även om åtgärder på enbart dessa sträckor har sammanfattats så kan åtgärder utanför dessa 

sträckor ha stor betydelse för tågtrafikeringen i Kronoberg.  

 

Brister och förslag till åtgärder Alvesta-Emmaboda 
Sammanfattning av brister: Kapaciteten för dålig, takfastheten undermålig, långa restider 

mellan tillväxtmotorer samt 26 bevakade plankorsningar. 

Sammanfattning av åtgärder: Dubbelspår Alvesta-Växjö, förbättrad kapacitet via 

mellanblockssignaler, fler stationer för passargerarutbyte, höjd hastighet. 

 

Åtgärdsvalsstudien för Kust till Kustbanan:  

I studien har beräkningarna utgått från en trafikering på 18/>28 dt lokaltåg 4–8 dt SJ-tåg, 13–

18 dt Öresundståg samt godståg varannan till var fjärde timme. 

Åtgärder som föreslås är: 

• Dubbelspår Aringsås-Växjö C uppdelat på tre etapper Aringsås-Gemla, Gemla-Räppe 

samt Räppe-Växjö C. 

• Kurvrätning Rudebro-Tollstorp, ca 12 km. Hastigheten höjs till 200 km/h. 

• Kurvrätning Skruv-Emmaboda, ca 10 km. Hastigheten höjs till 200 km/h. 

• Fyra stycken mellanblocksignaler: 1. Åryd-Hovmantorp. 2. Hovmantorp-Lessebo. 3. 

Lessebo-Skruv samt 4. Skruv- Emmaboda. 

• På Emmaboda station ska plattformarna byggas om så att byte av tåg från Karlskrona 

kan ske över plattformen. 

• ÅVS:en föreslår också fem nya stationer vid Aringsås/Grönsängen, Räppe, Bäckaslöv, 

Brände udde samt Skruv. 

Restidseffekter av åtgärderna för sträckan Alvesta-Emmaboda:  
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• Restiden med SJ-tåg kan minskas från dagens ca 47–49 minuter till ca 42–44 minuter. 

• Restid med Öresundståg kan minskas från dagens 47 minuter till ca 42–43 minuter. 

• Restid med Krösatåg kan bli ca 54 minuter. 

 

RSS handlingsplan kollektivtrafiken:  
Handlingsplanens analys är uppdelad utifrån sträckorna mellan Sydsveriges tillväxtmotorer, 

sträckan Alvesta- Emmaboda ingår dels i analysen för Jönköping-Växjö, dels i analysen för 

Växjö-Kalmar.  

För delsträckan Alvesta-Växjö är bedömningen att det krävs utbyggnad till dubbelspår. 

För sträckan Växjö-Kalmar, vilken delsträckan Växjö-Emmaboda ingår, nämns att 

Kollektivtrafikens positionspapper har restidsmålet satts till 45 minuter. För att klara detta mål 

krävs ett dubbelspår för hastigheter upp till 200 km/h, samt att flertalet av uppehållen slopas. 

Att nå 45 minuters målet till 2040 har bedömts som alltför högt ställt. Däremot är det klart 

önskvärt att klara sträckan med marginal under en timme, uppdelat på under en halvtimme 

Växjö-Emmaboda respektive under en halvtimme Emmaboda-Kalmar. Detta kräver dock 

hastighetshöjning till 180 km/h längs 50 km och två slopade stopp för Öresundståg. 

Strategisk plan Öresundståg: 
Den strategiska planens analys är uppdelad i sträckorna mellan Sydsveriges tillväxtmotorer, 

sträckan Alvesta- Emmaboda ingår dels i analysen för Malmö-Växjö, dels i analysen för Växjö-

Kalmar.  

För delsträckan Alvesta-Växjö är bedömningen att det krävs utbyggnad av ett nytt mötesspår. 
 
För sträckan Växjö-Kalmar, vilken delsträckan Växjö-Emmaboda ingår, nämns att Kust till 

kustbanan Växjö-Kalmar kräver hastighetshöjning till 180 km/h. Längs cirka fem mil mellan 

Växjö och Nybro behövs en höjning av den möjliga hastigheten på järnvägen till 180 km/h för 

att Öresundståg ska klara att köra Växjö-Emmaboda respektive Emmaboda-Kalmar klart 

under 30 minuter. Denna åtgärd i samverkan med ny höghastighetsjärnväg Lund-Hässleholm 

ger en kvarts körtidsvinst Lund-Emmaboda, men kräver alltså Öresundståg som kör i minst 

200 km/h. 

Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg 
I rapporten Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg, 2017 av Trivector studerades fem 

olika utredningsalternativ för utökad trafikering Växjö-Emmaboda. Rapporten studerade inte 

betydelsen av höjd hastighet på sträckan och vilket infrastukturbehov det skulle krävas fokus 

låg alltså till största del på en utökning av trafikeringen.  

Bedömningen i utredningen var att en utökad trafikering på sträckan Växjö-Emmaboda 

innebar att man skulle hamna nära banans kapacitetsgräns. Dock skulle de fem 

utredningsalternativen kunna genomföras i en körbar tidtabell kan åstadkommas med nedan 

föreslagna investeringar: 

• Ny lång mötesstation i Madesjö (ca 3 km v om Nybro) för att kunna köra långa 

godståg dagtid och för att ge förutsättningar för att Krösatåg ska kunna läggas mitt 

emellan Öresundstågen. 
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• Om tågstopp i Skruv ska ske, behöver stationen kompletteras med en plattform inkl. 

plattformsförbindelse. 

• Förlängning av mötesstationen i Åryd för att kunna hantera möten mellan fullängds 

godståg alternativt möten mellan fullängds godståg och Krösatåg. 

• Om tågstopp i Åryd ska ske, behöver stationen kompletteras med en plattform inkl. 

plattformsförbindelse 

• Ny mötesstation2 i Torskors (ca 10 km söder om Spjutsbygd 

Utredningen pekade på att även om dessa investeringar genomförs kan det inte uteslutas att en 

ökad trafikering kan ge ökad störningskänslighet, vilket innebär en försämrad punktlighet för 

befintlig tågtrafik. Eventuellt krävs fler mötesstationer. Eftersom de nuvarande och planerade 

mötesstationerna är relativt jämnt fördelade rör det sig i så fall om 4–5 nya mötesstationer 

Växjö – Emmaboda, d v s en ny mötesstation mellan varje befintlig station. Utredningen lyfte 

fram att det behövs fördjupade kapacitetsanalyser innan eventuellt beslut fattas om utökad 

tågtrafik. 

 
Slutsats och koppling till tågstrategiskt underlag: 
Även om ingen detaljerad analys av behovet av infrastruktursatsningar för att kunna köra den 

trafik som föreslås i detta tågstrategiska underlaget har genomförts, är bedömningen att under 

kommande planperiod måste minst två av etapperna på sträckan Alvesta-Växjö få dubbelspår. 

Likaså behöver samtliga fyra mellanblockssignaler byggas. Huvudskälen är för att förbättra 

taktfastheten och kapaciteten för en utökad trafik. ÅVS:en har tagit höjd för >28 dubbelturer 

lokaltåg på sträckan Alvesta-Växjö, detta underlag ger förslag på att det efter 2030 ska trafikera 

44 dubbelturer på sträckan. För storregiontåg har ÅVS:en tagit höjd för 17 dubbelturer, detta 

underlag ger förslag på att det efter 2030 ska trafikera 18 dubbelturer på sträckan. För sträckan 

Växjö-Emmaboda har ÅVS:en tagit höjd för 18 dubbelturer för lokaltåg, detta underlag ger 

förslag på att det efter 2030 ska trafikera 16 dubbelturer på sträckan. För storregiontåg har 

ÅVS:en tagit höjd för 13 dubbelturer, detta underlag ger förslag på att det efter 2030 ska 

trafikera 18 dubbelturer på sträckan. 

En bedömning är också att hålla kvar vid kravet om att tågen ska kunna köra i 200 km/h på 

sträckan Alvesta-Emmaboda, framförallt så att infrastrukturen anpassas till de kommande 

Krösatågens maxhastighet samt ambitionerna för Öresundstågens hastighet, dvs. 200 km/h. 

Det finns alltså behov av att genomföra de i ÅVS:en föreslagna kurvrätningarna. 

 
Längs med sträckan Alvesta-Emmaboda finns det sammanlagt 26 bevakade plankorsningar. 
Med fler tåg och högre hastigheter bör dessa på sikt byggas om till planfriakorsningar. 
 
 

                                                 
 

2 En ny fullängds mötesstation kostar 80-100 mkr. Om det skulle räcka med en kort mötesstation reduceras 
kostnaden till 60-80 mkr. Här räknas med en kostnad mitt emellan = 80 mkr. 
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Brister och förslag till åtgärder Värnamo-Alvesta 
Sammanfattning av brister: Kapaciteten för dålig, takfastheten undermålig, långa restider 

mellan tillväxtmotorer samt 15 plankorsningar. 

Sammanfattning av åtgärder: Infrastrukturen måste möjliggöra tåg som körs i 200 km/h. 

 

Åtgärdsvalsstudien för Kust till Kustbanan:  

I studien har beräkningarna utgått från en trafikering på 10 dubbelturer lokaltåg, 4–8 

dubbelturer SJ-tåg, inga regiontåg samt godståg varje till varannan timme. 

Åtgärder som föreslås är: 

• Två kurvrätningar vid Bor totalt ca 4 km, Hastigheten höjs till 160 km/h. 

• Kurvrätning öster om Rydaholm, ca 6 km. Hastigheten höjs till 160 km/h. 

• Kurvrätning öster vid Hjortsberga, ca 1 km. Hastigheten höjs till 160 km/h. 

Restidseffekter av åtgärderna för sträckan Värnamo-Alvesta: 

• Restiden med SJ-tåg kan minskas från dagens ca 25–27 minuter till ca 23–24 minuter. 

• Restid med Krösatåg kan minskas från ca 32 minuter till ca 30 minuter. 

 

RSS handlingsplan kollektivtrafiken:  
Relationen Jönköping-Växjö har goda möjligheter att om några år trafikera via Värnamo med 

goda restider. Stråket Jönköping-Värnamo är i Positionspapperet för kollektivtrafiken en del av 

relationen Jönköping-Halmstad, medan Växjö-Värnamo är en del av Växjö-Borås. Stråket 

Jönköping-Värnamo-Växjö är intressant för att ny och uppgraderad järnväg Jönköping-

Värnamo ger goda förutsättningar för att förbättra både den regionala relationen Jönköping-

Värnamo och relationen mellan tillväxtmotorerna Jönköping och Växjö. 

Järnvägarna norr om Värnamo är delar av HNJ-banan, som trafikeras av Krösatåg och 

godståg. Befintlig sträckning till Jönköping går via Vaggerydsbanan, som slingrar sig längs 

Tabergsdalen ner till Jönköping. Sträckan norr om Vaggeryd, närmare bestämt norr om 

Byarum, ska enligt plan ersättas av en ny järnväg i sträckningen Byarum-Tenhult. I Tenhult 

ansluter den nya järnvägen till Jönköpingsbanan mellan Jönköping och Nässjö. Därtill 

uppgraderas hastigheten på befintlig bana mellan Värnamo och Vaggeryd. För att kunna 

bibehålla och utveckla trafik från Jönköping mot både Nässjö och Värnamo behöver 

Jönköpingsbanan mellan Jönköping och Tenhult byggas ut till dubbelspår. För att få riktigt bra 

förutsättningar i stråket Jönköping-Värnamo behöver även hastigheten i mötesstationernas 

växlar höjas. 

Sträckan Jönköping-Växjö har i dagsläget en restid på cirka 110 minuter med Krösatåglinjen 

via Nässjö. Positionspapperets restidsmål är satt till 70 minuter, vilket kräver infrastruktur som 

tillåter hastigheter upp emot 200 km/h. Med ny järnväg Tenhult-Byarum, hastighetshöjning 

Vaggeryd-Värnamo, samt en bättre framkomlighet Jönköping-Tenhult och Alvesta-Växjö, som 

helst löses med dubbelspår, är det möjligt att klara en restid på cirka 85 minuter. En sådan 

trafik utgörs i så fall av en regiontåglinje som kör utan uppehåll mellan Jönköping och 

Värnamo på cirka 45 minuter. 
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Strategisk plan Öresundståg: 
Öresundståg trafikerar idag inte sträckan Värnamo-Alvesta. Därför finns inga förslag till 

åtgärder. 

 

Slutsats och koppling till tågstrategiskt underlag: 
Även om ingen detaljerande analys av behovet av infrastruktursatsningar för att kunna köra 

den trafik som föreslås i detta tågstrategiska underlaget har genomförts, är bedömningen att 

föreslagna åtgärder i ÅVS:en inte är tillräckliga. ÅVS:en har tagit höjd för att 10 dubbelturer 

lokaltåg för sträckan Värnamo-Alvesta, detta underlag ger förslag på att det efter 2030 ska det 

trafikeras med 16 dubbelturer, varav 4 dubbelturer lokaltåg-express. 

Idag finns inget beslut om sträckning för ny stambana, i Sverigeförhandlingens slutförslag var 

dock Värnamo utpekad som station. I det perspektivet är det inte tillräckligt med 160 km/h 

som ambition för hastighetshöjningar via kurvrätningarna. Ambitionen bör vara 200 km/h.  

 

Brister och förslag till åtgärder Alvesta-Malmö 
Sammanfattning av brister: Kapaciteten dålig. Framförallt hindras persontåg av 

långsamtgående godståg. 

Sammanfattning av åtgärder: Förbigångspår i närheten av Älmhult. Ny stambana Lund-

Hässleholm. Möjlighet för anslutning mellan Södra stambanan och ny stambana i närheten av 

Hässleholm 

 

RSS handlingsplan kollektivtrafiken:  
Sträckan Hässleholm-Växjö är en del av relationen Lund-Växjö. Tågtrafiken går via Kust till 

kustbanan Alvesta-Växjö, där Öresundstågen avviker från Södra stambanan. Södra stambanan 

är ett dubbelspår med hög standard, som klarar relativt mycket trafik, allt från godståg till 

snabbtåg. För att snabbare tåg ska kunna upprätthålla sin snabbhet behöver långsammare tåg, 

mestadels godståg, kunna köras förbi. Det finns förbigångspår längs Södra stambanan, men det 

behövs fler framförallt på sträckan Hässleholm-Alvesta.  

Öresundståg har i dagsläget en restid på cirka 105 minuter mellan Lund och Växjö. 

Restidsmålet är satt till 90 minuter. Analys visar att det målet klaras med ny stambana Lund-

Hässleholm och tåg i minst 200 km/h. 

 

Strategisk plan Öresundståg: 
Södra stambanan Hässleholm-Alvesta förbigångspår: För Öresundståg är det ett primärt behov 

att godstågen får förbigångspår i närheten av Älmhult, så att spår 3 på Älmhults station kan 

frigöras till vändande insatståg. 

Ny stambana Lund-Hässleholm: Åtgärden finns med i beslutad nationell plan och även om det 

är ett mycket stort projekt som inte är fullt finansierat i planen är det eftersträvansvärt att 

204



Version: 2020-12-22 

49 

förverkliga järnvägen till senast 2035. Öresundståg ska trafikera järnvägen som storregiontåg, 

vilket kommer att ge klart förbättrade restider. 

 
Slutsats och koppling till tågstrategiskt underlag: 
En ny stambana mellan Hässleholm och Lund är viktig för att dagligen transportera människor 

till jobb och utbildning i orter i Kronoberg. Byggnationen måste påbörjas omgående och kan 

inte vänta till slutet av planperioden. I Hässleholm måste också en växel byggas för att skapa 

ett system mellan den nya och gamla stambanan.  

För att möjliggöra en överföring av godstransporter från lastbil till järnväg och samtidigt öka 

persontrafiken behövs också kapacitetsförstärkningar på Älmhults bangård. Spår 3 förlängs 

norrut för att fungera som kombinerat utdrags- och förbigångspår samt att spår 4 ansluts till 

Sydostlänken (Olofströmsbanan).  

Brister och förslag till åtgärder Markarydsbanan 
Den föreslagna trafiken enligt detta tågstrategiska underlag bedöms kunna trafikera på sträckan 

Halmstad-Markaryd-Hässleholm. I gällande nationella plan ligger ombyggnad av Halmstad 

central samt reinvestering på Markarydsbanan och mötesstation i Knäred och Veinge med. 

Viktigt är att dessa åtgärder sker så snart som möjligt så att persontrafik kan startas på hela 

sträckan. I åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan har det också konstaterats en hög nationell 

nytta då banan är en omledningsbana för Västkustbanan. Utökad tågtrafik på Markarydsbanan 

kommer att bidra till att bättre knyta ihop sydöstra Sverige med den svenska västkusten och 

Göteborg. 

Brister och förslag till åtgärder Sydostlänken 
Om trafikering av persontrafik ska kunna ske på sträckan Älmhult-Olofström-Karlshamn 

måste Sydostlänken samt åtgärder på Blekingebanan genomföras. På sträckan måste också två 

mötesstationer byggas för att möjliggöra persontrafik. I gällande nationell plan finns spårbyte 

på sträckan Älmhult – Olofström. Det är bra att sträckan säkerställs för förbättrad 

järnvägstrafik då godsvolymerna är stora på banan och en eventuell överflyttning till lastbil 

skulle få stora negativa konsekvenser i vägsystemet. Järnvägens miljönytta skulle avsevärt 

förbättras om sträckan elektrifieras. 
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Bakgrund och förutsättningar 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg ansvarar för den långsiktiga och 

strategiska planeringen av kollektivtrafiken i länet, vilket fastslås i trafikförsörjnings-

programmet. Trafikförsörjningsprogrammet omfattar även hur hållplatser ska utformas, hur 

tillgänglighet för personer med funktionsvariation ska tillgodoses samt tillgänglighet till 

hållplatser för kommersiella aktörer. Detta har slagits fast i §10 pp. 4–5 av kollektivtrafiklagen 

(SFS 2010:1065). 

Den 1 januari 2015 bildades Region Kronoberg och då skatteväxlades länets kollektivtrafik, 

dock inte hållplatserna. Detta innebär att Region Kronoberg inte äger och ansvarar för att 

bygga samt underhålla hållplatserna. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska emellertid 

fastställa vilka krav som ställs på hållplatser vad gäller funktion, tillgänglighet, utseende, drift 

och underhåll. I enlighet med tidigare reglering enligt förbundsordningen för Regionförbundet 

södra Småland är det även fortsättningsvis respektive väghållare (kommun, stat eller 

vägsamfällighet) som ansvarar för drift och underhåll av hållplatser. 

Hållplatser bör utvecklas genom nära samverkan med det omgivande samhället, då detta ger 

mereffekter. Lokalisering av bostäder, verksamheter och service kring hållplatser ökar 

tillgängligheten till kollektiva resor och kan på så sätt bidra till ett mer hållbart transportsystem 

och en hållbar samhällsutveckling.  

Hållplatsers utformning och funktion spelar en stor roll för att öka attraktiviteten och 

tryggheten samt göra den kollektiva resan till en positiv upplevelse. Av flera skäl är det 

eftersträvansvärt att hållplatser utformas efter en enhetlig och given standard. Som resenär ska 

man känna igen sig och veta vad man har att förvänta. Det är grundläggande att platsen där 

man väntar upplevs som trygg och säker av alla resenärer – vana eller ovana, med eller utan 

funktionsvariation. Som resenär ska man också kunna nå hållplatsen på ett säkert och enkelt 

sätt. Ett annat viktigt skäl till ovanstående krav är det samlade intrycket av en attraktiv region 

som såväl boende som förbipasserande resenärer får när kollektivtrafiken ger ett enhetligt, 

tillgängligt, välvårdat och välskött intryck. 

Hållplatshandboken är framtagen som en del av trafikförsörjningsprogrammet. Syftet med den 

är att tydliggöra riktlinjer, roller och ansvar gällande länets hållplatser. Den är avsedd att vara 

ett planeringsunderlag för länets kommuner och övriga väghållare. Den ska ge riktlinjer för 

utformning, trafiksäkerhet och tillgänglighetsanpassning för nya och gamla hållplatser samt för 

drift och underhåll. Vidare ska hållplatshandboken även fungera som ett underlag i det 

fortsatta arbetet med att tillgängliggöra hela kollektivtrafiksystemet, vilket bland annat 

inkluderar informationskanaler, biljettsystem, reseplanerare och fordon. 

Ekonomiska förutsättningar 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att de medel som finns till förfogande används på 

ett resurseffektivt sätt, det vill säga där det ger optimal effekt. Det är inte rimligt eller 

ekonomiskt hållbart att alla hållplatser har samma standard, byggs om eller justeras efter alla 
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krav och synpunkter. Med god planering och framförhållning kan emellertid förbättringar och 

utveckling mot säkrare och mer ändamålsenliga och tillgängliga hållplatser successivt 

genomföras. Oavsett standard ska samtliga hållplatser underhållas med samma kvalitet. Både 

förbättringar och underhåll bör ske i samverkan mellan berörda aktörer. 

Hållplatsfakta 
I Kronoberg finns det lite drygt 2200 hållplatslägen knutna till den allmänna kollektivtrafiken. 

Dessa är av olika standard och har ett mycket varierande antal påstigande. I varje kommun 

finns minst en större hållplats, såsom tågstation eller bussterminal. Information om utrustning 

och material, hållplatsernas koordinater, tillgänglighet och kategorisering finns samlat i 

Länstrafiken Kronobergs planeringsverktyg Rebus, varför det är viktigt att hållplatsregistret 

uppdateras kontinuerligt. I tabellen nedan visas antalet hållplatslägen per kommun. 

Tabell 1. Antal hållplatslägen per kommun. 

Kommun Antal hållplatslägen 

Alvesta 277 

Lessebo 96 

Ljungby 391 

Markaryd 79 

Tingsryd 190 

Uppvidinge 141 

Växjö 863 

Älmhult 145 

Totalt 2182 

 

Under 2019 genomfördes drygt 10,6 miljoner resor med Länstrafiken Kronoberg. Genom 

denna statistik, som kommer ifrån biljettsystemet, är det möjligt att se var resenärer stiger på. 

Även om det finns en viss osäkerhet i uppgifternas exakthet så ger statistiken en uppskattning 

av hur frekvent länets hållplatser används. 

Intervallen för påstigande per år, i tabellen nedan, har tagits fram för att överensstämma med 

kategoriseringen av länets hållplatser. Kategoriseringen bygger inte enbart på antalet 

påstigande, utan även fler aspekter vägs in. 

Tabell 2. Andel påstigande per år utifrån hållplatskategori. 

Påstigande per år Andel av totala antalet hållplatslägen Kategori 

Fler än 20 000 3 % A, B eller C 

7 500 – 20 000 5 % A, B eller C 

4 000 – 7 499 5 % A, B eller C 

2000 – 3 999 5 % D 

250 – 1 999 24 % D 

50 – 249 21 % D 

1 – 49 34 % D 

0 3 % - 
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Mål, indikatorer och åtgärder i trafikförsörjningsprogrammet 
Trafikförsörjningsprogrammets övergripande målbild är att i Gröna Kronoberg är kollektivtrafiken 

en naturlig del av våra öppna och hållbara livsmiljöer. För att på ett tydligt sätt kunna arbeta mot detta 

har två strategiska områden, attraktiv respektive klimatsmart och resurseffektiv kollektivtrafik, 

med tillhörande mål tagits fram, varav ett antal berör tillgänglighet, enkelhet och trygghet. 

Mål 

• Ökad trygghet i kollektivtrafiken samt på väg till och från den 
• Stärkt tillgänglighet i länet till service, fritid, arbete och studier 

Indikatorer och åtgärder 

• Det känns tryggt att resa med kollektivtrafik 

• Tryggheten generellt 

• Det är enkelt att resa med kollektivtrafik 

• Det är enkelt att få information inför resan 

• Det är enkelt att köpa biljetter och kort 

• För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka kollektivt 

• Hållplatser med minst 4000 påstigande per år ska tillgänglighetsanpassas och 

underhållas enligt hållplatshandbokens prioriteringar 

Dessa mål, indikatorer och åtgärder är de som främst berör tillgänglighet, enkelhet och 

trygghet, och är viktiga frågor att samverka med tillsammans med länets aktörer. Utöver 

angivna mål, indikatorer och åtgärder för 2030 arbetar regionen i samverkan med kommuner 

och Trafikverket för att undermåliga, osäkra eller dåligt fungerande väderskydd ersätts eller 

avlägsnas efter hand. Detta innebär alltså att hållplatser med färre resenärer kan komma att 

åtgärdas under programperioden.  
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Roller och ansvarsfördelning 
Det konkreta ansvaret för hållplatser beror på vem som är väghållare. Länstrafiken Kronoberg 

ansvarar i regel för hållplatstoppar och information, vid tågstationer ansvarar för Trafikverket 

för dessa element. 

Trafikverket ansvarar för anläggande, drift och underhåll av hållplatser på det statliga vägnätet. 

Kommunerna ansvarar för anläggande, drift och underhåll av hållplatser på det kommunala 

vägnätet. Vid hållplatser på enskilda vägar ansvarar respektive markägare eller vägsamfällighet 

för anläggande, drift och underhåll. 

I planeringsskedet av en hållplats ska det tydliggöras vem eller vilka som ska anlägga, bekosta 

och underhålla hållplatsen samt utformning och utrustning. 

Tabell 3. Ansvarsfördelning på hållplatser i Kronobergs län. 

Hållplatsdel Ansvaret omfattar Ansvar på statligt 
vägnät 

Ansvar på kommunalt 
vägnät 

Kör- och markytor 
Renhållning, snöröjning, 
halk-bekämpning, underhåll 

Trafikverket Kommun 

Allmän belysning, 
pendlarparkering och 
planteringar 

Renhållning, skötsel, 
underhåll, elabonnemang 

Trafikverket Kommun 

Väderskydd 
Renhållning, skötsel, 
underhåll 

Kommun Kommun 

Belysning i väderskydd 
och övrig utrustning 
samt el till dessa 

Armatur, utrustning, 
elabonnemang, underhåll 

Kommun Kommun 

Hållplatsutrustning 
(bänkar, papperskorg, 
cykelställ, osv. 

Renhållning, skötsel, 
underhåll 

Kommun Kommun 

Informationsbärare 
(hållplatstopp och 
stolpe) 

Renhållning, skötsel, 
underhåll 

Länstrafiken 
Kronoberg 

Länstrafiken Kronoberg 

Anslutande gång- och 
cykelväg 

Renhållning, snöröjning, 
drift, underhåll 

Trafikverket Kommun 

 

Många aktörer är inblandade i planering och utförande av kollektivtrafiken inom Region 

Kronoberg, bland annat den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken Kronoberg, 

trafikentreprenörer, kommuner och Trafikverket. 

Region Kronoberg har som uppgift att se till att länets invånare har god tillgång till 

kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med invånarnas resbehov 

och länets politiska målsättningar. Länstrafiken Kronoberg ansvarar för att samordna, planera, 

utveckla och marknadsföra allmän och särskild kollektivtrafik. Vidare ansvarar även 

Länstrafiken Kronoberg för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild 

överenskommelse med respektive kommun. All trafik utförs av privata entreprenörer och 

upphandlas i konkurrens. 

Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av markanläggning vid hållplatser i anslutning 

till det kommunala väg- och gatunätet. I det kommunala åtagandet ingår anslutning med säkra 
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gång- och cykelvägar samt att behovet av parkering för cykel och i förekommande fall även bil 

tillgodoses. Kommunerna kan genom den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region 

Kronoberg ansöka om statliga bidrag för vissa kollektivtrafikåtgärder via Länstransportplanen, 

bidragsdelen uppgår till 50 procent av den totala summan för åtgärden. Åtgärder ska utgå ifrån 

de riktlinjer och prioriteringar som trafikförsörjningsprogrammet och hållplatshandboken 

fastställer. När åtgärder planeras bör avstämning ske med hållplatsansvarig hos Länstrafiken 

Kronoberg, och i förekommande fall Trafikverket, innan ansökan om bidrag lämnas till den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Trafikverket ansvarar för transportsystemets långsiktiga planering vad avser väg- och 

järnvägstrafik samt sjö- och luftfart. Trafikverket svarar också för byggande, drift och underhåll 

av statliga vägar och järnvägar samt äger och underhåller alla spårområden och plattformar 

längs med järnvägen. Större busshållplatser är som regel lokaliserande intill järnvägsstationer, 

men är oftast placerade på kommunal mark och därmed utanför Trafikverkets område.  
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Marknadstillträde för kommersiell trafik 
I den proposition som föregick kollektivtrafiklagen, 2009/10:200, poängterar regeringen vikten 

av att alla kollektivtrafikföretag på neutrala och icke-diskriminerande villkor ska få tillgång till 

infrastruktur och andra gemensamma funktioner. Inom ramen för Partnersamverkan för en 

förbättrad kollektivtrafik har det tagits fram en vägledning till process och principer för tillträde 

till och prissättning av bytespunkter. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region 

Kronoberg avser att i största möjliga utsträckning följa dessa rekommendationer. 

Kortfattat innebär rekommendationerna i vägledningen att: 

• Infrastrukturen är fri att utnyttja på allmän platsmark och på allmän väg inom ramen 

för gällande trafikregler 

• På tomtmark kan tillgången regleras genom avtal och tilldelning kan ske antingen 

kontinuerligt eller via en tidsstyrd process (till exempel vid vissa tidpunkter, liknande 

Trafikverkets tilldelning av tåglägen) 

I Kronoberg bedöms eventuell kapacitetsbrist på angöringsplatser och tidtabellsutrymme 

endast kunna uppstå vid Växjö resecentrum, Alvesta resecentrum och Ljungby terminal. Det är 

främst för dessa hållplatser som principer gällande hur och vem som ska få tillgång till olika 

funktioner eventuellt kan behöva fastställas, vilket i så fall hade indikerat en prioritering av 

olika former av trafik.  
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Trafiksäkerhet och tillgänglighet 

Trafiksäkerhet 
En attraktiv kollektivtrafik erbjuder en trygg och säker resa för alla resenärer. Att åka kollektivt 

är generellt sett ett säkert sätt att resa på. Säkerheten handlar om att minimera risken för 

olyckor och minska konsekvenserna av fel. 

Olyckor med oskyddade trafikanter kan inträffa var som helst, även vid hållplatser. Hållplatser 

kan i de flesta fall byggas om för att bli mer trafiksäkra. Ur trygghets- och säkerhetsskäl är det 

en fördel ifall väderskydd utformas så att väntande resenärer och chaufför ser varandra på 

långt håll. Hållplatser på landsbygd och i glesa miljöer är i stor utsträckning utformade för att 

utgöra minsta möjliga hinder för övriga motortransporter. Trygghets- och säkerhetsaspekter 

för väntande resenärer får för den skull inte glömmas bort vid utformning av dessa hållplatser. 

En avgörande betydelse för trafiksäkerheten vid hållplatser är hastigheten på vägen, antalet 

fordon som trafikerar samt antalet av- och påstigande resenärer. Hållplatser på landsbygd och i 

glesa miljöer används ofta av barn och ungdomar, vilket ställer högre krav på utformningen. 

Dessa hållplatser saknar ofta plattformar, gång- och cykelväg samt planskild passage över 

vägen, vilket ökar känslan av otrygghet och osäkerhet. Om möjligt bör dessa hållplatser ligga 

avskilt från körbanan. 

Trafiksäkerheten vid hållplatser gäller inte enbart relationen mellan väntande resenärer och 

motortransporter. En ökad trafiksäkerhet är också av stor betydelse mellan väntande resenärer 

och omgivande gång- och cykeltrafik. Placering av hållplats och väderskydd i förhållande till 

passerande gång- och cykelväg är viktigt att ta hänsyn till, framförallt med tanke på att 

användningen av elcyklar och andra delade mobilitetstjänster ökar. Trafiksäkerheten i 

anslutning till hållplatser ska särskilt beaktas, med hänsyn till såväl oskyddade trafikanter och 

annan trafik som till chaufförernas arbetsmiljö. 

Tillgänglighet 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg har i uppdrag att tillhandahålla 

en kollektivtrafik som tillgodoser alla människors resbehov. Människor ska kunna leva sina liv 

självständigt och utan begränsande hinder. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för olika behov 

och upplevas som ett attraktivt alternativ, även av personer med olika funktionsvariationer. 

Tillgänglighet och utveckling 

Kollektivtrafiken ska kontinuerligt utvecklas och göras mer användbar. De åtgärder som idag 

kallas anpassningar ska vara norm och standard. För kollektivtrafikens aktörer innebär detta 

att: 

• Skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet för personer med olika 

funktionsvariationer 

• Arbeta för att undanröja hinder att använda kollektivtrafiken 

• Ställa krav på tillgänglighet, användbarhet och enkelhet vid all planering och 

upphandling av kollektivtrafik 

• Ställa krav på att tillgänglighetsutrustning i alla fordon kontinuerligt kontrolleras 
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• Stimulera alla berörda aktörer till att beakta behovet av tillgänglighet, användbarhet och 

enkelhet 

• Samråda med berörda organisationer som en naturlig del i det ordinarie arbetet 

• Informera och utbilda all personal i tillgänglighetsfrågor för att skapa motivation och 

engagemang kring dessa frågor i det dagliga arbetet 

Strävan ska vara att erbjuda tillgängliga resor med allmän kollektivtrafik till de som idag har 

färdtjänst eller väljer egen bil. Samtidigt ska den åldrande befolkningen som idag använder den 

allmänna kollektivtrafiken kunna vara kvar i detta system framöver. 

Tillgänglig kollektivtrafik 

Utgångspunkten för utveckling och utformning av kollektivtrafiken i regionen är att den ska 

ske på ett jämlikt och jämställt tillvägagångssätt. Det innebär i längden att kollektivtrafiken ska 

vara ett väl fungerade alternativ för Kronobergs invånare och besökare, oavsett kön, ålder, 

funktionalitet, nationalitet etc. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för olika behov och hänsyn 

måste tas till att olika grupper reser på olika sätt. 

Hela fordonsflottan, både tåg och buss, är idag tillgänglighetsanpassad, men för att 

kollektivtrafiken ska bli helt tillgänglig för personer med funktionsvariation samt barn, unga 

och äldre krävs fortsatt stora satsningar, framförallt på att tillgängliggöra information på olika 

sätt och tillgänglighetsanpassa hållplatser utifrån olika behov. Detta kräver hårt arbete och en 

fortsatt samverkan mellan Region Kronoberg, länets kommuner och Trafikverket. 

I detta arbete har Region Kronoberg definierat att en tillgänglig kollektivtrafik innebär att 

följande moment är möjliga att genomföra för alla resenärer i den upphandlade kollektiv-

trafiken: 

Planera resan. Det ska vara möjligt för alla resenärer att använda något av de verktyg som finns 

för att planera kollektivtrafikresan innan den genomförs. 

Köpa och använda biljett. Grundläggande krav är att alla resenärer ska komma åt, uppfatta, 

kunna se, klara av och kunna förstå hur biljetten ska köpas. Försäljnings- och informations-

platser ska gå att hitta samt vara tillgängliga för personer med funktionsvariation. 

Vistas och orientera sig på hållplats. Hållplatser ska vara tillgängliga och säkra. Enkla, säkra och 

trygga byten ska eftersträvas på alla hållplatser. All möblering och belysning samt vinter-

underhåll ska anpassas så att vistelsen och orienteringen underlättas för personer med 

funktionsvariation. Samtliga resenärer ska kunna ta del av information samt eventuell service 

som erbjuds.  

Ta del av information. Trafikinformation ska anpassas så att alla resenärer har möjlighet att ta 

del av informationen, såväl före som under resan, via någon av de olika informationskanaler 

som finns. 

Ta sig ombord, hitta sittplats och ta sig av fordonet. Det ska vara möjligt för alla resenärer att 

ta sig ombord, hitta en sittplats och ta sig av fordonet på ett tryggt och säkert sätt. Samtliga 

resenärer ska kunna ta del av information samt eventuell service ombord på fordon. Tydligt 

utmärkta prioriterade sittplatser och rullstolsplatser ska finnas.  
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Koppling mellan kvalitetsfaktorer och hållplatser 
En attraktiv kollektivtrafik innefattar många olika faktorer, men något som bedöms vara 

grundläggande är trygghet, enkelhet, tillgänglighet och punktlighet. Faktorerna är viktiga för 

alla resenärstyper, vare sig man åker ofta eller sällan.  

Hållplatsers lokalisering och utformning liksom anslutande gång- och cykelvägnät samt 

eventuella pendlarparkeringar är viktiga aspekter att beakta i förhållande till faktorerna. 

Hållplatsen ska vara överblickbar i alla ljusförhållanden och belysning kan behövas för att öka 

tryggheten såväl som för att skapa bättre förutsättningar för att kunna ta del av information. 

Belysning kan också vara nödvändigt för att chauffören tidigt ska kunna upptäcka väntande 

resenärer. 

Såväl väderskydd som själva hållplatsen ska upplevas som trygg. Hållplatsen ska vara tydligt 

markerad och det ska framgå vilka linjer som trafikerar hållplatsen. Som nämns ovan är det 

viktigt att hållplatsen syns på långt håll, området ska därför hållas rent från skymmande 

växtlighet och skyltar ska placeras så att de inte skymmer.  

Det är samtidigt inte rimligt eller ekonomiskt genomförbart att alla hållplatser har samma 

standard, byggs om eller justeras efter alla krav och synpunkter. Med en god planering och 

framförhållning kan förbättringar och utveckling mot säkrare, tillgängligare och mer 

ändamålsenliga hållplatser successivt genomföras. 

Information 
Som resenär behöver man information före, under och efter resan – information på olika sätt, 

via olika informationsbärare. Detta skapar säkerhet och trygghet hos resenären. Utformning 

och placering av information, vare sig det gäller fysisk eller digital sådan, ska vara av ett sådant 

slag att alla kan ta del av den. Information till resenären är Länstrafiken Kronobergs ansvar. 

Rökning är enligt lag inte tillåten i utomhusområden i anslutning till av- och påstigning 

(busshållplatser, perronger) eller som på annat sätt är avsedda för resenärer (exempelvis 

biljettområden och gångbanor i anslutning till hållplats) och det är viktigt att denna information 

framgår tydligt. 

Underhåll och skötsel 
Komfort, trivsel och trygghet är lika viktigt på fordonet som på hållplatsen. Material, 

utrustning och utformning är aspekter som ökar detta, men ännu viktigare är fungerande 

underhåll och skötsel av hållplatsen. 

Snöröjning och halkbekämpning av hållplatser samt anslutande gång- och cykelvägar är 

väghållarens ansvar och ska prioriteras högt. Detsamma gäller grundläggande underhåll av 

markytan på och runt hållplatsen samt gång- och cykelvägar. Väghållaren ansvarar för eventuell 

tvätt och städning av markytan. 

Utformning 
Som resenär upplevs väntetiden som mer besvärlig än själva åktiden. En sittplats är betydelse-

full då eftersom att den ökar upplevelsen av bekvämlighet, även under väntetiden. Resenären 
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vill också kunna skydda sig mot regn, blåst och snö. Väderskydd med sittplatser värderas, som 

nämns ovan, högt och är motiverat på hållplatser med minst 10 påstigande per dag. På vissa 

platser kan väderskydd även vara motiverat vid färre antal påstigande. 

Både ekonomiskt och ur igenkänningsfaktor är det en fördel med standardiserade väderskydd 

och annan utrustning, både när nya hållplatser byggs eller gamla hållplatser åtgärdas. Som regel 

innebär också upphandling av en större volym minskade kostnader. 
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Kategorisering, utformning och prioritering av hållplatser 

Riktlinje 
De riktlinjer och anvisningar som finns i Vägars och Gators utformning (VGU) beaktar i ökad 

utsträckning trafiksäkerhet, tillgänglighet och bussprioritering. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg fastslår att VGU ska vara styrande när åtgärder 

genomförs utifrån hållplatshandbokens prioriteringar. 

VGU har tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Reglerna är 

obligatoriska inom Trafikverket, men frivilliga och rådgivande för Sveriges kommuner. De 

krav och råd som VGU föreskriver innebär att man på ett tydligt sätt beskriver den färdiga 

väg- eller gatuanläggningens egenskaper. Detta medför att krav- och rådsdokumenten i VGU 

kan användas som bland annat underlag för upphandling av projektering och entreprenad. 

Samtliga dokument tillhörande VGU och ytterligare information finns tillgängligt på: 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vgu/ 

Skapande och nedläggning av hållplatser 

Kollektivtrafik är ett verktyg för tillgänglighet, varför det är viktigt att arbeta aktivt med 

hållplatsers läge och utformning. Det är viktigt att analysera hållplatser kopplat till nya lägen 

och ibland avveckling ifall en hållplats inte används. Analysen är central för att ta rätt beslut 

och därför är det centralt att samverkan med Trafikverket och kommunerna berör ämnet. 

Både vid eventuellt skapande och nedläggning av hållplats måste önskemål, synpunkter och 

information om bostäder, verksamheter, fritid, osv. tas in från olika aktörer. Platsens specifika 

egenskaper ligger till grund för analysen samt samverkan med väghållaren. 

När det kommer till att testa nya hållplatser är det viktigt att man ger det tid, eftersom det tar 

tid att skapa nya vanor. Eventuellt kan man börja med en avskalad ”testvariant” som efterhand 

permanentas och då byggs om för att bli en fullt tillgänglig och trafiksäker hållplats enligt 

VGU. En konsekvensanalys är viktig att göra inför och under detta skede för att få en 

uppfattning av behov och förutsättningar framöver.  

När det kommer till att lägga ned hållplatser som inte används är även här analys av platsens 

specifika egenskaper och förutsättningar grundläggande. Analysen ska belysa om hållplatsen 

ska finnas kvar, flyttas eller läggas ned. Om nedläggning föreslås ska samråd ske med 

kommunen samt eventuellt Trafikverket. Om bedömningen är att hållplatsen ska finnas kvar 

ska den uppfylla samtliga grundläggande utformningskriterier enligt VGU. 

Kategorisering 
Hållplatserna i Region Kronoberg är indelade i fyra huvudkategorier vilka baseras på ett antal 

kriterier, bland annat geografisk lokalisering och antal påstigande per dag eller år. Vid 

hållplatser med stor andel yngre påstigande bör även säkerhetsaspekter beaktas. 
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Kategori A: Resecentrum eller station med byte buss/buss eller buss/tåg 

Resecentrum: Bytespunkt för både buss och tåg. Personlig service för köp av biljetter och 

information, minst dagtid. Biljettköp kan även genomföras i automat. Fysisk tillgänglighet i 

enlighet med VGU. 

Station: Bytespunkt för både buss och tåg. Biljettköp i automat. Låg eller ingen personlig 

service. Fysisk tillgänglighet i enlighet med VGU. 

Kategori B: Terminal buss/buss eller huvudhållplats i tätort 

Terminal möjliggör byten för buss, är i vissa fall även huvudhållplats i tätort. Fysisk 

tillgänglighet i enlighet med VGU. 

Kategori C: Större hållplats 

Större hållplats på statlig eller kommunal väg. Minst 4000 påstigande per år. Fysisk 

tillgänglighet i enlighet med VGU. 

Kategori D: Mindre hållplats 

Mindre hållplats (D1): Minst 250 påstigande per år. Enklare utrustning. Hållplats ska vara 

trafiksäkert utformad i enlighet med VGU. Fullständig fysisk tillgänglighet kan inte garanteras. 

Mindre hållplats (D2): Mindre än 250 påstigande per år. Hållplatsen når inte kravet för att 

tillhöra kategori D utifrån antalet påstigande, men bedöms ändå som en viktig hållplats. 

Enklare utrustning. Hållplats ska vara trafiksäkert utformad i enlighet med VGU. Fullständig 

fysisk tillgänglighet kan inte garanteras. 

Ej kategoriserade hållplatser 

Mindre hållplats: En bedömning ska göras om hållplatsen ska finnas kvar, flyttas eller läggas 

ned. Om nedläggning föreslås ska samråd ske med kommunen. Om bedömningen är att 

hållplatsen ska finnas kvar ska den kategoriseras enligt kategori D och samtliga grundläggande 

utformningskriterier uppfyllas. 

Skolhållplats: Hållplatser som enbart trafikeras av skolskjutstrafik för grundskoleelever 

kategoriseras inte i denna hållplatshandbok. Därför ges inga riktlinjer gällande utformning. 

Utformning 
Utformningsfunktionerna som beskrivs nedan är en sammanvägning av åtgärder utifrån 

trafiksäkerhet, tillgänglighet och kvalitetsfaktorer. Istället för att detaljstyra hållplatsernas 

utformning anges ett minimum som ska uppfyllas för respektive kategori. Det görs ingen 

distinktion om hållplatsen är placerad i tätort eller i mer glesa miljöer.  

I trafikförsörjningsprogrammet har Region Kronoberg en ambition i att se hela resan. Vägen 

till och från hållplats för gående och cyklister är av stor betydelse. Det finns inga exakta krav 

för detta, men ett generellt krav för samtliga kategorier är att tillgängligheten och 

trafiksäkerheten till hållplatserna ska vara god för gående och cyklister samt att konfliktpunkter 

ska minimeras mellan cyklister och väntande resenärer. 

Utformningsfunktionerna är enbart kortfattat presenterade nedan. En mer utförlig beskrivning 

återfinns i VGU. 
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Kategori A: Resecentrum eller station med byte buss/buss eller buss/tåg 

• Hållplatstopp med information gällande namn och linjer samt vem som trafikerar 

hållplatsen 

• Plattform med fullängd och bredd på minst 3 m 

• Markbeläggning med asfalt/plattor 

• Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm 

• Taktil markbeläggning vid påstigning 

• Taktil markbeläggning längs plattform 

• Kontrasterande kantremsa av plattor eller liknande 

• Allmän belysning (max 25 m från hållplats) 

• Väderskydd (dimensionerat utifrån antal påstigande) 

• Sittbänk med rygg- och armstöd i väderskydd 

• Gångbana med jämn yta till och från hållplats 

• Max 5% lutning till och från hållplats 

• Belyst tidtabellsinformation i väderskydd med allmän information, dvs. 

kontaktuppgifter för upplysning och störningsinformation (placering ska vara anpassad 

utifrån olika funktionsvariation) 

• Realtidsskylt 

• Papperskorg 

• Cykelparkering under tak med olika fastlåsningsmöjligheter 

• Bilparkering för kollektivtrafikresenärer och samåkning 

• Biljettautomat 

Kategori B: Terminal buss/buss eller huvudhållplats i tätort 

• Hållplatstopp med information gällande namn och linjer samt vem som trafikerar 

hållplatsen 

• Plattform med fullängd och bredd på minst 2 m 

• Markbeläggning med asfalt/plattor 

• Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm 

• Taktil markbeläggning vid påstigning 

• Allmän belysning (max 25 m från hållplats) 

• Väderskydd (dimensionerat utifrån antal påstigande) 

• Sittbänk med rygg- och armstöd i väderskydd 

• Belyst tidtabellsinformation i väderskydd med allmän information, dvs. 

kontaktuppgifter för upplysning och störningsinformation (placering ska vara anpassad 

utifrån olika funktionsvariation) 

• Realtidsskylt 

• Papperskorg 

• Cykelparkering under tak med olika fastlåsningsmöjligheter 

Vid ny- och ombyggnad gäller även: 
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• Taktil markbeläggning längs plattform 

• Kontrasterande kantremsa av plattor eller liknande 

• Gångbana med jämn yta till och från hållplats 

• Max 5% lutning till och från hållplats 

• Bilparkering för kollektivtrafikresenärer och samåkning 

Kategori C: Större hållplats 

• Hållplatstopp med information gällande namn och linjer samt vem som trafikerar 

hållplatsen 

• Hållplats i tätort ska vara timglas-, stopp-, klack-, glugg-, körbane- eller fickhållplats 

• Hållplats på landsbygd ska vara fick- eller vägrenshållplats om hastigheten är 60 km/h 

eller mer 

• Plattform efter behov 

• Markbeläggning med asfalt/plattor 

• Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm i tätort och minst 12 cm på landsbygd 

• Väderskydd med sittbänk 

• Tidtabellsinformation i väderskydd med allmän information, dvs. kontaktuppgifter för 

upplysning och störningsinformation (placering ska vara anpassad utifrån olika 

funktionsvariation) 

• Cykelparkering 

• Bilparkering behovsprövas av berörd väghållare 

• Blinkljus för väntande behovsprövas av Länstrafiken Kronoberg 

• Realtidsskylt behovsprövas av Länstrafiken Kronoberg 

Vid ny- och ombyggnad gäller även: 

• Hållplats på landsbygd ska placeras på plan vägbana och vara väl synliga inom 1,5 x 

stoppsikt på ömse sidor av hållplatsen (exempel på stoppsikt vid olika hastigheter är 60 

km/h = 120 m, 80 km/h = 200 m) 

•  Hållplats på landsbygd kan placeras vid mindre vägkorsning eller utfart om hastigheten 

underskrider 60 km/h 

• Taktil markbeläggning vid påstigning 

• Kontrasterande kantremsa av plattor eller liknande 

• Gångbana eller vägren på minst 50 cm med jämn yta till och från hållplats 

• Max 5% lutning till och från hållplats 

• Belyst tidtabellsinformation (i tätort) och allmänbelysning (efter rimlighetsbedömning 

av kostnad) 

Kategori D: Mindre hållplats 

• Hållplatstopp med information gällande namn och linjer samt vem som trafikerar 

hållplatsen 

• Hållplats i tätort ska vara timglas-, stopp-, klack-, glugg-, körbane- eller fickhållplats 
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• Hållplats på landsbygd ska vara fick- eller vägrenshållplats om hastigheten är 60 km/h 

eller mer 

• Information gällande biljettköp och var det går att söka avgångstider 

• Blinkljus för väntande behovsprövas av Länstrafiken Kronoberg 

• Väderskydd vid minst 10 påstigande per dag 

Vid ny- och ombyggnad gäller även: 

• Hållplats på landsbygd ska placeras på plan vägbana och vara väl synliga inom 1,5 x 

stoppsikt på ömse sidor av hållplatsen (exempel på stoppsikt vid olika hastigheter är 60 

km/h = 120 m, 80 km/h = 200 m) 

• Hållplats på landsbygd kan placeras vid mindre vägkorsning eller utfart om hastigheten 

underskrider 60 km/h 

• Belyst tidtabellsinformation (i tätort) och allmänbelysning (efter rimlighetsbedömning 

av kostnad) 

• Plattform 

• Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm i tätort och minst 12 cm på landsbygd 

Prioritering 
Trafiksäkerhet prioriteras alltid först. Hållplatser med många resenärer, många skolbarn eller 

med stor utvecklingspotential prioriteras alltid före hållplatser med färre resenärer. Hållplatser i 

stråk prioriteras alltid före hållplatser utanför stråk. Tillgänglighet prioriteras i enlighet med 

kategorisering. För att uppnå målen behöver de åtgärder som krävs prioriteras vid revidering 

av såväl nationell som regional transportinfrastrukturplan. 

Stråk i trafikförsörjningsprogrammet 
Nedan redovisas de linjer och stråk som är prioriterade utifrån trafikutveckling och utveckling, 

upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Det är också dessa linjer som ska vara 

fullt tillgängliga för samtliga resenärer. 

Storregionalt viktiga stråk 

Stråk Trafikeras helt eller delvis av 

Växjö – Alvesta – Malmö (Köpenhamn) SJ-tåg, Öresundståg, Krösatåg, Pågatåg, 144, 145 

Växjö – Lessebo – Kalmar/Karlskrona SJ-tåg, Öresundståg, Krösatåg, 218, 219 

Växjö – Ljungby – Halmstad 144, 145, 845 

Växjö – Värnamo – Göteborg SJ-tåg, Krösatåg 

Växjö – Värnamo/Nässjö – Jönköping SJ-tåg, Krösatåg 

Jönköping – Värnamo – Ljungby – 
Helsingborg 

150, 850, 273, 873, 521 

Hässleholm – Markaryd – Halmstad  Pågatåg, 325, 532 

Regionalt viktiga stråk 

Stråk Trafikeras helt eller delvis av 

Älmhult – Ljungby 157, 857 

Ljungby – Alvesta – Växjö 144, 145, 270, 845 

Växjö – Alvesta – Älmhult Öresundståg, Krösatåg, 111, 123, 129 
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Växjö – Åseda/Lenhovda 310, 320, 340, 350, 355, 358 

Tingsryd – Växjö 240, 840 

Markaryd – Ljungby 150, 850 

Lokalt viktiga stråk 

Stråk Trafikeras helt eller delvis av 

Lammhult – Växjö  Krösatåg, 141, 142 

Lagan – Ljungby  273 

Älmhult – Diö  Krösatåg, 123  

Tingsryd – Ryd  361 

Lidhult – Ljungby  145, 153 

Tingsryd – Olofström  361, 682 

Tingsryd – Karlshamn  370 

Tingsryd – Ronneby  240, 840 

Lidhult – Halmstad  145, 153 

Åseda – Oskarshamn  310 

Åseda – Vetlanda  345, 352 

Förutom stråken ovan omfattas följande linjer i stadsbusstrafiken (Älmhults stadstrafik 

markerat med grönt): 

Stråk Linje 

Älmhult station – Handelsområdet 1 

Kronoberg – Hovshaga – Stortorget – Teleborg 1 

Älmhult station – Klöxhult/Norregård 2 

Stortorget – Araby – Norr – Stortorget  2, 6 

Älmhult station – Möckeln  3 

Universitetet – Stortorget – Arenastaden – Samarkand  3 

Högstorp – Stortorget – Öjaby – Flygplatsen  4 

Sandsbro – Stortorget – Telestad – Teleborg  5 

Östra Lugnet – Stortorget – Vikaholm  7 

Sandsbro – Hovshaga C – Araby – Samarkand  8 

Bredvik – Stortorget  9 

Resecentrum – Västra Industriområdet 12 

Resecentrum – Norra Industriområdet  15 

Hållplatser i Kronoberg som ska vara tillgänglighetsanpassade till 
år 2030 
Nedan redovisas de hållplatser som har över 4 000 påstigande per år, samt kommun och 

kategorisering. Dessa hållplatser är prioriterade för tillgänglighetsanpassning till år 2030 och 

alltså ska vara fullt tillgängliga för samtliga resenärer. Även andra hållplatser kan komma att 

tillgänglighetsanpassas efter hand om resandet ökar eller om hållplatsen inte bedöms 

trafiksäker. Arbetet med att analysera och tillgänglighetsanpassa länets hållplatser görs 

kontinuerligt.  

Hållplatsnamn Kommun Kategori 

Älghultskolan Uppvidinge C 

Kexagatan Uppvidinge C 

225



 
 
 

17 
 

Fröseke Uppvidinge C 

Larmgatan, Alstermo Uppvidinge C 

Stationsgatan, Älghult Uppvidinge C 

Järnvägsgatan, Lenhovda Uppvidinge C 

Lenhovda terminal Uppvidinge B 

Riksvägen Uppvidinge C 

Nottebäck terminal Uppvidinge B 

Åseda terminal Uppvidinge B 

Alstermo terminal Uppvidinge B 

Bikupan Lessebo C 

Mejerigatan, Skruv Lessebo C 

Glasblåsarvägen, Kosta Lessebo C 

Kosta Glasbruk Lessebo C 

Åkervägen, Kosta Lessebo C 

Folkets Hus, Kosta Lessebo C 

Hovmantorp station Lessebo A 

Västergatan, Hovmantorp Lessebo C 

Industrigatan, Lessebo Lessebo C 

Parkgatan Lessebo C 

Stationsgatan, Lessebo Lessebo C 

Lessebo station Lessebo A 

Postvägen, Konga Tingsryd C 

Dackeskolan Tingsryd C 

Wasaskolan Tingsryd C 

Vipan Tingsryd C 

Väckelsång centrum Tingsryd C 

Ryd terminal Tingsryd B 

Torget, Ryd Tingsryd C 

Stationsvägen, Urshult Tingsryd C 

Tingsryd terminal Tingsryd B 

Vislanda Skola Alvesta C 

Mohedaskolan Alvesta C 

Aspvägen, Grimslöv Alvesta C 

Alvesta Kyrka Alvesta C 

Hagaparken Alvesta C 

Sköldstavägen Alvesta C 

Odlingsvägen Alvesta C 

Riksdagsmannagården Alvesta C 

Trädgårdsgatan, Alvesta Alvesta C 

Bäckvägen Alvesta C 

Moheda Station Alvesta A 

Björkerydsvägen, Torpsbruk Alvesta C 

Lyckevägen Alvesta C 

Alvesta resecentrum Alvesta A 

Vårdcentralen, Alvesta Alvesta C 

Vislanda Centrum Alvesta C 

Haganässkolan Älmhult C 

Folkets Hus, Älmhult Älmhult C 
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Älmhult station Älmhult A 

Skolgatan, Traryd Markaryd C 

Strömsnäsbruk Markaryd C 

Mjärydsvägen Markaryd C 

Skolgatan, Markaryd Markaryd C 

Markaryd station Markaryd A 

Stortorget Växjö C 

Linnéparken Växjö C 

Simhallen Växjö C 

Skogsuddevägen Växjö C 

Teleborg centrum Växjö C 

Romalyckan Växjö C 

Furutåskolan Växjö C 

Elin Wägners väg Växjö C 

Bondevägen Växjö C 

Slåttervägen Växjö C 

Allmogevägen Växjö C 

Löparvägen Växjö C 

Teleborgshallen Växjö C 

Blidens väg Växjö C 

Klangens väg Växjö C 

Ljungfällevägen Växjö C 

Frövägen Växjö C 

Vallanäsvägen Växjö C 

Gamla Risingevägen Växjö C 

Tärnvägen Växjö C 

Örnvägen Växjö C 

Västra Esplanaden Växjö C 

Spetsamossen Växjö C 

Vintervägen Växjö C 

Dalbo Centrum Växjö C 

Dalbovägen Växjö C 

Sommarvägen Växjö C 

Nydalavägen Växjö C 

Kalendervägen Växjö C 

Murvägen Växjö C 

Blockhusvägen Växjö C 

Värnvägen Växjö C 

Paradvägen Växjö C 

Lugnetvägen Växjö C 

Kronobergs slottsruin Växjö C 

Islandsvägen Växjö C 

Bokelundsrondellen Växjö C 

Pettersberg Växjö C 

Bokelundsvägen Växjö C 

Mariakyrkan Växjö C 

Oxtorget Växjö C 

Norrtullskolan Växjö C 
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Skogslyckevägen Växjö C 

Blomstervägen Växjö C 

Surbrunnsvägen Växjö C 

Elleholmsvägen Växjö C 

Prebendevägen Växjö C 

Kristina Nilssons väg Växjö C 

Teknikum Växjö C 

Pär Lagerkvists väg Växjö C 

Nygatan Växjö C 

Norrgatan Växjö C 

Sandsbro badplats Växjö C 

Vikingagatan Växjö C 

Arabygatan Växjö C 

Samarkand norra Växjö C 

Bergsnäs Växjö C 

Östra Räppevägen Växjö C 

Runvägen Växjö C 

Lillängsvägen Växjö C 

Gullregnsvägen Växjö C 

Ekliden Växjö C 

Bollgatan Växjö C 

Arenastaden norra Växjö C 

Liedbergsgatan Växjö C 

Sjöuddevägen Växjö C 

Fagrabäck Växjö C 

Ekebovägen Växjö C 

Brände Udde Växjö C 

Lineborgsplan Växjö C 

Katedralskolan Växjö C 

Björnvägen Växjö C 

Sandsbro skola Växjö C 

Östra Räppe Växjö C 

Norremark Växjö C 

Hedvägen Växjö C 

Åkervägen Växjö C 

Sandvägen Växjö C 

Hovshaga centrum Växjö C 

Skimmelvägen Växjö C 

Kampen Växjö C 

Vingavägen Växjö C 

Påskvägen Växjö C 

Lasarettet, Växjö Växjö C 

Samarkand södra Växjö C 

Småland Airport Växjö C 

Linnéuniversitetet Växjö C 

Georg Lückligsväg Växjö C 

Fredrik Bondes väg Växjö C 

Slottstaden Växjö C 
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Trummenvägen Växjö C 

Deltavägen Växjö C 

Minnesotavägen Växjö C 

Seglarevägen Växjö C 

Olsberg Växjö C 

Vattentornet Teleborg Växjö C 

Schwerinvägen Växjö C 

Lyckebo Växjö C 

Kurortsvägen Växjö C 

Saturnusvägen Växjö C 

Jupitervägen Växjö C 

Gransholm Växjö C 

Parkvägen, Ingelstad Växjö C 

Inglingehög Växjö C 

Ingelstad centrum Växjö C 

Kvarngården, Ingelstad Växjö C 

Kyrkan, Ingelstad Växjö C 

Furuby, V 25 Växjö C 

Billavägen, Åryd Växjö C 

Lammhult Station Växjö A 

Lövskogsgatan Växjö C 

Sjösåsvägen, Braås Växjö C 

Fritidsvägen, Braås Växjö C 

Lottas väg, Braås Växjö C 

Braås Volvo CE Växjö C 

Eke terminal Växjö B 

Falkvägen, Rottne Växjö C 

Skansvägen, Rottne Växjö C 

Fabriksvägen, Rottne Växjö C 

Gullebovägen, Rottne Växjö B 

Strålagårdsvägen Växjö C 

Nebulosavägen Växjö C 

Arenastaden södra Växjö C 

Furumovägen Växjö C 

Vikaholmsallén Växjö C 

Ages väg Växjö C 

Flygplatsvägen Växjö C 

Hagen Växjö C 

Växjö resecentrum Växjö A 

Astradskolan Ljungby C 

Kungshögsskolan Ljungby C 

Sunnerbogymnasiet Ljungby C 

Ringvägen, Lagan Ljungby C 

Åbyskolan Ljungby C 

Torggatan, Lagan Ljungby C 

Skolvägen, Vittaryd Ljungby C 

Storgatan, Ryssby Ljungby C 

Kyrkogatan, Ryssby Ljungby C 
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Harabergsgatan Ljungby C 

Lasarettet, Ljungby Ljungby C 

Lidhult, Torggatan Ljungby C 

Ljungby terminal Ljungby A 

Agunnaryd terminal Ljungby B 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-11

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 97 Dnr 2021/101-1.4.1 
 

Uppföljning av ekonomiskt läge för 
socialnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Anse muntlig rapport lämnad.  
2. Notera informationen till protokollet. 
3. Uppdra till socialnämnden att inkomma med en uppdatering om 

vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå en budget i balans till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-08. 

 
Ärendebeskrivning 
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-13 redovisades 
ekonomisk uppföljning per februari 2021 som tagits fram av 
Ekonomiavdelningen. Där noterades negativ avvikelse för 
socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till 
socialnämnden att inkomma med en rapport till kommunstyrelsen 
2021-05-11, med analys av avvikelsen och vilka åtgärder som vidtas 
för att få en budget i balans.  

 
Socialnämndens ordförande Joachim Danielsson och förvaltningschef 
Annika Fröberg redogör muntligen för ärendet. Skriftlig rapport 
kommer att lämnas efter socialnämndens sammanträde 2021-05-12. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport: Totalt februari 2021 
Rapport: Utfall per förvaltning, verksamhet februari 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 95 Dnr 2021/200-1.4.1 
 

Resultatinformation för kommunstyrelsen 
2021-04 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
resultatinformation för kommunstyrelsen per 2021-04-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Resultatinformation har tagits fram per 2021-04-30, där 
kommunstyrelsen ska godkänna den del som gäller 
kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Resultatinformation kommunstyrelsen 2021-04 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-19

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Resultatinformation för kommunstyrelsen 
per 2021-04-30 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
resultatinformation för kommunstyrelsen per 2021-04-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Resultatinformation har tagits fram per 2021-04-30, där 
kommunstyrelsen ska godkänna den del som gäller 
kommunstyrelsens verksamhet.  

 
Beslutsunderlag 
Resultatinformation kommunstyrelsen 2021-04 
 

 

 

 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningskontoret 
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Resultatinformation 2021-04 

Kommunstyrelsen  
Större händelser  

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

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

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

våra kommuninvånare informerade samt föra dialog och stärka näringslivet. 

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

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

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

ett 100-tals personer har visat intresserade. 

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

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

av Destination Glasriket där många företagare är involverade i arbetet. 

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

fritidsgård men även för fritidsverksamhet i samtliga orter. 

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar på med att erbjuda extratjänster för invånare som är 

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

egenförsörjning.  

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr)  

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

Kommunfullmäktige 186 254 68 761 761 0 

Kommunstyrelsen 724 678 -46 2 035 2 035 0 

Partistöd 163 163 0 488 488 0 

Revision 373 258 -115 773 773 0 

Valnämnd 4 4 0 11 11 0 

Överförmyndare 368 363 -5 1 090 1 090 0 

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

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

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

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

Näringsliv 543 793 250 2 380 2 380 0 

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

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

Färdtjänst 534 565 31 1 695 1 695 0 

Arbetsmarknadsenheten 1 695 2 030 335 6 090 6 090 0 

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

Måltidsverksamhet -112 -8 104 100 100 0 

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

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

            

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

Kommentar till driftredovisning  

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

Bedömningen är att helårsutfallet kommer att ge ett visst överskott.  

  

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

försäljning av tomter finns bokförda men inte är budgeterade. Kommunlednings-kontoret 

visar en positiv avvikelse mot budgeten vilket främst beror på lägre personal-kostnader på 

IT-avdelning pga. föräldraledighet samt högre intäkter än budgeterat. Även arbetsmarknads-

enheten visar ett positivt resultat vilket beror på felperiodisering av budget för feriearbetare. 

Investeringsredovisning (tkr)  

Kommunstyrelsen    
Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2021-04 2021 2021 2021 

Kommunledningskontoret 602 2 345 3 345 1 000 

Bibliotek 50 50 50 0 

Kultur & Fritid 0 1 763 1 763 0 

Måltidsverksamhet 43 561 561 0 

Mark, beredskap mm 0 2 000 2 000 0 

Totalt 695 6 719 7 719 1 000 

Kommentar till investeringsredovisning 

Utfallet för investeringarna de fyra första månaderna är 695 tkr av totalt 7 719 tkr som är 

budgeterat för helår 2021. 

 

Större projekt inom nämnden är färdigställande av elljusspår i Hovmantorp samt inventarier 

till f.d. Folkets hus i Lessebo, som ska vara klart under året. Utbyte av datorer sker i treårs-

cykler och 3 000 tkr finns avsatt för detta varje år. Pga. världsläget är det svårt att få tag på 

nya datorer och i dagsläget så ser det inte ut som att vi under 2021 kommer att använda 

avsatta budgetmedel fullt ut, utan dessa bör då flyttas över till nästa år då behovet 

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

efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive 

strategi kommenteras.  

 

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 

Samverka med Arbetsförmedlingen Ja   

Samarbete med kommunens näringsliv Ja   

Stödja etablering av nya företag Ja   

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar   Nej 

Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering  Ja   

Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja   

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

 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor  

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

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet   Nej 

Utveckla undervisningen genom digitalisering   Nej 

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

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

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan  Delvis  

Skapa trygga mötesplatser för unga Ja   

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

Ja   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid Ja   

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

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

 Delvis  

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

  Nej 

Kommentar: Arbetet i det brottsförebyggande rådet .   

 

Demokrati och service 

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

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt Ja   

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen Ja   

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

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

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster Ja   

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen  Delvis  

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service  Delvis  

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro Ja   

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning Ja   

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning Ja   

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

Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron 

Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron Ja   

Kommentar: Pågående arbete inom HR-avdelningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 96 Dnr 2021/204-1.4.1 
 

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

239



Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2020-05-18

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Resultatinformation Lessebo kommun, per 
2021-04-30 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna resultatinformation per 2021-04-30.  
 
Ärendebeskrivning 
Resultatuppföljning från nämnderna, januari-april 2021 föreligger. 

 
Beslutsunderlag 
Resultatinformation 2021 april 
 
 

 

 

 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningskontoret 
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Beslut av: Kommunfullmäktige  
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Resultatinformation 

Sammanfattning 

 

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

 

Investeringar  

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

Investeringsredovisningen per nämnd:  
 

Nämnd Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2021-04 2021 2021 2021 

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

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

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

Socialnämnd 0,3 1,3 1,3 0,0 

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

 

För 2021 prognostiseras nettoinvesteringarna uppgå till 77,4 mkr jämfört med budget på 
96,0 mkr. Att prognosen är lägre än budget beror på att Hackebackeskolans tillbyggnad är i 
uppstartskedet och beräknas vara färdigställd till sommaren 2022 och därmed ge ett 
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överskott mot budget i år på ca 10 miljoner kronor samt att det för Skruvs vattenverk 
beräknas finnas ett förfrågningsunderlag framme under året, men att man inte kommit 
längre vilket gör att 7 mkr av de tilldelade investeringsmedlen inte blir aktuellt att nyttja i år. 
 

Avvikelser från budget  

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

 

Kommunägda bolag  

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

244



5 Resultatinformation 2021–04 – Övergripande mål 

 

Övergripande mål 
 

I detta avsnitt följs verksamhetsmålen och de finansiella målen upp.  

 

Boende och livskvalitet  

Mål Strategi Nyckeltal 

Den totala arbetslösheten ska 

minska till 14,0 %* 

¤ Samverka med 

Arbetsförmedlingen 

¤ Samarbete med kommunens 

näringsliv 

¤ Stödja etablering av nya 

företag 

¤ Ekonomiskt bistånd* 

¤ Antal nyetablerade företag*  

¤ Antal arbetstillfällen  

Mäts genom Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik.  

Utgångsläge: 15,3 % (augusti 2020) 

¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Månadsstatistiken för 

mars månad visar på 14,8 %.  

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

arbetsmarknaden håller i sig på en fortsatt positiv nivå.  

Den upplevda tryggheten 

bland invånarna ska öka till 

index 54 

¤ Utveckla boendemiljöer för 

alla åldrar 

¤ Skapa mötesplatser som ger 

trygghet 

¤ Upplevd trygg boendemiljö i 

Lessebohus 

¤ Brukarbedömning: Trygghet 

inom särskilt boende/hemtjänst  

¤ Polisens trygghetsmätning 

Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, NRI - 

Trygghet  

Utgångsläge: 50 (2019) 

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1 

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

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

2021 på grund av ändring i redovisning av medborgarundersökningen.  

Antalet invånare i kommunen 

ska öka till 8 800 personer* 

¤ Möjliggör bostadsbyggande 

genom detaljplanering och 

exploatering 

¤ Färdigställ fler bostäder i 

egen regi 

¤ Marknadsför kommunen som 

en attraktiv plats att bo på 

¤ Skatteintäkter* 

¤ Flyttnetto 

¤ Färdigställda detaljplaner för 

bostäder 

¤ Slutbesked för färdigställda 

bostäder (antal)  

¤ Trångboddhet 

¤ Bostadskö 

¤ Nöjd regionindex 

Mäts genom invånarantal (SCB). 

Utgångsläge: 8733 (2019) 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Vid årsskiftet 2020/2021 

var invånarantalet 8655 personer.  

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

bostadsprojekt ligger för färdigställande under 2021 vilket ska leda till ökat 

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

Andelen elever som går ut 

grundskolan och har 

behörighet till gymnasiet ska 

öka till 70 % 

¤ Utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet¤ Utveckla 

undervisningen genom 

digitalisering  

¤ LIKA-indikatorer¤ Jämförelse 

med socioekonomiskt lika 

kommuner  

Mäts genom Skolverkets statistik. 

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

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 

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

Andelen barn och unga som 

upplever en trygg miljö ska 

öka till 92 % 

¤ Genomför trygghetsskapande 

åtgärder inom skolan 

¤ Skapa trygga mötesplatser för 

unga  

¤ Utveckla arbetet lokalt i 

enlighet med Barnens bästa 

gäller i Kronoberg!  

¤ Samverka med föreningar för 

att skapa en meningsfull fritid 

¤ Mötesplatser (antal) 

¤ Besök på fritidsgårdar 

¤ LUPP  

¤ Föreningsaktiva ungdomar  

¤ Ranking i friluftsenkät 
Mäts genom skolans mätningar. 

Utgångsläge: 90,57 % (2019) 

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy 

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

år.  

Andelen elever som väljer 

Lessebo kommuns skolor ska 

öka till 95 %*  

¤ Genomför arbete som gör 

skolan till en närvarande och 

viktig del av orten 

¤ Synliggör arbetet som görs 

för ökad andel behöriga och 

upplevd trygghet  

¤ Interkommunala ersättningar* 

¤ Nöjdhet med sin skola  

Mäts genom egen mätning. 

Utgångsläge: 93,73 (2019) 

  

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

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

Tillgången till bredband/fiber 

för hushåll och företag ska 

öka till 98 % 

¤ Stötta utpekade investeringar 

ekonomiskt 

¤ Samverka med Wexnet, 

kommunens fiberföreningar 

och regionen 

¤ PTS Bredbandskartan 

Mäts genom Post och telestyrelsens 

mobiltäcknings- och 

bredbandskartläggning.  

Utgångsläge: 83 % (2019)  

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

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

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

Nivån på upplevd service 

bland invånare och företag 

ska öka till 56 

¤ Utveckla E-tjänster och andra 

digitala tjänster  

¤ Utöka möjligheterna att 

kontakta den kommunala 

organisationen  

¤ Förbättra den kommunala 

organisationens bemötande 

och service  

¤ Svenskt Näringslivs ranking 

om tjänstemäns och politikers 

attityder 

¤ E-tjänster och andra digitala 

tjänster (antal) 
Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, NMI - 

Bemötande och tillgänglighet 

 Utgångsläge: 54 (2019) 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

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

medborgarundersökningen ändrar redovisning. Utgångspunkten är att nedlagt 

arbete ska leda till fortsatt ökning.  

Attraktiviteten för 

kommunen som arbetsgivare 

ska öka till 3,9 

¤ Arbeta med åtgärder för en 

ökad frisknärvaro 

¤ Utveckla chefs- och ledarskap 

genom utbildning 

¤ Arbeta aktivt med strategisk 

kompetensförsörjning  

¤ Frisknärvaro  

¤ Sjukfrånvaro 

¤ Chefer som genomgått 

utbildning (andel) Mäts genom medarbetarundersökning, 

samlat omdöme.  

Utgångsläge: 3,68 (2019) 

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8 

Uppföljning: Värde saknas. Genomförs 

hösten 2021.  

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

jämförelse på grund av byte av uppföljningsverktyg för medarbetarundersökning.  

 

 

Finansiella målen 

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

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

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

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

 

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

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

kommuntotal och 50,5% för den skattefinansierade verksamheten. 
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Personalredovisning 

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

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

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

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

hemma samt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

 

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

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

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

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

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

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

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

efterhand fått ersättning från Försäkringskassan med 163 tkr för januari – mars 2020.  
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Kapitalförvaltning 

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

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

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

april. 
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Ekonomisk redovisning  

Finansiella rapporter  

 

Driftredovisning        
    Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         
Årets resultat   10,3 0,5 9,8 -13,6 -1,5 -12,1 
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BALANSRÄKNING (mkr)    
  Not Kommun 

Mkr   2021–04 2020 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

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

Maskiner och inventarier 11 25,4 27,5 

Pågående nyanläggningar 12 88,9 68,8 

Finansiella anläggningstillgångar 13–15 92,6 92,7 

Summa anläggningstillgångar   581,9 570,4 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd, Exploateringstillgångar 16 0,2 0,2 

Kortfristiga fordringar 17 42,2 43,4 

Kortfristiga placeringar 18 144,5 133,9 

Kassa och bank 19 25,5 43,1 

Summa omsättningstillgångar   212,4 220,6 

Summa tillgångar   794,3 791,0 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER    

     

Eget kapital 20    

  Årets resultat  10,3 20,8 

Resultatutjämningsreserv  19,0 19,0 

Övrigt eget kapital  302,8 282,0 

Summa eget kapital   332,0 321,8 

     

Avsättningar 21–22 19,9 20,6 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 23 307,6 276,9 

Kortfristiga skulder 24 134,8 171,8 

Summa skulder   442,4 448,7 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 794,3 791,0 

     
Ställda panter och 

ansvarsförbindelser 25 543,3 543,3 
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KASSAFLÖDESANALYS (mkr)    
  Not Kommun 

Mkr   2021–04 2020 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 20,26 10,3 20,8 

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

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

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

Justering för realisationsresultat  0,0 1,0 

Justering för uppskjuten skatt  0,0 0,0 

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

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

     

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

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

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

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

     

Investeringsverksamheten     

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

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

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

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

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -20,4 -78,3 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån 23 30,8 75,0 

Ökning av övriga långfristiga skulder 23   
 

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

Kortfristig upplåning     

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

Minskning av kapitalförvaltning 18    

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   19,1 63,3 

     

Årets Kassaflöde  -17,5 41,4 

     

Likvida medel vid årets början  43,1 1,7 

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

 

          

Not 1   Redovisningsprinciper             

 

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

från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

 

I enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen innehåller årsredovisningen 

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

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

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

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

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

ingår i de sammanställda räkenskaperna. 

 

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

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

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

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

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

 

Följande kommentarer noteras med hänsyn till nedanstående rekommendationer. 

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

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

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

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

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. 

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

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

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

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

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

upprättad slutredovisning. Lessebo kommun tillämpar komponentavskrivningar from 

redovisningsåret 2015 för fastigheter och övriga anläggningar. 

 

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

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

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

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

 

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

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

Not 2   Verksamhetens intäkter     2021–04 2020–04 

Försäljningsmedel   1,7 1,5 

Taxor och avgifter   14,0 13,8 

Hyror och arrenden   3,7 3,5 

Bidrag   30,0 20,1 

Försäljning av verksamhet   1,0 2,0 

Försäljning av exploateringsfastigheter   1,1 0,0 

Summa verksamhetens intäkter     51,6 40,9 

     
      Kommun 

Not 3  Verksamhetens kostnader     2021–04 2020–04 

Bidrag och transfereringar   5,0 5,6 

Köp av verksamhet   35,5 32,7 

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

Pensionskostnader   10,8 4,6 

Hyror, fastighetsservice & entreprenader   3,6 4,5 

Övriga material och tjänster   33,8 32,6 

Summa verksamhetens kostnader     246,0 220,5 

* From 2020 periodiseras semesterlöneskulden    

     
      Kommun 

Not 4  Jämförelsestörande poster     2021–04 2020–04 

Kostnader      

Jämförelsestörande kostnad   0,0 0,0 

Summa jämförelsestörande kostnader      0,0 0,0 

Intäkter      

Jämförelsestörande intäkt   0,0 0,0 

Summa jämförelsestörande intäkter      0,0 0,0 

      

Summa jämförelsestörande poster     0,0 0,0 

     
      Kommun 

Not 5  Skatteintäkter     2021–04 2020–04 

Egna skatteintäkter   121,2 119,0 

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

Delavräkning innevarande år   1,7 -3,9 

Summa     118,9 107,1 
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      Kommun 

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

Inkomstutjämning     48,9 49,0 

Kostnadsutjämning   21,1 22,9 

Fastighetsavgift   5,9 5,1 

Tillfälligt konjunkturstöd   0,0 1,5 

Tillfälligt bidrag, mottag flykting   4,3 5,4 

LSS-utjämning   -4,1 -4,1 

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

Summa     84,7 82,7 

     
      Kommun 

Not 7  Finansiella intäkter     2021–04 2020–04 

Ränteintäkter   0,0 0,0 

Kapitalförvaltning   1,8 1,1 

Övriga finansiella intäkter   9,3 0,4 

Summa     11,1 1,5 

     
      Kommun 

Not 8  Finansiella kostnader     2021–04 2020–04 

Ränta på pensionsskuld   0,0 0,0 

Räntor på anläggningslån   1,0 1,1 

Kapitalförvaltning   0,0 0,0 

Övriga räntekostnader   0,1 5,9 

Summa     1,2 7,0 

     
      Kommun 

Not 9 Skatt     2021–04 2020–04 

Skatt på årets resultat   0,0 0,0 

Beräknad skatt på obeskattade reserver   0,0 0,0 

Summa     0,0 0,0 
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      Kommun 

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

Ing. anskaffningsvärde    680,6 669,5 

Årets investering   0,4 13,9 

Årets investeringsbidrag   0,0  

Årets omklassificeringar   0,0 39,7 

Årets försäljning/utrangeringar   0,0 -42,4 

Utgående anskaffningsvärde   681,0 680,6 

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

Årets försäljning/utrangeringar     36,8 

Årets avskrivningar   -6,7 -19,0 

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

Ingående nedskrivningar   -6,0 0,0 

Årets nedskrivning     -6,0 

Utgående ack nedskrivningar   -6,0 -6,0 

Bokfört värde UB     375,0 381,4 

     
      Kommun 

Not 11 Maskiner och inventarier      2021–04 2020 

Ing. anskaffningsvärde    44,7 58,0 

Årets investering   0,0 6,9 

Årets investeringsbidrag   0,0 0,0 

Årets omklassificeringar   0,0 2,1 

Årets försäljning/utrangering   0,0 -22,4 

Utgående anskaffningsvärde   44,6 44,7 

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

Årets försäljning/utrangering   0,0 20,9 

Årets nedskrivning   0,0 0,0 

Årets avskrivningar   -2,1 -6,7 

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

Bokfört värde UB     25,4 27,5 

     
      Kommun 

Not 12 Pågående nyanläggningar      2021–04 2020 

Ing. anskaffningsvärde   68,8 46,5 

Årets investering   20,1 64,2 

Omklassificeringar   0,0 -41,9 

Bokfört värde UB     88,9 68,8 

 

  

256



 

17 Resultatinformation 2021–04 – Ekonomisk redovisning 

 

      Kommun 

Not 13  Aktier i dotterbolag     2021–04 2020 

Aktier      

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

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

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

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

Summa     50,4 50,4 

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

** varav 64 641 tkr i villkorat aktieägartillskott, nyttjat     
 

     
 

      Kommun 
 

Not 14  Aktier och andelar     2021–04 2020 
 

Aktier      
 

Kommun AB   0,0 0,0 
 

AB Glasriket 1000 100 0,0 0,0 
 

Wexnet AB   0,5 0,5 
 

Södra Smålands Avfall AB   0,3 0,3 
 

Inera 5 8,5 0,0 0,0 
 

Andelar      
 

Wexnet AB   18,0 18,0 
 

Kommunassurans    0,4 0,4 
 

Kreditgarantiföreningen Kronoberg  100 0,0 0,0 
 

Övrigt   0,0 0,0 
 

Bostadsrätter/ HSB   0,0 0,0 
 

Summa     19,3 19,3 
 

     
 

      Kommun 
 

Not 15  Långfristiga fordringar     2021–04 2020 
 

Wexnet AB   11,3 11,3 
 

Kosta SS/Bordtennisklubb   0,0 0,0 
 

Folkets Hus Hovmantorp   0,0 0,0 
 

Konstgräsplan Hovmantorp   0,6 0,7 
 

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

Kommuninvest   9,0 9,0 
 

Allhallen Hovmantorp   2,0 2,1 
 

Övriga långfristiga fordringar   0,0 0,0 
 

Summa     22,9 23,1 
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      Kommun 

Not 16 Förråd och exploateringstillgångar     2021–04 2020 

Råvaror och förnödenheter   0,0 0,0 

Exploatering Strandgatan   0,0 0,0 

Exploatering Oxnabben   0,1 0,1 

Nybyggnadskarta   0,1 0,1 

Summa     0,2 0,2 

     
      Kommun 

Not 17 Kortfristiga fordringar     2021–04 2020 

Kundfordringar   4,5 5,1 

Upplupna skatteintäkter   0,0 0,0 

Fordringar hos staten   2,1 2,0 

Mervärdeskattefordran   2,9 5,3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   31,8 27,2 

Övriga kortfristiga fordringar   1,0 3,9 

Summa     42,2 43,4 

     
      Kommun 

Not 18 Kortfristiga placeringar     2021–04 2020 

Ingående värde Pensionsförvaltning    130,2 120,9 

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB   3,7 3,7 

Värdereglering till verkligt värde   8,4 3,5 

Tillgångsökningar under året   2,2 5,8 

Försäljning      

Summa     144,5 133,9 

     
      Kommun 

Not 19  Kassa och bank     2021–04 2020 

Kassa, postgiro, bank   25,5 0,1 

Koncernkonto      

Lessebo kommun   0,0 22,7 

AB Kyrkbyn 3   0,0 1,2 

Lessebo Fjärrvärme AB   0,0 -1,6 

AB Lessebohus   0,0 16,2 

AB Lessebo Fastigheter   0,0 4,5 

Summa     25,5 43,1 
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      Kommun 

Not 20  Eget kapital     2021–04 2020 

Ingående eget kapital   321,8 301,0 

Årets resultat   10,3 20,8 

Varav resultat affärsdrivande vht     -2,9 

Varav resultatutjämningsreserv, se nedan   19,0 19,0 

Övrigt eget kapital    302,9 282,1 

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

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

Summa     332,0 321,8 

 

      Kommun 

Not 21 Avsättningar till pensioner     2021–04 2020 

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

Avsättning pensioner avs. ÖK-SAP      

Avsättning särskild löneskatt   1,2 1,1 

Andra pensionsavsättningar   0,0 0,0 

Summa     5,8 5,8 

Ingående avsättning   5,8 5,6 

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

Förändring avsättn. pensioner avs. ÖK-SAP      

Förändring avsättning särskild löneskatt   0,0 0,0 

Förändring andra pensionsavsättningar   0,0 0,0 

Utgående värde     5,8 5,8 

     
ÖK-SAP =Överenskommen särskild ålderspension     
     
Upplysningar om pensionsförpliktelse med   Ansvars- Avsättning  

tillämpning av (RIPS07) RKR17  förbindelse i BR Totalt 

Ingående avsättning  136,9 5,8 142,7 

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

Nyintjänad pension  -0,8 0,0 -0,9 

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

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

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

Utgående avsättning  137,6 5,7 143,4 

     
Utredningsgrad    1,0 

Värdet av överskottsmedel i försäkringen är 2,0 

mkr.     
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      Kommun 

Not 22  Andra avsättningar     2021–04 2020 

Återställning av avfallstipp   4,3 4,3 

Övriga avsättningar   9,8 10,5 

Summa     14,1 14,8 

      

Ingående andra avsättningar   14,8 17,0 

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

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

Utgående värde     14,1 14,8 

      
      Kommun 

Not 23  Långfristiga skulder     2021–04 2020 

Lån bank, finansinstitut   282,4 255,4 

Långfristig skuld LFAB   26,3 24,5 

Långfristig skuld anslutningsavgifter   0,8 0,0 

Amortering nästa år   -1,8 -3,0 

Summa     307,6 276,9 

     
      Kommun 

Not 24  Kortfristiga skulder     2021–04 2020 

Leverantörsskulder   20,4 43,1 

Anställdas skatter   6,6 7,6 

Arbetsgivaravgifter & löneskatt   21,2 17,9 

Upplupen semester- och komplöner   28,5 17,7 

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter   39,1 44,0 

Amorteringar, låneskuld   1,8 3,0 

Mervärdesskatt, särskild varuskatt   1,5 1,0 

Koncernskuld/koncernkonto      

Övriga kortfristiga skulder   15,7 37,5 

Summa     134,8 171,8 

     
      Kommun 

Not 25 Panter och ansvarsförbindelser     2021–04 2020 

Borgen egna företag   417,5 405,6 

Övriga åtaganden   0,9 0,9 

Pensionsförpliktelse   110,7 110,2 

Pensionsförpliktelse, löneskatt   29,7 26,7 

Summa     558,8 543,3 
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      Koncern 

Lån hos Kommuninvest     2021–04 2020 

- Kommunen    284,1 255,4 

- Räddningstjänsten   3,9 3,9 

- AB Lessebohus   222,3 215,3 

- AB Lessebo Fastigheter    24,4 24,4 

- Lessebo Fjärrvärme AB   167,0 162,0 

Summa     701,6 660,9 

 

      Kommun Prognos Bokslut 

Not 26  Balanskravsutredning     2021–04 2021 2020 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

närvarande är 3,6 mkr för 2021. 

 

Not 27 Övrig upplysning revisonskostnad     Kommun 

      2021–04 2020–04 

Sakkunnigt biträde   0,1 0,1 

Förtroendevalda revisorer   0,0 0,0 

Total kostnad för räkenskapsrevision   0,1 0,2 

Sakkunnigt biträde   0,1 0,0 

Förtroendevalda revisorer   0,1 0,1 

Total kostnad för övrig revision   0,2 0,1 

Total kostnad för revision    0,4 0,3 
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Driftredovisning 

 

Styrelse/nämnd Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Kommentar till driftredovisning  

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

Kommunstyrelsen 

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

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

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

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

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

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

budget. 

Samhällsbyggnadsnämnd 

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

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

personalkostnader. Personalkostnadsavvikelsen bedöms bestå under året och ger därmed ett 

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

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

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

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

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

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

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

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

skyddsmaterial kopplat till Covid -19. 

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

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

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

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

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

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

Nämnd Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2021–04 2021 2021 2021 

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

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

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

Socialnämnd 0,3 1,3 1,3 0,0 

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

 

Kommentar till investeringsredovisning 

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

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

Nybyggnad förskola Hovmantorp 4,8 mkr 

Ombyggnad/renovering Stallet 8,2 mkr 

Renovering skolor Lessebo 1,2 mkr 

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

Kommunledningsförvaltningen 

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

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

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

våra kommuninvånare informerade samt föra dialog och stärka näringslivet. 

                                                                                                                                                                                              

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

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

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

ett 100-tals personer har visat intresserade. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

av Destination Glasriket där många företagare är involverade i arbetet. 

                                                                                                                                                                                                 

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

fritidsgård men även för fritidsverksamhet i samtliga orter. 

 

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar på med att erbjuda extratjänster för invånare som är 

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

egenförsörjning.  

 

Ekonomi  
Driftredovisning (tkr)  
 

Kommunstyrelsen              
Verksamhet  Utfall  Budget  Avvikelse  Prognos  Budget  Avvikelse  
tkr     2021–04  2020–04  2021–04  2021  2021  2021  
Kommunfullmäktige  186  254  68  761  761  0  
Kommunstyrelsen  724  678  -46  2 035  2 035  0  
Partistöd  163  163  0  488  488  0  
Revision  373  258  -115  773  773  0  
Valnämnd  4  4  0  11  11  0  
Överförmyndare  368  363  -5  1 090  1 090  0  
Summa  1 817  1 719  -98  5 158  5 158  0  
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Kommunstyrelsen              
Verksamhet  Utfall  Budget  Avvikelse  Prognos  Budget  Avvikelse  
 tkr                2021–04  2020–04  2021–04  2021  2021  2021  
Styr- & ledning  758  671  -87  2 013  2 013  0  
Kommunledningskontoret  6 610  7 884  1 275  23 453  23 653  200  
Näringsliv  543  793  250  2 380  2 380  0  
Bibliotek  1 604  1 578  -25  4 735  4 735  0  
Kultur, Fritid & Turism  2 939  3 837  898  11 751  11 611  -140  
Färdtjänst  534  565  31  1 695  1 695  0  
Arbetsmarknadsenheten  1 695  2 030  335  6 090  6 090  0  
Räddningstjänst  3 725  3 723  -2  11 169  11 169  0  
Måltidsverksamhet  -112  -8  104  100  100  0  
Mark, beredskap mm  -1 177  186  1 363  -715  558  1 273  
Summa  17 118  21 260  4 142  62 671  64 004  1 333  

                   
Totalt KS  18 935  22 980  4 045  67 829  69 162  1 333  
  
Kommentar till driftredovisning  
Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten för de fyra första månaderna. 

Bedömningen är att helårsutfallet kommer att ge ett visst överskott.   
   

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

försäljning av tomter finns bokförda men som inte är budgeterade. 

Kommunledningskontoret visar en positiv avvikelse mot budgeten vilket främst beror på 

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

budgeterat. Även arbetsmarknadsenheten visar ett positivt resultat vilket beror på 

felperiodisering av budgeten för feriearbetare. 

Investeringsredovisning (tkr)  

Kommunstyrelsen        
Verksamhet  Utfall  Prognos  Budget  Avvikelse  
mkr  2021-04  2021  2021  2021  
Kommunledningskontoret  602  2 345  3 345  1 000  
Bibliotek  50  50  50  0  
Kultur & Fritid  0  1 763  1 763  0  
Måltidsverksamhet  43  561  561  0  
Mark, beredskap mm  0  2 000  2 000  0  
Totalt  695  6 719  7 719  1 000  
  
Kommentar till investeringsredovisning  
Utfallet för investeringarna de fyra första månaderna är 695 tkr av totalt 7 719 tkr som är 
budgeterat för helår 2021.  
  
Större projekt inom nämnden är färdigställande av elljusspår i Hovmantorp samt inventarier 
till f.d. Folkets hus i Lessebo, som ska vara klart under året. Utbyte av datorer sker i 
treårscykler och 3 000 tkr finns avsatt för detta varje år. Pga. världsläget är det svårt att få tag 
på nya datorer och i dagsläget så ser det inte ut som att vi under 2021 kommer att 
använda avsatta budgetmedel fullt ut, utan dessa bör då flyttas över till nästa år då behovet 
fortfarande kvarstår.   
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Uppföljning av verksamhetsmål   
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta 
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive 
strategi kommenteras.   
  
Boende och livskvalitet   

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare  
Samverka med Arbetsförmedlingen  Ja      
Samarbete med kommunens näringsliv  Ja      
Stödja etablering av nya företag  Ja      
Kommentar: Vi har ett nära och bra samarbete med arbetsförmedlingen. 
Arbetsmarknadsavdelningen samverkar kring extratjänster och arbetsträning. Vi har kontinuerliga 
träffar med Arbetsförmedlingen gällande LÖK - lokal överenskommelse för att få ner arbetslösheten 
för invånare som lämnar etableringen. Gällande näringsliv så har näringslivschefen kontinuerliga 
samtal med näringslivet. Under året har är det minst två nya företagsetableringar på väg.    
  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna  
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar      Nej  
Skapa mötesplatser som ger trygghet  Ja      
Kommentar: Arbetet med kulturhus är i sitt slutskede. Det planeras för fritidsgårdsverksamhet i alla 
orter.   
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen  
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering   Ja      
Färdigställ fler bostäder i egen regi      Nej  
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på  Ja      
Kommentar: I dagsläget är det 12 pågående detaljplanerändringar varav en har initierats av 
kommunstyrelsen i år. Marknadsföring av kommunen pågår kontinuerligt. Vi har bland annat en 
marknadsföringsplats på stadsbussarna i Växjö.   
  
  
  
Barn och ungas uppväxtvillkor  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till 
gymnasiet  
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet      Nej  
Utveckla undervisningen genom digitalisering      Nej  
Kommentar: Kommunstyrelsen arbetar inte med frågan men än att kunna vara ett stöd för barn och 
utbildningsförvaltningen.    
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö  
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan    Delvis    
Skapa trygga mötesplatser för unga  Ja      
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg!  

Ja      

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

267



 

28 Resultatinformation 2021–04 Förvaltningarna  

 

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

  Delvis    

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet  

    Nej  

Kommentar: Arbetet i det brottsförebyggande rådet .    
  

Demokrati och service  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag  
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt  Ja      
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen  Ja      
Kommentar: I dagsläget förekommer inga investeringar gällande bredband/fiber. Kommunen har 
uppnått det nationella målet.   
Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag  
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Ja      
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen    Delvis    
Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service    Delvis    
Kommentar: Ett pågående arbete med e-tjänster och digitala tjänster fortlöper. 
Digitaliseringskoordinator är anställd och arbetar med att ta fram en handlingsplan 
för digitalisering och starta ett digitaliseringsråd. Förslag på ökad service gentemot våra invånare är 
på gång genom en plan för att utveckla receptionen till ett kontaktcenter.   
Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare  
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Ja      
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Ja      
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Ja      
Kommentar: Frisknärvaron har gått ner under 2020. Ett arbete med att stödja våra chefer pågår. Vi 
har tagit fram ett chefsutvecklingsprogram som i någon mån påbörjats. Förslag på 
kompetensplattform har tagits fram.   
Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron  
Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron  Ja      
Kommentar: Pågående arbete inom HR-avdelningen.   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Större händelser  

 

Årets första månader har varit normala ur ett samhällsbyggnadsförvaltningsperspektiv. 

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

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

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

påbörjats och för återställningen har kommunfullmäktige genomfört en omdisponering av 

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

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

för att flytta till vår kommun. 

 

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Samhällsbyggnadsnämnd     

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

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

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

Plan och Bygg 175 370 195 969 1 112 143 

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

Va -92 162 254 -1 000 0 1 000 

Interna arbeten -457 0 457 0 0 0 

Externa arbeten -36 0 36 -36 0 36 

Fastigheter 1 241 1 464 223 1 693 1 935 242 

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

 

Kommentar till driftredovisning  

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

bostadsanpassningar samt lägre drift-och personalkostnader. Personalkostnaden bedöms 

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

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

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

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

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

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

överskott. Fastigheter har ett positivt resultat trots hyreskostnader för räddningstjänstens 

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

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

tkr på gator. 
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Investeringsredovisning (tkr)  

Samhällsbyggnadsnämnd    

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021-04 2021 2021 2021 

Gata, park 482 6 617 6 645 28 

Vatten och avlopp 150 6 507 13 553 7 046 

Interna arbeten 0 1 700 1 700 0 

Fastigheter 18 046 53 450 63 921 10 471 

Totalt 18 678 68 274 85 819 17 545 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

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

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

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

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

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

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

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

kronor. Inom VA har projekteringen för Skruvs vattenverk påbörjats och 

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

miljoner kronor.   

 

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

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

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 

Samverka med Arbetsförmedlingen   Nej 

Samarbete med kommunens näringsliv Ja   

Stödja etablering av nya företag Ja   

Kommentar: Försäljning av mark till ny biogasmack i Lessebo.  
 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   

Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering  Ja   

Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja   

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

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

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet    

Utveckla undervisningen genom digitalisering    

Kommentar: Arbetar ej med strategin.   

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

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan    

Skapa trygga mötesplatser för unga    

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

   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid    

Kommentar: Arbetar ej med strategin. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor 

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

   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

   

Kommentar: Arbetar ej med strategin. 

 

 

Demokrati och service 

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

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt   Nej 

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen Ja   

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

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

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Delvis  

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen  Delvis  

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service  Delvis  

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Delvis  

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Delvis  

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Delvis  

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål: Utvecklad service 

God service och bemötande till alla Ja   

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

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

Ekonomi  
Driftredovisning (tkr)  
 

Myndighetsnämnden 

Verksamhet   
Utfall  Budget  Avvikelse  Prognos  

Budget  Avvikelse  
                tkr  2021–04  2020-04  2021-04  2021  2021  2021  
Politisk vht  -65  -86  21  -237  -257  20  
Totalt  -65  -86  21  -237  -257  20  
  
  
Kommentar till driftredovisning  
I nuläget visar den politiska verksamheten ett positivt resultat på 21 tkr. Förvaltningens 
bedömning är att detta resultat kan hållas under året.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Större händelser  

 

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

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

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

personalsituationen bekymmersam på förskolan Galaxen och beslut om stängning under 8 

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

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

systematiska kvalitetsuppföljningen ser man påverkan på måluppfyllelsen på grund av 

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

bemöta ett eventuellt kunskapstapp behöver planeras.  

 

Lokalförändringar, Stallets ombyggnad och Hackebackeskolans 

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

vara färdigställd i maj.  

  

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

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

tidigare köptes av socialförvaltningen.  

 

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Barn- och 

utbildningsnämnd 
    

    

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

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

Kulturskola 1 272 1 383 111 4 106 4 150 44 

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

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

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

Särskola 4 216 4 676 460 13 251 14 021 770 

Gymnasieskola 16 494 16 505 10 49 368 49 502 134 

Vuxenutbildning 3 746 4 161 415 12 202 12 483 281 

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

 

Kommentar till driftredovisning  

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

verktygen inom hela barn- och utbildningsförvaltningen. Utbyggnaden ska delvis finansieras 

genom utbyte av dyrare enheter mot mindre kostsamma alternativ inom grundskolan. I 

dagsläget belastar utbyggnadskostnaden förvaltningens administration, motsvarande 

överskott finns inom grundskolan. En genomgång och ombokföring behöver göras under 

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

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

budgeterat. De högre personalkostnaderna inom förskoleverksamheten balanseras till största 

delen av högre intäkter vars syfte är att finansiera personalkostnader. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

komma att påverka utfallet på årsbasis. 

 

Särskola: Lägre kostnader väntas för personal, interkommunala ersättningar och 

skolskjutsar. 

 

Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna nettokostnaderna ser ut att bli något 

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

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

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

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

personalkostnader i stort sett i balans. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kan förändras. 
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Investeringsredovisning (tkr)  

 Barn- och 

utbildningsnämnd 
  

  
Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021–04 2021 2021 2021 

Förskola 16 400 400 0 

Fritidshem 0 200 200 0 

Administration 0 500 500 0 

Totalt 16 1 100 1 100 0 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

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

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

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

och lärmiljöer inom- och utomhus på Nyängskolan.    

 

Uppföljning av verksamhetsmål  

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

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

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 

Samverka med Arbetsförmedlingen Ja   

Samarbete med kommunens näringsliv Ja   

Stödja etablering av nya företag – arbetar ej med strategin    

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar    

Skapa mötesplatser som ger trygghet    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering     

Färdigställ fler bostäder i egen regi    

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på    

Kommentar: Arbetar ej med målet 
 

 

 

 

275



 

36 Resultatinformation 2021–04 Förvaltningarna  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor  

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

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet Ja   

Utveckla undervisningen genom digitalisering Ja   

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

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

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan Ja   

Skapa trygga mötesplatser för unga Ja   

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

Ja   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid    

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor 

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

Ja   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

Ja   

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

 

Demokrati och service 

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

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt    

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

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

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster    

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen    

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro Ja   

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning Ja   

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning Ja   

Kommentar: Arbeta med kommunövergripande strukturer gällande undervisningsprocesser och 

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

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

bokcirklar och diskussioner. Nya rektorer samt biträdande rektorer genomför 

rektorsutbildningen. Extern handledning erbjuds nya chefer. Barn och utbildningsförvaltningen 

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

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

strategisk kompetensförsörjning under två år. 
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Socialförvaltningen 

Större händelser  

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

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

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

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

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

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

ökat behov av timvikarier. 

Sjukfrånvaron, korttidsjukfrånvaron är fortfarande hög utifrån att medarbetare ska stanna 

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

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

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

sysselsättning. Detta har påverkat försörjningsstödet och utbetalningar av desamma. 

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

skickat vidare detta till Kommunstyrelsen.   

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

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

hemmaplan i högre utsträckning än idag. 

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

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

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

Inom äldreomsorgen ökar antalet hemtjänstärenden. Hjälpbehoven har samtidigt blivit 

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

planerade sammanslagningen av hemtjänsten i Kosta, Lessebo och Skruv kommer 

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

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

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

Därmed kan en besparing gällande bemanning göras även där.   

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

Lessebo kommun påverkar verksamheten kvalitetsmässigt och ekonomiskt.  

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

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

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

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

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

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

kan åstadkomma idag.   

 

Omplaceringsutredningar utifrån besparingskrav vidtas tillsammans med 

personalavdelningen. 
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Ekonomi 

Driftredovisning (tkr)  

Socialnämnden         

Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

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

Politik 314 333 19 943 1 000 57 

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

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

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

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

Bostadsverksamhet -21 85 106 255 255 0 

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

 

Kommentar till driftredovisning  

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

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

2021. 

 

Äldreomsorgens negativa budgetavvikelse beror på höga personalkostnader vilket till stor del 

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

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

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

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har en negativ budgetavvikelse på grund 

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

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

  

Hemsjukvården har en negativ budgetavvikelse vilket beror på personalkostnader samt höga 

kostnader för skyddsmaterial.  

  

Individ och familjeomsorgen har en negativ budgetavvikelse på grund av höga 

placeringskostnader inom missbruk och familjehem samt kontaktperson/kontaktfamilj. 

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

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

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

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

Socialnämnden     

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021–04 2021 2021 2021 

Hemsjukvård 253 800 800 0 

Äldreomsorg 36 260 260 0 

Omsorg funktionsnedsättning 0 269 269 0 

Totalt 288 1 329 1 329 0 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

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

2021. 

 

Uppföljning av verksamhetsmål  

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

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

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 

Samverka med Arbetsförmedlingen  Delvis  

Samarbete med kommunens näringsliv  Delvis  

Stödja etablering av nya företag    

Kommentar: Samverkan utifrån LÖK, lokal strategisk överenskommelse 
 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   

Skapa mötesplatser som ger trygghet  Delvis  

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

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering     

Färdigställ fler bostäder i egen regi    

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på    

Kommentar: Arbetar ej med målet 
 

 

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

Undersök behoven och möjligheten till samverkan Ja   

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

Socialnämndens mål: Möjliggör människors egen försörjning 
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Barn och ungas uppväxtvillkor  

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

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet    

Utveckla undervisningen genom digitalisering    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

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

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan    

Skapa trygga mötesplatser för unga    

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

 Delvis  

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid    

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor 

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

   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

   

Kommentar: Arbetar ej med målet 

 

 

 

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

 Delvis  

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

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

Kvalitetssäkra verksamheten Ja   

Kommentar:   
 

Socialnämndens mål: Att skapa en långsiktig planering för verksamheten 

Upprätta lokalförsörjningsplan  Ja   

Kommentar:  Klart  
 

Socialnämndens mål: Arbeta fram strukturerade och fortlöpande samverkansformer 

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

Ja   

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

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

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt    

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen    

Kommentar: Arbetar ej med målet 

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

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Delvis  

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen   Nej 

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service  Delvis  

Kommentarer: Digitaliseringsplan håller på att färdigställas  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Delvis  

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Delvis  

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Delvis  

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

 

 

  

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

Inventera och utveckla en kompetensutvecklingsplan   Delvis  

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

Socialnämndens mål: Minska handläggningstider 

Vidareutveckla handläggningsprocessen för en kortare 
handläggningstid 

Ja   

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

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska jobba förebyggande och hälsofrämjande 

Säkerställ kvalitetstid med utsedd kontaktperson  Delvis  

Möjliggör användandet av tekniska hjälpmedel och digitalisering  Delvis  

Verka för tidiga och samordnade insatser  Delvis  

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

RESULTATRÄKNING      

      

Mkr    Budget Prognos 

VA  2021–04 2020 2021 2021 

      

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

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

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

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

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

Jämförelsestörande poster      

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

Finansiella intäkter, interna poster   10   

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

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

      

Extraordinära intäkter  0,0 0   

Extraordinära kostnader  0,0 -2   

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

  2021–04 2020–12 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa 

poster  123,3 124,4 

Maskiner och inventarier  0,0 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar  123,3 124,4 

   
Omsättningstillgångar   
Förråd  0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar  1,3 0,0 

Kassa och bank  0,6 0,0 

Summa omsättningstillgångar  1,9 0,0 

Summa tillgångar  125,2 124,4 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER   

   
Eget kapital   
Ingående eget kapital  -5,7 -2,8 

Årets resultat  0,1 -2,9 

Summa eget kapital  -5,6 -5,7 

   
Avsättningar  0 0 

   
Skulder   
Långfristiga skulder, externa poster  133,7 133,7 

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

Kortfristiga skulder  1,0 0,3 

Summa skulder  130,8 130,1 

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

   
Ställda panter och ansvarsförbindelser   0,0 0,0 
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45 Resultatinformation 2021–04 Bolagen   

 

Bolagen 

AB Lessebohus 

       
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

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

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

Hyresrabatter -75 -150 75 -250 -450 200 

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

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

       
Rörelsens kostnader       
Underhålls- och 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       
Finansiella poster       
Ränteintäkter  35 25 10 100 75 25 

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

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

         
Resultat -89 -461 372 1 150 2 000 -850 
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46 Resultatinformation 2021–04 Bolagen   

 

AB Lessebo Fastigheter 

       
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

       
Rörelsens intäkter       

       
Hyresintäkter 613 615 -2 1 225 1 230 -5 

Övriga intäkter 0 3 -3 5 10 -5 

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

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

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

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

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

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

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

       
Rörelseresultat 252 303 -51 255 345 -90 

       
Finansiella poster       
Ränteintäkter  104 68 35 230 205 25 

Räntekostnader -91 -97 6 -275 -290 15 

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

        
Resultat 264 274 -10 210 260 -50 
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47 Resultatinformation 2021–04 Bolagen   

 

 

AB Kyrkebyn 

      
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

       
Rörelsens intäkter       
Hyresintäkter 377 410 -33 750 820 -70 

Övriga intäkter 0 5 -5 10 15 -5 

Summa Intäkter 377 415 -38 760 835 -75 

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

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

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

Adm/Kont kostn/Styrelse/Övr person 

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

Avskrivningar -52 -53 1 -160 -160 0 

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

       
Rörelseresultat 124 164 -40 80 165 -85 

       
Finansiella poster       
Ränteintäkter  0 2 -2 5 5 0 

Räntekostnader -68 -68 0 -205 -205 0 

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

        
Resultat 56 97 -42 -120 -35 -85 
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48 Resultatinformation 2021–04 Bolagen   

 

 

Lessebo Fjärrvärme AB 

       
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

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

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

Övriga rörelseintäkter 7 3 3 10 10 0 

Anslutningsavgifter 236 333 -97 1 000 1 000 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Köp av ekonom -51 -52 1 -150 -155 5 

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

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

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

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

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

       
Rörelseresultat 4 191 3 901 290 6 015 5 155 860 

       
Finansiella poster       
Ränteintäkter  110 92 18 325 275 50 

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

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

        
Resultat 3 502 3 193 309 3 940 3 030 910 

 

  

288



 

49 Resultatinformation 2021–04 Bolagen   

 

 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) 

  Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

INTÄKTER       
Kommunbidrag  14 479 14 228 251 42 683 42 683 0 

Jämförelsestör, intäkt 0  0 0 0 0 
       

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

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

Bidrag 0 17 -17 50 50 0 

Förs. av anl tillg 55  55 0 0 0 
       

Summa intäkter 566 638 -72 1 915 1 915 0 
       

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

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

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

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

Jämförelsestör. poster 0  0 0 0 0 
       

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

Resultat 1 693 0 1 693 0 0 0 
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50 Resultatinformation 2021–04 Bolagen   

 

 

Kosta Köpmanshus 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

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

Övriga rörelseintäkter 0  0 0 0 0 

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

       
Rörelsens kostnader       
Fastighetskostnader -136 -150 14 -450 -450 0 

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

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

       
Finansiella poster       
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 0 

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

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

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

       
Bokslutsdispositioner 0  0   0 

Skatt ca 0  0   0 

       
Resultat efter skatt -1 513 700 -2 213 -1 513 -550 -963 
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 1 av 8

2021-05-18 17:02

År 2021 

Månad 01-04 Förvaltning 1-6 D/I  -D 

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

% förbrukning
1 
Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

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

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

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

 1310 
Förvaltn.övergripande pa

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

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

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

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

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

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

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

 2750 Totalförsvar/
samhällssk.

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

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

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

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

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

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

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

 3080 Till nämndens 
förfogande

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

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 2 av 8

2021-05-18 17:02

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

% förbrukning
 3090 Driftbidrag övr 

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

 3110 Bowlingbanor, 
förhyrn.

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

 3120 Kultur/
fritidspris,konsti

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

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

 3140 Kulturprogram/
kulturvht.

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

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

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

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

 3400 Idrotts- o 
chfritidsanl.

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

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

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

 5760 Borgensåtaganden 
enskilda

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

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

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

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

 9110 Klk-service och 
kansli

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

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

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

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

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

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

2 
Samhällsbyggnadsförvaltning

1020 
Samhällsbyggnadsnämnd

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

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 3 av 8

2021-05-18 17:02

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

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

 2020 Plan- och 
byggkontor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3400 Idrotts- o 
chfritidsanl.

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

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

 8000 Arbetsomr. och 
lokaler

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

 8100 Skogsmark, 
arrenden

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

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

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

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

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

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

 9200 Anläggning -2 603,87 -6 715,00 2 505,81 6 715,00 -98,06 0,00 0
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 4 av 8

2021-05-18 17:02

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Barn och 
utbildningsförvalt

1050 Barn och 
utbildningsnämnd

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

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

 3300 Adm kultur/
musikskola

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

 3310 Verksamhet 
kulturskola

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

 4000 Adm/ledning 
förskolor

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

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

 4080 Fördelning 
förskoleverks.

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

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

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

 4290 Förskoleklass -20,44 0,00 1 710,67 4 760,31 1 690,23 4 760,31 36
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 5 av 8

2021-05-18 17:02

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

% förbrukning
 4300 Adm låg-

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

 4310 Fördelning 
grundskolan

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

 4320 Verksamhet skolår 
1-6

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

 4360 Verksamhet skolår 
7-9

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

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

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

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

 4500 Gymnasieskolan 
administr.

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

 4520 Verksamhet 
gymnasieskolan

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

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

 4700 Adm frivilliga 
skolformer

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

 4710 Grundvux inkl 
kunskapslyf

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

 4720 Gymn.vux inkl 
kunskapslyf

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Socialförvaltningen 1060 Socialnämnd 0,00 0,00 265,36 853,00 265,36 853,00 31
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 6 av 8

2021-05-18 17:02

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, 

kostnader helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 5240 Bost m särsk 
service lss

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

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

 5380 Personlig assistent, 
lss

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

 5390 Personlig assistent, 
lass

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

 5403 Bostad m särskild 
service Oden

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

 5406 Bostad m särsk serv 
Smålandsg

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

 5407 Bostad m särsk 
service Runda v

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5530 Strukturerad öppen 
vård

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

 5540 Övriga öppna 
insatser

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

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

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

 5630 Strukturerad 
öppenvård

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

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

 5720 Plac våld nära 
relationer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 9600 Socialk. adm,  k-
ställe

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

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

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

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

 9660 Verksamhetschef 
VoO

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

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

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

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

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

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 92 Dnr 2021/111-1.4.1 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pandemin har gjort oss påminda om att vi måste kunna anpassa vår 
ekonomi och vår verksamhet vilket vi förhoppningsvis har nytta av i vårt 
framtida arbete.  
Med budgeten 2022 ska Lessebo kommun fortsätta sitt arbete med att 
vara en attraktiv kommun och arbetsgivare, vi har kommit en bit på väg 
men vi kan och vill komma längre.  

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

Nettodriftkostnad per nämnd 2022 

 

Nettodrift, 2022 Tkr  Nettoinvest. 2022 Tkr 

KS / KLK  69 957  Gator, park  7 600 

Samhällsbyggnad 22 198  Ks/Mark/Byggnad 1 000 

Myndighetsnämnd 257  VA  10 900 

Barn & Utbildning 287 828  Kultur & Fritid 250 

Socialnämnd  184 329  Fastigheter  20 100 

Finansiering  31 831  Ks - IT  4 500 

    Inventarier, övrigt 7 360 

       

  596 400    51 710 

 

Nettoinvesteringar 2022 

KS / Klk
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Omvärldsanalys  

 

Samhällsekonomisk utveckling 

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

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

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

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

 

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

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot 

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

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

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

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

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

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

ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.  

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

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

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

person minskade kraftigt. Det motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av 

permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, men 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men 

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

en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021. 

Konjunkturåterhämtningen ger tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2022 

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

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

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

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

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

då arbetsmarknaden når konjunkturell balans. Löneökningarna tilltar gradvis i vår 

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

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

Den underliggande utvecklingen 

Skatteunderlagets utveckling påverkas av flera regelförändringar vars effekter på regioners och 

kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella 

statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

siffror i mkr 

Utfall 
2020 Budget 2021 Budget 2022 

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

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

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

Årets resultat 20,8 -1,5 11,4 

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

Avsättning till RUR 1,5 - - 

Ianspråktagande av RUR  - 1,5 - 

Balanskravsresultat 9,9 0 11,4 

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

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016 2015

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

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

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

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

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

 

Lessebo kommuns finansiella mål år 2022  

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

 

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

    till minst 2% av skatteintäkterna inkl. bidrag. 

    För 2022 sätts målet till > 11, 4 mkr 

 

 

• Soliditet:   Kommuntotal: Högre än 38 % 

Skattefinansierad: Högre än 48 %  

 

 

 

Finansiella mål för de kommunala bolagen 

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

 

 

 

 

Avkastning på 

sysselsatt kapital Soliditet

AB Lessebohus Lägst 3% Minst 10 %

AB Lessebo Fastigheter Lägst 2 % Minst 10 %

AB Kyrkebyn 3 Lägst 2 % Minst 10 %

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

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

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

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

 

Vision för Lessebo kommun 
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Agenda 2030 

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

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

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

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

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

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

våra rutiner, system och skapar något nytt och eftersträvansvärt.  

 

Verksamhetsmålen 

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

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

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

antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun. 

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

 Boende och livskvalité 
 

 Barn och ungas uppväxtvillkor 
 

 Demokrati och service 

 

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

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

Minskad arbetslöshet 

Den totala arbetslösheten ska 

minska till 13,0 % 

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

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

och ökad självkänsla. Fler i arbetskraften med egna inkomster bidrar 

också positivt till skatteintäkter för Lessebo kommun och minskar utgifter 

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

att genomföra arbetsmarknadsinsatser från kommunens sida och att 

konjunkturläget håller i sig.  

Mäts genom Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik.  

Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Ökad upplevd trygghet 

Den upplevda tryggheten 

bland invånarna ska 

förbättras till index 1,98 

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

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

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

positivt och bidrar också till en attraktivitet för Lessebo kommun som 

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

polis och kommunen genomför fortsätter.  

Polisens trygghetsmätning 

Utgångsläge: 2,16  (2020) 

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1 

Fler invånare 

Antalet invånare i kommunen 

ska öka till 8 800 personer 

I Lessebo kommun utvecklingsstrategi slås fast att fler invånare behövs för 

att säkra en god välfärd och kommunal service för Lessebo kommuns 

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

marknadsföringsinsatser genomförs.  Mäts genom invånarantal (SCB). 

Utgångsläge: 8 655  (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Andelen elever som går ut 

grundskolan och har 

behörighet till gymnasiet ska 

öka till 70 % 

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet och genomförd gymnasieskola 

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

behörighet ökar chanserna för Lessebo kommuns unga. Målet är satt 

utifrån att utvecklingsarbetet i Lessebo kommuns skolor fortsätter samt 

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

skolarbetet.  Mäts genom Skolverkets statistik. 

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

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 

Tryggheten ska öka bland unga 

Andelen barn och unga som 

upplever en trygg miljö ska 

öka till 92 % 

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

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

med såväl situationen i hemmet utifrån sociala och ekonomiska aspekter 

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

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

Utgångsläge: 86 % (2020) 

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy 

Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

Andelen elever som väljer 

Lessebo kommuns 

grundskolor ska öka till 95 % 

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

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

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

redan hög andel  väljer kommunens skolor och förutsätter samtidigt att 

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

Utgångsläge: 92,67% (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 
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Demokrati och service  

Fler digitala tjänster 

Antalet E-tjänster ska öka i 

Lessebo kommun 

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

täckningsgrad till hushållen. Nästa steg är att erbjuda fler digitala tjänster 

som ska underlätta för invånare och företag med sina ärenden hos 

Lessebo kommun. Målet om antalet E-tjänster får representera denna 

utveckling av digitala tjänster och varje verksamhet. Målet är satt utifrån 

att varje verksamhet arbetar vidare med kommunens 

digitaliseringsstrategi där fler digitala tjänster tas fram.  

Mäts genom egen mätning 

 Utgångsläge: 0 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Bättre service till invånare och företag 

Andelen som upplever 

servicen som bra eller mycket 

bra ska uppgå till 70 procent 

Service till invånare och företag behöver hela tiden utvecklas. En snabb 

och korrekt handläggning av ärenden och ett positivt bemötande har ett 

egenvärde som gör Lessebo kommun till en mer attraktiv plats att bo på 

samt driva företag i. Målet är satt utifrån ett önskat läge men det finns en 

osäkerhet kring utgångsläget då mätetalet är nytt.  Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, frågan om 

upplevd service 

 Utgångsläge: Saknas 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Attraktiv arbetsgivare 

Hållbart medarbetarindex 

HME ska uppgå till minst 

index 79 

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har nöjda medarbetare och 

dit folk vill söka sig, har Lessebo kommun bättre möjligheter att utföra 

uppdraget gentemot invånare och företag. Målet är satt utifrån att 

Lessebo kommun minst ska uppnå medeltalet för kommuner. Mätetalet är 

nytt och inte tidigare mätt i Lessebo kommun.  Mäts genom HME, egen mätning som 

redovisas i Kolada.  

Utgångsläge: Saknas 

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8 

 

                                     

                Digitaliseringsutveckling är prioriterat! Kommunens digitaliseringskoordinator stödjer 

                                              verksamheterna i detta viktiga utvecklingsarbete. 
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 Budgetförutsättningar 
 
Planperioden 2022–2025 är inte belastad av tidigare underskott.  

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden är oförändrad.  

2021 21:81      Oförändrad 

2022 21:81   

2023 21:81 

2024 21:81 

2025 21:81 

 

Befolkningsutveckling 

För planperioden har tidigare gjorts ett antagande om en ökning i antal invånare. 
Befolkningsutvecklingen under 2012 – 2017 innebar en ökning med 9,9 %. De sista tre åren 
har dock befolkningsutvecklingen gått tillbaka. Nuvarande budgetalternativ kommer att 
presenteras för kommunstyrelsen med ett antagande om en befolkning på 8 700 år 2022,  
8 800 år 2023, och sedan en ökning med 50 personer per år. Befolkningsutvecklingen framgår 
av tabellen och diagrammet nedan. Per den 18 maj uppgick invånarantalet till 8 626. Nya 
bostadsprojekt är på gång att färdigställas som bör innebära att antalet invånare kommer öka 
de kommande åren. 

  2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 

Totalt 8 760 8 806 8 780 8 733 8 655 

Födda 129 106 103 99 91 

Döda 85 99 105 84 89 

Inflyttning 478 807 415 482 557 

Utflyttning 704 771 569 630 686 

Invandring 449 273 162 113 62 

Utvandring 25 11 25 29 25 

 

 

8 500
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8 600
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8 900

Invånare 
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Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens 
budgetarbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av 
SKR. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge anledning till några 
ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 
 
När nyupplåningsbehov finns till investeringar sker upplåningen hos Kommuninvest.  
Kommuninvest har på föreningsstämman i april 2020 beslutat att genom årliga ökningar höja 
kommunernas insatskapital från 900 kr till 1300 kronor per invånare år 2024.  
 

Arbetsgivaravgift 

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Inför 2022 kommer de sammanlagda kalkylerade 
personalomkostnaderna uppgå till 40,15 %. 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos. 

Inflation 

Budget och plan innehåller inte någon fastställd finansiell uppräkning över tid, förutom för 
löneökningar och för de interkommunala ersättningarna gällande gymnasiet som 
kompenseras med 1 mkr. Översyn över prisuppgångar görs endast efter äskanden, i denna plan 
har till exempel uppjusteringar gjorts för ökade kostnader för Microsoft licenser. Att det inte 
finns en allmän uppräkning för exempelvis råvaror och förbrukningsmaterial utifrån prisindex 
för kommunal verksamhet gör att det måste till en effektivisering över tid hos nämnderna även 
vid en oförändrad ram.  

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för verksamhetsplanen i form av kapitalkostnader. Från 
2022 ändras aktiveringstidpunkten av investeringar från att aktiveras året efter investeringen 
är färdigställd till att en investering aktiveras månaden efter färdigställande vilket är i linje 
med god redovisningssed. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden. 
Internräntan sänks år 2022 till 1,25 % för både avgiftsfinansierad verksamhet och övriga 
verksamheter. Kapitalkostnaderna ökar kraftigt under perioden eftersom investeringsvolymen 
de senaste åren och även under planperioden är betydligt högre än de var under perioden 
2000–2017. 

Exploatering 

Kostnaden för investeringsdelen i exploateringsprojekt är upptaget i budget, medan ev. 
intäkter för försäljning av tomter ej budgeteras i driften. Detta ger att ev. försäljning av tomter 
endast påverkar utfallet positivt. 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas och beslutas i samband med nämnders framtagande 
av internbudget.  Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara en 
målsatt kostnadstäckning. Det gäller för VA-verksamheten som skall ha full kostnadstäckning. 
Förslag på nya taxor framtas av Samhällsbyggnadsnämnden och föreläggs kommun-
fullmäktige i särskild ordning. 
 
Avfallshanteringen sköts via det delägda bolaget SSAM (Södra Smålands avfall & miljö). Taxan 
i kommunen beslutas dock av respektive kommun. 
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Förfogande 

Medel för oförutsedda behov samt resurser för kostnadsutveckling föreslås för 2022. 
 

• Kommunfullmäktige       100 tkr 

• Kommunstyrelsen     200 tkr 

• Löneökning 2021-2022                        19 609 tkr 

• Förändring fastigheter ej utfördelat till nämnd   705 tkr 

• Övrigt      770 tkr 

Då lönerevisionen ännu inte är klar för 2021 eftersom de centrala parterna ej är 
färdigförhandlade för alla fackförbund är i skrivande stund ingen lönebudget utfördelad för 
2021 och därför ligger både löneökningar för 2021 och 2022 kvar som förfogande. 
 

Effektiviseringar 

Under flera av nämndernas avsnitt visas att effektiviseringar ska göras med visst belopp. I 

dessa fall är målet att verksamheterna ska hitta smartare och mer effektiva sätt att lösa sina 

uppgifter så kvalitén och omfattningen av verksamheten bibehålls eller förbättras även om 

tilldelningen av resurser sjunker något. Även verksamheter som inte fått något förändrat 

anslag såsom Barn- och utbildningsnämnden förväntas effektivisera och då genom att öka 

kvalitén utan ökade resurser, där ett av verksamhetsmålen är att fler elever ska bli behöriga 

till gymnasiet. 
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 Resultatbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

       

Kommunstyrelse/KLK 69 162 69 957 69 957 69 457 69 457 

       

Samhällsbyggnadsnämnd 22 893 22 198 22 198 21 948 21 948 

       

Myndighetsnämnd 257 257 257 257 257 

       

Barn o Utbildningsnämnd 287 544 287 828 284 833 286 331 285 281 

       

Socialnämnd 188 608 184 329 183 829 183 829 183 829 

       

Finans/intern/förfogande -6 464 31 831 43 526 62 178 80 228 

       

Varav Avskrivningar 28 700 33 400 35 900 37 700 39 900 

       

Verks. Nettokostnader -590 700 -596 400 -604 600 -624 000 -641 000 

       

Nettokostnadsförändring % 3,77% 0,96% 1,37% 3,21% 2,72% 

       

Skatteintäkter 588 600 606 500 621 500 637 000 655 900 

       

Resursförändring % 2,63% 3,04% 2,47% 2,49% 2,97% 

       

Finansiella intäkter 5 600 6 300 6 500 6 600 6 600 

       

Finansiella kostnader -5 000 -5 000 -5 500 -5 500 -6 100 

       

Årets resultat -1 500 11 400 17 900 14 100 15 400 

       

Invånare 1/11 året innan 8700 8700 8800 8850 8900 

 
Ej gjorda omfördelningar mellan nämnderna som inte påverkar resultatet, dessa göras i 

samband med internbudgetarbetet under hösten. 

• Internhyra 2022 

• Kapitalkostnader 2022 

• Löneökningar 2021 och 2022 
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 Balansbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR      

      
Anläggningstillgångar 637 312 655 592 676 142 698 712 745 562 

Omsättningstillgångar 181 406 185 633 190 737 195 360 200 014 

SUMMA TILLGÅNGAR 818 718 841 225 866 879 894 072 945 576 

      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      
OCH SKULDER      
      
Eget kapital 320 269 331 669 349 569 363 669 379 069 

därav årets resultat -1 500 11 400 17 900 14 100 15 400 

därav resultatutjämningsreserv 17 489 17 489 17 489 17 489 17 489 

      
Avsättningar(pensioner mm) 18 772 17 879 17 633 17 726 17 830 

      
Skulder      
Långfristiga skulder, lån 273 850 304 850 316 850 324 850 337 850 

därav ersättningslån 10 000 20 000 10 000 34 000 20 000 

Kortfristiga skulder 171 827 171 827 171 827 171 827 171 827 

Nyupplåning 34 000 15 000 11 000 16 000 39 000 

      
Summa skulder 479 677 491 677 499 677 512 677 548 677 

      
SUMMA EGET KAPITAL,      
AVSÄTTN. OCH SKULDER 818 718 841 225 866 879 894 072 945 576 

      
Soliditet 39,12% 39,43% 40,33% 40,68% 40,09% 

      
ANSVARSFÖRBINDELSER      
Pensionsförpliktelser 131 906 125 487 119 951 114 998 110 129 

Övr. ansvarsförbindelser 406 471 406 471 406 471 406 471 406 471 

      
Summa Ansvarsförbindelser/förpliktelser 538 377 531 958 526 422 521 469 516 600 
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 Finansieringsbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat -1 500 11 400 17 900 14 100 15 400 

Justering för av- och nedskrivningar 28 700 33 400 35 900 37 700 39 900 

Justering för gjorda avsättningar -1 803 -893 -246 93 104 

Just. för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring      
av rörelsekapital 25 397 43 907 53 554 51 893 55 404 

      
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 750 -4 000 -4 000 -4 050 -4 050 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löp. verksamheten 21 647 39 907 49 554 47 843 51 354 

      
INVESTERINGAR      
Investering i materiella anläggningstillgångar -95 967 -51 710 -55 800 -59 600 -87 100 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringsbidrag materiella anl. tillgångar 0 0 0 0 0 

Investering av finansiella anläggningstillgångar 0 -320 -1 000 -1 020 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -95 967 -52 030 -56 800 -60 620 -87 100 

      
FINANSIERING      
Nyupptagna lån 34 000 15 000 11 000 16 000 39 000 

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Ökning av kapitalförvaltning 0 0 0 0 0 

Minskning av kapitalförvaltning 0 0 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 350 350 350 350 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 31 350 12 350 8 350 13 350 36 350 

      
Årets kassaflöde -42 970 227 1 104 573 604 

      
Likvida medel vid årets början 43 117 147 374 1 478 2 051 

Likvida medel vid årets slut 147 374 1 478 2 051 2 655 
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 Investeringsbudget och plan 2022–2025 

 

(tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen        
Kommunledningskontor        
IT - Utrustning/Pc, Projektor, skrivare mm 7203 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Lokala system (servers, SAN, lagring) 7223 1 500 50 50 50 50 

Byte/uppgradering Budgetsystem  250     
Beslutsstödsystem  200     
Evolution    200    
Ny webb/intranät    400    
Köksutrustning 9410 200 200 200 200 200 

Mark/Byggnad, KS disp. 7199 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa Kommunledningskontoret  6 150 4 850 4 250 4 250 4 250 

        
Bibliotek/Fritidsanläggn.   Vht 3200/3400        
Bibliotek/inventarier 9108 50  50  50 

Fritidsanläggning, utskottets disp. 9101 100 100 100 100 100 

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser 9103 100 100 100 100 100 

Summa            Bibliotek/ Fritidsanläggningar  250 200 250 200 250 

        
Summa Kommunstyrelsen  6 400 5 050 4 500 4 450 4 500 

        
Samhällsbyggnadsnämnd        
Gata & Park                  Vht 2400/2500        
Gata/Park 7500 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Asfalt 75xx 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata 7xxx 100 2 100    
Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata 7xxx   200 2 500   
Gång cykel-väg Storgatan Hvtp västra-stationen 7551 4 500     
Summa                Gata & Park  7 600 6 300 6 500 4 000 4 000 

        
Vatten & Avlopp            Vht 8650–8670        
Vattenverk Skruv 7745 5 000 10 000    
VA-utredning 77xx 3 000 3 000 30 000 32 500 40 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA 7xxx 400 6 300 -1 500   
Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA 7xxx   400 6 000 -1 500  

Vatten & Avlopp      77xx 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Summa Vatten  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 
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(tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Fastigheter                  Vht 9750–9790        
Reinvesteringar, Komponent/Energi 8xxx 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1 822x     20 000 15 000 

Nyängskolan, ombyggnad *l 81xx 6 000 4 000    
Bikupan, skapa nya klassrum i bef. byggnad *1 81xx 3 000 7 000    
Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l 823x 4 000  2 000 15 000  

Utredning Äldreomsorgslokaler 8xxx 500     
Maskiner, lokalvård 8105 100 100 100 100 100 

Köksmaskiner 8102 500 500 500 500 500 

Summa Fastighet  20 100 17 600 8 600 41 600 21 600 

        
Maskiner                     Vht 9240        
Maskinbyten 8900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa maskiner  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

        
Summa Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 47 600 53 600 80 600 69 600 

        
Utbildningsnämnd        
Reinvestering undervisning BUN:s disp. 9204 500 500 500 500 500 

Inventarier Hackebackeskolan 92xx 2 000     
Inventarier Bikupan 92xx 660 500    
Inventarier Särskola 920x   250    
Inventarier Kvarndammskolan 92xx   900    
Inventarier Lustigkulla 92xx 150   400  

Inventarier vuxenutbildning 92xx 200     
Summa Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

        
Socialnämnd        
Äldreomsorg        
Tekniska hjälpmedel 9343 800 800 800 800 800 

Inventarier, äldreomsorg 9329 200 200 200 200 200 

Procapita verksamhetssystem 932x 700     
Inventarier, OF Korttids 93xx     150  

Summa Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 
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    2022 2023 2024 2025 2026 

TOTAL INVESTERING, netto       
Kommunstyrelsen/ KLK  6 400 5 050 4 500 4 450 4 500 

Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 47 600 53 600 80 600 69 600 

Barn- o Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 

T O T A L, netto  51 710 55 800 59 600 87 100 75 600 

        
Varav taxefinansierad del  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 

Skattefinansierad del  40 810 33 600 22 600 53 600 33 100 

T O T A L  51 710 55 800 59 600 87 100 75 600 

       
Not *1 = igångsättningstillstånd från KS 

krävs       
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 Driftbudget per nämnd, (tkr) 

 

Kommunstyrelsen 

Ansvarsområde 

Här redovisas den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
partistöd, revision, valnämnd och överförmyndaren. Nämndpolitisk verksamhet redovisas 
per nämnd. Partistöd utgår till samtliga representerade partier, 7 st. varav grundbidrag per 
parti uppgår till 6 338 kr och mandatstödet uppgår till 12 675 kr, med ett anslag på 488 tkr. 

Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar styr- och ledning samt kommunledningskontoret 
(KLK). Under kommunstyrelsen sorterar även näringslivsinsatser inklusive SydostLeader och 
AB Glasriket, destinationsutveckling, måltidsverksamheten, energi- och miljöfrågor d.v.s. 
hållbarhetsfrågor, kultur- och fritidsfrågor, fritidsgårdar, räddningstjänst (verksamheten 
bedrivs i kommunalförbund tillsammans med Uppvidinge och Tingsryds kommun) borgen och 
bidrag (t.ex. samlingslokaler och färdtjänst) samt kostnader för markreserv. Därtill har 
kommunen ett ansvar såsom arbetslöshetsnämnd att förebygga och minska verkningarna av 
arbetslöshet. Det är också förknippat med åtgärder för arbetet med integrationen av 
kommunens nyanlända.  

Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som 
koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under 
kommunfullmäktige.  

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Val till riksdag, region och kommun sker under 2022. 

Måltidsorganisationens besparing på 400 tkr som fanns i planen är omfördelad till Barn och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden. 

Diverse verksamhetsförändringar innebärande flera satsningar är upptagna i budgeten med  
1 955 tkr för 2022, men det finns även en effektivisering inlagd med 500 tkr. En viktig satsning 
är att förlänga koordinatortjänsten som ska fortsätta sitt arbete med att träffa invånare som är 
arbetslösa och som uppbär ekonomiskt bistånd. Hon fortsätter sitt arbete med att kartlägga, 
ge arbetsträning, skapa utbildningar och hålla kontakt med kommunens näringsliv. Under 
tiden vi har haft koordinatortjänsten har arbetslösheten minskat med ca 1%-enhet. I och med 
att vi haft igång ca 50 nystartsarbeten samtidigt har även belastningen på ekonomiskt bistånd 
minskat med drygt 2 miljoner kronor.  

En ambition är att få igång visselblåsarfunktionen under senhösten 2021 där vi samverkar med 
flera andra kommuner i länet för att hålla nere kostnaden. Vårt arbete med trygghetsskapande 
åtgärder kommer att fortsätta där det finns ytterligare kommunövergripande insatser som kan 
göras.  

Vi har idag en digitaliseringsstrategi, en digitaliseringsplan och arbetar med handlingsplaner. 
En förlängning av digitaliseringskoordinatorn behövs innan organisationen är självgående. Att 
arbeta med digitalisering innebär ett annat sätt att arbeta och att nyttja de digitala verktyg vi 
har. Detta kommer att medföra ökad service och tillgänglighet för våra medborgare, företagare 
och föreningar. 

Investeringsbudgeten ligger på 6,4 mkr för 2022 där IT-relaterade investeringar är den största 
posten. 
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Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Kommunfullmäktige 730 761 761 761 761 

Kommunstyrelsen 2089 2 035 2 035 2 035 2 035 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 831 773 773 773 773 

Valnämnd 10 11 411 11 11 

Överförmyndare 990 1 090 1 090 1 090 1 090 

Summa 5 138 5 158 5 558 5 158 5 158 

 
 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Styr- & ledning 3 257 2 013 2 013 2 013 2 013 

Kommunledningskontoret 19 834 23 653 23 353 23 353 23 153 

Näringsliv 2 271 2 380 2 380 2 380 2 380 

Bibliotek 5 498 4 735 4 735 4 735 4 735 

Kultur, Fritid & Turism 8 864 11 611 11 551 11 551 11 551 

Färdtjänst 1 744 1 695 1 695 1 695 1 695 

Arbetsmarknadsenheten 5 989 6 090 5 490 5 490 5 490 

Räddningstjänst 11 765 11 169 11 169 11 169 11 169 

Måltidsverksamhet 998 100 0 0 0 

Mark, beredskap mm -798 558 558 558 558 

Summa 59 421 64 004 62 944 62 944 62 744 

      
Totalt KS 64 559 69 162 68 502 68 102 67 902 

 

Verksamhetsförändringar   2022 2023 2024 

Verksamhetsförändringar 
 

1 955 2 355 2 055 

Effektiviseringar  
 -500 -500 -500 

Totalt   1 455 1 855 1 555 

      
Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 69 957 69 957 69 457 
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Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 
Budget 2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Kommunledningskontoret 2 650 3 200 4 950 3 650 3 050 

Bibliotek 0 0 50 0 50 

Kultur, Fritid & Turism 1 505 200 200 200 200 

Måltidsverksamhet 411 200 200 200 200 

Mark, beredskap mm 0 1 000 1 000 1 000 1 000 

Totalt 4 566 4 600 6 400 5 050 4 500 
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Samhällsbyggnadsnämnd 

Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsförvaltningen äger och förvaltar de kommunala fastigheterna. Därtill 
förvaltas gator och parkytor. Kommunens skogsinnehav förvaltas av Skogssällskapet på 
entreprenad. Nämnden är affärsdrivande i delen av vatten och avlopp. Nämndens 
ansvarsområde innehåller också upphandlingsfrågor och vara trafiknämnd samt hantera 
bostadsanpassningsbidrag. 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Alkoholtillstånd (netto 155 tkr) flyttas från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
from 2022. 

Effektiviseringar i driften om 200 tkr ska göras under 2022. 

De största investeringarna kommer göras inom vatten och fastighet. 

 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Politisk vht o adm. 4 605 5 150 5 150 5 150 5 150 

Gata, park 15 517 12 367 12 117 12 117 12 117 

Plan och Bygg 1 611 1 112 1 112 1 112 862 

Miljö och Hälsoskydd 2 175 2 329 2 484 2 484 2 484 

Interna arbeten 0 0 0 0 0 

Externa arbeten 0 0 0 0 0 

Fastigheter 4 236 1 935 1 535 1 535 1 535 

Va 2 943 0 0 0 0 

Totalt 31 087 22 893 22 398 22 398 22 148 

 

Verksamhetsförändringar   2022 2023 2024 

Effektiviseringar  
 -200 -200 -200 

Totalt   -200 -200 -200 

      
Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 

 22 198 22 198 21 948 
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Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 
Budget 2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Gata, park 9 260 7 500 7 600 6 300 6 500 

Vatten och avlopp 2 393 8 500 10 900 22 200 37 000 

Interna arbeten/maskiner 0 1 500 1 500 1 500 1 500 

Fastigheter 65 422 53 150 20 100 17 600 8 600 

Totalt 77 076 70 650 40 100 47 600 53 600 
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Myndighetsnämnd 

Ansvarsområde 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom viss myndighetsutövning, samt är 
avgörande i ärenden där kommunen är part och beslutsfattare (s.k. jävsnämnd). 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Inga planerade förändringar för tillfället. 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Politisk vht 208 257 257 257 257 

Totalt 208 257 257 257 257 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Inga investeringar görs inom nämndens ansvarsområde.
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Barn- och utbildningsnämnd 

Ansvarsområde 

Kunskapandet, lärandet, går som en röd tråd genom nämndens verksamhet; förskola, 
fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Därtill har nämnden ansvar för kommunens kulturskola.  

Nämndens uppdrag är tydligt: skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att bli redo 
för framtiden. 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Hur stora resurser som behövs på grund av förändringar i barn- och elevantal stäms av årligen 
och hänsyn är tagen till detta i presenterad budget och plan. 

Inga andra verksamhetsförändringar tas upp. 

Investeringar i inventarier görs, där den största delen avser tillbyggnaden av 
Hackebackeskolan. 

Antal barn/elever 

 2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 2022 2023 2024 2025 

1–5 år 

Förskola (inskrivna) 

498 524 496 458 449 440 435 

6–16 år 

Förskoleklass & grundskola 

1136 1086 1088 1122 1127 1123 1114 

 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht och administration 7 060 6 765 6 730 7 240 7 240 

Kulturskola 4 666 4 150 3 612 3 887 3 887 

Förskolor 64 622 63 075 64 203 63 154 62 914 

Fritidshem 7 918 7 458 7 370 7 233 7 233 

Grundskola F-9 127 747 130 549 130 946 128 012 126 985 

Särskola 11 875 13 596 14 204 14 945 14 945 

Gymnasieskola 49 392 49 502 49 736 48 845 51 245 

Vuxenutbildning 2 545 12 449 11 972 11 757 11 757 

Totalt 275 824 287 544 288 773 285 073 286 206 
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Verksamhetsförändringar     2022 2023 2024 

Förskola, volym  -360 -255 -410 

Grundskola, volym   -525 -360 35 

Gymnasiet, volym  -60 375 500 

Totalt     -945 -240 125 

      
Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 

 287 828 284 833 286 331 

 

 Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Inventarier 1 795 1 100 3 510 2 150 500 

Totalt 1 795 1 100 3 510 2 150 500 
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Socialnämnd 

Ansvarsområde 

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar fyra olika verksamhetsområden. Dessa är: 

- Vård och Omsorg: Äldreomsorg samt Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

- Kommunal hälso- och sjukvård: Hemsjukvård (HSL) och Rehab 

- Individ- och familjeomsorg (IFO) inkluderande flyktingverksamhet 

- Bostadsverksamhet  

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Förslag från socialnämnden om verksamhetsförändringar på -1 300 tkr för 2022.  

Intäkterna från Migrationsverket har minskat markant från 2018 till 2021 medan 

kommunens kostnader inte minskat i samma takt, vilket har orsakat budgetöverskridanden. 

Intäkterna fortsätter minska även 2022 och 2023, schablonersättningen fasas helt ut och 

kostnaderna måste minska i snabbare takt än de hittills gjort. Ytterligare effektiviseringar 

förutom föreslagna verksamhetsförändringar behöver göras med motsvarande – 4 200 tkr.   

Alkoholtillstånd (netto 155 tkr) flyttas från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
från och med 2022. 

 

Antal invånare över 65 år  

Årtal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

65–79 1 508 1 507 1 515 1 545  1 553 1 514 1 495 

80–89 399 425 430 412 424 457 498 

90- 112 104 109 105 102 100 92 

Totalt 2 019 2 036 2 054 2 062 2 079 2 071 2 085 

 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

innan vht-

förändring 

Plan 

2023 

Plan   

2024 

Politisk vht och administration 6 674 8 121 7 965 7 965 7 965 

Äldreomsorg 83 774 83 882 83 766 84 112 84 112 

Hemsjukvård rehab 23 397 23 732 23 732 23 732 23 732 

Omsorg Funktionsnedsättning 44 593 47 116 49 314 48 815 48 815 

Individ och familjeomsorg 46 896 25 502 24 797 24 450 24 450 

Bostadsverksamhet -175 255 255 255 255 

Totalt 205 159 188 608 189 829 189 329 189 329 

 

 

333



Lessebo kommun | Driftbudget per nämnd 35 

 

 

Verksamhetsförändringar     2022 2023 2024 

Effektiviseringar   -4 200 -1 400 -800 

Verksamhetsförändringar   -1 300 -4 100 -4 700 

Totalt     -5 500 -5 500 -5 500 

      
Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 

 184 329 183 829 183 829 

     

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

 1 476 1 000 1 700 1 000 1 000 

Totalt 1 476 1 000 1 700 1 000 1 000 
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 Inledning 
 

Kommunens budget med plan för kommande tre år är ett centralt dokument för att styra den 
kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Beslut om budgeten fattas av 
kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Budgetens roll är att inom 
de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål 
och inriktningar. Mål- och verksamhetsstyrningen ska stödja verksamheternas arbete med 
att nyttja resurserna effektivt och att tillhandahålla tjänster med hög kvalité. 

I budgeten tilldelas nämnderna ekonomiska ramar för sin verksamhet och utifrån dessa 
arbetar nämnderna fram en internbudget för 2022. Varje nämnd ansvarar för, förutom att 
säkra sitt basuppdrag, att genom internbudgeten bidra till utveckling i enlighet med 
fullmäktiges budget.  

Den 22 december i fjol fattade kommunstyrelsen beslut om en uppdaterad budgetprocess 
som framtagandet av denna rambudget bedrivs efter. De tydligaste förändringarna i 
processen  jämfört med tidigare är att arbetet med att ta fram budgeten påbörjas tidigare och 
att fler tillfällen finns inplanerade för politisk dialog. 

 

 
 

Budgetarbetet påbörjades i januari då företaget Finanslogik tillsammans med ekonomi-
avdelningen höll en workshop med KSAU, som är budgetberedning, på temat att skapa en 
gemensam bild av hur beslut om investeringar, resultatnivåer och annat kommer att påverka 
kommunens framtida ställning. 

Därefter, den 3 februari, hölls en heldags digital budgetuppstart med KSAU och presidierna 
för samtliga nämnder och bolagsstyrelser där omvärldsanalyser presenterades och där fokus i 
övrigt var kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska utmaningar och vilka 
möjliga vägval som finns. Där fanns också med ett informationspass med inriktning på 
digitaliserings-utveckling.  

I början av mars i samband med färdigställandet av årsbokslutet för 2020 träffade respektive 
förvaltnings presidium och förvaltningschef kommunstyrelsens presidium för genomgång av 
siffrorna och i detta sammanhang efterfrågade kommunledningskontoret nämndernas behov 
av resurser för kommande budgetår.  

Under budgetprocessens gång har information givits om det pågående arbetet till samtliga 
politiska partier som är representerade i fullmäktige för att nå en bred förankring och 
budgetberedningen har vid något tillfälle varit förstärkt med nämndernas ordförande som 
haft möjlighet att ge input. Nämndernas verksamheter hänger ihop med varandra och man 
behöver se både helheten och de olika delarna.  Frågor som särskilt har belysts har exv. varit 
vikten av att växa i finansiell balans, investeringsnivåer, verksamhetsförändringar och 
effektiviseringar. 

Verksamhetsmål och finansiella mål, redovisas under egna rubriker, och ingår som underlag i 
årsbudget 2022 med verksamhetsplan 2023–2025. 
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Befolkningen har inte ökat i den takt de senaste årens budgetar beräknat, nybyggnation av 
lägenheter och villor gör att denna budget och plan räknar med en något ökad folkmängd 
jämfört med utfallet vid årsskiftet 2020/2021 som var 8 655 personer. Budget 2022 är 
beräknad på ett invånarantal om 8 700 personer med en ökning med 100 personer till året 
efter och därefter en ökning om 50 personer per år. I jämförelse med den plan som 
beslutades i fjol för 2022 så är invånarantalet i denna budget 100 personer lägre, vilket 
påverkar skatteintäkterna negativt. 

De tilldelade ramarna innehåller inte någon fastställd finansiell uppräkning över tid, förutom 
för löneökningar och för de interkommunala ersättningarna gällande gymnasiet. Översyn 
över prisuppgångar görs endast efter äskanden, i denna plan har till exempel uppjusteringar 
gjorts för ökade kostnader för Microsoft licenser. Att det inte finns en allmän uppräkning för 
exempelvis råvaror och förbrukningsmaterial utifrån prisindex för kommunal verksamhet 
gör att det måste till en effektivisering över tid hos nämnderna även vid en oförändrad ram.  

Det är viktigt att god ekonomisk hushållning bibehålls och när investeringsnivåerna nu från 
2018 och framåt under planperioden ligger betydligt högre än det snitt som legat på 27 
mkr/år under åren 2000–2017 är det viktigt att de finansiella måltalen ses över. En högre 
investeringstakt ger stigande avskrivningar och ökade lån/räntekostnader under perioden. 
Det långsiktiga resultatmålet ökas till 2% av skatter och bidrag.   

Det har inte fattats något beslut om hur kommunen ska gå vidare med investeringar eller 
renoveringar i särskilt boende. Investeringen för att bygga Ett nytt särskilt boende eller 
renovera alla de fyra nuvarande boendena är ungefär lika stor ca 160–170 mkr, det skulle bli 
väldigt olika konsekvenser avseende personal- och driftkostnader beroende på vilket 
alternativ som väljs och därför har valet gjorts att inte ta med något av förslagen i denna 
budget och plan.  

Moderaternas linje i denna fråga är att kommunen måste ha trygghetsboende med 
gemensamma samlingslokaler i fyra orter. I valet mellan ett särskilt boende och renovering 
av de fyra nuvarande väljer vi renovering. 

För att komma framåt i frågan finns 500 tkr avsatta i budgeten för fortsatt utredning kring 
framtida äldreomsorgslokaler. 

Budgetens roll är att ange de ekonomiska ramarna och vilka mål kommunen ska styra mot. 
Enligt tidplanen skall nämnderna besluta om internbudget 2022 senast den 16 december. 

 

             

338



Lessebo kommun | Kommunstyrelsens andre vice ordförande har ordet 5 

 

 Kommunstyrelsens andre vice ordförande har ordet 

 (IW text nedan)Kommunstyrelsens ordförande har t 
Här presenterar vi en moderat budget med ansvar och tillförsikt.  
 
Kommunfullmäktiges budget är Lessebo Kommuns främsta styrdokument för att leda 
utvecklingen framåt och i önskad riktning. Budgeten anger de ekonomiska ramarna och 
inriktningar med prioriteringar. De angivna målen ska konkretiseras, efterlevas och följas 
upp. Styrelser och nämnder har en skyldighet att vidta åtgärder för att inte överskrida sin 
fastställda budget. 
 
Så här långt kan vi Moderater i Lessebo kommun instämma med vad kommunstyrelsens 
ordförande har framfört. Vi tror dock inte att målet att uppnå 10 000 invånare till år 2025 
kan nås. Vi ser det redan nu som realistiskt att räkna med 8 700 invånare 2022 med målet att 
nå 8900 invånare 2025. Förutsättningen för en god kommunal service är att ett rimligt 
skatteuttag görs från våra invånare. En redan hög skattesats gör inte kommunen mer 
attraktiv att vilja flytta till. Denna budget syftar till en ekonomi i balans med oförändrad 
skattesats. Målet är möjligheten till framtida skattesänkningar för att göra kommunen mer 
attraktivt att bo och vilja flytta till. 
 
Arbetslösheten med alla dess negativa konsekvenser slår hårt i kommunen och här har 
kommunen en av sina största utmaningar. Familjer lever på försörjningsstöd och många 
nyanlända är dåligt rustade för den svenska arbetsmarknaden. Lessebolöftet eller 
Lessebomodellen som de styrande vill kalla den, är ett åtagande med tydlig arbetslinje för 
alla kommuninvånare. Detta innebär tydliga krav på motprestation för bidrag och positiv 
förväntan om arbetsförmåga. En arbetsmarknad för alla kommuninvånare. Förbättrad 
matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Modellen innebär också individanpassade 
insatser och en vuxenutbildning med fokus på kompetensförsörjning till brist yrken. Detta 
ger i sig fler i arbete och färre som är beroende av försörjningsstöd.  
 
Kommuninvånarna upplever en ökad otrygghet. Så kan vi inte ha det i vår kommun. Vi 
Moderater vill ha en trygg kommun där alla kan ta en kvällspromenad utan att känna oro 
eller bli utsatt för kränkningar. Skolor och andra kommunala fastigheter måste tillåtas ha 
kamera övervakning. Vid oroligheter och störningar ska väktare tillkallas. Fler nattvandrare 
och fältassistenter, när så behövs, för en tryggare miljö både i hemmet och i övriga samhället.  
  
Byggklar industri och verksamhetsmark är något vi har lyft tidigare år och nu gör vi en rejäl  
investering med början i Hovmantorp utmed 25:an för att sedan fortsätta i Lessebo, Kosta 
och Skruv. Det behövs nyetableringar av företag och entreprenörer för att skapa nya 
arbetsplatser. Det är betydligt lättare att starta en verksamhet om marken inte är en skog  
utan är en välförberedd industritomt som dessutom  är marknadsförd genom alla 
kommunens olika kanaler.  
  
Förutsättningarna för att nå ett ökat invånarantal  finns delvis genom att det byggts en hel 
del lägenheter och villor  de senaste åren och flera bostäder är på gång. Det råder ingen 
tvekan om att inflyttande gärna vill ha närhet till natur och sjö. Attraktiva tomter i natur eller 
sjönära miljöer måste kunna erbjudas de som vill flytta till kommunen. En behovsuppföljning 
rörande renovering och modernisering av skolor och förskolor är viktiga för att främja 
inflyttning och för att skapa attraktiva arbetsplatser. 
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Vi Moderater tror på valfrihet. Det är du som individ som ska välja var du vill bo även när du 
blir äldre. När man inte vill eller kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänsten ska det finnas 
trygghetsboende med gemensamma utrymmen i våra fyra orter.  
 
Om arbetslösheten är den största utmaningen för Lessebo kommun så är skolan säkerligen 
den näst största utmaningen. De flesta av Lessebo kommuns skolor har ett socioekonomiskt 
index i paritet med utanförskaps områdena i våra större städer. Den största faktorn för att få 
ett arbete i dag är en avlutad gymnasieutbildning. Då måste behörigheten till gymnasiet för 
Lessebo kommuns elever öka. Idag ligger den lite under 65%. Med ökad studie ro och 
trygghet i skolan framför allt i Bikupan med fler kuratorer och andra trygghets ökande 
insatser ska studie resultaten öka. Elever och personal ska ha en bra och trygg arbetsmiljö 
både i och runt skolorna. 
 
I år fyller Lessebo kommun 50 år och med rådande omständigheter kanske inte firandet blir 
som det är tänkt. Vi Moderater ser med tillförsikt på framtiden och hoppas att de 
nästkommande 50 åren att Lessebo kommun blir moderat styrt. Vi vill att förvaltningarna 
samarbetar mer och att vi som kommun kan samverka mer med våra grannkommuner. 
 
Nedan återfinns Moderaternas förslag i korthet: 
 
 

• Öka investeringarna för byggklar industrimark med 4 miljoner kronor  

 

• Öka ramen för BUN med 1 miljon kronor för kurator och andra trygghets insatser 

 

• Införa Lessebolöftet för minskad arbetslöshet och bidragsberoende  

 

• Ett nytt Mål: Barn och ungas fritidssysselsättning ska öka 

 

• Resultatmål 2 % 12,2 miljoner kronor  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Dackling 
kommunstyrelsens andre vice ordförande  
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 Nettodriftkostnad per nämnd/Nettoinvestering 2022 
 

Nettodriftkostnad per nämnd 2022 

 
Nettodrift, 

2022  Tkr  Nettoinvest, 2022 Tkr 

KS / Klk  69 457  Gator,park  7 600 

Samhällsbyggnad  21 698  Ks/Mark/Byggnad  5 000 

Myndighetsnämnd  257  Va  10 900 

Barn & Utbildning  288 828  Kultur & Fritid  250 

Socialnämnd  183 529  Fastigheter  20 100 

Finansiering  31 831  Ks - IT  4 500 

    Inventarier,övr  7 360 

       

  595 600    55 710 

 

Nettoinvesteringar 2022 
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Omvärldsanalys  

 

Samhällsekonomisk utveckling 

Kommunsektorn har en utmanande tid framför sig där det blir fler yngre och äldre i 

samhället men relativt sett färre som arbetar och betalar skatt. Kommunerna behöver klara 

av ett allt större uppdrag med mindre pengar. Behovet av tydliga prioriteringar, nya och 

innovativa 

lösningar och samarbeten växer för att säkra en hållbar utveckling och välfärd. 

 

Information från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 21:20 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot 

normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 

räknar SKR med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i 

produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. 

Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något 

lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 

förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 

2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.  

SKR:s prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. Det är en effekt 

av den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst. Antalet sysselsatta minskade, en 

mindre andel av de sysselsatta arbetade (eftersom fler var frånvarande) och den arbetade 

tiden per person minskade kraftigt. Det motverkas visserligen av omfattande utbetalningar 

av permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, men 

lönesumman växte ändå med mindre än en procent. Samtidigt ökade visserligen inkomster 

från arbetslöshetsersättning och sjukpenning mycket kraftigt, till stor del en följd av covid-

19-pandemin och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna.  

Skatteunderlagstillväxten ser ändå ut att ha stannat en bit över två procent. 
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Under tredje kvartalet 2020 inleddes en snabb konjunkturåterhämtning. Men när pandemins 

andra våg vällde in under senare delen av hösten upphörde återhämtningen nästan helt och 

den går fortfarande på sparlåga. Trots det räknar SKR med att lönesumman ökar betydligt 

mer 2021 än 2020. Det beror främst på att de prognostiserar tilltagande ökning av arbetade 

timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av 

befolkningen då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå 

till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men 

arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är att SKR räknar med 

en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021. 

Konjunkturåterhämtningen ger tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2022 

För nästa år visar SKR:s beräkningar att skatteunderlagstillväxten tilltar till den historiska 

trenden, för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till väsentligt lägre ökningstal. De bygger på 

SKR:s scenario för den samhällsekonomiska utvecklingen, som efter 2021 innebär stadig 

konjunkturförbättring med ihållande stor ökning av arbetade timmar, framförallt 2022. 

Därefter ökar arbetade timmar långsammare men ändå i relativt hög takt både 2023 och 

2024, då arbetsmarknaden når konjunkturell balans. Löneökningarna tilltar gradvis i vår 

framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med 

antagandet om låg inflation, liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin. 
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Den underliggande utvecklingen 

 
Skatteunderlagets utveckling påverkas av flera regelförändringar vars effekter på regioners 

och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella 

statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den 

faktiska alla år 2020–2023 (diagram 1). Både år 2020 och 2021 drar ytterligare höjning av 

grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska ökningen. Det motverkas delvis 

av ändrade värden för förmånsbilar 2021, men nettoeffekten är negativ. ÅR 2022 ökar 

effekten av ändrade värden för förmånsbilarna något, vilket ger en underliggande 

ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar effekten av ändrade 

värden för förmånsbilar ytterligare samtidigt som höjd riktålder i pensionssystemet minskar 

grundavdragen. Båda dess höjer den faktiska ökningstakten jämfört med den underliggande. 
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 God ekonomisk hushållning och finansiella mål  
 

Kommunallagen slår fast att kommuner och kommunkoncerner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Det gäller på både kort och lång sikt. Begreppet god ekonomisk 
hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur 
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid 
budgetårets slut. Budgeten ska även innehålla en flerårsplan för ekonomin. De finansiella 
mål och verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.  

Lessebo kommun har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Syftet med 
riktlinjerna är att ge en uttolkning av vad som är god ekonomisk hushållning för Lessebo 
kommun samt att reglera utformningen och användningen av resultatutjämningsreserven 
(RUR).  

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 
kommande generationer betalar för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa 
ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för 
låg finansieringsgrad. God ekonomisk hushållning ska gälla oavsett om verksamheten bedrivs 
i förvaltnings eller bolagsform, därmed blir koncernperspektivet allt viktigare som 
utgångspunkt för styrningen.  

Syftet med att ha en resultatutjämningsreserv är att ge möjlighet till att utjämna svängningar 
i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 

RUR ska användas ansvarsfullt och med stor försiktighet. Den får inte användas för att 
undvika eller skjuta fram långsiktigt nödvändiga beslut om effektivisering eller förändring av 
verksamhet utifrån andra faktorer än just konjunktursvängningar, till exempel anpassningar 
utifrån förändringar i demografin. Enligt Lessebo kommuns beslut är riktvärdet för när det 
är tillåtet att disponera medel ur RUR när den årliga tillväxten i det underliggande 
skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.  

Medel från RUR får användas för att täcka upp till maxnivån för en normalskatte-
underlagstillväxt. I 2021 års budget planeras uttag från RUR med 1,5 mkr. Enligt SKR:s 
prognoser är konjunkturläget sådant att det inte är möjligt att disponera medel från RUR för 
budgetår 2022. 
 

 
 Bild ur SKR:s cirkulär 21:20  från den 29 april 2021   
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God ekonomisk hushållning  

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas 
pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. 
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning.  

Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika 
verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, d.v.s. koppling mellan ekonomi och 
verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt.  
 
Det behövs positiva resultat för att finansiera investeringar och värdesäkra anläggnings-
tillgångar, för att beakta samtliga pensionsåtaganden, för utveckling och för att konjunktur-
anpassa resultatet. Kommunen har byggt upp soliditeten under en period genom att inte 
nyttja alla tilldelade medel för nyanlända och genom att hålla nere investeringarna. De 
senare åren har dock investeringsnivån gått upp betydligt och även om resultatet för 2020 
var bra så sjönk soliditeten något.  

 

 
För framtiden är det mycket viktigt att ekonomin utvecklas i finansiell balans. Särskilt 
eftersom budgeten för 2021 är svag och anpassad till den lågkonjunktur vi är inne i. Ett 
konjunktur-anpassat resultat innebär att under goda tider ha ett större positivt resultat och 
under sämre tider ett mindre positivt resultat. Covid 19 har bidragit till en konjunktursvacka 
och i budget 2021 finns ett planerat uttag från RUR med 1,5 mkr för att nå balanskravet. Det 
planerade uttaget 2021 om 1,5 mkr är samma belopp som sattes av till RUR under 2020 när 
kommunen hade ett bra resultat. 
 
I detta dokument finns budget 2021 med som jämförelse. I sammanhanget med god 
ekonomisk hushållning är det angeläget att påtala vikten av budgetföljsamhet. Resultatet för 
det första tertialet 2021 är precis färdigställt vid denna budgets utskick för beslut och för 
årets första fyra månader visar Socialnämnden ett större underskott och deras prognos för 
helår 2021 är ett budgetöverdrag med 22 mkr. Helårsprognosen för kommunen som helhet 
för 2021 ligger på -13,6 mkr d v s 12,1 mkr sämre resultat än budgeterat. Skulle prognosen 
vara verklighet när året är slut kommer nyckeltalen att försämras mot det som nu redovisas i 
budget 2021. I resultatinformationen för april prognostiseras balanskravsresultatet bli 
negativt för helåret 2021, vilket om prognosen uppfylls får konsekvenser på kommande år.  

En annan viktig parameter för god ekonomisk hushållning är att ha rimliga 
investeringsnivåer och att ha en plan för finansiering av investeringarna. Lessebo kommun 
kommer under planperioden att göra investeringar i bland annat förskolor och skolor som 
innebär upptagande av nya lån. På längre sikt är det viktigt med att komplettera dagens 
finansiella målsättningar med ett mål för självfinansieringsgrad, som mäts förslagsvis under 
en rullande femårsperiod.  

 
 

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat, tkr 20 818 8 856 -10 434 43 016 51 255 24 369

Nettoinvesteringar, tkr 84 912 88 239 69 280 23 004 27 984 26 096

Soliditet 41% 43% 41% 42% 37% 30%

Soliditet fullfondering 23% 22% 20% 18% 11% 3%
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Lessebo kommuns finansiella mål år 2022  

Målen för god ekonomisk hushållning ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i 
samband med beslut om budget.  

 
Målen för 2022 är 

 

• Resultat efter finansnetto:  Det långsiktiga målet är att resultatet ska uppgå  

    till minst 2% av skatteintäkterna inkl. bidrag. 

    För 2022 sätts målet till 12,2 miljoner kronor 

 

 

• Soliditet:   Kommuntotal: Högre än 39% 

Skattefinansierad: Högre än 49% 
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 Mål och riktlinjer för verksamheten  
 

Det finns ett naturligt egenintresse för varje organisation att medvetet driva verksamheten 
mot tydliga mål och att vinnlägga sig om att återberätta för uppdragsgivarna vad man 
åstadkommit. Mål och riktlinjer är liksom uppföljning viktiga politiska instrument.  

Genom att formulera tydliga mål och riktlinjer har de förtroendevalda möjlighet att staka ut 
den politiska färdriktningen. Fullmäktige tydliggör nämndernas uppdrag och nämnderna 
tydliggör vad tjänstemannaorganisationen skall utföra. Genom uppföljningen riktas intresset 
mot vad som åstadkoms och de förtroendevalda får underlag för ansvarsutkrävande och 
behov av förnyade insatser. Lagstiftningen understryker denna betydelse. Lagstiftaren har 
valt att inte närmare precisera vad man menar med mål och riktlinjer eller hur sådana bäst 
formuleras och tillämpas. Detta får inte tolkas som att vi skall slå oss till ro och vara nöjda 
med det arbete som sker idag. Avsaknaden av preciseringar får snarast tolkas som att den 
framtida utvecklingen kan ta olika vägar och att det för närvarande varken är möjligt eller 
önskvärt att peka ut en bästa väg.  

Öppenheten är positiv och ger varje kommun och region möjlighet att fortsätta utveckla sitt 
arbete med att tydliggöra mål och riktlinjer utifrån de olika ansatser som valts.  

 

Vision för Lessebo kommun 
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Agenda 2030 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en social, 

ekologiskt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommunerna har en viktig roll i 

genomförandet, bland annat skola, omsorg och samhällsplanering är verksamheter som 

direkt eller indirekt kan kopplas till delmål i agenda 2030. Vi är inne i ett årtionde där det är 

viktigt att få saker att hända och tänka framåt. Där vi klarar kombinationen av att 

framgångsrikt styra den pågående verksamheten samtidigt som vi skapar utrymme att tänka 

bortom och utmanar våra rutiner, system och skapar något nytt och eftersträvansvärt.  

 

 

Verksamhetsmålen 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens vision och Agenda 2030. De är 

även kopplade till kommunens utvecklingsstrategi och de tre målområdena är desamma som 

i utvecklingsstrategin. Målen uppdateras årligen, i år har vi lagt till barn och ungas 

fritidssysselsättning och att antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun. 

Verksamhetsmålen för 2022 finns inom tre målområden: 
 

        Boende och livskvalité 
 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål är en del av styrkedjan i Lessebo kommun. Målen följs upp utifrån 
de mått som kommunen anger.   Till målen kopplas strategier som alla nämnder och bolag 
ska arbeta efter och sätta upp egna aktiviteter som bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål. Nyckeltalen fungerar som indikatorer och hjälper till att se om 
måluppfyllelsen är på rätt väg.  
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Minskad arbetslöshet  

Lessebolöftet är en nyckel till att minska arbetslösheten och genom vuxenutbildning matcha 
arbetslösa till praktik och senare anställning. Det förutsätter att det blir fler företag och 
entreprenörer som kan anställa. Förbered industrimark möjliggör snabbare nyetableringar. 

 

Ökad upplevd trygghet  

Alla ska känna sådan trygghet i sin boendemiljö  att de kan ta en kvällspromenad.  På vissa 
platser behövs utökade bevakningstjänster och  övervakningskameror.  

 

Fler invånare 

Attraktiva tomter och lägenheter  i såväl kommunens tätorter som på landsbygden ökar 
förutsättningarna att locka nya invånare och få fler som vill bosätta sig i kommunen.  

 

Fler ska bli behöriga till gymnasiet  

Det krävs studiero  i skolan  och fler vuxna i skolan. Vi avsätter medel för fler kuratorer.  

 

Tryggheten ska öka bland unga 

Alla barn och unga ska känna sig trygga i samhället och i skolan. 

 

Fler barn och unga ska ha en aktiv fritid 

Andelen barn och unga som har en aktiv fritid ska öka. Öppna fritidsgårdar med fritidsledare 
som uppmuntrar till sysselsättning minskar risken för  brott och skadegörelse. Idrott och 
kulturföreningar är viktiga för barn och ungas uppväxt och ger en sund fritidssysselsättning  

 

Fler digitala tjänster  

Antalet E-tjänster ska utvecklas så att fler ärenden  kan handläggas digitalt och medföra 
snabbare handläggning. 

 

Bättre service till invånare och företag  

Kommunens hemsida  bör   omarbetas och göras tydlig och lätt att hantera för medborgare 
och företagare. Kommunens bemötande och service till medborgarna ska vara tydlig och 
korrekt.  

 

Attraktiv  arbetsgivare  

Lessebo kommun är till för kommuninvånarna och då måste kommunen vara en bra 
arbetsgivare så att medarbetarna gör ett bra jobb. 
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Boende och livskvalité 

Minskad arbetslöshet 

 Den totala arbetslösheten 

ska minska till 13,0 % 

Argenombetslöshegten är för hög i Lessebo kommun. En lägre arbetslöshet får 

positiva effekter för individen och dess familj i form av egen försörjning och ökad 

självkänsla. Fler i arbetskraften med egna inkomster bidrar också positivt till 

skatteintäkter för Lessebo kommun och minskar utgifter för ekonomiskt bistånd. 

Målet är satt utifrån att det finns förutsättningar att genomföra 

arbetsmarknadsinsatser från kommunens sida och att konjunkturläget håller i 

sig.  

Mäts genom Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik.  

Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021) 

Gebom 

 

 

 

 

 

 

Ökad upplevd trygghet 

Den upplevda tryggheten 

bland invånarna ska 

förbättras till index 1,98 

Den upplevda tryggheten i Lessebo kommun är för låg. Det finns en oro för att bli 

utsatt för inbrott och det finns platser som upplevs som otrygga. Antalet anmälda 

brott är samtidigt få. En tryggare befolkning är i sig positivt och bidrar också till 

en attraktivitet för Lessebo kommun som geografisk yta. Målet är satt utifrån att 

det gemensamma arbete som polis och kommunen genomför fortsätter.  Polisens trygghetsmätning 

Utgångsläge: 2,16  (2020) 

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1 

Fler invånare 

Antalet invånare i 

kommunen ska öka till 8 

800 personer 

I Lessebo kommun utvecklingsstrategi slås fast att fler invånare behövs för att 

säkra en god välfärd och kommunal service för Lessebo kommuns invånare och 

företag. Målet är satt utifrån att planerade nya bostäder och 

marknadsföringsinsatser genomförs.  Mäts genom invånarantal (SCB). 

Utgångsläge: 8 655  (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Andelen elever som går ut 

grundskolan och har 

behörighet till gymnasiet 

ska öka till 70 % 

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet och genomförd gymnasieskola 

är i en nyckel in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar av 

grundskolan behörighet ökar chanserna för Lessebo kommuns unga. 

Målet är satt utifrån att utvecklingsarbetet i Lessebo kommuns skolor 

fortsätter samt att unga får chansen till en trygg uppväxtmiljö där man 

kan fokusera på skolarbetet.  Mäts genom Skolverkets statistik. 

Utgångsläge: 63,9 % (läsåret 2019/20) 

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 

Tryggheten ska öka bland unga 

Andelen barn och unga som 

upplever en trygg miljö ska 

öka till 92 % 

Trygghet och en god hälsa ger möjligheter för en bra uppväxt. 

Tryggheten skapas både i hemmet, i skolan och på fritiden. Det krävs 

därför ett arbete med såväl situationen i hemmet utifrån sociala och 

ekonomiska aspekter samt fritidsaktiviteter och arbetet i skolan. Målet 

är satt utifrån att skolans arbete mot kränkningar samt arbete för aktiv 

fritid kan fortsätta.  

Mäts genom skolans mätningar. 

Utgångsläge: 86 % (2020) 

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy 

Fler barn och unga ska ha en aktiv fritid 

Antal barn och unga som 

har en aktiv fritid ska öka 

till 1200 

Oavsett vilken fritidssysselsättning som barn och unga 5-25 år är aktiva i 

om det så är en idrottsförening eller en kulturföreningen ska detta 

uppmuntras. En aktiv fritid ökar livskvaliteten och ökar barn och ungas 

sociala umgänge.  Mäts genom egen mätning. 

Utgångsläge:1063 (2021) 

¤  
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Demokrati och service  

Fler digitala tjänster 

Antalet E-tjänster ska öka i 

Lessebo kommun 

Tillgången till snabbt internet är stor i Lessebo kommun med 98 

procents täckningsgrad till hushållen. Nästa steg är att erbjuda fler 

digitala tjänster som ska underlätta för invånare och företag med sina 

ärenden hos Lessebo kommun. Målet om antalet E-tjänster får 

representera denna utveckling av digitala tjänster och varje verksamhet. 

Målet är satt utifrån att varje verksamhet arbetar vidare med 

kommunens digitaliseringsstrategi där fler digitala tjänster tas fram.  

Mäts genom egen mätning 

 Utgångsläge: 0 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Bättre service till invånare och företag 

Andelen som upplever 

servicen som bra eller 

mycket bra ska uppgå till 70 

procent 

Service till invånare och företag behöver hela tiden utvecklas. En snabb 

och korrekt handläggning av ärenden och ett positivt bemötande har ett 

egenvärde som gör Lessebo kommun till en mer attraktiv plats att bo på 

samt driva företag i. Målet är satt utifrån ett önskat läge men det finns 

en osäkerhet kring utgångsläget då mätetalet är nytt.  
Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, frågan om 

upplevd service 

 Utgångsläge: Saknas 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Attraktiv arbetsgivare 

Hållbart medarbetarindex 

HME ska uppgå till minst 

index 79 

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har nöjda medarbetare 

och dit folk vill söka sig, har Lessebo kommun bättre möjligheter att 

utföra uppdraget gentemot invånare och företag. Målet är satt utifrån 

att Lessebo kommun minst ska uppnå medeltalet för kommuner. 

Mätetalet är nytt och inte tidigare mätt i Lessebo kommun.  Mäts genom HME, egen mätning som 

redovisas i Kolada.  

Utgångsläge: Saknas 

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Digitaliseringsutveckling är detta 

viktiga  
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 Budgetförutsättningar 
 
Planperioden 2022–2025 är inte belastad av tidigare underskott.  

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden är oförändrad.  

2021 21:81      Oförändrad 

2022 21:81   

2023 21:81 

2024 21:81 

2025 21:81 

 

Befolkningsutveckling 

För planperioden har tidigare gjorts ett antagande om en ökning i antal invånare. 
Befolkningsutvecklingen under 2012 – 2017 innebar en ökning med 9,9 %. De sista tre åren 
har dock befolkningsutvecklingen gått tillbaka. Nuvarande budgetalternativ kommer att 
presenteras för kommunstyrelsen med ett antagande om en befolkning på 8 700 år 2022,  
8 800 år 2023, och sedan en ökning med 50 personer per år. Befolkningsutvecklingen 
framgår av tabellen och diagrammet nedan. Per den 18 maj uppgick invånarantalet till 8 626. 
Nya bostadsprojekt är på gång att färdigställas som bör innebära att antalet invånare 
kommer öka de kommande åren. 

  2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 

Totalt 8 760 8 806 8 780 8 733 8 655 

Födda 129 106 103 99 91 

Döda 85 99 105 84 89 

Inflyttning 478 807 415 482 557 

Utflyttning 704 771 569 630 686 

Invandring 449 273 162 113 62 

Utvandring 25 11 25 29 25 
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Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I 
kommunens budgetarbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag 
som tas fram av SKR. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge 
anledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 
 
När nyupplåningsbehov finns till investeringar sker upplåningen hos Kommuninvest.  
Kommuninvest har på föreningsstämman i april 2020 beslutat att genom årliga ökningar 
höja kommunernas insatskapital från 900 kr till 1300 kronor per invånare år 2024.  
 

Arbetsgivaravgift 

Kommunen följer riktlinjer av SKR. Inför 2022 kommer de sammanlagda kalkylerade 
personalomkostnaderna uppgå till 40,15 %. 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos. 

Inflation 

Budget och plan innehåller inte någon fastställd finansiell uppräkning över tid, förutom för 
löneökningar och för de interkommunala ersättningarna gällande gymnasiet som 
kompenseras med 1 mkr. Översyn över prisuppgångar görs endast efter äskanden, i denna 
plan har till exempel uppjusteringar gjorts för ökade kostnader för Microsoft licenser. Att det 
inte finns en allmän uppräkning för exempelvis råvaror och förbrukningsmaterial utifrån 
prisindex för kommunal verksamhet gör att det måste till en effektivisering över tid hos 
nämnderna även vid en oförändrad ram.  

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för verksamhetsplanen i form av kapitalkostnader. Från 
2022 ändras aktiveringstidpunkten av investeringar från att aktiveras året efter investeringen 
är färdigställd till att en investering aktiveras månaden efter färdigställande vilket är i linje 
med god redovisningssed. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden. 
Internräntan sänks år 2022 till 1,25 % för både avgiftsfinansierad verksamhet och övriga 
verksamheter. Kapitalkostnaderna ökar kraftigt under perioden eftersom 
investeringsvolymen de senaste åren och även under planperioden är betydligt högre än de 
var under perioden 2000–2017. 

Exploatering 

Kostnaden för investeringsdelen i exploateringsprojekt är upptaget i budget, medan ev. 
intäkter för försäljning av tomter ej budgeteras i driften. Detta ger att ev. försäljning av 
tomter endast påverkar utfallet positivt. 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas och beslutas i samband med nämnders framtagande 
av internbudget.  Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara en 
målsatt kostnadstäckning. Det gäller för VA-verksamheten som skall ha full 
kostnadstäckning. Förslag på nya taxor framtas av Samhällsbyggnadsnämnden och föreläggs 
kommun-fullmäktige i särskild ordning. 
 
Avfallshanteringen sköts via det delägda bolaget SSAM (Södra Smålands avfall & miljö). 
Taxan i kommunen beslutas dock av respektive kommun. 
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Förfogande 

Medel för oförutsedda behov samt resurser för kostnadsutveckling föreslås för 2022. 
 

• Kommunfullmäktige       100 tkr 

• Kommunstyrelsen     200 tkr 

• Löneökning 2021-2022                        19 609 tkr 

• Förändring fastigheter ej utfördelat till nämnd   705 tkr 

• Övrigt      770 tkr 

Då lönerevisionen ännu inte är klar för 2021 eftersom de centrala parterna ej är 
färdigförhandlade för alla fackförbund är i skrivande stund ingen lönebudget utfördelad för 
2021 och därför ligger både löneökningar för 2021 och 2022 kvar som förfogande.
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 Resultatbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

       
Kommunstyrelse/KLK 69 162 69 457 69 457 68 957 68 957 

       
Samhällsbyggnadsnämnd 22 893 21 698 21 698 21 448 21 448 

       
Myndighetsnämnd 257 257 257 257 257 

       
Barn o Utbildningsnämnd 287 544 288 828 285 833 287 331 286 281 

       
Socialnämnd 188 608 183 529 182 529 182 029 181 529 

       
Finans/intern/förfogande -6 464 31 831 43 526 62 178 80 228 

       
Varav Avskrivningar 28 700 33 400 36 100 38 200 40 600 

       
Verks. Nettokostnader -590 700 -595 600 -603 300 -622 200 -638 700 

       
Nettokostnadsförändring % 3,77% 0,83% 1,29% 3,13% 2,65% 

       
Skatteintäkter 588 600 606 500 621 500 637 000 655 900 

       
Resursförändring % 2,63% 3,04% 2,47% 2,49% 2,97% 

       
Finansiella intäkter 5 600 6 300 6 500 6 600 6 600 

       
Finansiella kostnader -5 000 -5 000 -5 600 -5 700 -6 400 

       
Årets resultat -1 500 12 200 19 100 15 700 17 400 

       
Invånare 1/11 året innan 8700 8700 8800 8850 8900 

 
Ej gjorda omfördelningar mellan nämnderna som inte påverkar resultatet 

• Internhyra 2022 

• Kapitalkostnader 2022 

• Löneökningar 2021 och 2022 
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 Balansbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar 637 312 659 592 683 942 710 012 760 162 

Omsättningstillgångar 181 406 186 433 189 937 193 660 198 014 

SUMMA TILLGÅNGAR 818 718 846 025 873 879 903 672 958 176 

       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       
OCH SKULDER       
       
Eget kapital 320 269 332 469 351 569 367 269 384 669 

därav årets resultat -1 500 12 200 19 100 15 700 17 400 

därav resultatutjämningsreserv 17 489 17 489 17 489 17 489 17 489 

       
Avsättningar(pensioner mm) 18 772 17 879 17 633 17 726 17 830 

       
Skulder       
Långfristiga skulder, lån 273 850 304 850 320 850 329 850 343 850 

därav ersättningslån 10 000 20 000 10 000 34 000 20 000 

Kortfristiga skulder 171 827 171 827 171 827 171 827 171 827 

Nyupplåning 34 000 19 000 12 000 17 000 40 000 

       
Summa skulder 479 677 495 677 504 677 518 677 555 677 

       
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTN. OCH SKULDER 818 718 846 025 873 879 903 672 958 176 

       
Soliditet 39,12% 39,30% 40,23% 40,64% 40,15% 

       
ANSVARSFÖRBINDELSER       
Pensionsförpliktelser 131 906 125 487 119 951 114 998 110 129 

Övr. ansvarsförbindelser 406 471 406 471 406 471 406 471 406 471 

       
Summa Ansvarsförb./förpl 538 377 531 958 526 422 521 469 516 600 
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 Finansieringsbudget 

 

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat -1 500 12 200 19 100 15 700 17 400 

Justering för av- och nedskrivningar 28 700 33 400 36 100 38 200 40 600 

Justering för gjorda avsättningar -1 803 -893 -246 93 104 

Just. för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring       
av rörelsekapital 25 397 44 707 54 954 53 993 58 104 

       
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 750 -4 000 -4 000 -4 050 -4 050 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfr.skulder  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löp. verksamheten 21 647 40 707 50 954 49 943 54 054 

       
INVESTERINGAR       
Investering i materiella anl.tillgångar -95 967 -55 710 -59 800 -63 600 -91 100 

Försäljning av materiella anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringsbidrag materialla anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Investering av finansiella anl.tillgångar 0 -320 -1 000 -1 020 0 

Försäljning av finansiella anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamh. -95 967 -56 030 -60 800 -64 620 -91 100 

       
FINANSIERING       
Nyupptagna lån 34 000 19 000 12 000 17 000 40 000 

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Ökning av kapitalförvaltning 0 0 0 0 0 

Minskning av kapitalförvaltning 0 0 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 350 350 350 350 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamh. 31 350 16 350 9 350 14 350 37 350 

       
Årets kassaflöde -42 970 1 027 -496 -327 304 

       
Likvida medel vid årets början 43 117 147 1 174 678 351 

Likvida medel vid årets slut 147 1 174 678 351 655 
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 Investeringsbudget och plan 2022–2025 

 

(tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen        
Kommunledningskontor        
IT - Utrustning/Pc, Projektor, skrivare mm 7203 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Lokala system (servers, SAN, lagring) 7223 1 500 50 50 50 50 

Byte/uppgradering Budgetsystem  250     
Beslutsstödsystem  200     
Evolution    200    
Ny webb/intranät    400    
Köksutrustning 9410 200 200 200 200 200 

Mark/Byggnad, KS disp. 7199 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa Kommunledningskontoret  10 150 8 850 8 250 8 250 8 250 

        
Bibliotek/Fritidsanl.   Vht 3200/3400        
Bibliotek/invent. 9108 50  50  50 

Fritidsanl, utskottets disp. 9101 100 100 100 100 100 

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser 9103 100 100 100 100 100 

Summa            Bibliotek/ Fritidsanläggningar  250 200 250 200 250 

        
Summa Kommunstyrelsen  10 400 9 050 8 500 8 450 8 500 

        
Samhällsbyggnadsnämnd        
Gata & Park                  Vht 2400/2500        
Gata/Park 7500 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Asfalt 75xx 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata 7xxx 100 2 100    
Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata 7xxx   200 2 500   
Gång cykel-väg Storgatan Hvtp västra-stationen 7551 4 500     
Summa                Gata & Park  7 600 6 300 6 500 4 000 4 000 

        
Vatten & Avlopp            Vht 8650–8670        
Vattenverk Skruv 7745 5 000 10 000    
VA-utredning 77xx 3 000 3 000 30 000 32 500 40 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA 7xxx 400 6 300 -1 500   
Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA 7xxx   400 6 000 -1 500  

Vatten & Avlopp      77xx 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Summa Vatten  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 
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(tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Fastigheter                  Vht 9750–9790        
Reinvesteringar, Komponent/Energi 8xxx 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1 822x     20 000 15 000 

Nyängskolan, ombyggnad *l 81xx 6 000 4 000    
Bikupan, skapa nya klassrum i bef. byggnad *1 81xx 3 000 7 000    
Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l 823x 4 000  2 000 15 000  

Utredning Äo-lokaler 8xxx 500     
Maskiner, lokalvård 8105 100 100 100 100 100 

Köksmaskiner 8102 500 500 500 500 500 

Summa Fastighet  20 100 17 600 8 600 41 600 21 600 

        
Maskiner                     Vht 9240        
Maskinbyten 8900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa maskiner  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

        
Summa Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 47 600 53 600 80 600 69 600 

        
Utbildningsnämnd        
Reinvestering undervisning BUN:s disp. 9204 500 500 500 500 500 

Inventarier Hackebackeskolan 92xx 2 000     
Inventarier Bikupan 92xx 660 500    
Inventarier Särskola 920x   250    
Inventarier Kvarndammskolan 92xx   900    
Inventarier Lustigkulla 92xx 150   400  

Inventarier vuxenutbildning 92xx 200     
Summa Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

        
Socialnämnd        
Äldreomsorg        
Tekniska hjälpmedel 9343 800 800 800 800 800 

Inventarier, äldreomsorg 9329 200 200 200 200 200 

Procapita verksamhetssystem 932x 700     
Inventarier, OF Korttids 93xx     150  

Summa Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 
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    2022 2023 2024 2025 2026 

TOTAL INVESTERING, netto        
Kommunstyrelsen/ KLK  10 400 9 050 8 500 8 450 8 500 

Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 47 600 53 600 80 600 69 600 

Barn- o Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 

T O T A L, netto  55 710 59 800 63 600 91 100 79 600 

        
Varav taxefinansierad del  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 

Skattefinansierad del  44 810 37 600 26 600 57 600 37 100 

T O T A L  55 710 59 800 63 600 91 100 79 600 

       
Not *1 = igångsättningstillstånd från KS 

krävs       
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 Driftbudget per nämnd, (tkr) 

 

Kommunstyrelsen 

Ansvarsområde 

Här redovisas den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
partistöd, revision, valnämnd och överförmyndaren. Nämndpolitisk verksamhet redovisas 
per nämnd. Partistöd utgår till samtliga representerade partier, 7 st. varav grundbidrag per 
parti uppgår till 6 338 kr och mandatstödet uppgår till 12 675 kr, med ett anslag på 488 tkr. 

Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar styr- och ledning samt 
kommunledningskontoret (KLK). Under kommunstyrelsen sorterar även näringslivsinsatser 
inklusive SydostLeader och AB Glasriket, destinationsutveckling, måltidsverksamheten, 
energi- och miljöfrågor d.v.s. hållbarhetsfrågor, kultur- och fritidsfrågor, fritidsgårdar, 
räddningstjänst (verksamheten bedrivs i kommunalförbund tillsammans med Uppvidinge 
och Tingsryds kommun) borgen och bidrag (t.ex. samlingslokaler och färdtjänst) samt 
kostnader för markreserv. Därtill har kommunen ett ansvar såsom arbetslöshetsnämnd att 
förebygga och minska verkningarna av arbetslöshet. Det är också förknippat med åtgärder för 
arbetet med integrationen av kommunens nyanlända.  

Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som 
koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under 
kommunfullmäktige.  

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Byggklar industrimark saknas i alla våra orter då detta är en av förutsättningarna för 

nyetableringar av nya företag vill vi öka investeringarna på detta område. Vi vill börja i 

Hovmantorp utmed riksväg 25 och därefter Lessebo, Kosta och Skruv. Verksamheten måste 

effektivisera när invånarantalet sjunker. 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige 730 761 761 761 761 

Kommunstyrelsen 2089 2 035 2 035 2 035 2 035 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 831 773 773 773 773 

Valnämnd 10 11 411 11 11 

Överförmyndare 990 1 090 1 090 1 090 1 090 

Summa 5 138 5 158 5 558 5 158 5 158 
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Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Styr- & ledning 3 257 2 013 2 013 2 013 2 013 

Kommunledningskontoret 19 834 23 653 23 353 23 353 23 153 

Näringsliv 2 271 2 380 2 380 2 380 2 380 

Bibliotek 5 498 4 735 4 735 4 735 4 735 

Kultur, Fritid & Turism 8 864 11 611 11 551 11 551 11 551 

Färdtjänst 1 744 1 695 1 695 1 695 1 695 

Arbetsmarknadsenheten 5 989 6 090 5 490 5 490 5 490 

Räddningstjänst 11 765 11 169 11 169 11 169 11 169 

Måltidsverksamhet 998 100 0 0 0 

Mark, beredskap mm -798 558 558 558 558 

Summa 59 421 64 004 62 944 62 944 62 744 

      
Totalt KS 64 559 69 162 68 502 68 102 67 902 

 

Verksamhetsförändringar   2022 2023 2024 

Verksamhetsförändringar 
 

1 955 2 355 2 055 

Effektiviseringar  
 -1 000 -1 000 -1 000 

Totalt   955 1 355 1 055 

      
Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 69 457 69 457 68 957 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunledningskontoret 2 650 3 200 4 950 3 650 3 050 

Bibliotek 0 0 50 0 50 

Kultur, Fritid & Turism 1 505 200 200 200 200 

Måltidsverksamhet 411 200 200 200 200 

Mark, beredskap mm 0 1 000 5 000 5 000 5 000 

Totalt 4 566 4 600 10 400 9 050 8 500 
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Samhällsbyggnadsnämnd 

Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsförvaltningen äger och förvaltar de kommunala fastigheterna. Därtill 
förvaltas gator och parkytor. Kommunens skogsinnehav förvaltas av Skogssällskapet på 
entreprenad. Nämnden är affärsdrivande i delen av vatten och avlopp. Nämndens 
ansvarsområde innehåller också upphandlingsfrågor och vara trafiknämnd samt hantera 
bostadsanpassningsbidrag. 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Alkoholtillstånd (netto 155 tkr) flyttas från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
from 2022. Attraktiva  boenden och industritomter i bra lägen är en förutsättning för nya 
medborgare och entreprenörer. När invånarantalet sjunker måste verksamheten 
effektiviseras. Flera medborgarförslag om mer ängsmark på kommunens grönytor kan på sikt 
bli verklighet. 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 2022 

innan vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht o adm. 4 605 5 150 5 150 5 150 5 150 

Gata, park 15 517 12 367 12 117 12 117 12 117 

Plan och Bygg 1 611 1 112 1 112 1 112 862 

Miljö och Hälsoskydd 2 175 2 329 2 484 2 484 2 484 

Interna arbeten 0 0 0 0 0 

Externa arbeten 0 0 0 0 0 

Fastigheter 4 236 1 935 1 535 1 535 1 535 

Va 2 943 0 0 0 0 

Totalt 31 087 22 893 22 398 22 398 22 148 

 

Verksamhetsförändringar   2022 2023 2024 

Effektiviseringar  
 -700 -700 -700 

Totalt   -700 -700 -700 

      
Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 

 21 698 21 698 21 448 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 
Budget 2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Gata, park 9 260 7 500 7 600 6 300 6 500 

Vatten och avlopp 2 393 8 500 10 900 22 200 37 000 

Interna arbeten/maskiner 0 1 500 1 500 1 500 1 500 

Fastigheter 65 422 53 150 20 100 17 600 8 600 

Totalt 77 076 70 650 40 100 47 600 53 600 
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Myndighetsnämnd 

Ansvarsområde 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom viss myndighetsutövning, samt är 
avgörande i ärenden där kommunen är part och beslutsfattare (s.k. jävsnämnd). 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Inga planerade förändringar. Myndighetsbeslut ska vara effektiva, dvs tydliga och lätta att 

förstå för kommuninvånarna. 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Politisk vht 208 257 257 257 257 

Totalt 208 257 257 257 257 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Inga investeringar görs inom nämndens ansvarsområde.

366



Lessebo kommun | Driftbudget per nämnd  33 

 

Barn- och utbildningsnämnd 

Ansvarsområde 

Kunskapandet, lärandet, går som en röd tråd genom nämndens verksamhet; förskola, 
fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Därtill har nämnden ansvar för kommunens kulturskola.  

Nämndens uppdrag är tydligt: skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att bli 
redo för framtiden. 

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Hur stora resurser som behövs på grund av förändringar i barn- och elevantal stäms av 
årligen och hänsyn är tagen till detta i presenterad budget och plan. 

Den största faktorn för att få ett arbete i dag är att ha en gymnasieutbildning och då är  
förutsättningen att eleven har behörighet till gymnasiet. Vi har i många år lyft frågan om fler 
vuxna i skolan då främst i Bikupan för att öka studieron och tryggheten. Nu lägger vi en stor 
satsning för att kunna anställa fler kuratorer och andra sätt för att få en tryggare och studie 
vänligare skola både för elever och all personal.  

Antal barn/elever 

 2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 2022 2023 2024 2025 

1-5 år 

Förskola (inskrivna) 

498 524 496 458 449 440 435 

6-16 år 

Förskoleklass & 

grundskola 

1136 1086 1088 1122 1127 1123 1114 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 

2022 innan 

vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht och adm 7 060 6 765 6 730 7 240 7 240 

Kulturskola 4 666 4 150 3 612 3 887 3 887 

Förskolor 64 622 63 075 64 203 63 154 62 914 

Fritidshem 7 918 7 458 7 370 7 233 7 233 

Grundskola F-9 127 747 130 549 130 946 128 012 126 985 

Särskola 11 875 13 596 14 204 14 945 14 945 

Gymnasieskola 49 392 49 502 49 736 48 845 51 245 

Vuxenutbildning 2 545 12 449 11 972 11 757 11 757 

Totalt 275 824 287 544 288 773 285 073 286 206 
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Verksamhetsförändringar     2022 2023 2024 

Förskola, volym  -360 -255 -410 

Grundskola, volym   -525 -360 35 

Gymnasiet, volym  -60 375 500 

Verksamhetsförändring   1 000 1 000 1 000 

Totalt     55 760 1 125 

      
Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 

 288 828 285 833 287 331 

 

 Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Inventarier 1 795 1 100 3 510 2 150 500 

Totalt 1 795 1 100 3 510 2 150 500 

 

368



Lessebo kommun | Driftbudget per nämnd 35 

 

Socialnämnd 

Ansvarsområde 

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar fyra olika verksamhetsområden. Dessa är: 

- Vård och Omsorg: Äldreomsorg samt Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

- Kommunal hälso- och sjukvård: Hemsjukvård (HSL) och Rehab 

- Individ- och familjeomsorg (IFO) inkluderande flyktingverksamhet 

- Bostadsverksamhet  

Sammanfattande kommentarer/resursförändringar 

Moderaterna vill så snart möjligt införa Lessebolöftet, vilket kommer att ge betydande 

minskningar i försörjningsstödskostnader. Arbetslösheten leder till flera samhällsproblem 

vilka drabbar hela familjen. Otrygghet och stök både i skolan och i övriga samhället , oftast på 

grund av brist på sysselsättning. Arbetslinjen måste genomsyra allt från försörjningsstöd till 

vuxenutbildning. Placeringskostnaderna måste utvärderas oftare. Det är inom dessa 

områden det finns störst effektiviseringsmöjligheter. Omsorgstagarens behov måste vara i 

focus med rätt bedömning av vård och insatser för varje individ. 

 

Antal invånare över 65 år  

Årtal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

65–79 1 508 1 507 1 515 1 545  1 553 1 514 1 495 

80–89 399 425 430 412 424 457 498 

90- 112 104 109 105 102 100 92 

Totalt 2 019 2 036 2 054 2 062 2 079 2 071 2 085 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 

Budget 

2022 innan 

vht-

förändring 

Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht och adm 6 674 8 121 7 965 7 965 7 965 

Äldreomsorg 83 774 83 882 83 766 84 112 84 112 

Hemsjukvård rehab 23 397 23 732 23 732 23 732 23 732 

Omsorg Funktionsnedsättn. 44 593 47 116 49 314 48 815 48 815 

Individ och familjeomsorg 46 896 25 502 24 797 24 450 24 450 

Bostadsverksamhet -175 255 255 255 255 

Totalt 205 159 188 608 189 829 189 329 189 329 
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Verksamhetsförändringar     2022 2023 2024 

Effektiviseringar   -5 000 -2 700 -2 600 

Verksamhetsförändringar   -1 300 -4 100 -4 700 

Totalt     -6 300 -6 800 -7 300 

      
Ny ram inkl. verksamhetsförändringar 

 183 529 182 529 182 029 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

 1 476 1 000 1 700 1 000 1 000 

Totalt 1 476 1 000 1 700 1 000 1 000 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 93 Dnr 2021/202-1.4.1 
 

Upplåning Lessebo kommun år 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Uppta nya lån för 2022 med 35 mkr, varav omsättning uppgår till  

20 mkr och nyupplåning till 15 mkr. 
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för 

vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut. 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, 
som avser kommunen och dess helägda bolag för 2022. 

 
                       Reservation  

Marcus Dackling (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
budgetförslag som läggs inför kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter 
nyupplåning med 15 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr, total 
upplåning för 2022 med 35 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2021-05-18

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Upplåning Lessebo kommun år 2022 
 
Förslag till beslut 
KSAU föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. Uppta nya lån för 2022 med 35 mkr, varav omsättning uppgår 

till  
20 mkr och nyupplåning till 15 mkr. 

2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, 
för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut. 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa 
upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för 
2022. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter 
nyupplåning med 15 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr, 
total upplåning för 2022 med 35 mkr. 
 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 94 Dnr 2021/203-1.4.1 
 

Fastställelse av skattesats år 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skattesatsen för 2022 ska vara 21,81 procent vilket innebär en 
oförändrad skattesats för Lessebo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 bygger bland annat på oförändrad skattesats 
om 21,81 procent. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2021-05-18

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fastställelse av skattesats år 2022 
 
Förslag till beslut 
KSAU föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att skattesatsen för 2022 ska vara 21,81 procent vilket 
innebär en oförändrad skattesats för Lessebo kommun. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 bygger bland annat på oförändrad 
skattesats om 21,81 procent. 
 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 104 Dnr 2021/206-1.3.1 
 

Riktlinjer för avrop av fordon gällande val 
av drivmedel 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinjer 
för avrop av fordon gällande drivmedel för fordon och maskiner. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunstyrelsen togs 2021-05-11 riktlinjer för fordon. De fordon 
som köps in ska vara så energieffektiva som möjligt utifrån aktuellt 
behov och ha låg klimatpåverkan utifrån drivmedlens hela livscykel. 
Vi har som mål att vara fossilbränslefria 2025. Utifrån energi, miljö 
och klimatstrategiskt program och riktlinjer för fordon bör 
kommunen även anta riktlinjer för drivmedel.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Förslag riktlinjer för avrop av fordon 
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Kommunstyrelsen 
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Riktlinjer för avrop av fordon gällande 
drivmedel. 
 
Förslag till beslut 
Anta riktlinjer för avrop av fordon gällande drivmedel för fordon 
och maskiner. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunstyrelsen togs 2021-05-11 riktlinjer för fordon. De 
fordon som köps in ska vara så energieffektiva som möjligt utifrån 
aktuellt behov och ha låg klimatpåverkan utifrån drivmedlens hela 
livscykel. Vi har som mål att vara fossilbränslefria 2025. Utifrån 
energi, miljö och klimatstrategiskt program och riktlinjer för 
fordon bör kommunen även anta riktlinjer för drivmedel.  
 
Bakgrund 
Under 2015 och 2016 tog kommunstyrelsen två viktiga beslut på 
energi–och klimat-området. År 2016 började med att 
kommunstyrelsen beslutade att kommunen endast ska köpa 
in/leasa bilar som kan drivs med förnybart bränsle. Målet är att 
kommunen som organisation ska ha en helt fossilfri fordonsflotta 
till år 2025. Beslutet är tagit i kommunfullmäktige 2020-10-19 i 
energi, miljö och klimatstrategiskt program för Lessebo kommun 
2019 – 2030. 
 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Förvaltning 
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Riktlinjer för avrop av fordon  
Lessebo kommun, förvaltningar och helägda bolag 

- Val av drivmedel för fordon och maskiner 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Andersson  
Upphandlingschef KLF 
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Bakgrund  

I Lessebo kommuns Energi-, miljö-, och klimatstrategiska program 2019 – 2030 antaget av 
Kommunfullmäktige 2021-10-19 fastslås att kommunen som organisation ska ha en helt 
fossilbränslefri fordonsflotta 2025. I strategi 2, mål 6 anges hur detta ska uppnås. 

 
Syfte  

Denna avropsriktlinje har som syfte att vara ett stöd för kommunen och dess bolag vid 
anskaffning av nya eller begagnade fordon till sina verksamheter. Riktlinjen gäller för både 
inköp, leasing och hyra och för att göra aktiva val som stödjer kommunens beslutade mål 
och strategier.  

 
Om riktlinjen 

 Riktlinjen gäller både kommunen och dess helägda kommunala bolagen 
 Riktlinjen ska alltid användas vid avrop av motorfordon och motordrivna maskiner 
 Riktlinjen styr inte miljökrav, tekniska- eller säkerhetskrav eller val av fordonstyp, 

dessa krav ställs vid varje separat upphandling 
 Riktlinjen kan revideras på uppdrag av kommunchef eller via en politisk begäran 

 

Förfarande vid avrop av fordon 

Verksamheterna ansvarar för sin fordonsflotta. Definition fordonsflotta innefattar alla typer 
av motorfordon och motordrivna maskiner. Vid nyanskaffning av nytt eller begagnat fordon 
eller maskin gäller angiven prioriteringsordning vid val av drivmedel. Avrop görs mot varje 
verksamhets gällande avtal. 

Avsteg från prioriteringsordning får endast göras efter dialog och godkännande från 
förvaltningschef eller VD för bolag. Avsteg som innebär anskaffning av fordon och maskiner 
som endast kan tankas med fossilbränsledrivmedel kategori 4 ska godkännas av 
Kommunchef. Avsteg från prioriteringsordning ska alltid skriftligen motiveras och 
dokumenteras innan anskaffning påbörjas. 

Kategori och prioriteringsordning 
1 (1a, 1b och 1c): Val av fordon och maskiner ska i första hand göras inom någon av de 
    angivna kategorierna. 1a, 1b och 1c är jämställda i prioriteringsordning. 

2: Val av fordon och maskiner inom denna får endast göras inom denna kategori om  
    kategori 1 ej passar verksamheternas behov. 
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3. Val av fordon och maskiner inom denna kategori får endast göras om kategori 1 – 2 ej 
passar verksamheternas behov. 

4. Val av fordon och maskiner inom denna kategori får endast göras om kategori 1 – 3 ej 
passar verksamhetens behov.  

Kategori 1.a Biogasdrivna fordon 
 Ger inte upphov till fossila koldioxidutsläpp 
 Utsläpp av hälsoskadliga ämnen är låga 
 Lessebo kommuns matavfall som hanteras av 

SSAM används i produkt för produktion av 
biogas 

Kommentarer: 

 Användandet av biogas skapar avsättning för 
producerad biogas 

Avsteg från prioriteringsordning:  Avstånd till tankställe för biogas är för långt 
för verksamheten 

  Utbudet av fordon uppfyller inte 
verksamhetens behov 

 

Kategori 1.b Eldrivna fordon och maskiner 
 Ger inte upphov till fossila koldioxidutsläpp 

vid användande av förnybar el 
 Utsläpp av hälsoskadliga ämnen är 

obefintliga 
 Fordonen är energieffektiva 

Kommentarer: 

 Möjlighet till laddning kan verksamheten 
påverka till viss del 

Avsteg från prioriteringsordning:  Infrastruktur, laddningsmöjlighet och 
kapacitet är inte tillräcklig och kan inte lösas 
av verksamheten till rimlig kostnad 

  Utbudet av fordon uppfyller inte 
verksamhetens behov 

 

Kategori 1.c Bränslecellsdrivna fordon och maskiner 
 Ger inte upphov till fossila koldioxidutsläpp 
 Utsläpp av hälsoskadliga ämnen är låga 

Kommentarer: 

 Lessebo kommuns matavfall som hanteras av 
SSAM används för produktion av biogas som i 
nästa steg kan användas för att producera 
vätgas 
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 Om biogas används för produktion av vätgas 
skapas avsättning för producerad biogas 

Avsteg från prioriteringsordning:  Avstånd till tankställe för vätgas är för långt 
för verksamheten 

  Utbudet av fordon uppfyller inte 
verksamhetens behov 

 

 

Kategori 2.a Laddhybrider/fordon och maskiner som använder 100% biodrivmedel 
 Fordonet ska till huvuddel användas för korta 

resor (ex. eldrift) men även tillfälligt för 
längre resor (biobränsle) 

 100% biobränsle ex. HVO100, RME ska kunna 
tankas inom Lessebo kommun 

 Användandet av 100% biobränsle bidrar inte 
till fossila koldioxidutsläpp 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biobränsle får ej vara utblandad med ex. 
palmolja eller raffinerade restprodukter från 
palmoljeproduktion. 
 

Avsteg från prioriteringsordning:  Avstånd till tankställe för 100% biobränsle är 
för långt för verksamheten 

  Infrastruktur, laddningsmöjlighet och 
kapacitet är inte tillräcklig och kan inte lösas 
av verksamheten till rimlig kostnad 

  Utbudet av fordon uppfyller inte 
verksamhetens behov 

 

Kategori 3.a Etanolfordon och maskiner 
 Etanol har på årsbasis viss inblandning av 

bensin. Bidrar därför inte till 100% för att 
uppnå helt fossilfribränslefri fordonsflotta.  

 Etanol ska kunna tankas inom Lessebo 
kommun 

Kommentarer: 

 Etanolfordon får endast undantagsvis tankas 
med fossilbränsledrivmedel 

Avsteg från prioriteringsordning:  Avstånd till tankställe för etanol är för långt 
för verksamheten 

  Utbudet av fordon uppfyller inte 
verksamhetens behov 
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Kategori 4.a Fordon och maskiner endast med fossilbränsle 
 Får endast anskaffas om det skriftligen går 

att motivera avsteg från kommunens 
riktlinjer och är godkänt av kommunchef  

 Ska kunna tankas inom Lessebo kommun 
 Finns möjlighet i Lessebo kommun att tanka 

fordonen med fossilbränslefriadrivmedel ska 
detta göras i första hand 

Kommentarer: 

 Oftast samma fordon som kan tanka 
biodiesel. Får köras på fossilt drivmedel 
endast om infrastruktur saknas i kommunen. 
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§ 105 Dnr 2021/205-1.10.4 
 

Ambassadör för Lessebo kommun 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte utse någon 
ny ambassadör för Lessebo kommun 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Ambassadör för Lessebo kommun har utsetts de senaste åren. 
Utdelning och tillkännagivande har skett på nationaldagsfirandet, 
vilket i år blir annorlunda p.g.a. corona. Med anledning av detta 
föreslås att ingen ny ambassadör utses i år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
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Ambassadör för Lessebo kommun 2021 
 
Förslag till beslut 
Besluta att inte utse någon ny ambassadör för Lessebo kommun 
2021.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ambassadör för Lessebo kommun har utsetts de senaste åren. 
Utdelning och tillkännagivande har skett på nationaldagsfirandet, 
vilket i år blir annorlunda p.g.a. corona. Med anledning av detta 
föreslås att ingen ny ambassadör utses i år. 
 
 
Bakgrund 
Lessebo kommun utser årligen en ambassadör. Syftet är att 
uppmärksamma goda representanter för kommunen som genom 
sina framgångar är positiva förebilder för både kommuninvånare 
och omvärld. De ska genom sitt lokala, regionala eller nationella 
engagemang även verka för kommunens bästa och bidra till 
marknadsföringen av Lessebo kommun. 2020 utsågs ingen ny 
ambassadör för Lessebo kommun p.g.a. corona. Tidigare har 
följande blivit utsedda som ambassadör: 

 2016 – Charlotte Perrelli 
 2017 – Edin Dezmat 
 2018 – Sylvester Schlegel 
 2019 – Bertil Vallien 

  

 
 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Förvaltning 
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§ 17 Dnr 2021/219-1.2.1 
 

Kulturhuset 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
namnbyte för Lessebo Folkets hus till Kulturhuset. 
 
Ärendebeskrivning 
Med en inom kort klar renovering och stundande gemensamt 
verksamhetshus i tidigare Lessebo Folkets hus för biblioteket, 
kulturskolan och fritidsverksamhet så går arbetsnamnet under 
Folkets hus, Folkets kulturhus eller Kulturhuset. 
Det är viktigt också därför att huset inte ägs eller drivs av någon 
Folkets hus förening i Lessebo. 
Skylten Folkets hus på byggnaden är dock kulturminnesskyddad och 
kommer att få sitta kvar. Vi får inte ta bort eller förvanska den och 
den är viktig ut ett historiskt perspektiv. Därför är det också viktigt att 
vi får fram en skylt där det framgår att huset är ett kulturhus. 
För att kunna vara redo att ta emot nya och gamla besökare behöver 
vi göra en tydlig markering genom ett namnbyte på huset. Vi föreslår 
Kulturhuset eftersom det är ett enkelt namn som alla förstår 
innebörden av. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Kulturhuset 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta 
om namnbyte för Lessebo Folkets hus till Kulturhuset. 
 
Ärendebeskrivning 
Med en inom kort klar renovering och stundande gemensamt 
verksamhetshus i tidigare Lessebo Folkets hus för biblioteket, 
kulturskolan och fritidsverksamhet så går arbetsnamnet under 
Folkets hus, Folkets kulturhus eller Kulturhuset. 

Det är viktigt också därför att huset inte ägs eller drivs av någon 
Folkets hus förening i Lessebo. 

Skylten Folkets hus på byggnaden är dock kulturminnesskyddad 
och kommer att få sitta kvar. Vi får inte ta bort eller förvanska den 
och den är viktig ut ett historiskt perspektiv. Därför är det också 
viktigt att vi får fram en skylt där det framgår att huset är ett 
kulturhus. 

För att kunna vara redo att ta emot nya och gamla besökare 
behöver vi göra en tydlig markering genom ett namnbyte på huset. 
Vi föreslår Kulturhuset eftersom det är ett enkelt namn som alla 
förstår innebörden av. 

 
 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
Jenny Ramnér 
Chef kultur och fritid Kommunledningskontoret 
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§ 18 Dnr 2021/212-10.10.4 
 

Ansökan om särskilt bidrag från Ekeberga 
hembygdsförening 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet skickar vidare ärendet till 
kommunstyrelsen. Kultur och fritidsutskottet rekommenderar dock 
att förutsättningen bör vara att det upprättas ett avtal om hyres och 
markförhållanden mellan bruket och hembygdsföreningen innan 
Lessebo kommun kan ta upp frågan om medel till renovering.    

 
Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidschefen har varit i kontakt med Ekeberga 
hembygdsförening samt på studiebesök. Fastigheten ägs av bruket 
men verksamheten av Ekeberga hembygdsförening. 
De har god dialog och är muntligt lovade ett lån inför 
bidragsutbetalningarna från Länsstyrelsen/Jordbruksverket. 
Utbetalningarna sker inte förrän uppvisande av betald faktura. 
Ansökan ser rimlig ut utifrån offerter som inkommit. Vid dialog med 
Länsstyrelsen/Jordbruksverket bedömer de att ansökan är stor men 
inte orimlig, att byggnaderna behöver åtgärdas akut.  
Taket och fasaden är under pågående förfall och ser illa ut i den 
annars idylliska omgivningen. Vi bedömer att kulturvärdet är mycket 
stort och att det är viktigt att rädda det som går inför framtiden.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-25 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekeberga hembygdsförening 
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Ansökan om särskilt bidrag, Ekeberga 
hembygdsförening 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att… 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidschefen har varit i kontakt med Ekeberga 
hembygdsförening samt på studiebesök. Fastigheten ägs av bruket 
men verksamheten av Ekeberga hembygdsförening. 

De har god dialog och är muntligt lovade ett lån inför 
bidragsutbetalningarna från Länsstyrelsen/Jordbruksverket. 
Utbetalningarna sker inte förrän uppvisande av betald faktura. 
Ansökan ser rimlig ut utifrån offerter som inkommit. Vid dialog 
med Länsstyrelsen/Jordbruksverket bedömer de att ansökan är 
stor men inte orimlig, att byggnaderna behöver åtgärdas akut.  

Taket och fasaden är under pågående förfall och ser illa ut i den 
annars idylliska omgivningen. Vi bedömer att kulturvärdet är 
mycket stort och att det är viktigt att rädda det som går inför 
framtiden.  

 
 
Bakgrund 
Ekeberga hembygdsförening och museum har vanligtvis ett fint 
program och många besökare, särskilt under sommartid med 
våffelcafé. Här berättas och visas det typiska för vårt eget 
kulturarv, glas, järnväg, skogen, bruket, musiken och Sven 
Philströms konst. Ett eget rum berättas om kisel i glaset, innan det 
ersattes av sand i mitten av 1800-talet och var ett arbete som oftast 
utfördes av barn och kvinnor. På gården står det gamla ångloket 
med vagn som rullat på bruket.  

Ekeberga innehar ett mycket stort och omfattande arkiv och flera 
hundra års unik dokumentation kring Kostas och Ekeberga 
sockens historia gällande samhället i stort och bruket i synnerhet. 
Ett arkiv som är helt ovärderligt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Det innehåller också Eric ”Byggarens” arkiv och Nils Hammerbys 
samling.  

 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen               
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Jenny Ramnér 
Chef kultur och fritid Kommunledningskontoret 
 
 
Bilagor 
Ansökan om särskilt bidrag 
Bilder av byggnaden 

388



389



 

 

 

 

390



 

 

391



 

 

392



 

 

393



394



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kultur- och fritidsutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-31
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§ 16 Dnr 2021/217-1.2.1 
 

Remissvar 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge 
yttrande enligt nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har getts möjlighet att yttra sig om remissförslag till 
Kulturplan Kronoberg 2022-2024. Kultur och fritidsutskottet ställer 
sig bakom de delarna i kulturplanen som avser konst och kultur och i 
synnerhet tillgången till ett rikt kulturliv för barn och unga. Planen är 
väl genomarbetad och de kulturpolitiska målen är goda och 
förståeliga.  

 
Idrotten och fritiden nämns dock flera gånger som en bisats, eller ett 
insmuget ord och hade behövt en helt egen arena, en helt egen plan. 
Ibland nämns idrotten men oftast inte alls. Vi tycker att det är tydligt 
att det politiskt saknas ett gemensamt beslut vart idrotten och 
fritiden skall hamna.  
 
I orden konst och kultur innefattas hos gemene man inte idrott och 
fritid, det är skilda saker. Vi skulle därför gärna se att man tog ett 
omtag gällande just idrott och fritid och föreslår istället ett separat 
fritid och eller idrottspolitiskt program. 
 
Beslutsunderlag 
Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024 
Tjänsteskrivelse, förslag till remissvar 2021-05-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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 YTTRANDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remissvar 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar avge yttrande enligt nedan. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vi tycker att nulägesanalysen är god gällande konst och kultur som 
helhet- men att det är tydligt att man förbiser idrotten när det flera 
gånger nämns som en bisats eller upplevs som ett insmuget ord för 
sakens skull i kulturplanen. Vi tycker att det är mycket tydligt att 
det politiskt saknas en gemensam utgångspunkt i vart idrotten och 
fritiden skall hamna. Ibland nämns den, oftast inte alls. I orden 
konst och kultur innefattas inte alls självklart idrotten för gemene 
man, utan man borde då bestämma sig för ett idrottspolitiskt 
program vid sidan av kulturplanen alternativt en kultur -och 
fritidsplan. 
Verkligheten på mindre orter speglas inte i Kulturplanen och risken 
är stor att vi inte känner igen oss i de visionerna när det är just 
idrotten som är de starkaste och mest synliga.  
 
 
 
Jenny Ramnér 
Kultur- och fritidschef Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Bilagor 
Kulturplan Kronoberg 2022-2024 
Remissutgåva  
Nulägesanalys 
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Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 
Region Kronoberg 
351 88 Växjö 

Nygatan 20 
352 31 Växjö 

E-post region@kronoberg.se 

 

 

Kulturplan Kronoberg 2022-2024 på remiss 
Region Kronoberg ska ta fram en ny regional kulturplan som ska gälla 2022–2024. 
Kulturnämnden har beslutat om ett förslag – en remissutgåva. Den har tagits fram i dialog med 
kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila 
samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. 

Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i 
Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det enligt nedan. Det hjälper oss att nå den 
regionala kulturpolitiska visionen om ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets 
i Kronoberg.    

Vad är en regional kulturplan? 
En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi som styr den regionala 
utvecklingen på kulturområdet. Regionernas kulturplaner är en del av den 
nationella kultursamverkansmodellen. De regleras av en statlig förordning och 
ligger till grund för fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet. En 
kulturplan är alltså en slags ansökan till Kulturrådet, men också ett verktyg för 
dialog och samverkan med kulturplanens intressenter.  

Remissutgåvans upplägg 
Remissutgåvan innehåller två delar. Den första delen beskriver de visioner och mål 
som Region Kronoberg har för kulturlivet i Kronoberg och vilken utveckling den 
regionala kulturpolitiken vill se under 2022–2024. Den andra delen är 
kulturplanens nulägesanalys, en fördjupning som beskriver kulturområdets 
utmaningar, nuläget för konst, kultur och idrott i Kronoberg samt hur det går till 
när kulturplanen tas fram och genomförs. Både remissutgåvan och nulägesanalysen 
bifogas detta brev och finns också att ladda ner via länken nedan: 

www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/sa-kan-du-bidra/svara-pa-remisser/ 

Lämna remissyttrande senast 25 juni 
Fram till den 25 juni kan alla som vill lämna remissyttrande. Med utgångspunkt i 
det regionala kulturuppdraget efterfrågar Region Kronoberg särskilt svar på 
nedanstående frågor:  

• Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för 

konst, kultur och idrott i Kronoberg? 

• Möter de regionala kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar 

för Kronobergs kulturliv?

Följebrev remissutgåva av Kulturplan Kronoberg 
2022–2024 (enligt sändlista) 
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• Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din 

organisation? Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet? 

Region Kronoberg ser helst att remissyttrande lämnas i tillgänglighetsanpassat 
PDF-format via e-post till kultur@kronoberg.se men det är också möjligt att 
lämna sitt yttrande via vanlig post till Region Kronoberg, 351 88 Växjö. Märk 
remissyttrandet med diarienummer 19RGK739. Alla remissyttranden publiceras på 
Region Kronobergs kulturblogg: 

http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/ 

Vad händer sen? 
När remisstiden har gått ut bearbetas förslaget med hänsyn till de remissyttranden 
som kommit in. Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar för att bereda förslag 
till ny kulturplan och beslutar om en slutversion den 30 september. Texterna i 
slutversionen kommer att bearbetas, den kommer att formges grafiskt och 
kompletteras med uppföljningsbara indikatorer. Slutgiltigt beslut fattas av 
regionfullmäktige den 27 oktober. Därefter skickas den nya kulturplanen till 
Kulturrådet, där den bereds av de myndigheter och organisationer som ingår i 
kultursamverkansmodellens samverkansråd inför beslut om statsbidrag till 
Kronobergs län. 

Slutversionen tillgängliggörs på Region Kronobergs webbplats och kulturblogg. 
Prenumerera gärna på kulturstabens nyhetsbrev för att följa arbetet. 

    

Med vänlig hälsning 

 

 

Pernilla Sjöberg (M) 
Kulturnämndens ordförande 
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Sändlista 
Remissperioden är öppen för alla som vill lämna remissyttrande över Kulturplan 
Kronoberg 2022–2024. Utöver sändlistan nedan informerar Region Kronoberg 
om möjligheten via ordinarie kommunikationskanaler.  

Kommuner i Kronobergs län 
Alvesta kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 

Intressenter med regionala kulturpolitiska uppdrag 
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 
Berättarnätet Kronoberg 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 
Det fria ordets hus 
Filmregion Sydost 
Hemslöjden i Kronoberg 
Italienska palatset 
Kronobergs läns hembygdsförbund 
Kulturparken Småland AB 
Ljungbergmuseet 
Musik i Syd AB 
Riksteatern Kronoberg 
Smålands konstarkiv 
Southern Sweden Film Commission 

ABF Kronoberg 
Folkuniversitetet Region Syd 
Ibn Rushd distrikt Östra 
Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd 
NBV Sydost 
Medborgarskolan Region Öst 
Sensus region Östra Götaland 
Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg 
Studieförbundet Bilda Sydöst 
RF-SISU Småland 

Övriga nationella och regionala intressenter 
Bygdegårdarnas Riksförbund 
Folkets Hus och Parker 
Frantzwagner Sällskapet 
Grimslövs folkhögskola 
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Ideell Kulturallians Småland 
Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd 
Konstnärscentrum Syd (KC Syd) 
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) 
Konstnärernas Riksorganisation (KRO) 
Kronobergs län bildningsförbund 
Linnéuniversitetet 
Ljungbys sverigefinska förening 
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Markaryds folkhögskola 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Ord i Kronoberg 
Riksförbundet Romer i Europa 
Samer i Syd 
Smålands konstnärsförbund 
S:t Sigfrids folkhögskola 
Sveriges Författarförbund 
Svenska Samernas Riksförbund 
Svenska Tornedalingars Riksförbund 
Sverigefinska Riksförbundet 
Sveriges Jiddishförbund 
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Konsten och kulturen är större än politiken. Kultur-, 
konst-, och konstnärspolitik handlar om det som är 
den nationella, regionala och kommunala kulturpoli-
tikens ansvar – att säkerställa konstnärlig frihet och 
människors kulturella välfärd.1 

Ett levande och oberoende konst- och kultur-
liv med utgångspunkt i konstnärlig frihet, ytt-
randefrihet och alla människors rätt till kultu-
rell välfärd och fri åsiktsbildning är centralt för 
samhällets demokratiska utveckling. 

I Sverige är konst och kultur grundlagsskydd-
dat. Genom yttrandefrihetsgrundlagen säkras 
ett fritt meningsutbyte och ett fritt konstnär-
ligt skapande. Regeringsformen slår fast att det 
offentliga ska värna den enskildes kulturella 
välfärd. Även FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna med konventionen 
om ekonomiska, sociala och kulturella rättig-
heter ger ett starkt skydd. Sedan 1 januari 2020 
är barnkonventionen, med särskilt fokus på 
barns rätt till kulturell och konstnärlig verk-
samhet, svensk lag.  

Konst och kultur kan generera samhällsnytta 
och värden som hållbar utveckling, attraktivi-
tet, social sammanhållning, god hälsa och eko-
nomisk tillväxt. Samtidigt är det viktigt att 
värna egenvärdet i olika konstnärliga uttryck. 
Om kulturen ska kunna verka fritt som en dy-
namisk, utmanande och obunden kraft behö-
ver den fritt kunna spegla och utforska frågor 
om människans existens, historia och samtid 
och också vara bärare av samhällskritik eller 
perspektiv som kan provocera. 

För att upprätthålla kulturens egenvärde i 
praktiken arbetar den regionala kulturpolitiska 

                                                 
1 Återkommande kulturpolitiska begrepp förklaras på 
sidorna 8–9. 
2 Läs mer om vem som gör vad på nationell, regional 
och lokal nivå i kulturplanens nulägesanalys. 

nivån i enlighet med principen om armlängds 
avstånd. Principen innebär att den politiska ni-
vån beslutar om ramar på övergripande nivå, i 
form av mål och villkor, och fördelar resurser 
för att uppnå dessa. Konstnärliga och kvalita-
tiva bedömningar överlåts till professionen, i 
form av sakkunniga ämnesexperter, konstnär-
liga ledare eller andra personer med konstnär-
lig kompetens. Det kan handla om verksam-
hetsplanering, genomförande av specifika ut-
ställningar och produktioner, stipendiebe-
dömningar eller konstnärliga gestaltningsupp-
drag. I den museilag som trädde i kraft 2017 
har principen om armlängds avstånd lagstad-
gats. 

Kulturpolitiken på nationell, regional och 
kommunal nivå formulerar mål och villkor, 
fördelar resurser och samverkar för att nå må-
len. 2 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kultur-
livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. De 
tre meningarna utgör den nationella kulturpo-
litikens portalparagrafer. Myndigheten för kul-
turanalys delar in dem i självständighetsmålet, del-
aktighetsmålet och samhällsmålet.3 För att uppnå 
dem finns också ett antal främjandemål som in-
nebär att den nationella kulturpolitiken ska: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevel-
ser, bildning och till att utveckla sina skap-
ande förmågor, 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
• främja ett levande kulturarv som bevaras, 

används och utvecklas, 
• främja internationellt och interkulturellt 

utbyte och samverkan, 

3 Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de kul-
turpolitiska målen, Myndigheten för kulturanalys. 
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• särskilt uppmärksamma barns och ungas 
rätt till kultur. 

De nationella kulturpolitiska målen beslutades 
av riksdagen 2009. De ska styra den statliga 
kulturpolitiken samt vägleda kommuner och 
regioner. Det finns också riksdagsbundna mål 
inom specifika konstområden, som litteratur 
och läsfrämjande, film, arkitektur, formgiv-
ning och design samt arkiv och kulturmiljö. 
Inom biblioteks-, arkiv-, kulturmiljö- och mu-
seiområdet finns också särskild lagstiftning. 
Utöver det regleras kulturpolitiken av nation-
ella mål och lagstiftning inom andra områden, 
som jämställdhet, tillgänglighet och särskilda 
rättigheter för barn och nationella minoriteter. 

Region Kronobergs avsikt är att vara en aktiv 
part i arbetet med att nå de nationella kultur-
politiska målen. Kulturplanen är vårt regionala 
bidrag till att kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrande-
friheten som grund, att alla ska ha möjlighet 
att delta i kulturlivet och att kreativitet, mång-
fald och konstnärlig kvalitet ska prägla sam-
hällets utveckling.  

Region Kronobergs kulturpolitiska vision är 
att Kronoberg ska erbjuda ett hållbart och in-
kluderande kulturliv med bredd och spets. Det 
betyder att den regionala konstnärliga och kul-
turella infrastruktur ska möjliggöra både stabi-
litet och förnyelse och att det ska finnas goda 
möjligheter för invånare och besökare att ta 
del av konstnärliga upplevelser i många olika 
former och själv uttrycka sig konstnärligt. Den 
kulturpolitiska visionen är långsiktig och en 
del av Region Kronobergs övergripande vis-
ion om ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg. 

Kulturplanen bidrar till målen i Gröna Krono-
berg 2025, länets regionala utvecklingsstrategi, 
som bland annat beskriver vad som behövs 
för att Kronoberg ska vara en plats att vilja 
leva och bo på. Det regionala utvecklings-

arbetet ska genomsyras av en hållbar utveckl-
ing som tillgodoser alla människors behov och 
mänskliga rättigheter utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillgodose 
sina. Hållbarhetsperspektivet vilar på tre ben; 
social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 
Kulturplanen bidrar till alla tre delarna och nio 
av sjutton globala mål i Agenda 2030. Samti-
digt finns målkonflikter, till exempel mellan 
hållbarhetsarbetet och det nationella kulturpo-
litiska självständighetsmålet. 

 

Kulturplan Kronoberg 2022–2024 bidrar till flera av de globala 
målen i Agenda 2030 (bildkälla: www.globalamalen.se) 

Konstnärlig produktion, yttrandefrihet och 
kulturell välfärd bidrar till ett öppet och demo-
kratiskt samhälle och utgör en viktig grund för 
socialt hållbar utveckling. Att bevara och le-
vandegöra kulturarv, kulturmiljöer och natur-
värden, skapa attraktiva gestaltade livsmiljöer 
och konsumtion av upplevelser och tjänster 
innebär ekologiskt hållbar utveckling. Ett vi-
talt konst- och kulturliv med goda arbetsvill-
kor för konstnärer och professionella kultur-
skapare bidrar till utveckling som är ekono-
miskt hållbar. Det kan ge ökad attraktivitet på 
en ort, i en region eller i ett land och locka nya 
invånare och talanger. De kulturella och krea-
tiva näringarna bidrar till ekonomiskt hållbar 
tillväxt och skapar lokal och regional syssel-
sättning och stärkt innovationsförmåga.
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Region Kronoberg har ansvaret för att förverkliga den 
regionala kulturpolitiska visionen och gör det i bred 
samverkan med utgångspunkt i principen om arm-
längds avstånd och den ”gröna tråd” som bidrar till 
att göra det regionala utvecklingsarbetet hållbart.4  

Den nulägesanalys som ligger till grund för 
kulturplanen identifierar flera komplexa ut-
maningar med konsekvenser för kulturpla-
nens intressenter i Kronoberg. Utmaningarna 
gör strukturerna för konst och kultur sårbara, 
påverkar den kulturella välfärdens likvärdig-
het och kulturens potential att verka som ut-
vecklingskraft i samhället. 

För att möta utmaningarna behöver många 
arbeta tillsammans. Kulturplanens intressen-
ter är länets kommuner, det professionella 
kulturlivet, det civila samhället, regionerna 
inom Regionsamverkan Sydsverige, nation-
ella myndigheter, universitet och högskolor 
samt invånare och besökare. Nulägesanalysen 
beskriver intressenternas förutsättningar 
inom de områden som kulturplanen omfattar, 
vem som gör vad inom kulturpolitiken och 
områden där samverkan mellan olika politik-
områden och sektorer är särskilt angeläget. 

För att möta utmaningarna garanterar den reg-
ionala kulturpolitiken en stabil regional infra-
struktur för konst, kultur och idrott och driver 
förändringsarbete inom tre breda utvecklings-
områden som beskrivs på kommande sidor. 
Insatser och kulturpolitiska mål omfattar alla 
kulturplanens ansvarsområden, inklusive id-
rott. De är styrande för regional kulturverk-
samhet och ska leda i riktning mot den kultur-
politiska visionen om ett hållbart och inklude-
rande kulturliv med bredd och spets. Visionen 

förverkligas till stor del genom intressenternas 
ordinarie uppdrag men också genom utveckl-
ingsinsatser. Balansen mellan förändringsar-
bete och återuppbyggnad är viktig i en sektor 
som drabbats hårt av coronapandemins kon-
sekvenser. På längre sikt förväntas insatserna 
bidra till att uppfylla nationella kulturpolitiska 
mål, Region Kronobergs övergripande vision, 
mål i Gröna Kronoberg 2025 samt globala mål 
om hållbar utveckling.   

Kulturplan Kronoberg 2022–2024 är den 
fjärde regionala kulturplanen. Förändringsar-
betet gör skillnad för invånare och intressenter 
i Kronoberg. När kulturpolitisk samverkan 
stärks på kommunal, regional, interregional 
och nationell nivå blir det mer konst och kul-
tur med hög kvalitet för fler i hela landet. Lä-
nets invånare och besökare har fått tillgång till 
en större mångfald av konstnärliga uttryck, till 
exempel inom professionell dans och bild- 
och formkonst. Förutsättningarna för kultur-
skapare inom olika konstområden som vill bo 
och verka här har blivit bättre. Kulturplanen 
har också bidragit till att Kronobergs invånare 
och besökare kan möta kultur på digitala are-
nor och okonventionella platser samt stärkt 
möjligheterna för den som själv vill skapa eller 
delta aktivt i den konstnärliga processen. 

Kulturplanens intressenter profilerar Krono-
berg nationellt och internationellt, bland annat 
genom museiverksamhetens migrationshisto-
riska profil och glaset som kulturarv och inno-
vativt samtida konstområde, det unika arbetet 
med det fria ordet och den starka muntliga be-
rättartraditionen. Scenkonsten och musikens 
väl etablerade strukturer, stora mobila verk-
samhet och samverkan med det civila sam-
hället bidrar till både bredd och spets. 

                                                 
4 Läs mer om arbetsmetoden och hur arbetet går till i 
den nulägesanalys som ligger till grund för kulturpla-
nen. 
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Utvecklingsområdet möter de utmaningar som gör 
konstens och kulturens strukturer sårbara i Krono-
berg. Förutsättningarna för konstnärlig produktion 
och förnyelse i hela landet behöver säkras. Det region-
ala målet samspelar med nationella kulturpolitiska 
mål om att kulturen ska vara en dynamisk, utma-
nande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund och att kvalitet och konstnärlig förnyelse ska 
främjas. För att nå målen kommer Region Kronoberg 
att samverka med berörda intressenter kring fyra in-
satsområden. 

Förmågan att samverka har betydelse för möj-
ligheterna till konstnärlig produktion och kul-
turell välfärd i hela landet samt kulturlivets 
återuppbyggnad och framtid. Region Krono-
berg vill:  

• verka för en balanserad och tydlig ansvars-
fördelning mellan kulturpolitikens kom-
munala, regionala och nationella nivåer, 

• samverka med länets kommuner kring 
kulturpolitiska strategier, 

• driva nationellt påverkansarbete för att ut-
veckla dialogen, kultursamverkansmo-
dellen som verktyg för flernivåstyrning 
samt sektorsövergripande samverkan. 

Interregional samverkan är viktigt för att möta 
utmaningarna framöver. Region Kronoberg 
vill: 

• bidra till att skapa en hållbar utveckling i 
Sydsverige, till förmån för hela landet och 
med utgångspunkt i invånarnas bästa, 

• stärka interregional samverkan kring konst 
och kultur inom Regionsamverkan 
Sydsverige vad gäller både förvaltning och 
utveckling, 

• utveckla den konstnärliga och kulturella 
infrastrukturen i Sydsverige i partnerskap 
med relevanta myndigheter och nationella 
organisationer. 

Det är kulturpolitiskt angeläget att det finns 
förutsättningar för konstnärlig produktion 
och förnyelse inom olika konstområden i hela 
landet. Region Kronoberg vill: 

• säkra och utveckla den regionala och inter-
regionala infrastrukturen för konstnärlig 
produktion med utgångspunkt i de olika 
konstområdenas förutsättningar,  

• stärka professionella kulturskapares vill-
kor och möjligheter att bo och verka i lä-
net samt främja konstnärlig återväxt och 
unga konstnärskap, 

• samverka över sektorsgränserna kring fö-
retagsfrämjande insatser som stärker lä-
nets kulturella och kreativa näringar. 

För att möta välfärdens utmaningar med ro-
busta strukturer behöver gemensamma resur-
ser nyttjas på ett hållbart sätt. Region Krono-
berg vill: 

• verka för samsyn kring kulturens geografi 
och vilken typ av kultur som ska finnas 
var, med utgångspunkt i länets och de 
olika konstområdenas förutsättningar, 

• renodla och förtydliga regionala uppdrag, 
• främja samverkan och gemensam plane-

ring mellan intressenter som kommuner, 
det professionella kulturlivet och det civila 
samhället, 

• stärka kulturutbudet i länets större arbets-
marknadsregioner och främja anpassade 
format för kultur på mindre orter. 
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Utvecklingsområdet möter de utmaningar som påver-
kar den kulturella välfärdens likvärdighet i Krono-
berg. Kulturpolitikens uppgift att säkerställa invånar-
nas rätt till kulturell välfärd är komplex. Deltagandet 
i konst- och kulturlivet påverkas av många faktorer. 
Det regionala målet samspelar med nationella kultur-
politiska mål om allas möjlighet att delta i kulturlivet 
samt att kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till 
kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skap-
ande förmågor. För att nå målen kommer Region Kro-
noberg att samverka med berörda intressenter kring 
två insatsområden. 

Invånare och besökare i Kronoberg ska kunna 
ta del av konst, kultur och idrott på lika villkor, 
oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnici-
tet, religion eller annan trosuppfattning, sexu-
ell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Region Kronoberg vill: 

• främja kunskaps- och metodutveckling 
som bidrar till breddat deltagande i konst- 
och kulturlivet, 

• verka för de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur och sitt språk, 

• främja kultur på okonventionella platser 
och arrangörskap i nya former, 

• utveckla arbetet med konstnärlig gestalt-
ning i vårdmiljöer. 

Det finns behov av insatser som stärker för-
mågan att agera i takt med den digitala utveckl-
ingen och människors förväntningar, både vad 
gäller distribution av kultur och konstnärlig ut-
veckling. Region Kronoberg vill: 

• stärka förmågan att möta konstnärlig ut-
veckling och kulturell välfärd genom digi-
tala lösningar och verktyg, 

• stödja kunskapsuppbyggnad, erfarenhets-
utbyte och strategisk verksamhetsutveckl-
ing.
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Utvecklingsområdet möter utmaningar som påverkar 
barns och ungas möjligheter att ta del av kulturell väl-
färd i Kronoberg. Att barnkonventionen blivit svensk 
lag innebär att barns och ungas rätt till kulturell och 
konstnärlig verksamhet lagstadgats särskilt. Det finns 
bristande likvärdighet i länet och behov av insatser som 
bidrar till implementering av lagstiftningen. Det reg-
ionala målet samspelar med nationella kulturpolitiska 
mål om att särskilt uppmärksamma barns och ungas 
rätt till kultur. För att nå målen kommer Region Kro-
noberg att samverka med berörda intressenter kring 
två insatsområden. 

En viktig del i implementeringen av barnkon-
ventionen är barns och ungas möjligheter att 
möta en mångfald av konstnärliga uttryck. 
Region Kronoberg vill:  

• samverka med kulturplanens intressenter 
kring implementering av barnkonvent-
ionen, 

• verka för att kulturorganisationer med reg-
ionala uppdrag erbjuder ett kvalitativt och 
varierat utbud för barn, unga och unga 
vuxna anpassat för olika arenor som skola, 
fritidshem och den fria tiden, 

• främja utvecklingen av konst- och kultur-
pedagogisk kompetens i regionala kultur-
organisationer samt samordning av utbud 
och insatser riktade till barn och unga,  

• samverka med länets kommuner kring 
strategier, organisering, samordning och 
stödsystem, 

• samverka sektorsövergripande kring insat-
ser och strukturer som främjar barns och 
ungas livsvillkor i länet. 

Det finns behov av att utveckla kunskap och 
flexibilitet i de kulturpolitiska strukturerna på 
olika nivåer för att främja barns och ungas 
egna kulturella uttryck och delaktighet. Region 
Kronoberg vill: 

• öka kunskapen om barns och ungas kul-
turvanor och livsvillkor, 

• utveckla befintliga regionala stödsystem så 
att de i högre utsträckning främjar ungas 
engagemang och delaktighet, 

• stärka samverkan med kulturplanens in-
tressenter kring barns och ungas möjlig-
heter till kulturell välfärd under den fria ti-
den. 
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Inom alla områden finns olika begrepp som kan vara 
självklara för dem som ingår i professionen. Inom kul-
turområdet förekommer flera begrepp och många av 
dem är återkommande i kulturplanen. De förklaras 
här för att skapa tydlighet kring vad kulturplanen och 
den regionala kulturpolitiken omfattar. 

Konst och kultur är breda begrepp som kan 
tolkas på många sätt av olika människor. Kul-
turpolitiken utgår ofta från ett kulturbegrepp 
som är både humanistiskt och samhällsveten-
skapligt orienterat. Det humanistiska perspek-
tivet omfattar konstnärligt skapande inom 
”konstarterna”, som litteratur, bild- och form-
konst, musik, scenkonst, film, formgivning el-
ler arkitektur. Det samhällsvetenskapliga per-
spektivet är bredare, och utgår från kultur som 
mänsklig aktivitet och socialt överförda lev-
nadsmönster, till exempel normer och tradit-
ioner. Kulturplanen utgår från en bred definit-
ion som inkluderar både kultursamverkans-
modellens konst- och kulturområden men 
också det civila samhället, folkbildningen och 
nya konst- och kulturformer. 

Konstnärlig kvalitet är svårdefinierat men van-
ligt förekommande inom kulturområdet, till 
exempel i de nationella kulturpolitiska målen. 
Kulturplanens avgränsning är att det är pro-
fessionen som definierar konstnärlig kvalitet. 
Däremot kan politiken definiera kulturpolitisk 
kvalitet, till exempel en mångfald av konstnär-
liga uttryck eller verksamhetsutveckling för att 
breddat deltagande i kulturlivet. 

Enligt regeringsformen ska den enskildes per-
sonliga, ekonomiska och kulturella välfärd 
vara grundläggande mål för den offentliga 
verksamheten (1 kap. 2 §). Den enskildes rätt 
till kulturell välfärd är därmed skyddad i 
grundlag. I kulturplanen avser kulturell välfärd 
varje människas rätt att både få ta del av konst-
närliga upplevelser och själv ges möjlighet att 
uttrycka sig konstnärligt. 

Konstnärlig och kulturell infrastruktur är de 
strukturer som tillsammans möjliggör konst-
närlig produktion och kulturell välfärd. Det 
kan till exempel vara fysiska platser och lokaler 
för konstnärlig produktion inom olika konst-
områden eller kulturinstitutioner med produ-
cerande uppdrag. Infrastrukturen utgörs också 
av ekonomiska förutsättningar, som finansie-
ringsmöjligheter för kulturliv och civilsam-
hälle eller arbetstillfällen för konstnärer och 
kulturskapare. Andra viktiga delar är platser 
och system som gör det möjligt för människor 
att möta kultur och skapa själva. Ytterligare 
exempel är tillgång till kunskap och utbildning 
på olika nivåer, från de estetiska uttrycksfor-
merna i skolan, kulturskola, estetiska program 
och talangutveckling till högre konstnärlig ut-
bildning och möjligheter till kompetensut-
veckling för yrkesverksamma. I nulägesana-
lysen beskrivs den regionala infrastrukturen 
för konst, kultur och idrott i Kronoberg. 

Professionell kulturskapare är ett samlingsbe-
grepp för yrkesverksamma konstnärer och 
kulturskapare inom alla konstområden. Det 
kan till exempel vara författare, regissörer, ko-
reografer, bildkonstnärer, dansare, komposi-
törer, musiker, fotografer eller skådespelare. 
Ibland förekommer begreppet konstnärspoli-
tik som rör den del av kulturpolitiken som 
hanterar professionella kulturskapares förut-
sättningar. 

Intressenter är personer, organisationer eller 
funktioner som påverkas av en utmaning eller 
insats och som kan eller vill påverka utveckl-
ingen. Kulturplanens intressenter är kommu-
nerna i Kronobergs län, det professionella kul-
turlivet, det civila samhället, regionerna inom 
Regionsamverkan Sydsverige, nationella myn-
digheter, universitet och högskolor samt invå-
nare och besökare.  
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Det professionella kulturlivet utgör en bred 
men viktig intressent för kulturplanen. I be-
greppet ingår offentligt finansierade kulturor-
ganisationer, intressenter inom det fria kultur-
livet samt professionella kulturskapare både 
inom och utanför olika kulturorganisationer. 

Det civila samhället är en viktig intressent för 
kulturplanen och kan definieras som en arena 
som är skild från staten, marknaden och det 
enskilda hushållet och där människor, grupper 
och organisationer agerar tillsammans för ge-
mensamma intressen. På kulturområdet kan 
det till exempel handla om konst- och kultur-
föreningar, arrangörsföreningar, studieför-
bund, hembygdsföreningar eller olika typer av 
intresseorganisationer som representerar till 
exempel nationella minoriteters eller kultur-
skapares perspektiv. 

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbets-
organ för de sex sydligaste regionerna i Sve-
rige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, 
Kronoberg och Skåne. Regionerna samarbetar 
inom kultur, regional utveckling samt infra-
struktur och kollektivtrafik. Målet är att skapa 
en hållbar utveckling i Sydsverige, till förmån 
för hela landet och med utgångspunkt i invå-
narnas bästa. 

Kultursamverkansmodellen är en nationell 
kulturpolitisk reform som infördes 2011 för 
att skapa ökat utrymme för regionala priorite-
ringar och variationer. Samtliga regioner, 
utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultur-
samverkansmodellen. Kronobergs län ingår 
sedan 2012. Åtagandet innebär bland annat ett 
regionalt mandat att fördela statsbidrag till 
regional kulturverksamhet samt en skyldighet 
att ta fram, genomföra och följa upp en flerå-
rig regional kulturplan enligt särskilda kriterier 
som regleras i en statlig förordning.5 

Regionernas fördelning av statsbidrag ska bi-
dra till att de nationella kulturpolitiska målen 
uppnås. Fördelningen ska även främja en god 
tillgång för länets invånare till de sju områden 
som förordningen omfattar: professionell tea-
ter-, dans- och musikverksamhet, museiverk-
samhet och museernas kulturmiljöarbete, bib-
lioteksverksamhet och läs- och litteratur-
främjande verksamhet, professionell bild- och 
formverksamhet, regional enskild arkivverk-
samhet, filmkulturell verksamhet samt främ-
jande av hemslöjd. 

  

                                                 
5 I nulägesanalysen finns förordningen i sin helhet. 
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Kulturområdet påverkas av flera samhällsutmaningar. 
Vissa är specifika för kultursektorn. Andra, som de-
mografiska förändringar, coronapandemins konse-
kvenser, digital transformation eller hållbar utveckl-
ing, skär genom alla delar av samhället.1Utmaning-
arna är komplexa. De påverkar utvecklingen i Kro-
nobergs län och får konsekvenser för möjligheterna att 
uppnå både kulturpolitiska mål och de globala målen 
i Agenda 2030. Här sammanfattas utmaningarna 
under tre huvudrubriker som handlar om deras påver-
kan på möjligheterna att nå den nationella kulturpo-
litikens självständighets-, delaktighets-, och samhälls-
mål.2 

Flera utmaningar påverkar möjligheterna att 
nå det nationella kulturpolitiska självständig-
hetsmålet; ”att kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrande-
friheten som grund”. Målet handlar om kul-
turens egenvärde och grundförutsättningar, 
men också om villkoren för konstnärlig pro-
duktion i hela landet. 

Myndigheten för kulturanalys identifierar två 
utmaningar för kulturens frihet och obero-
ende: hat, hot och trakasserier samt ökad poli-
tisk styrning. Eftersom konstnärlig frihet är en 
utgångspunkt för både demokrati och hållbar 
utveckling så omfattar den här utmaningen 
fler områden än kultur. Hat, hot och trakasse-
rier riktat mot personer som deltar i det of-
fentliga samtalet, som konstnärer, politiskt 
förtroendevalda, journalister och forskare, 
ökar. Angreppen är särskilt allvarliga eftersom 
det är ett hot mot demokratin när röster och 
perspektiv tystas.3 

Myndigheten för kulturanalys noterar att olika 
typer av politisk styrning, som inte har någon 
direkt koppling till ekonomiska eller 

                                                 
1 Se även nulägesanalysen för Gröna Kronoberg 2025, 
länets regionala utvecklingsstrategi: www.regionkrono-
berg.se/gronakronoberg/utvecklingsstrategi/nula-
gesbild-for-kronobergs-lan/ 

organisatoriska aspekter, har effekter för kul-
turens frihet och oberoende. En översyn av 
den politiska styrningens effekter på den 
konstnärliga friheten, på nationell, regional 
och kommunal nivå pågår. 

Myndigheten för kulturanalys konstaterar vi-
dare att möjligheten att nå det kulturpolitiska 
självständighetsmålet påverkas av kultursek-
torns ekonomiska villkor. Kulturskapare arbe-
tar under sämre villkor än andra grupper i 
samhället med motsvarande krav på utbild-
ning och yrkeserfarenhet, både vad gäller eko-
nomi och sociala skyddssystem. Kulturin-
stitutionerna, som utgör en viktig del av ar-
betsmarknaden, har flera ekonomiska och ad-
ministrativa utmaningar att hantera. Löne-
kostnadsutvecklingen har resulterat i ett be-
gränsat ekonomiskt handlingsutrymme och 
administrativ personal ökar i förhållande till 
konstnärlig. Det begränsar förutsättningarna 
för konstnärlig förnyelse, verksamhetsutveckl-
ing och förmåga att attrahera ny kompetens. 

Sveriges kommuner och regioner står inför 
stora ekonomiska utmaningar och behov av 
omställning. Demografiska förändringar och 
befolkningsutveckling kommer de närmaste 
åren att innebära ökade kostnader för att upp-
rätthålla välfärd på samma nivå. Den här väl-
färdsutmaningen handlar kortfattat om att an-
delen personer i befolkningen som är över 80 
år ökar snabbt, samtidigt som andelen barn 
och unga ökar. Färre personer i arbetsför ålder 
ska försörja fler, en utmaning som redan idag 
ställer krav på nya och flexibla lösningar. Utö-
ver detta har Coronapandemin inneburit stora 
samhällsekonomiska konsekvenser för en lång 
tid framåt. Det är faktorer som påverkar det 
offentligas möjligheter att garantera 

2 Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de kul-
turpolitiska målen, Myndigheten för kulturanalys Rap-
port 2020:1 
3 Läs mer om yttrandefrihet på s. 23 
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konstnärlig och kulturell infrastruktur och 
upprätthålla kulturell välfärd. 

Coronapandemins konsekvenser är svåra att 
överblicka. När remissutgåvan skrivs står Sve-
rige inför en tredje våg. Stora delar av världen 
har stängt ner med omfattande samhällseko-
nomiska och sociala effekter som följd. Med-
borgerliga fri- och rättigheter har begränsats 
länge, vilket riskerar att leda till konsekvenser 
för tillit, social sammanhållning och demokra-
tins utveckling. Kultur utgör en grundlags-
skyddad samhällsfunktion i demokratins 
tjänst, av särskild vikt i tider av kris och social 
isolering. Samtidigt har kultursektorn drabbats 
av de hårdaste begränsningarna. Scenkonsten, 
biograferna, museerna och kulturens olika 
mötesplatser var först att stänga och är sist att 
öppna. Riskerna för permanenta konsekven-
ser av sektorns långvariga karantän är stora, 
men analyserna kvarstår. Beteende- och värde-
ringsförändringar, vad gäller kulturvanor men 
också tillit och sammanhållning, är också möj-
liga konsekvenser på sikt. Barns och ungas 
möjligheter att ta del av och utöva kultur, id-
rott och fritidsaktiviteter har påverkats nega-
tivt. Konsekvenserna av det återstår att analy-
sera, men redan nu konstateras att resurssvaga 
unga har drabbats hårdast.4 

Coronapandemins kortsiktiga konsekvenser 
på kulturområdet rör framförallt ekonomi och 
arbetsmarknad; stora intäktsbortfall, hög ar-
betslöshet och hög andel konkurser. Pande-
min har satt nytt ljus på redan kända sårbar-
heter, som kapacitet för digital transformat-
ion, brist på digitala finansieringsmodeller och 
bristfälliga sociala skyddssystemen för kultur-
skapare. Sverige investerar långsiktigt i konst-
närlig utbildning men som en konsekvens av 
pandemin tvingas många yrkesverksamma 
lämna sin yrkesverksamhet. Det finns en oro 
över vem som ska våga bli kulturskapare i 
framtiden. Den konstnärspolitiska utred-
ningen pekade redan innan pandemin på insat-
ser för att ungdomar i hela landet, oavsett 

                                                 
4 Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla – UNG 
IDAG 2021, Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor, 2021 

socioekonomisk bakgrund, ska våga välja 
konstnärsyrket. 5 Ytterligare en konsekvens på 
kort sikt är att brister i utformningen av de 
nationella krisstöden samt geografisk obalans 
i fördelning av dem riskerar att leda till en 
ojämn konstnärlig och kulturell infrastruktur i 
landet. Det får i sin tur negativa effekter för 
den enskildes rätt till kulturell välfärd och på-
verkar möjligheterna att nå de nationella kul-
turpolitiska målen. 

Under våren och sommaren 2021 pågår en 
nationell utredning som ska lämna konkreta 
förslag till regeringen för att starta upp, åter-
hämta och utveckla kultursektorn under och 
efter coronapandemin. Flera myndigheter har 
utredningsuppdrag som rör pandemins konse-
kvenser för kulturområdet, och resultatet kan 
komma att påverka nulägesanalysen. 

Coronapandemin har satt nytt ljus på sårbar-
heten i de strukturer som möjliggör konst och 
kultur. Det handlar om geografiska skillnader, 
till exempel mellan stad och land, men också 
variationer mellan olika konstområden.  Hur 
den konstnärliga och kulturella infrastrukturen 
är organiserad är en viktig faktor för konstnär-
lig produktion och förnyelse samt kulturell 
välfärd. 6 Även villkoren för det professionella 
kulturlivet med offentligt finansierade kultur-
organisationer, det fria kulturlivet och profess-
ionella kulturskapare, är av betydelse. 

Offentligt finansierade kulturinstitutioner 
finns på nationell, regional och lokal nivå. De 
utgör centrala funktioner i hela landets infra-
struktur på kulturområdet. På regional nivå 
finns ofta större producerande kulturinstitut-
ioner inom scenkonst, musik och museiverk-
samhet men även intressenter med främjande 
och utvecklande uppdrag. De olika uppdragen 
kompletterar varandra och bidrar till konst-
närlig produktion och kulturell välfärd i hela 
landet. De skapar arbetstillfällen och 

5 Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) 
6 Läs mer om Kronobergs förutsättningar inom re-
spektive konstområde på sida 16–36 
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mötesplatser för det fria kulturlivet och kultur-
skapare inom olika konstområden.  

Förutsättningarna för konstnärlig produktion 
på en plats har betydelse för kulturskapares 
möjligheter att bo och verka där. Kulturskap-
are väljer i högre utsträckning än andra yrkes-
grupper att etablera sig i storstäder och stor-
stadskommuner. 70% av Sveriges kulturskap-
are bor i någon av de tre storstadsregionerna, 
men arbetsmarknaden är i hög utsträckning 
internationell. Störst koncentration till stor-
stadsområden finns inom områden som dans, 
film och teater medan yrkesverksamma inom 
musik samt bild och form har en större geo-
grafisk spridning i landet.7 

Möjligheter till arbetstillfällen och tillgång till 
arbetslokaler för produktion inom olika konst-
områden, som ateljéer, verkstäder, studios el-
ler repetitions- och träningslokaler spelar en 
viktig roll för var kulturskapare väljer att bo 
och verka. Även möjligheter till konstnärligt 
utbyte, kompetensutveckling och nätverk 
inom olika konstområden har betydelse, till 
exempel residens eller resurscentrum. Kultur-
skapares villkor är nära kopplade till den 
konstnärliga och kulturella infrastrukturen. In-
tressenter med regionala kulturpolitiska upp-
drag bidrar till att främja kulturskapares villkor 
inom olika konstområden i Kronoberg. Under 
2021 pågår ett arbete med att kartlägga och ut-
reda kulturskaparnas förutsättningar i Krono-
berg. Resultatet kan innebära att nulägesana-
lysen uppdateras inför slutversionen. 

Ett vitalt och utforskande konst- och kulturliv 
bygger på att kulturskapare kan utveckla sina 
konstnärskap och verka under rimliga arbets-
villkor. Nästan hälften av landets profession-
ella kulturskapare har en eftergymnasial ut-
bildning, vilket kan jämföras med 23% för be-
folkningen som helhet. Samtidigt har de gene-
rellt lägre årsinkomst än personer med mot-
svarande utbildningsnivå. En kritisk faktor är 
också att de sociala skyddssystemen inte är 

                                                 
7 Kulturskapares geografi. En registerstudie. Myndigheten 
för kulturanalys, 2019 
8 Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) 

anpassade efter kulturskapares verklighet och 
arbetsvillkor. Att frilansa, driva egen firma el-
ler kombinera en anställning med sitt företa-
gande är vanligt. På nationell nivå pågår insat-
ser som ska möjliggöra för fler att leva på sitt 
konstnärliga yrke, bland annat mot bakgrund 
av den konstnärspolitiska utredningen.8 Reg-
ion Kronoberg verkar för att de professionella 
kulturskapare som är verksamma i länet ska ha 
goda villkor. Det sker i form av främjande in-
satser, krav på att intressenter med regionala 
kulturpolitiska uppdrag ska följa avtalsrekom-
mendationer och använda skriftliga avtal samt 
samverkansinsatser för att stärka det regionala 
företagsfrämjande systemet med utgångs-
punkt i kulturskapares företagande.9 

Kulturpolitiken verkar på nationell, regional 
och kommunal nivå. Om de nationella kultur-
politiska målen och de globala hållbarhetsmå-
len ska vara möjliga att nå behöver de kultur-
politiska nivåerna arbeta i samma riktning. 
Förmågan att utveckla nya arbetssätt, agera ge-
mensamt och komplettera varandra kommer 
att krävas för att möta framtida utmaningar 
och möjliggöra konstnärlig produktion och 
kulturell välfärd i hela landet. Förmågan att 
samverka interregionalt i större geografier och 
orientera sig i komplexa strukturer med många 
intressenter och olika nivåer kommer att vara 
framgångsfaktorer för att nyttja gemensamma 
resurser strategiskt och hållbart. För att det här 
ska vara möjligt behöver arbetet bygga på ge-
mensamma målbilder och prioriteringar. En 
nationell kulturpolitisk strategi som långsiktigt 
möter regionala och kommunala strategier, 
synliggör roller och ansvar och där kultursam-
verkansmodellen aktiveras som ett verktyg för 
flernivåstyrning är en viktig insats för framti-
dens konst- och kulturliv i Sverige. 

9 Läs mer om det sektorsövergripande arbetet kring 
kulturskapares företagande på s. 14–15 
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Kulturell välfärd är en mänsklig rättighet. 
Samtidigt påverkas likvärdigheten och möjlig-
heterna att nå det nationella kulturpolitiska 
delaktighetsmålet; ”att alla ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet”, av många komplexa fak-
torer. Socioekonomiska, geografiska och de-
mografiska faktorer som utbildning, inkomst, 
boendeort, kön och ålder, har effekter på vem 
som tar del av kulturell välfärd, genomgår en 
konstnärlig utbildning och hur kultursektorns 
arbetsmarknad återspeglar samhället. Den kul-
turella välfärden är inte likvärdig, vilket är en 
utmaning för kulturpolitiken på alla nivåer. 

Myndigheten för kulturanalys bedömer att 
delaktighetsmålet är svårt att nå och att det 
finns målkonflikter mellan självständighets-
målet och delaktighetsmålet. 10  Möjligheterna 
att nå målet kompliceras ytterligare av att kul-
turpolitiken delar ansvaret för likvärdig kultu-
rell välfärd med andra områden, till exempel 
utbildning. Kulturpolitikens uppdrag är i 
första hand att säkerställa grundläggande för-
utsättningar och ”kulturpolitisk kvalitet”, som 
mångfald av konstnärliga uttryck och möjlig-
heter att bedriva verksamhets- och organisat-
ionsutveckling kring områden som breddat 
deltagande. Att ta del av kulturell välfärd är en 
mänsklig rättighet, inte en individuell skyldig-
het. 

Det regionala kulturpolitiska ansvaret för att 
förverkliga invånarnas mänskliga rättigheter 
utgår från Region Kronobergs policy för lika 
möjligheter och rättigheter.11 Invånarna i Kro-
noberg ska kunna ta del av kulturell välfärd på 
lika villkor, oavsett ålder, kön, funktionsvari-
ation, etnicitet, religion eller annan trosupp-
fattning, sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck. Särskild hänsyn ska tas till barn 
och unga samt de nationella minoriteternas 

                                                 
10 Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de kul-
turpolitiska målen, Myndigheten för kulturanalys Rap-
port 2020:1 

möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 
och sitt språk i Sverige. 

Myndigheten för kulturanalys genomför kul-
turvaneundersökningar i samarbete med 
SOM-institutet. De visar att det finns tydliga 
skillnader i invånarnas kulturvanor och att 
skillnaderna är relativt stabila över tid. Perso-
ner med låg utbildningsnivå eller låg inkomst 
deltar i lägre utsträckning än personer med 
högre utbildning eller högre inkomst i kultur-
livet. Andra faktorer som har betydelse är ål-
der, kön, upplevd hälsa och livstillfredställelse. 
Kvinnor och yngre är generellt mer aktiva 
inom alla kulturaktiviteter, med undantag för 
vissa specifika konstområden. Lägre självupp-
levd hälsa och lägre livstillfredställelse är 
kopplat till lägre kulturdeltagande inom alla 
olika områden.12 De sociala mönster som nat-
ionella kulturvaneundersökningar pekar på 
återspeglas även i regionala undersökningar. 
Samtidigt framträder en bild av en kulturell be-
folkning i Kronoberg vid jämförelse med ri-
ket. Kronobergarna står särskilt ut vad gäller 
det egna skapandet, vilket även stämmer över-
ens med nationella kulturvaneundersökningar 
där Kronoberg tillsammans med Småland och 
öarna står ut. 

Med barn och unga avses i kulturplanen per-
soner i åldrarna 0–25 år, vilket omfattar både 
barnkonventionen (0–18 år) och den nation-
ella ungdomspolitiken (13–25 år). Målgruppen 
utgör ungefär en tredjedel av befolkningen i 
Kronoberg. Barn, unga och unga vuxna är inte 
någon homogen grupp. Livsvillkoren varierar 
både mellan och inom åldersgruppen. Ålders-
indelningen rymmer många områden och om-
fattar allt ifrån de små barnens språkutveckling 
och möjligheterna att ta del av kulturell välfärd 
i skola och på den fria tiden till att främja ta-
langutveckling, ungas egna kulturella uttryck 
och unga konstnärskap inom olika konstom-
råden. 

11 Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region 
Kronoberg, Region Kronoberg 
12 Kulturvanor i Sverige 1989–2018, Myndigheten för kul-
turanalys 2019 
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Kultur har en stor betydelse i ungas liv, men 
det finns skillnader mellan olika grupper. Kil-
lar tar del av kulturaktiviteter på fritiden i 
mindre utsträckning än tjejer. Bland unga utri-
kes födda är det däremot en större andel som 
ägnar sig åt olika former av kultur på fritiden. 
Andelen är högre både när det gäller eget utö-
vande av kultur och konsumtion av kultur 
jämfört med unga födda i Sverige under 
2018. 13  Det är mönster som återspeglas i 
undersökningar på regional nivå.14   

Det finns behov av att synliggöra barns och 
ungas livsvillkor, delaktighet och värdet av de 
egna kulturella uttrycken, både i kulturpoliti-
ken och i intressenternas utvecklingsarbete. 
Forskning visar att barns och ungas kulturut-
övande ofta sker på arenor som inte ryms 
inom den offentliga kulturpolitikens kulturbe-
grepp.15  Många finner former för sina egna 
kulturella uttryck utanför de offentliga struk-
turerna, till exempel i hemmet eller via digitala 
arenor, vilket inte alltid synliggöras i tillgänglig 
statistik. Den kommunala nivån är en stark ak-
tör när det gäller att fånga upp barns och 
ungas egna kulturformer, till exempel inom 
kulturskolan, på biblioteken eller i annan fri-
tidsverksamhet. Även studieförbunden, med 
lokal närvaro, utrustning, lokaler och pedago-
giska resurser, utgör en flexibel struktur för att 
främja barn och ungas egna kulturella uttryck 
och möjligheter till talangutveckling. Ungas 
egna uttrycksformer har generellt haft relativt 
litet utrymme på regional nivå, till exempel i 
kultursamverkansmodellens strukturer eller 
finansiering. 16  Samtidigt behöver förutsätt-
ningarna att spegla barns och ungas egna kul-
turformer balanseras mot två andra centrala 
delar av målgruppens lagstadgade rätt till kul-
turell välfärd; möjligheterna att möta en mång-
fald av konstnärliga uttryck samt en bredare 
demokrati- och bildningskontext. Kontinuer-
lig kunskaps- och metodutveckling för kultur-
organisationer och professionella kulturskap-
are som arbetar med kultur för barn och unga 

                                                 
13 Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla – UNG 
IDAG 2021, Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor, 2021 
14 Analys av Region Kronobergs enkät om barns och 
ungas hälsa och levnadsvanor som genomförs var 
tredje år. 

är viktigt för att utveckla arbetet med delaktig-
het utifrån barn och ungas livsvillkor. I Kro-
nobergs län är Linnéuniversitetet en resurs 
som producerar tvärvetenskaplig kunskap om 
barns och ungas livsvillkor. Sedan 2019 finns 
också Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor placerad i Växjö. 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen, 
FN:s konvention om barnets rättigheter, 
svensk lag. Barns och ungas rätt till kultur har 
därmed lagstadgats specifikt. I Kronoberg på-
verkar flera faktorer barns och ungas möjlig-
heter att på lika villkor ta del av kulturell väl-
färd, vilket påverkar implementeringen av 
barnkonventionen. Det kan handla om socio-
ekonomiska eller geografiska faktorer, men 
också graden av samverkan mellan intressen-
ter, nivåer och politikområden, inte minst 
kopplat till skolans kulturuppdrag.17 Strategisk, 
organisatorisk och ekonomisk kapacitet på 
kommunal nivå har stor betydelse och påver-
kar också huruvida de unga kronobergarna 
kan dra nytta av nationell finansiering, som 
Skapande skola och utveckling av kultursko-
lan. Det finns behov av att utveckla hållbara 
strukturer som stärker barns och ungas rätt till 
kultur samt främja kunskaps- och metodut-
veckling kring barns och ungas livsvillkor, del-
aktighet och egna kulturella uttrycksformer. 

Barns och ungas kulturella välfärd är en stark 
prioritering hos intressenter med regionala 
kulturpolitiska uppdrag. De producerar ett 
omfattande och kvalitativt utbud anpassat för 
målgruppen och dess olika arenor och arbetar 
med främjande insatser för barn och unga. 
Den geografiska spridningen är relativt god. 
Samtidigt finns behov av att utveckla graden 
av samordning och gemensamma strukturer. 
Många intressenter har egna strukturer och 
nätverk för arbetet med barn och unga med 
intern expertkompetens, till exempel i form av 
konst- och kulturpedagogiska resurser. Den 
kommunala nivåns förmåga att ta del av detta 
varierar, men det är på kommunal nivå som de 

15 Making culture: Children’s and young people’s leisure cul-
tures, Kulturanalys Norden 2019 
16 När, var, hur – om ungas kultur, Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor 2011 
17 Läs mer om det sektorsövergripande arbetet kring 
kultur för barn och unga på s. 13 
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unga kronobergarna möter kultur. Den kom-
munala och regionala kulturpolitiska nivån ar-
betar för att utveckla strukturerna och sam-
ordningen och därmed nyttja befintliga resur-
ser på ett hållbart sätt. För att uppnå lagkraven 
i barnkonventionen behöver det offentliga ge-
mensamt stärka sin förmåga att utveckla utma-
ningsdriven samverkan med utgångspunkt i 
barnets bästa, både mellan nationell, regional 
och kommunal nivå och mellan olika politik-
områden, som kultur och fritid, utbildning, 
samhälls- och infrastrukturplanering och folk-
hälsa. 

Sverige har ratificerat Europarådets ramkon-
vention om skydd för nationella minoriteter 
(ramkonventionen) och den europeiska stad-
gan om landsdels- eller minoritetsspråk (mino-
ritetsspråkskonventionen). Sveriges ratifice-
ring av Europarådets konventioner bygger på 
insikten att det finns ett stort antal minoriteter 
i Europa som levt i området sedan lång tid och 
att deras språk och kultur riskerar att gå förlo-
rade om de inte skyddas. I Sverige har fem nat-
ionella minoriteter särskilda lagstadgade rättig-
heter: judar, romer, urfolket samer, sverigefin-
nar och tornedalingar. Minoritetsspråken är 
jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli. Inom minoritetsspråken finns olika 
språkliga variationer, så kallade varieteter. 

Målet med den svenska minoritetspolitiken 
och lagstiftningen är att ge skydd för de nat-
ionella minoriteterna och stärka deras möjlig-
heter till inflytande samt stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. Se-
dan 1 januari 2019 har lagen förstärkts, vilket 
innebär att även regioner och kommuner som 
inte är förvaltningsområden för nationella mi-
noriteter behöver vidta åtgärder. Region Kro-
noberg samverkar med Länsstyrelsen i Krono-
bergs län kring intern och extern kunskapsut-
veckling och utveckling av samråd med nat-
ionella minoriteter. Arbetet utgår från ett rät-
tighetsbaserat perspektiv och de båda organi-
sationernas ordinarie arbete med mänskliga 

                                                 
18 Göra allt möjligt – Hur regioner och verksamheter som ingår 
i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande i 
kulturlivet, Kulturrådet 2021 

rättigheter. Den regionala kulturplanen är 
framtagen i dialog med nationella minoriteter. 

De nationella minoriteterna utgör en levande 
del av det svenska samhället och kulturarvet 
och är en resurs som kan stärka och vitalisera 
länets kulturliv. Enligt lagen om nationella mi-
noriteter och minoritetsspråk ska det allmänna 
främja de nationella minoriteternas möjlig-
heter att behålla och utveckla sin kultur i Sve-
rige. Barns utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna minoritetsspråket 
ska särskilt främjas. Region Kronoberg ansva-
rar för att intressenter med regionala kulturpo-
litiska uppdrag aktivt främjar de nationella mi-
noriteternas kultur och kulturarv och möjlig-
heter att behålla och utveckla sin kultur och 
sitt språk i Sverige. Under kulturplaneperioden 
utvecklas rutiner för att följa upp insatserna.   

 

De fem nationella minoriteterna i Sverige har egna flaggor som 
kan användas för att synliggöra dem, till exempel i samband 
med högtidsdagar (www.minoritet.se). 

I en genomlysning av regionernas arbete med 
breddat deltagande inom kulturlivet identifie-
rar Kulturrådet tre former av tillgänglighet: 
logistisk, geografisk/digital och relationell. 18  
Logistisk tillgänglighet handlar om tillgänglig-
het för människor med funktionsvariation, 
olika språkliga kompetenser eller skilda eko-
nomiska förutsättningar. I Kronoberg ska per-
soner med funktionsvariation på lika villkor 
som personer utan funktionsvariation ha möj-
lighet att ta del av kulturell välfärd. Region 
Kronoberg genomför främjande insatser och 
ställer krav på att den regionala kultur-
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verksamheten uppfyller målen inom funkt-
ionshinderspolitiken. Regional kulturverksam-
het som tilldelas statsbidrag via kultursamver-
kansmodellen har åtgärdat enkelt avhjälpta 
hinder i lokaler för publik verksamhet och har 
handlingsplaner för fysisk tillgänglighet som 
kontinuerligt följs upp. Webbplatser och e-
tjänster är tillgänglighetsanpassade och det 
finns information om tillgänglighet till publik 
verksamhet och arrangemang på de webbplat-
ser, sociala medier och evenemangskalendrar 
som används. 

Geografisk och digital tillgänglighet handlar om 
insatser som säkerställer god spridning. De 
geografiska förutsättningarna på en plats har 
stor betydelse för den kulturella välfärdens lik-
värdighet: befolkningstäthet, tillgång till loka-
ler, scener och mötesplatser eller det civila 
samhällets och arrangörsledets förutsätt-
ningar. Graden av samverkan spelar också in, 
mellan kommunal och regional nivå eller det 
civila samhället och turnerande verksamhet. 
Infrastruktur, kollektivtrafik och bredband är 
andra viktiga förutsättningar. 

Kronoberg är ett glest landsbygdslän. Ungefär 
hälften av invånarna bor i Växjö kommun. Var 
femte invånare bor utanför en tätort och 75 % 
av länets befolkning bor inom två mil från nå-
gon av de tre största orterna i länet, Växjö, 
Ljungby och Älmhult. En robust servicestruk-
tur är viktig för att tillvarata hela länets pot-
ential. De flesta intressenter med regionala 
kulturpolitiska uppdrag har huvudsäte i resi-
densstaden Växjö eller i Ljungby, men uppdra-
get omfattar hela Kronoberg och i vissa fall en 
större sydsvensk geografi. Den geografiska 
spridningen i länet är god. Många intressenter 
har utvecklat mobila eller digitala format, an-
passade efter det glesa länets förutsättningar 
och kommunala behov. Det är en verksam-
hetsutveckling som bidrar till ökad likvärdig-
het, men som också kan vara resurskrävande. 
Insatserna behöver balanseras mot hållbarhet 
i uppdrag och konstområdets förutsättningar. 
Mottagarkapacitet och arrangörsledets förut-
sättningar på kommunal nivå samt behov av 
ändamålsenliga lokaler avsedda för olika for-
mer av kultur är kritiska faktorer. Ett exempel 
är turnerande scenkonst som vanligen 

tillgängliggörs i lokaler som i grunden är av-
sedda för annat. Det kan vara idrottshallar 
som även används av skolor och idrottsför-
eningar vilket innebär ett merarbete då scenen 
får byggas upp och tas ner vid flera tillfällen 
även om föreställningen spelas flera dagar i rad 
på samma plats. 

En central del av den kulturella välfärdens lik-
värdighet handlar också om den professionella 
publika och pedagogiska helhetsmiljö som ett 
museum, ett konserthus, en teater eller en 
konsthall kan erbjuda. För att den konstnärliga 
och kulturella infrastrukturen ska utvecklas 
hållbart i Kronoberg behövs både flexibla for-
mat för kultur på mindre orter och insatser 
som stärker utbudet där många människor rör 
sig, i länets större arbetsmarknadsregioner el-
ler genom ökad samverkan i Sydsverige. 

Infrastruktur och kollektivtrafik utgör viktiga 
stödjande strukturer för invånarnas behov och 
bidrar till geografisk tillgänglighet. Behoven 
rör vardagens resor, som jobb, skola och att 
delta i kultur, - idrotts- och fritidsaktiviteter 
men också att kunna ta sig till och från besöks-
mål och större evenemang, både i och utanför 
länet. En stor del av Kronobergs invånare bor 
i så kallade stråk, där strukturerna är mer upp-
byggda än på platser med färre invånare. Reg-
ion Kronobergs länstransportplan och trafik-
försörjningsprogram ger långsiktiga mål och 
riktlinjer för hållbara resor och transporter. 
Prioriterade insatsområden handlar bland an-
nat om att ta tillvara den flerkärniga strukturen 
i Sydsverige genom god tillgänglighet och 
korta restider mellan tillväxtmotorer och reg-
ionala kärnor samt att utveckla flexibla kollek-
tivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa mil-
jöer och landsbygder. 

Digital transformation är en förändringsfaktor 
som påverkar hela samhället. Det är skillnad 
på begreppen digitalisering och det som ibland 
kallas digitisering. Digitisering är teknikdrivet 
och handlar om att omvandla det som är ana-
logt till digitalt. Digitalisering är behovsdrivet 
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och handlar om att identifiera utmaningar och 
utveckla digitala lösningar för att hantera 
dessa. Digital transformation handlar om den 
strategiska och organisatoriska förflyttning 
som är nödvändig. Alla delar av samhället be-
höver organisera sig flexibelt i förhållande till 
den digitala transformationens effekter för nä-
ringsliv, offentlig sektor, arbetsliv, utbildning 
och social sammanhållning. På kulturområdet 
kan det handla om ökad tillgänglighet genom 
att analogt material tillgängliggörs via digitala 
plattformar, till exempel samlingar eller pro-
duktioner och format som anpassas för digital 
distribution, vilket gör dem mindre platsbero-
ende. Det är framförallt den här formen av di-
gitalisering som stått i fokus under coro-
napandemin och där hela kultursektorn ge-
nomgått en snabb omställning i syfte att kunna 
leverera ett utbud även under rådande restrikt-
ioner. Utöver ökad tillgänglighet så kan digita-
lisering också röra konstnärlig förnyelse och 
nya innovativa uttryck där digitala verktyg eller 
förutsättningar integreras och utvecklar ett 
konstområde. 

De kritiska faktorerna i kultursektorns digita-
liseringsarbete var kända tidigare men har satts 
i nytt ljus under coronapandemin. Utmaning-
arna skiljer sig åt mellan olika konstområden 
och organisationsformer, men gemensamt är 
att nya förväntningar på digital tillgänglighet 
ställer nya krav på strategisk och organisato-
risk förmåga. Bristen på finansieringsmo-
deller, åtminstone inom offentligt finansierad 
kultur, och juridiska frågor om exempelvis 
upphovsrätt eller yttrandefrihet påverkar ut-
vecklingen. Graden av digital mognad varierar 
hos kulturorganisationer, publiken och i sam-
hället i stort. Många insatser pågår, inte minst 
inom bibliotek och studieförbund, för att 
stärka den digitala delaktigheten. 

Kronoberg är ett län med väl utbyggt bred-
band och stark specialisering inom IT. Kultur-
planens intressenter har kommit olika långt i 
digitaliseringsarbetet. Musik i Syd har sedan 
länge byggt upp en bred organisatorisk kom-
petens och digital infrastruktur med exempel-
vis Musik i Syd Channel och utveckling av 
olika appar som en integrerad del i verksam-
heten. Andra befinner sig i en ny fas av digita-
liseringsarbete där olika sätt att möta och 

interagera med publiken utforskas. Parallellt 
med utvecklingsarbetet kvarstår tidigare utma-
ningar, till exempel begränsat handlingsut-
rymme, behov av teknikinvesteringar och 
kompetensutveckling samt andra utveckl-
ingsinsatser som att bevara arkiv och sam-
lingar som annars riskerar att gå förlorade. 
Samordning, erfarenhetsutbyte och samver-
kan kopplat till intressenternas digitala verk-
samhetsutveckling är viktigt för att utveckl-
ingsarbetet ska bli hållbart och resurseffektivt.  

Kulturpolitikens olika nivåer behöver gemen-
samt främja kultursektorns digitala transform-
ation. Utvecklingen behöver vara en integre-
rad del i sektorns strategiska förmåga och be-
redskap att möta komplexa framtidsscenarier, 
nya behov och beteendeförändringar. Det är 
en viktig del i att utveckla formerna för både 
kulturell välfärd och konstnärlig förnyelse, i 
samklang med samtiden. 

Ibland är insatserna för logistisk eller geogra-
fisk/digital tillgänglighet inte tillräckliga för att 
invånarna ska nyttja rätten till kulturell välfärd. 
Möjligheterna att delta i kulturlivet påverkas 
av flera komplexa faktorer och begränsande 
normer. Relationell tillgänglighet innebär relat-
ionsskapande insatser som främjar kännedom 
om, och intresse för, verksamheten. Det kan 
vara ett varierat utbud för både en bred all-
mänhet och specifika målgrupper, marknads-
förings- och kommunikationsinsatser, att 
skapa aktivt deltagande genom användar-
drivna och medskapande arbetssätt eller sam-
verkan med näringsliv, lokalsamhälle och det 
civila samhällets organisationer. Precis som 
när det gäller digital transformation ställer in-
satser för relationell tillgänglighet krav på kun-
skap om olika målgrupper och omvärldens 
förändringar samt handlingsutrymme för nya 
arbetssätt. Några exempel på utvecklingsinsat-
ser för relationell tillgänglighet i Kronoberg är 
Regionteatern Blekinge Kronobergs medbor-
garscen eller Scensommar Kronoberg som 
drivs i samverkan med alla länets kommuner, 
men det finns flera andra exempel där kultur 
tillgängliggörs på okonventionella platser för 
människor som inte aktivt söker det. 
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Det civila samhället har stor betydelse för att 
nå kulturpolitikens delaktighetsmål och möta 
utmaningarna kring den kulturella välfärdens 
likvärdighet. Konkret kan det handla om lokal 
närvaro, mötesplatser och strukturer för ar-
rangörskap men i bredare mening även delak-
tighet, social tillit och sammanhållning. Kro-
nobergarnas ideella engagemang möjliggör 
geografisk och relationell tillgänglighet till kul-
tur i en gles geografi. Insatserna bidrar samti-
digt till lokal samhällsutveckling genom att ut-
veckla orter och platser i Kronoberg och 
skapa öppna och hållbara livsmiljöer. 

Den konstnärliga och kulturella infrastruk-
turens organisering och lokala förutsättningar 
återspeglas i människors kulturvanor.19 Delta-
gande i aktiviteter som kräver särskilda lokaler, 
som teater, opera, bio med mera, är vanligare 
i storstäder och tätorter än på landsbygden 
och i mindre tätorter. Samma skillnader finns 
inte för aktiviteter som inte kräver särskilda lo-
kaler, till exempel läsning, måleri eller fotogra-
fering. Deltagande i studiecirkel visar heller 
inga skillnader som kan hänvisas till geografi, 
vilket kan relateras till att studieförbunden har 
en stark närvaro i hela landet. De lokaler som 
finns på en plats, i form av mötesplatser, sce-
ner och utställningsplatser, har stor betydelse. 
Bibliotek, studieförbund, bygdegårdsrörelsen, 
Folkets hus och parker och andra samlingslo-
kaler utgör viktiga mötesplatser, inte minst ut-
anför centralorterna. I centralorterna är sna-
rare bristen på lokaler samt hyreskostnaden en 
utmaning för civilsamhällets organisationer. 

Ett fungerande och väl utvecklat arrangörskap 
är en förutsättning för kultur på olika platser. 
Länets arrangörer är ofta ideella föreningar 
som kulturföreningar och Folkets Hus och 
Parker. Arrangörskapet är i förändring och 
den som arrangerar kan också själv producera 
kultur. Nya former av arrangörsnätverk är lö-
sare än traditionella föreningar. Det ställer 
höga krav på arrangörsledet att förnya den 
egna verksamheten. Att utveckla nya arrangö-
rer, former för arrangörskap och kultur på 

                                                 
19 Kulturvanor i Sverige 1989–2018, Myndigheten för kul-
turanalys 2019 

okonventionella platser är ett viktigt utveckl-
ingsområde. Inom det civila samhället är gene-
rationsväxling samt digital utveckling och del-
aktighet stora utmaningar. 

Region Kronoberg stödjer det civila sam-
hällets regionala strukturer på kulturområdet 
genom regionala uppdrag och främjande 
strukturer, som studieförbund, idrottsrörelsen 
och ungdomsorganisationer. Utvecklingsin-
satser har genomförts på kulturområdet och 
inom det regionala utvecklingsarbetet för att 
stärka förutsättningarna för det civila sam-
hället att delta i planering och genomförande 
av lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Ut-
vecklingsarbetet har även synliggjort att civil-
samhällets regionala strukturer tenderar att 
försvagas vilket påverkar förutsättningarna för 
samverkan. 

Det finns utmaningar inom mångfald och jäm-
ställdhet som rör både konstnärlig produktion 
och den kulturella välfärdens likvärdighet. I 
Kronoberg ska kvinnor och män ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Ett 
konst- och kulturliv som är jämställt innebär 
att flickor och pojkar, män och kvinnor, ska 
ges samma möjlighet att ta del av kulturell väl-
färd, och att kunskap och kompetens ska 
speglas, värderas och tillvaratas likvärdigt. Ut-
maningarna rör bland annat kulturvanor och 
att kvinnor i högre utsträckning än män tar del 
av kulturell välfärd inom alla konstområden i 
Kronoberg. Samma mönster finns vad gäller 
flickors och pojkars kulturaktiviteter, men 
samtidigt är de största offentligt finansierade 
arenorna för barns och ungas kulturutövande 
kulturskolor, studieförbund, fritidsgårdar och 
öppna mötesplatser där pojkars kulturvanor, 
till exempel musik, har ett starkt genomslag i 
förhållande till flickors, som dans och skri-
vande. Det finns även jämställdhetsaspekter 
inom de olika konstområdena och profession-
ella kulturskapares villkor. 

Befolkningsförändringar i samhället innebär 
nya målgrupper och en ökad mångfald kultur-
skapare och konstnärliga uttryck. Var femte 
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invånare i Kronoberg har utländsk bakgrund, 
det vill säga är antingen utrikes född eller har 
två utrikes födda föräldrar. Många av kultur-
planens intressenter arbetar aktivt med mång-
faldsfrågor. Det finns behov av kompetensut-
veckling, kunskapsspridning och erfarenhets-
utbyte för att säkerställa ett kulturliv som är 
angeläget för alla. Det handlar både om möj-
ligheterna att själv utöva och ta del av kultur 
och om förutsättningarna för kultursektorn att 
arbeta med nya kulturuttryck och målgrupper.  
Med anledning av att länet under de senaste 
åren tagit emot många nyanlända är det av sär-
skild vikt att nyttja kulturområdets kompeten-
ser i arbetet med integration, ett område där 
till exempel folkbildningen har gjort aktiva in-
satser. Utvecklingen påverkar också det of-
fentligas system för det civila samhället där till 
exempel etniska föreningar lyfter att de faller 
utanför de traditionella föreningsformerna.    

Mångfalds- och jämställdhetsintegrering utgör 
ett av verktygen i det regionala utvecklingsar-
betet. Region Kronoberg verkar för att främja 
de organisatoriska aspekterna av jämställdhet 
och mångfald hos intressenter med regionala 
uppdrag, bland annat genom styrdokument 
och främjande utvecklingsinsatser. Styrning 
måste alltid balanseras mot principen om arm-
längds avstånd och målkonflikten mellan del-
aktighets-, och självständighetsmålet. 

 

För att möta samhällsutmaningarna på kultur-
området krävs samverkan mellan olika sek-
torer. Det är ett komplext arbete men Gröna 
Kronoberg 2025 och arbetsmetoden gröna 
tråden synliggör var skärningspunkter och 
målkonflikter finns. I Region Kronoberg lig-
ger kultur och regional utveckling nära 
varandra, men för att adressera samhällsutma-
ningarna behövs tvärsektoriell samverkan 
även på nationell och kommunal nivå. 

Nulägesanalysen identifierar fyra områden där 
konst och kultur spelar en särskilt viktig roll 
som samhällelig utvecklingskraft: estetiska lär-
processer och kultur i skolan, attraktiva livs-
miljöer, regional tillväxt och innovation samt 
kultur och hälsa. Att arbeta utmaningsdrivet 

tillsammans inom de här fyra områdena är 
nödvändigt för att för att nå det nationella kul-
turpolitiska samhällsmålet; ”att kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling”. Det bidrar också till de 
olika områdenas egna måluppfyllelse samt glo-
bala hållbarhetsmål. 

Skolan har ett kulturuppdrag som formuleras 
i läroplanen för grundskolan, Lgr11. Uppdra-
get innebär att varje elev ska kunna använda 
kunskaper från de naturvetenskapliga, tek-
niska, samhällsvetenskapliga, humanistiska 
och estetiska kunskapsområdena. Det innebär 
att estetiska lärprocesser integrerats i undervis-
ningen och de olika ämnena. Kultur tar där-
med plats i skolan i ordinarie undervisning, 
men också genom skolbibliotek, eget skap-
ande inom estetiska ämnen, konst- och kultur-
pedagogisk verksamhet, samverkan med det 
professionella kulturlivet, Skapande skola, 
scenkonstföreställningar, museibesök eller 
skolbio. Ansvaret för skolans kulturuppdrag 
ligger på den kommunala utbildningspolitiska 
nivån. Den regionala kulturpolitiken bidrar till 
de utbildningspolitiska målen. Den kommu-
nala utbildningspolitiken bidrar i sin tur till 
kulturpolitiska mål på både kommunal, reg-
ional och nationell nivå. Dels genom att säker-
ställa skolans kulturuppdrag och funktion som 
demokratisk arena för barns och ungas lika 
rätt till kultur och dels genom att möjliggöra 
goda arbetsvillkor för professionella kultur-
skapare. Att skapa förutsättningar för ömsesi-
digt utbyte, delaktighet och inflytande är vik-
tigt. Det är i mötet mellan barn, unga, skolans 
pedagoger och personal samt kulturskapare 
och konst- och kulturpedagoger som skolans 
kulturuppdrag kan bli till en dynamisk samhäl-
lelig kraft. 

Samtidigt som skolans kulturuppdrag har 
stärkts, åtminstone i grundskolan, finns en lik-
värdighetsproblematik i länet. Barns och 
ungas möjligheter att möta en mångfald av 
konstnärliga uttryck i skolan varierar beroende 
på kommunala förutsättningar, till exempel 
organisation, ekonomi eller graden av samord-
ning. Även möjligheterna till nationell 
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finansiering, till exempel Skapande skola som 
söks av skolans huvudman, påverkas av detta. 
Ytterligare en utmaning är att möta äldre 
ungas behov, inte minst då estetiska ämnen på 
gymnasienivå minskat. Behoven av att särskilt 
prioritera gymnasiet och särskolan är något 
som lyfts av kulturplanens intressenter. De er-
bjuder konst- och kulturpedagogiska resurser 
och ett brett utbud anpassat för olika åldrar 
samt skolans uppdrag och mål. Eleverna kan 
ta del av utbudet på plats i pedagogiskt anpas-
sade lokaler eller genom uppsökande verk-
samhet där kulturorganisationer eller kultur-
skapare besöker skolan, fysiskt eller digitalt. 
Här spelar kollektivtrafiken en viktig roll. 
Kostnader för transporter är en utmaning för 
både skolor inom stråkstrukturen och de som 
inte har passande buss- och tåglinjer. Länstra-
fiken Kronoberg erbjuder subventionerade 
gruppbiljetter i ordinarie linjetrafik för att möj-
liggöra för barn och unga att ta del av konst 
och kultur under skoltid.  

Barns och ungas möjligheter att möta en 
mångfald av konstnärliga uttryck i skolan på-
verkas också av att de olika konstformernas 
förutsättningar varierar. Musik, teater och kul-
turarv har traditionellt en stark ställning i sko-
lan och väl uppbyggda strukturer, medan 
mindre etablerade konstformer har haft svå-
rare att ta plats. För scenkonst i skolan finns 
ett särskilt regionalt subventionssystem som 
riktar sig till länets kommuner. Det finns be-
hov av att bredda systemet för att nå ökad lik-
värdighet och främja en mångfald av konst-
närliga uttryck i länets skolor. 

Att utforska samverkansmöjligheter kopplat 
till andra regionala strukturer kan bidra till att 
utveckla hållbara strukturer för kultur i skolan. 
Två exempel är Barnets bästa gäller! i Krono-
berg, en unik samordningsstruktur mellan 
olika nivåer och områden och det regionala ar-
betet med Mot Nya Höjder som bygger struk-
turer för skolsamverkan med utgångspunkt i 
det pedagogiska begreppet STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Maths).    

                                                 
20 Politik för gestaltad livsmiljö (2017/2018:110) 

Att skapa attraktiva livsmiljöer handlar om att 
utveckla platser där människor vill leva, bo 
och arbeta. Många faktorer bidrar till attrakti-
viteten på en plats: befolkningsstorlek, geogra-
fiskt läge och naturvärden, men också arbets-
tillfällen, bostäder och god bebyggd miljö, 
kommunikationer och kommunal basservice. 
Andra faktorer är kulturutbud och fritidsakti-
viteter, kulturmiljöer, besöksmål, social sam-
manhållning och mötesplatser. För att skapa 
attraktiva livsmiljöer behöver flera olika poli-
tikområden och nivåer samverka. På nationell 
nivå har ett helhetsgrepp tagits kring det om-
råde som kommit att kallas gestaltad livsmiljö 
där Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes 
och Statens konstråd samverkar för att nå de 
nationella målen.20 

Den regionala kulturpolitiken bidrar till attrak-
tiva livsmiljöer genom att investera i konstnär-
lig och kulturell infrastruktur, samverka med 
den regionala utvecklingspolitiken kring kul-
turarv, kulturmiljöer och gestaltad livsmiljö 
genom kunskaps- och metodutveckling och 
utvecklingsinsatser och ansvara för konstnär-
lig gestaltning i Region Kronobergs verksam-
heter. Konstnärlig gestaltning utgör en viktig 
del i arbetet med gestaltad livsmiljö, ökar at-
traktiviteten och bidrar till att fler invånare 
möter konstnärliga uttryck i vardagen, i of-
fentliga miljöer men också i vårdmiljöer. Reg-
ion Kronoberg arbetar i enlighet med enpro-
centregeln, en rekommendation som innebär 
att en procent av byggkostnaderna vid offent-
ligt uppförda byggnader ska avsättas för 
konstnärlig gestaltning och verkar även för att 
främja arbetet med konstnärlig gestaltning i lä-
nets kommuner. 

Att utveckla innovationsförmåga och stärka 
tillväxt och sysselsättning i länet är en av upp-
gifterna för den regionala utvecklingspoliti-
ken. Ett breddat och diversifierat näringsliv 
med förnyelseförmåga, i form av innovationer 
och nya företag, bidrar till ökad konkurrens-
kraft och minskad konjunkturkänslighet. För 
ett län med en hög specialisering inom indu-
strisektorn behöver fler arbetstillfällen växa 
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fram inom nya näringar, till exempel kun-
skaps- och tjänstesektorn. De kulturella och 
kreativa näringarna stärker länets konkurrens-
kraft, med kulturskapare som bedriver konst-
närlig verksamhet samt näringsidkare inom 
närliggande branscher, som evenemangs- eller 
besöksnäring. Många kulturskapare är egenfö-
retagare och en del av det lokala och regionala 
näringslivet. De regionala innovationsstöd-
jande och företagsfrämjande systemen och nä-
ringslivsutveckling för att stödja kulturella och 
kreativa näringar fångar inte alltid upp faktiska 
villkor och behov. Kulturpolitik och närings-
livspolitik behöver samverka kring ansvarsför-
delning och insatser för att attrahera den här 
delen av näringslivet. Det kan till exempel 
handla om grundläggande förutsättningar för 
konstnärlig produktion, koppling till högre ut-
bildning, möjligheter till uppdrag samt kompe-
tensutveckling och nätverk inom olika konst-
områden. Det kan också handla om residens 
eller resurscentrum, inkubatorer och företags-
främjande system som är specialiserade på kul-
turskapares företagande.    

Den regionala kulturpolitiken bidrar till reg-
ional tillväxt och innovation genom att främja 
konstnärliga och kreativa processer och kul-
turskapares villkor. Kulturpolitikens investe-
ring i konstnärlig och kulturell infrastruktur bi-
drar även till att stärka besöksnäring, kultur-
turism och platsens varumärke. 

Forskningen belyser mer och mer sambandet 
mellan kultur och hälsa, vilket skapar incita-
ment för samverkan mellan kultur, folkhälsa 

och hälso- och sjukvård. Fritid och kultur är 
samhällsfaktorer som påverkar den enskildes 
hälsa och livskvalitet. Den regionala kulturpo-
litikens insatser bidrar till det länsgemen-
samma folkhälsoarbetet i Kronobergs län med 
syfte att skapa goda förutsättningar för god 
och jämlik hälsa för länets befolkning.21 Barns 
och ungas uppväxtvillkor är ett särskilt priori-
terat område för både folkhälsa och kultur. 

Konstnärlig gestaltning i vård- och omsorgs-
miljöer ger alla invånare möjlighet att möta 
konstnärliga uttryck, vilket är kulturpolitiskt 
angeläget. Kultur kan också användas förebyg-
gande inom rehabilitering och habilitering och 
hjälpa till att hantera en kronisk sjukdom. På 
så vis kan kulturpolitiken bidra till målsätt-
ningar inom vård och omsorg. De senaste åren 
har ett utvecklingsarbete kring kulturverktyg i 
vården genomförts i Region Kronoberg. In-
satserna har bidragit till att förtydliga roller 
och organisation, skapa en hållbar modell och 
strategi för att integrera kultur i vården samt 
höja kunskapsnivån inom både hälso- och 
sjukvård och kultur. 

Den regionala kulturpolitiken bidrar till kultur 
och hälsa genom att garantera ett brett och va-
rierat utbud som är anpassat även till vård- och 
omsorgsmiljöer, ansvara för konstnärlig ge-
staltning i vårdmiljöer och samverka med 
hälso- och sjukvården kring kulturverktyg som 
en integrerad verksamhet inom vård och om-
sorg genom kunskaps- och metodutveckling 
och utvecklingsinsatser. Ett utvecklingscent-
rum för kultur i vård och omsorg är under eta-
blering inom Musik i Syd.  

                                                 
21 En god hälsa för alla – för hållbar utveckling och tillväxt i 
Kronobergs län, Länsgemensam folkhälsopolicy för Kro-
nobergs län 
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Nulägesanalysen beskriver förutsättningar och utma-
ningar för den regionala kulturpolitikens ansvarsom-
råden. Den inkluderar de sju områden som den stat-
liga förordningen för kultursamverkansmodellen om-
fattar, men utifrån ett upplägg som speglar Kronobergs 
län. Under 2022–2024 investerar Region Kronoberg 
i den här konstnärliga och kulturella infrastrukturen. 
Syftet är att förverkliga den regionala kulturpolitiska 
visionen om ett hållbart och inkluderande kulturliv 
med bredd och spets, de nationella kulturpolitiska må-
len och de globala hållbarhetsmålen. 

Många bidrar till infrastrukturen för konst, 
kultur och idrott i Kronobergs län; det pro-
fessionella kulturlivet, det civila samhället, lä-
nets åtta kommuner, Region Kronoberg och 
regionerna inom Regionsamverkan Sydsve-
rige. Andra viktiga intressenter är folkbildning, 
akademi, nationella myndigheter och andra 
politikområden. Intressenterna skapar tillsam-
mans förutsättningar för konstnärlig produkt-
ion och förnyelse och kulturell välfärd i Kro-
nobergs län. 

Den regionala infrastrukturen för konst, kul-
tur och idrott präglas av länets geografiska och 
demografiska förutsättningar. De flesta kul-
turorganisationer med regionala uppdrag har 
sitt säte i Växjö eller Ljungby. Kronoberg är 
ett glest län och det finns en lång tradition av 
samverkan och samfinansiering av regional 
kulturverksamhet med både kommuner och 
omgivande regioner. Det möjliggör ett pro-
fessionellt utbud med hög konstnärlig kvalitet 
inom olika konstområden. Inom Regionsam-
verkan Sydsverige sker interregional samver-
kan både vad gäller förvaltning och utveckling 
av ett flertal konstområden, vilket bidrar till en 
starkare och mer hållbar infrastruktur i Kro-
nobergs län.  

Scenkonst och musik är konstområden med 
stark regional och interregional infrastruktur 
och konstnärlig spets ur såväl nationellt som 
internationellt perspektiv. Inom områdena 
finns goda förutsättningar i länet för både 
konstnärlig produktion och kulturell välfärd, 
med väl utvecklade strukturer för turnerande 
verksamhet, inte minst för barn och unga. 
Även kulturarv är ett starkt område i Krono-
berg, framförallt inom migrationshistoria och 
form och design, där till exempel glas- och 
möbeldesign är särskilt utmärkande.  

Under de senaste kulturplaneperioderna har 
nya profilområden utvecklats. Utvecklingsar-
betet inom muntligt berättande innebär att 
den lokalt förankrade Sagobygden etablerats 
som en nationell samverkanspart på en inter-
nationell arena. Profilen är sårbar eftersom det 
stora uppdraget bärs och utvecklas i en små-
skalig organisation inom det civila samhället. 
Samma utmaning finns för arbetet med yttran-
defrihet, även detta ett relativt nytt regionalt 
profilområde, där Växjö kommun och Region 
Kronoberg sedan den första kulturplanen eta-
blerat en plattform med unik expertkompe-
tens, högst aktuell för många konstområden 
och samhället i stort. Den regionala strukturen 
för det fria ordet bygger på en liten organisat-
ion, vilket innebär att även detta profilområde 
är sårbart. 

Inom den regionala kulturpolitikens ansvar 
finns också områden med svagare regionala 
strukturer. Sedan den första kulturplanen har 
insatser genomförts för att utveckla bild- och 
samtidskonst i länet, bland annat genom reg-
ional samordning och olika utvecklingsinsat-
ser. Litteraturområdet har samma typ av 
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utmaningar med nya strukturer som är under 
uppbyggnad i länet.  

Region Kronobergs kulturverksamhet drivs i 
huvudsak externt, utanför den regionala kul-
turförvaltningen. En stor del drivs i bolags-
form, men också i samverkan med det civila 
samhället. Det innebär att flera intressenter 
har regionala uppdrag som bidrar till genom-
förandet av kulturplanen. Det handlar om 
långsiktiga uppdrag med regional finansiering 
och struktur som oftast omfattar hela Krono-
bergs geografi och kommer Kronobergs invå-
nare och besökare till del. Olika nivåer av sam-
verkan ingår ofta; interregionalt, nationellt och 
internationellt. Ett regionalt uppdrag kan in-
nebära konstnärlig produktion men också 
främjande och utvecklande insatser som utgör 
en resurs för andra, till exempel det fria kultur-
livet, professionella kulturskapare eller civil-
samhället på lokal nivå. 

Uppdrag och målsättningar formuleras på 
övergripande nivå i styrdokument som kan se 
olika ut beroende på hur en verksamhet är or-
ganiserad.22  Utgångspunkter är kulturplanen, 
kulturnämndens årliga grundvillkor, kultur-
samverkansmodellens statliga förordning och 
Kulturrådets villkorsbeslut. Uppdragen byg-
ger på långsiktighet i syfte att garantera stabila 
regionala strukturer, men förändringar kan ske 
under kulturplaneperioden och nya uppdrag 
och intressenter kan tillkomma. Några av dem 
som har regionala uppdrag ingår i kultursam-
verkansmodellen. Till dem fördelar Region 
Kronobergs kulturnämnd statsbidrag. För-
ändringar som avser omfördelning eller behov 
av utökning av statsbidraget beskrivs i kultur-
nämndens årliga regionala framställan till Kul-
turrådet. 

                                                 
22 Till exempel bolagsordningar och ägardirektiv för 
verksamhet som bedrivs i bolagsform, ömsesidiga 
överenskommelser för organisationer inom det civila 
samhället samt uppdragsbeskrivningar eller handlings-
planer för verksamhet som ligger inom förvaltning. 

 

Följande intressenter har regionala kulturpo-
litiska uppdrag. De ingår också i kultursam-
verkansmodellen och tilldelas statsbidrag i 
enlighet med förordning 2010:2012. 

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 
Regional scenkonstinstitution för två län med 
uppdrag att producera och främja teater och 
dans. Organisationsformen är ett aktiebolag 
bildat 2003 som ägs av Region Kronoberg 
(49%), Region Blekinge (29%) och Växjö 
kommun (22%). 

Berättarnätet Kronoberg 
Fristående ideell förening som verkar för att 
lyfta fram muntlig berättartradition som en del 
av det immateriella kulturarvet. 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 
Regionalt resurscentrum med uppdrag att 
samordna och främja bibliotek, litteratur och 
läsfrämjande i två län. Organiserad inom reg-
ional förvaltning (Region Blekinge). 

Bild och form Kronoberg 
Regionalt resurscentrum med uppdrag att ut-
veckla förutsättningarna att ta del av och skapa 
konst och konsthantverk i Kronobergs län. 
Organiserad inom regional förvaltning (Reg-
ion Kronoberg). 

Filmregion Sydost 
Regionalt resurscentrum med filmkulturellt 
uppdrag (filmpedagogik, visning och sprid-
ning samt talangutveckling). Organisations-
formen är en ideell förening bildad 2003 i sam-
verkan mellan Region Blekinge, Region Kal-
mar län och Region Kronoberg. 

Hemslöjden i Kronoberg 
Fristående ideell förening med uppdrag att be-
vara, använda och förnya slöjd och konsthant-
verk ur kultur- närings- och hållbarhetsper-
spektiv. 

För vissa verksamheter, till exempel studieförbund 
och ungdomsorganisationer, regleras det regionala 
uppdraget i särskilda bidragssystem. Beslutade uppdrag 
för respektive verksamhet finns tillgängliga via Region 
Kronobergs webbplats. 
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Kulturparken Småland AB 
Länsmuseum med uppdrag att samordna kul-
turarvsfrågorna i Kronobergs län och verka 
för att kulturarvet brukas av en bred allmänhet 
i hela länet. Organisationsformen är ett aktie-
bolag bildat 2009 som ägs av Region Krono-
berg (59%) och Växjö kommun (41%). 

Ljungbergmuseet 
Fristående stiftelse och Kronobergs läns bild-
konstmuseum med uppdrag att stärka struk-
turerna för bildkonst och konstpedagogik för 
barn och unga. 

Musik i Syd AB 
Regional musikinstitution i Skåne och Krono-
berg med uppdrag att ge människor musik-
upplevelser även utanför de större städerna. 
Organisationsformen är ett aktiebolag bildat 
2003 som ägs av Region Kronoberg via stiftel-
sen Musik i Kronoberg (50%) och Region 
Skåne via stiftelsen Musik i Skåne (50%). 

Riksteatern Kronoberg 
Fristående ideell förening med uppdrag att 
stötta och stärka de lokala riksteaterförening-
arna i länet. Den regionala riksteaterför-
eningen är en del av den turnerande national-
scenen och folkrörelsen Riksteatern. 

Följande intressenter har regionala kulturpoli-
tiska uppdrag, men inte statsbidrag via kultur-
samverkansmodellen. 

Det fria ordets hus 
Regionalt resurscentrum med uppdrag att 
främja yttrandefrihet och det litterära arvet i 
Kronoberg. Organiserad inom kommunal för-
valtning (Växjö kommun). 

Italienska palatset 
Fristående ekonomisk förening med uppdrag 
att stärka förutsättningarna för professionella 
kulturskapare att bo och verka i Kronobergs 
län.  

Kronobergs läns hembygdsförbund 
Fristående ideell förening och samlande organ 
för länets hembygdsrörelse som verkar för 
kultur- och miljövård samt att öka kunskapen 
om bygdens historia. 

RF-SISU Småland 
Fristående ideell förening med uppdrag att 
stödja, företräda, utveckla och leda den reg-
ionala idrottsrörelsen. I uppdraget ingår även 
bildning och utbildning. 

Smålands konstarkiv 
Stiftelse med uppdrag att främja intresset för 
konst samt förvalta och tillgängliggöra stiftel-
sens samling av konst med anknytning till 
Småland. Organisationsformen är en stiftelse 
instiftad 1986 av Värnamo kommun (58,75%), 
Region Jönköping län (28,75%), Region Kro-
noberg (12,5%) och Smålands Konstnärsför-
bund. 

Southern Sweden Film Commission 
En del av Film i Skåne med uppdrag att skapa 
strukturer för att öka produktionen av film 
och rörlig bild i hela Sydsverige. 

Studieförbund 
Nio fristående ideella föreningar och en stif-
telse med uppdrag att bedriva regional folk-
bildningsverksamhet: ABF, Folkuniversitetet, 
Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, 
NBV, Medborgarskolan, Sensus, Studiefräm-
jandet, Studieförbundet Vuxenskolan samt 
Studieförbundet Bilda. 

Ungdomsorganisationer 
Regionalt verksamma organisationer inom det 
civila samhället som ger unga möjligheter att 
skapa sina egna plattformar. 

Region Kronobergs konsthantering 
Ansvarar för konstnärlig gestaltning i Region 
Kronoberg. Organiserad inom regional för-
valtning (Region Kronoberg).  

Region Kronobergs kulturstab 
Leder och samordnar den regionala utveckl-
ingen på kulturområdet och arbetet med kul-
tursamverkansmodellen inklusive den region-
ala kulturplanen. Organiserad inom regional 
förvaltning (Region Kronoberg). 
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Scenkonst och musik omfattar många konst-
former och genrer som vanligen framförs di-
rekt inför en publik. Strukturerna är väl etable-
rade på nationell, regional och kommunal 
nivå. Det ett brett område och de olika konst-
formernas förutsättningar varierar. Dans är en 
relativt oetablerad konstform på alla nivåer, 
jämfört med teater och musik. I scenkonstens 
och musikens strukturer ingår kulturinstitut-
ioner, det fria kulturlivet med fria grupper, en-
skilda kulturskapare, arrangörer, festivaler, 
produktionsbolag och evenemangssektor. I 
Kronoberg finns många aktörer inom det fria 
kulturlivet samt större institutioner med upp-
drag att både producera och turnera. Länets 
invånare och besökare har god tillgång till en 
mångfald av konstnärliga uttryck inom både 
scenkonst och musik. 

Samägda interregionala kulturinstitutioner 
som Regionteatern Blekinge Kronoberg och 
Musik i Syd skapar förutsättningar för konst-
närlig produktion och förnyelse inom scen-
konst och musik. De producerar ett omfat-
tande utbud, utgör resurs för det fria kulturli-
vet och det civila samhället och skapar arbets-
tillfällen som möjliggör för kulturskapare 
inom dans, teater och musik att bo och verka 
i Kronoberg. Området sysselsätter flera yrkes-
kategorier, både på och bakom scenen. Många 
är egenföretagare eller frilansare. Region-
teatern arbetar i hög utsträckning med nyskri-
ven dramatik och den professionella dansen 
har de senaste åren implementerats som en del 
i det ordinarie uppdraget. Det skapar arbets-
tillfällen för bland annat skådespelare, samtida 
dramatiker, koreografer och dansare. Musik i 
Syd är en av Sveriges största arbetsgivare för 
frilansare och omfattar även kammarorkestern 
Musica Vitae som står för nationell och inter-
nationell spets. Orkestern samarbetar ofta 
med andra konstområden, nutida tonsättare 
och frilansande musiker. Även kommersiella 
aktörer och det civila samhällets organisat-
ioner och trossamfund bidrar till arbetsmark-
naden för professionella kulturskapare inom 
scenkonst och musik. 

Regionteatern Blekinge Kronoberg och Musik 
i Syd driver konstnärlig utveckling och förny-
else och samverkar internationellt, nationellt 
och interregionalt. Vid Regionteatern Blekinge 
Kronoberg utvecklas Sveriges första fasta 
medborgarscen för dokumentär scenkonst, 
där invånare och lokalsamhälle involveras i 
den professionella skapandeprocessen. Det är 
en konstnärlig utveckling som också innebär 
breddad delaktighet i kulturlivet. Inom tea-
terns breda uppdrag utvecklas produktion och 
främjande av den professionella dansen i bred 
sydsvensk samverkan, vilket bidrar till att 
stärka dansens nationella och internationella 
strukturer. Musik i Syd verkar för konstnärliga 
utbyten och gästspel, stimulerar unga konst-
närskap genom residensprogram för ensemb-
ler och har ett särskilt uppdrag att främja opera 
i länet. Ett vitalt utbud med hög konstnärlig 
kvalitet inom både scenkonst och musik till-
sammans med residens, gästspel och sampro-
duktioner skapar förutsättningar för konstnär-
lig produktion och förnyelse och bidrar till lä-
nets attraktivitet. 

Inom scenkonst och musik finns väl utveck-
lade arrangörsstrukturer i länet som ger barn, 
unga och vuxna även utanför de större stä-
derna goda möjligheter att uppleva ett utbud 
av hög konstnärlig kvalitet. Musikriket är Mu-
sik i Syds turnéserie anpassad för mindre orter. 
Regionteatern Blekinge Kronoberg har sedan 
länge en stark profil inom turnerande scen-
konst för barn och unga. Scensommar Krono-
berg med avgiftsfria familjeföreställningar på 
okonventionella platser i länet sker i samver-
kan mellan Region Kronoberg, länets samtliga 
kommuner och en mångfald av arrangörer. 
Musikriket och Scensommar Kronoberg 
främjar även arrangörskap i nya former. 

I Kronoberg finns många arrangörer av både 
scenkonst och musik. Riksteatern Kronoberg 
stärker och utvecklar arrangörsstrukturerna 
och tillgängliggör scenkonst och mötesplatser 
i hela länet genom lokalföreningar i samtliga 
kommuner. Riksteaterföreningarna tar emot 
produktioner från många olika aktörer vilket 
skapar arbetstillfällen för kulturskapare. 
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Riksteatern Kronoberg har ett utvecklat inter-
regionalt samarbete inom Scenkonst Sydost 
och sjulänssamarbetet. Länet har flera arran-
görsföreningar inom musik, både generella 
och genrespecifika inom exempelvis jazz, 
folk- och världsmusik, pop och rock samt nu-
tida konstmusik. Arrangörskapet är ofta bero-
ende av ideellt engagemang. Även trossam-
fund, studieförbund och privata initiativ är 
stora arrangörer av scenkonst och musik. 

Det finns många scener runtom i länet, till ex-
empel i bygdegårdar och Folkets hus. Loka-
lerna är ändamålsenliga för vissa konst- och 
kulturformer men olika utrustade. Lämpliga 
lokaler för dansföreställningar runtom i länet 
saknas fortfarande. I Kronoberg finns ett fler-
tal aktörer inom det fria kulturlivet som möj-
liggör liveframträdanden av musik. Det finns 
ett flertal fristående festivaler i länet inom 
många olika genrer. Musik i Syd genomför 
Sveriges största folkmusikfestival, Korröfesti-
valen, och samverkar med Berättarnätet Kro-
noberg kring Musik i Sagobygd, en festival 
med fokus på berättandet i musiken. 

Scenkonst och musik är konstformer som 
många invånare själva utövar. I länet finns ett 
flertal teatergrupper inom det civila samhället 
som kontinuerligt spelar musikaler och revyer. 
Kulturskolor, studieförbund och andra orga-
nisationer inom det civila samhället erbjuder 
ett växande dansutbud och det finns även pri-
vata dansskolor som erbjuder kurser för barn, 
unga och vuxna. Att spela musik och att 
sjunga i kör är också populärt i Kronoberg och 
cirka 9 000 kronobergare deltar i studieför-
bundens körverksamhet. Infrastrukturen är 
god för den som vill utöva musik på sin fritid 
i Kronoberg med musik på kulturskolor och 
inom studieförbundens verksamhet. 

Inom Regionteatern Blekinge Kronoberg och 
Musik i Syd är den kulturpedagogiska organi-
sationen väl utvecklad. Det bidrar till att till-
gängliggöra scenkonst och musik, stärker in-
vånarnas möjligheter att själva uttrycka sig 
konstnärligt, skapar mervärde i anslutning till 
skolföreställningar och andra produktioner 

samt riktade insatser, till exempel för barn och 
unga eller inom vård och omsorg.  

Region Kronoberg vill utveckla scenkonst och 
musik i enlighet med kulturplanens tre områ-
den, tillsammans med berörda intressenter. 
Även om strukturerna är väl etablerade så 
finns det faktorer som påverkar förutsättning-
arna för både konstnärlig produktion och kul-
turell välfärd i länet. Regionteatern Blekinge 
Kronoberg är i behov av ändamålsenliga loka-
ler för att kunna genomföra grunduppdraget 
med produktion, gästspel och turnerande 
verksamhet inom både teater och dans. Inom 
Regionsamverkan Sydsverige genomförs ut-
vecklingsinsatser för att stärka den profession-
ella dansens strukturer. 

Kulturarvet, där både arkiv och kulturmiljöer 
ingår, omfattar ett stort tidsspann och sätter 
människan i ett historiskt sammanhang. Ge-
mensamt utgör de samhällets minne, av bety-
delse för historia, nutid och framtid. I kultur-
arvet ingår alla materiella och immateriella ut-
tryck av mänsklig aktivitet genom tiderna. 
Kulturmiljöer är de avtryck som är synliga i 
den fysiska miljön och arkiven gör det möjligt 
att långsiktigt bevara dokumentation av 
mänsklig aktivitet, som skriven text, fotografi, 
rörlig bild eller ljud i både analog och digital 
form. Kulturarv, arkiv och kulturmiljö har en 
stark infrastruktur i Kronoberg och är under 
ständig omvandling. Området omfattas av sär-
skild lagstiftning i form av musei- arkiv- och 
kulturmiljölagen. På nationell nivå är Riksan-
tikvarieämbetet och Riksarkivet ansvariga 
myndigheter med nationell överblick och an-
svar för utveckling och samverkan. 

Kronoberg har ett rikt kulturarv och värde-
fulla natur- och kulturmiljöer. Särskilt stark 
regional profil finns inom glas, migrationshi-
storia och den muntliga berättartradition som 
utgör en del av det immateriella kulturarvet. 
Länets kulturarv och kulturmiljöer utgör be-
söksmål för såväl invånare som nationella och 
internationella besökare. 
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Kulturparken Småland utgör en samlande reg-
ional kulturarvsaktör med uppdrag att ut-
veckla frågorna och spegla Kronobergs histo-
ria, nutid och framtid. I uppdraget ingår att be-
vara, vårda och levandegöra länets kulturarv 
och verka för att det brukas av en bred allmän-
het. Kulturparken Smålands publika och peda-
gogiska verksamhet bedrivs på många arenor: 
Smålands museum, som är Sveriges äldsta 
länsmuseum, Utvandrarnas hus, Kulturarvs-
centrum Småland, Kronobergs lantbruksmu-
seum Hjärtenholm, Kronobergs slottsruin och 
ångbåten Ångaren Thor. 

Kulturparken Smålands breda uppdrag ge-
nomförs i nära samverkan med stiftelsen Små-
lands museum, stiftelsen Svenska Emigrantin-
stitutet och den ideella föreningen Krono-
bergsarkivet. Respektive organisation har 
självständiga styrelser och förvaltar sina egna 
arkiv och samlingar. Den samlade verksam-
heten vid Kulturparken Smålands olika arenor 
utgör en resurs och mötesplats för de många 
organisationer inom det civila samhället som 
verkar för att kulturarvet ska tillgängliggöras 
och brukas av en bred allmänhet. I länet finns 
till exempel ett flertal arbetslivsmuseer och 
Kronobergs läns hembygdsförbund som sam-
lar länets hembygdsrörelse. 

I Smålands museum ingår Sveriges glasmu-
seum. Kulturparken Småland har en av Euro-
pas största samlingar av glas från Sveriges glas-
bruk, med närmare 35 000 glasföremål från 
105 svenska glasbruk från 1580-talet till nutid. 
Samlingen tillgängliggörs i utställningar och i 
det öppna glasmagasinet på Kulturarvscent-
rum Småland. Kulturparken Småland samver-
kar internationellt, nationellt och interregion-
alt med andra aktörer med fokus på att bli en 
utvecklingsarena för det svenska glasets histo-
ria, process och framtid.23 Verksamheten vid 
Utvandrarnas hus är under utveckling och un-
der 2021 invigs en ny migrationshistorisk bas-
utställning. Omgestaltningen stärker migrat-
ionsprofilen och främjar kunskap och forsk-
ning om lokal och regional historia samt den 

                                                 
23 Se även avsnittet om bild, form och design på s. 25 

svenska utvandringen och internationell mi-
gration ur en samtida kontext. 

Kulturarvscentrum Småland samlar, vårdar, 
bevarar och tillgängliggör kulturarvet. Att ar-
kiv och samlingar samordnas och tillgänglig-
görs tillsammans på har ett stort värde ur ett 
kulturarvspedagogiskt perspektiv. Under ett 
och samma tak samlas Smålands museums ar-
kiv och föremålssamling, konservatorsateljé 
och öppna magasin, Växjö kommuns arkiv 
samt Kronobergsarkivets förenings- och nä-
ringslivsarkiv, forskningsbibliotek, fotoarkiv 
och fansamling.  Kronobergsarkivet utgör lä-
nets största enskilda arkivinstitution med må-
let att samla, inventera, förteckna, bevara och 
vårda arkiv från Kronobergs län. I uppdraget 
ingår även ett övergripande ansvar för de en-
skilda arkiven inom verksamhetsområdet, och 
att bedriva och väcka intresse för regionalhi-
storisk forskning. Kronobergsarkivet omfattar 
över 39 000 volymer från närmare 3 900 olika 
arkivbildare. Här finns även 336 fanor och en 
omfattande bildsamling från länets folkrörel-
ser och föreningar, en viktig bas för förståel-
sen av civilsamhällets utveckling.  

Arkivsektorn består av många intressenter; 
den offentliga och den enskilda arkivsektorn, 
statliga och kommunala arkivmyndigheter, 
folkminnes- och folklivsarkiv och enskilda ar-
kivinstitutioner. Enligt arkivlagen utgör myn-
digheters arkiv en del av det nationella kultur-
arvet, vilket också omfattar arkivmyndigheter 
på regional och kommunal nivå. Landsarki-
ven, som kompletterar kommun- folkrörelse- 
och museiarkiv utgör en del av Riksarkivet. 
Vid Landsarkivet i Vadstena förvaras kulturar-
vet från regionala och statliga myndigheter i 
Kronobergs län liksom från ett antal av länets 
enskilda företag, gårdar och privatpersoner. 
Flera intressenter med regionala kulturpoli-
tiska uppdrag har egna arkiv och samlingar, till 
exempel Berättarnätet Kronoberg, Ljungberg-
museet, Smålands musikarkiv och Smålands 
konstarkiv. I länet finns också Kronobergs 
läns arkivförbund, en intresseförening för 
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arkivbildare som verkar för att samordna ar-
kivverksamhet. 

Arkivutredningen 24  visar att arkivens verk-
samhet förändras med samhällsutvecklingen, 
som värderingsförändringar, utbyggnaden av 
förvaltningen, civilsamhällets och näringsli-
vets utveckling samt olika teknikskiften. Ar-
kivsektorns olika aktörer står inför utmaningar 
vad gäller bevarande, digitalisering och till-
gängliggörande av arkivinformation. Arkiven 
skapar en viktig bas för frågor som rör demo-
kratins utveckling idag och arkivsektorns olika 
aktörer arrangerar publika aktiviteter för att 
väcka intresse för verksamheten. Ett exempel 
är arkivens dag som anordnas varje år i sam-
verkan mellan svenska arkivinstitutioner som 
Riksarkivet, landsarkiven, näringslivsarkiv och 
andra enskilda arkiv. Arkiven synliggörs allt 
mer som resurs för utveckling inom andra om-
råden, till exempel samtidskonst och yttrande-
frihet.  

Det professionella kulturmiljöarbetet bedrivs 
framförallt av Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
i samverkan med Kulturparken Småland och 
länets kommuner. Region Kronoberg samver-
kar med Länsstyrelsen i Kronobergs län kring 
kulturmiljöstrategin ”Vägen till levande kul-
turmiljöer”. Strategin omfattar tre målbilder 
som styr inriktningen på länets kulturmiljöar-
bete 2021–2025: breddad syn på småländskt 
kulturarv, kulturmiljöer utvecklas hållbart 
samt upprätthålla levande dialog mellan aktö-
rer. Länsstyrelsen ansvarar för att samordna 
arbetet och säkerställa att de nationella kultur-
miljömålen följs. Länsstyrelsen har det region-
ala tillsynsansvaret och sektorsansvar för kul-
turmiljön samt främjar det kommunala kultur-
miljöarbetet genom bidragsgivning och kun-
skapsunderlag. Kommunerna har det lokala 
ansvaret för kulturmiljöfrågorna och det delas 
ofta mellan olika nämnder och förvaltningar. I 
Kulturparken Smålands uppdrag ingår att be-
driva och främja kulturminnesvård samt vara 
sakkunnig i museifrågor. Kulturparken Små-
land ska även bidra till ökad samverkan på 

                                                 
24 Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvalt-
ning och kulturarv (SOU 2019:58) 

kulturmiljöområdet på kommunal, regional 
och nationell nivå, vara en resurs i kulturmil-
jöfrågor och remissorgan i kommunernas kul-
turmiljöarbete. I organisationen finns spets-
kompetens inom arkeologi, regionalhistoria, 
kulturmiljövård samt hantering av arkiv och 
föremålssamlingar. 

Region Kronoberg vill utveckla kulturarv, ar-
kiv och kulturmiljö i enlighet med kulturpla-
nens tre områden, tillsammans med berörda 
intressenter. 

Det immateriella kulturarvet handlar om trad-
itioner, seder och bruk som har överförts mel-
lan generationer, exempelvis olika former av 
hantverk, ritualer, musik och berättelser. Det 
rör sig över nationsgränser, är ständigt levande 
och omskapas av lokalsamhällen och grupper 
i samspel med omgivningen, naturen och i för-
hållande till historien.  

I Kronoberg finns spetskompetens inom en 
specifik del av det immateriella kulturarvet – 
det muntliga berättandet. Länet har en unik 
berättartradition med stark lokal förankring i 
de tre kommuner som gemensamt utgör Sago-
bygden: Ljungby, Alvesta och Älmhult. Verk-
samheten är omfattande även ur ett internat-
ionellt perspektiv. En av de största, tidigaste 
och mest högkvalitativa samlingarna av 1800-
talssagor och sägner i Sverige finns i Krono-
berg. En stor del av insatserna samordnas av 
Berättarnätet Kronoberg med publik och pe-
dagogisk verksamhet på Sagomuseet i Ljungby 
samt arrangör av Nordens största årligen åter-
kommande berättarfestival, Ljungby berättar-
festival. Berättarnätet Kronoberg sprider kun-
skap och ger ut litteratur om det immateriella 
kulturarvet och samverkar med högskolor och 
universitet. En förstudie har genomförts kring 
etablering av ett internationellt forskningsin-
stitut kring muntligt berättande. Berättarnätet 
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Kronoberg samordnar arbetet inom Sagobyg-
den med sägenomspunna platser som aktive-
ras med hjälp av berättelser, kartor, vägskyltar, 
GPS-koordinater, programverksamhet och 
berättarföreställningar.  

Berättarnätet Kronoberg har en central roll 
som svensk civilsamhällesrepresentant i det 
nationella och internationella arbetet med 
Unescos konvention om tryggandet av det im-
materiella kulturarvet. Konventionen ratifice-
rades av Sverige 2011 och sedan 2018 är Sago-
bygden, efter nominering från regeringen, 
upptagen på Unescos ”Register of Good 
Safeguarding Practice”, som Sveriges första 
och världens tjugonde goda exempel. Svenska 
Unescorådet har i uppdrag att ge råd till rege-
ringen gällande Unescos verksamhet, infor-
mera samt sprida kunskap om Unesco i Sve-
rige. En del av verksamheten avser genomfö-
randet av konventionen om det immateriella 
kulturarvet. På nationell nivå finns också In-
stitutet för språk och folkminnen med ansvar 
för det nationella arbetet att bedriva språkvård 
och öka, levandegöra och sprida kunskaper 
om språk, dialekter, folkminnen, namn och 
andra immateriella kulturarv i Sverige. Arbetet 
sker inom fyra noder: muntliga traditioner och 
uttryck, traditionell hantverkskunskap, fram-
föranden samt kunskap och sedvänjor rörande 
naturen. 

På regional nivå finns också många andra in-
tressenter som bidrar i arbetet med att trygga 
och utveckla det immateriella kulturarvet. 
Både Hemslöjden i Kronoberg och Krono-
bergs läns hembygdsförbund levandegör trad-
itionell hantverkskunskap och sedvänjor, till 
exempel kunskap om att ta tillvara naturens re-
surser. De folkliga musik- och danstradition-
erna är också värdefulla immateriella kulturarv 
i länet. Smålands Musikarkiv som är en del av 
Musik i Syd samlar, bevarar och levandegör 
musikens och dansens kulturarv i Kronoberg 
och Sydsverige. Samlingarna fungerar som ett 
sydsvenskt folkmusikinstitut och är en kun-
skapsbas för forskning och utveckling. 

Kulturparken Småland med sina arkiv och 
samlingar är en regional aktör inom både det 
materiella och immateriella kulturarvet. 

Det immateriella kulturarvet består av tradit-
ioner, seder och bruk vilket gör området nära 
förknippat med människors vardag. Det kan 
handla om allt från högtidsfiranden, det var-
dagliga fikat eller svampplockande till tradit-
ionellt hantverk, dans, musik och berättande. 
Immateriellt kulturarv återskapas av länets in-
vånare och besökare, och arbetet med samtida 
berättelser är ständigt aktivt. På Berättarnätet 
Kronobergs webbplats kan man lyssna på 
andras berättelser och lägga upp sina egna i 
Berättarskatten. Berättarnätet Kronoberg har 
en bred pedagogisk verksamhet på många are-
nor, med stort fokus på barn och unga. Orga-
nisationen en resurs i arbetet med att ta tillvara 
en mångfald av berättelser och bidrar till att 
utveckla nya metoder för de muntliga tradit-
ionernas tryggande och betydelse i samhället. 
Många traditionella berättelser har en lång 
historia och liknande berättelser berättas över 
hela världen. Den muntliga berättartraditionen 
har en särskilt stor potential i integrationsar-
bete. 

Kulturskapare inom det immateriella kulturar-
vet har olika förutsättningar eftersom området 
omfattar flera professioner. Regionala kultur-
organisationer på området skapar arbetstill-
fällen. Det ökade intresset kring att göra saker 
själv och från grunden ger en ökad arbets-
marknad för verksamma inom hantverkskun-
skap och kunskap rörande naturen. Även be-
söksnäringen erbjuder arbetstillfällen inom så-
väl natur som muntligt berättande. 

Region Kronoberg vill utveckla det immateri-
ella kulturarvet, med särskilt fokus på muntligt 
berättande i enlighet med kulturplanens tre 
områden, tillsammans med berörda intressen-
ter. 
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Alla människors rätt till fri åsiktsbildning, att 
uttrycka sig, ta del av och sprida information 
utgör fundament i ett demokratiskt samhälle. 
I Sverige är rättigheterna grundlagsskyddade. I 
Kronoberg har en särskild plattform för ytt-
randefrihetsfrågor etablerats. Sedan 2015 har 
Region Kronoberg via kultursamverkansmo-
dellen uppdraget att stärka och främja littera-
turen som konstform. I nulägesanalysen an-
vänds samlingsbegreppet ord. Det omfattar lit-
terära uttryck som prosa, sakprosa, lyrik, dra-
matik, seriekonst, satir, kritik, journalistik och 
översättning, med en nära koppling till ordba-
serad scenkonst där muntligt berättande, spo-
ken word eller stand up comedy är några ex-
empel. 

Yttrandefrihet är en högaktuell demokrati-
fråga inom både konst och kultur samt i sam-
hället i stort, såväl nationellt som internation-
ellt, med nära koppling till samhällsutveckl-
ingen. Digitaliseringen har bidragit till en de-
mokratisering av offentligheten, men också 
skapat nya utmaningar rörande yttrandefrihet-
ens gränser i det offentliga samtalet och i män-
niskors vardag. Hot, hat och trakasserier mot 
personer som deltar i den offentliga debatten 
ökar. Regeringen har beslutat om en hand-
lingsplan till det fria ordets försvar och för att 
förebygga hot och hat mot individer och 
funktioner som är särskilt utsatta i det demo-
kratiska samtalet. Den konstnärliga friheten 
och det offentliga samtalet begränsas av ökad 
polarisering i samhället, där fenomen som 
drev, ”cancel-kultur” och att fråntas sin platt-
form på sikt riskerar att leda till självcensur.  

I Växjö och Kronoberg är det fria ordet ett 
profilområde. Ett modigt litterärt arv med för-
fattare som Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg 
och Elin Wägner som på sin tid var tongi-
vande i arbetet med yttrandefrihet och mänsk-
liga rättigheter, präglar det samtida arbetet 
med yttrandefrihetsfrågorna. Växjö kommun 
och Region Kronoberg har sedan den första 
regionala kulturplanen i samverkan utvecklat 
och etablerat Det fria ordets hus som en unik 

plattform för yttrandefrihet. Det fria ordets 
hus utgör en lokal och regional resurs och mö-
tesplats för frågorna i bred bemärkelse. Verk-
samheten främjar dialog, debatt och invånar-
nas egna uttryck samt knyter samman samtida 
och dagsaktuella frågor om yttrandefrihet med 
olika verksamheter i regionen. Det fria ordets 
hus utvecklar spetskompetens, profilerar 
Växjö och Kronoberg i yttrandefrihetsfrå-
gorna och knyter nationell och internationell 
expertis till regionen, till exempel genom sam-
verkan med organisationer som Svenska PEN 
och ICORN (International Cities of Refuge 
Network). Det fria ordets hus är en liten och 
relativt nyetablerad organisation och de sam-
hällsfrågor som hanteras i verksamheten är 
högst aktuella och ibland kontroversiella, vil-
ket skapar en sårbarhet. För att det fria ordet 
ska utvecklas som ett starkt profilområde i 
regionen krävs mod och beredskap för att 
hantera komplexa och känsliga frågor samt en 
stabil organisationsstruktur med tydlighet i 
uppdraget. Genomförandet behöver ske i 
bred samverkan för att skapa hållbarhet i en 
liten organisation. Under 2020 har Det fria or-
dets hus samlokaliseras med Växjö konsthall. 
Det stärker möjligheterna att vidareutveckla 
spetskompetensen kring yttrandefrihet i sam-
verkan med länets professionella kulturliv och 
olika konstområden. Det fria ordets hus sam-
verkar också med det fria kulturlivet och det 
civila samhället, till exempel länets litterära 
sällskap som förvaltar enskilda författares kul-
turarv. 

Växjö kommun är fristad sedan 2012 och upp-
draget samordnas av Det fria ordets hus. Att 
vara fristad innebär att verka för yttrandefrihet 
och konstnärlig frihet genom att ta emot en 
fristadskonstnär som är förhindrad att verka 
konstnärligt i sitt hemland, till exempel på 
grund av hot, censur eller förföljelse. Det nat-
ionella och internationella fristadssystemet 
möjliggör för fristadskonstnärer inom olika 
konstområden att utvecklas konstnärligt och 
arbeta fritt. På nationell nivå är Kulturrådet 
ansvarig myndighet för att driva fristadsfrå-
gorna i Sverige. Det finns 24 svenska fristäder 
som är medlemmar i det internationella 
fristadsprogrammet ICORN, en oberoende 
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organisation av städer, kommuner och reg-
ioner som erbjuder skydd åt författare och 
konstnärer i riskzonen. Nätverket verkar för 
yttrandefrihet, försvarandet av demokratiska 
värderingar och främjandet av internationell 
solidaritet. I Sverige har ICORN även nära 
samarbete med Svenska PEN och PEN Inter-
national. 

I vissa avseenden har ordområdet en stark och 
välutvecklad infrastruktur. Det finns nation-
ella mål för litteratur och läsfrämjande samt en 
bibliotekslag som gör bibliotek till en lagstad-
gad verksamhet på regional och kommunal 
nivå med uppdrag att främja litteraturens ställ-
ning. Det publika intresset är brett och det 
finns en nära tillgång till mötesplatser i männi-
skors vardag, som bokcirklar och bibliotek. I 
Kronoberg finns spetskompetens kring både 
yttrandefrihet och det litterära arvet. Samtidigt 
är området svagt vad gäller förutsättningar för 
konstnärlig produktion och främjande struk-
turer. Det beror bland annat på att litteratur 
som konstform är relativt oetablerad inom 
kultursamverkansmodellen. Ett utvecklingsar-
bete för att stärka den regionala infrastruk-
turen pågår. Sedan 2017 finns en samord-
nande och utvecklande regional funktion, or-
ganiserad inom Biblioteksutveckling Blekinge 
Kronoberg, vilket bidragit till nätverk och in-
terregionala utvecklingsinsatser.  

Infrastrukturen utgörs av många olika intres-
senter. De kan finnas inom näringslivet, som 
förlag, bokhandlar, tidskrifter och antikvariat, 
eller vara offentligt drivna, som bibliotek eller 
kulturorganisationer. Det civila samhällets or-
ganisationer, med studieförbund, arrangörs-
föreningar, litterära sällskap eller intresseor-
ganisationer för kulturskapare är viktiga och 
kan ha en främjande roll genom att förmedla 
författarbesök eller driva läs- och skriv-
främjande utvecklingsinsatser. Kronobergs 
bokmässa och Läsfest är återkommande are-
norför litteratur och läsfrämjande som samlar 
såväl etablerade som oetablerade. Det finns 
fortsatt behov av att utveckla möjligheterna 
för konstformens olika uttryck att möta 
publiken. 

Att läsa böcker, och själv skriva, är vanliga 
kulturaktiviteter. Digitala format, som e- eller 
ljudböcker, är under utveckling vilket föränd-
rar det litterära landskapet. Digitaliseringen 
förändrar förutsättningarna för förlag och 
den fysiska bokhandeln. Nya marknader, di-
gitala affärsmodeller och format utvecklas i 
snabb takt vilket påverkar utgivning, översätt-
ning och inläsning. Utvecklingen påverkar 
också de yrkesverksamma vilket skapar be-
hov av nätverk och erfarenhetsutbyte. Det 
finns en större mångfald av plattformar för 
publicering vilket skapar möjligheter för den 
som inte blir utgiven på ett förlag. Samtidigt 
blir ansvaret för marknadsföring, kvalitets-
säkring och förmåga att nå ut till en publik 
den enskildes. Digitaliseringen för också med 
sig nya litterära uttryck, exempel att skriva för 
ljud, eller att förlag efterfrågar kommersiellt 
gångbara format på nya sätt. Den digitala tek-
niken skapar också nya möjligheter för fler 
röster att bli hörda och delta i samtalet, med 
snabbare nyhetsflöden och tillgänglighet till 
litteratur på olika plattformar och format. Lit-
teratur kan göras tillgänglig för personer med 
olika funktionsnedsättningar och språk. 

Författare, manusförfattare, dramatiker, poe-
ter, skribenter, översättare, journalister, satiri-
ker, komiker och digitala textproducenter är 
olika exempel på kulturskapare som finns 
inom ordområdet. Deras förutsättningar att 
bo och verka i Kronoberg hänger nära ihop 
med möjligheterna att försörja sig på sitt 
konstnärskap. Den är vanligt att den egna lit-
terära produktionen kombineras med andra 
typer av uppdrag, till exempel inom offentlig 
verksamhet som bibliotek och utbildning. Ar-
betstillfällen skapas också inom andra områ-
den där till exempel scenkonst, film och spel-
utveckling är beställare av författares och dra-
matikers berättelser och texter. Det behövs 
insatser inom både offentlig verksamhet och 
uppdrag av kommersiell karaktär för att sä-
kerställa skäliga arbetsvillkor och avtalsenlig 
ersättning. Nätverk, kompetensutveckling, 
litterära mötesplatser och samordningsinsat-
ser är insatser som kan stärka 
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litteraturskapares möjligheter att försörja sig 
på sitt konstnärskap. 

Region Kronoberg vill utveckla yttrandefrihet 
och ord i enlighet med kulturplanens tre om-
råden, tillsammans med berörda intressenter. 
Det regionala litteraturutvecklande uppdraget 
organiseras om under perioden för att skapa 
en hållbar konstnärlig och kulturell infrastruk-
tur. Inom Regionsamverkan Sydsverige ge-
nomförs utvecklingsinsatser för att stärka lit-
teraturskapares villkor. 

Bild, form och design omfattar en rad olika 
material och tekniker och har en nära koppling 
till slöjd och konsthantverk. Bild, form och 
design omfattas av särskilda nationella mål 
och insatser och ligger nära det framväxande 
politikområdet gestaltad livsmiljö som samlar 
arkitektur, form, design, konst och kulturarv.25 

Småland är starkt förknippat med glaskonst, 
konsthantverk och design som traditionellt 
har varit viktiga näringar i Kronoberg. Möbel- 
och Glasriket är nationellt och internationellt 
kända för hantverkskunnande, materialkänne-
dom och innovationsförmåga inom form och 
design. Det gör regionen till en plats för konst-
närlig förnyelse och utveckling som lockar 
professionella kulturskapare. Form och design 
berör kulturarv, kulturhistoria och samtida 
konstnärlig utveckling men också besöksnä-
ring, näringslivsutveckling och specialisering. 
Även hållbarhetsfrågorna är i fokus och kan 
beröra lokal produktion men också hur kon-
sekvenser i form av förorenade industrimiljöer 
ska hanteras. 

I länet finns forskning och högre utbildning 
inom området samt små- och storskaliga kom-
mersiella aktörer inom glas- och träindustri 
och möbeldesign. Flera kända möbeltillver-
kare och formgivare har sin utgångspunkt i 

                                                 
25 De nationella målen för arkitektur, form och design 
beskrivs i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö 
(2017/2018:110)  

länet och bidrar till att utveckla området. 
Svensk Form arbetar för att stimulera design-
utvecklingen utifrån ett brett designbegrepp. 
Goda förutsättningar för nya formgivare att 
utvecklas och pröva sina idéer är viktigt för 
formgivningens framtid i Småland. Hemslöj-
den i Kronoberg arbetar med att stärka konst-
hantverkarnas villkor.  

Glaset är också ett av Kulturparken Smålands 
profilområden. Den breda museiverksam-
heten inkluderar bland annat Smålands mu-
seum, Sveriges glasmuseum, som visar det 
svenska glasets utveckling från äldsta tid till 
nutidens svenska studioglas. De permanenta 
utställningarna kompletteras med tillfälliga ut-
ställningar som ofta har fokus på enskilda 
formgivare eller ett speciellt glasbruk. Utöver 
museets unika glassamling finns ett stort 
material med skisser och produktkataloger 
samt en konsthistorisk samling. 

I den regionala infrastrukturen för bild- och 
samtidskonst finns ett flertal intressenter. 
Ljungbergmuseet är Kronobergs läns museum 
för bildkonst och visar kontinuerligt Sven och 
Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs verk och 
nordiska konstnärer. Samarbete sker även 
med Det Nationalhistoriske Museum kring 
porträttävlingen Porträtt nu! Museets samling 
baseras på Sven Ljungberg och Ann Margret 
Dahlquist Ljungbergs konstnärliga gärning.  
Smålands konstarkiv, som ligger i anslutning 
till Vandalorum, har en interregional utställ-
ningsverksamhet och samling som lyfter sam-
tida konstnärskap inom bild och form i reg-
ionen. Smålands konstarkiv är också administ-
rativt centrum för Smålands Konstnärsför-
bund. Italienska palatset utgör en konstområ-
desövergripande mötesplats med ett galleri för 
samtida konst som även används som experi-
mentyta för konstnärer. Verksamheten tillhan-
dahåller arbetsplatser i form av ateljéer, stu-
dios och kollektivverkstäder. Kommunala och 
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privata utställningsplatser, konsthallar, museer 
och gallerier finns i flera av länets kommuner.  

Kronobergs infrastruktur för bild, form och 
design utvecklas i samverkan med en brokig 
mylla av intressenter, i Kronoberg och Sydsve-
rige, vilket möjliggör både bredd och nationell 
och internationell spets. Flera starka aktörer 
finns utanför länsgränsen och i Sydsverige. Se-
dan några år tillbaka har en regional samord-
nande funktion etablerats, Bild och Form 
Kronoberg, med uppdrag att stärka infrastruk-
turen. Det sker bland annat genom interreg-
ional samverkan och olika utvecklingsinsatser 
inom Regionsamverkan Sydsverige, som till 
exempel utveckling av residensprogram. 

En stor del av länets kulturskapare är verk-
samma inom bild, form och design. Medianin-
komsten är låg vilket gör att de flesta inte kan 
försörja sig helt på sitt konstnärskap utan är så 
kallade kombinatörer. Arbetstillfällen i form 
av uppdrag, inköp och avtalsenlig ersättning är 
viktigt för att stärka situationen för de profess-
ionella på området. Region Kronoberg ställer 
krav på att regionala kulturorganisationer med 
utställningsverksamhet tillämpar medverkans- 
och utställningsavtalet 26  och för organisat-
ioner med utställningsverksamhet finns ett 
särskilt regionalt stöd för detta. Det finns be-
hov av bättre möjligheter för konstnärlig pro-
duktion, till exempel vad gäller tillgång till atel-
jéer och kollektivverkstäder samt residensut-
veckling. 

De intressenter som har regionala uppdrag ar-
betar aktivt med konstpedagogiska insatser för 
att tillgängliggöra bild, form och design för lä-
nets invånare och besökare och det finns ett 
konstpedagogiskt nätverk där också Linnéuni-
versitetet ingår. Ljungbergmuseet har ett sär-
skilt uppdrag att bedriva konstpedagogisk 
verksamhet för barn och unga under skoltid i 
hela länet. Möjligheter till eget skapande finns 

                                                 
26 Ett ramavtal för konstnärers ersättning för medver-
kan vid utställningar som tecknats mellan staten och 

även hos länets studieförbund. Tillgången till 
konstpedagogik och eget skapande för barn 
och unga är ojämnt fördelad i länet och det 
finns behov av att utveckla likvärdigheten. 

Region Kronoberg vill utveckla bild, form och 
design i enlighet med kulturplanens tre områ-
den, tillsammans med berörda intressenter. 
Inom Regionsamverkan Sydsverige sker ut-
vecklingsinsatser inom residensutveckling, 
konstkritik och konst för barn och unga. 

Slöjd och konsthantverk har en stark folklig 
förankring med rötter i folkkonsten. Begrep-
pens betydelse har förändrats och breddats 
under de senaste hundra åren och speglar so-
ciala och ekonomiska förändringar i samhället, 
från självhushållning och binäring för små 
jordbruk till skolslöjd, hantverk, handgjort 
skapande och pyssel fram till dagens gör-det-
själv-rörelse, med utgångspunkt i återbruk och 
hållbar utveckling. Ett vidgat begrepp som 
omfattar alla nivåer av slöjd, hemslöjd, hant-
verk och konsthantverk, med kopplingar till 
områden som form och design, ökar förståel-
sen för vad slöjd och handgjort skapande kan 
ha för betydelse i en samtida kontext. 

Hemslöjden i Kronoberg är en ideell förening 
som har ett regionalt uppdrag att bevara, an-
vända och förnya slöjd och konsthantverk ur 
ett kultur-, närings- och hållbarhetsperspektiv.  
Föreningen är arbetsgivare åt länets hem-
slöjdskonsulenter som arbetar för att främja 
intresse, kunskap och utövande av slöjd och 
konsthantverk samt möjliggöra konstnärlig 
förnyelse och kvalitet. På nationell nivå finns 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, med uppdrag 
att skapa förutsättningar och understödja ut-
veckling av hemslöjd i hela landet. Sveriges 
hemslöjdsföreningar har unika samlingar med 
föremål som speglar den egna produktionen 
och bygdernas traditionella slöjd. Dessa sam-
lingar har digitaliserats under namnet Hem-
slöjdens samlingar på Digitalt museum.  

ett flertal organisationer som representerar kulturskap-
are 
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Intresset för slöjd och konsthantverk är stort 
och har blivit mer synligt i takt med digital ut-
veckling och mer fokus på hållbarhet. Tradit-
ioner, hantverksskicklighet och materialkän-
nedom uppmärksammas och värdesätts allt-
mer av konsumenter på en växande marknad i 
skärningspunkten mellan slöjd, konsthantverk 
och design. Arbetet med återbruk och natur-
liga material gör att slöjd och konsthantverk 
ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling, 
återbruk, lokal produktion och cirkulär eko-
nomi med nära koppling till Agenda 2030. 

Gemensamt för kulturföretag inom slöjd, 
konsthantverk och småskalig design är att de i 
hög grad utgörs av mikroföretag med småska-
lig produktion. I Kronoberg är det få slöjdare 
och konsthantverkare som kan försörja sig på 
sin konstnärliga produktion. Många arbetar 
också med kurser och utbildningar, ibland 
som huvudsaklig inkomstkälla. Hemslöjden i 
Kronoberg erbjuder kurser med nationellt er-
kända kursledare och stöd i form av handled-
ning och rådgivning till enskilda slöjdare, 
konsthantverkare och företag med småskalig 
hantverksmässig tillverkning, vilket främjar 
konstnärliga förnyelse och kvalitet. Att skapa 
möten mellan olika former av samtida och 
traditionella tekniker inom slöjd, konsthant-
verk och digitalisering är andra strategier för 
att främja konstnärlig förnyelse. Det finns be-
hov av insatser riktade mot professionella kul-
turskapare inom slöjd, konsthantverk, bild, 
form och design, och hemslöjdskonsulenterna 
samverkar med Bild och Form Kronoberg 
kring det.   

Slöjd har både lokala och globala dimensioner, 
finns i alla kulturer runt om i världen och kan 
hjälpa oss att förstå andra människor, en viktig 
funktion i ett mångkulturellt samhälle. Slöj-
dens sociala funktion är stark och för männi-
skor samman. Stickkaféer och täljargillen, in-
formella samlingar där deltagarna lär av 

                                                 
27 Kulturvanor i Sverige 2019. Kulturfakta 2020:4. Myndig-
heten för kulturanalys, 2020. 

varandra är vanligt förekommande. Att syssla 
med handarbete eller hantverk är en aktivitet 
som inte är socialt skiktad. Utövandet sker i 
nästan lika stor utsträckning oavsett ålder, ut-
bildning eller inkomst. Det är små skillnader i 
aktivitetsgrad mellan människor som bor i 
stad eller på landsbygden.27 

För att främja intresset för slöjd och konst-
hantverk erbjuder länets hemslöjdskonsulen-
ter rådgivning, utbildningar, kurser samt ar-
rangerar utställningar. Även länets studieför-
bund erbjuder studiecirklar och kurser. Hem-
slöjdskonsulenternas arbete präglas av sam-
verkan med en bredd av aktörer som har skilda 
förutsättningar och samverkan sker även inom 
geografin för Regionsamverkan Sydsverige. 
Hemslöjdskonsulenterna skapar förutsätt-
ningar för barn och unga att ta del av, och själv 
utöva, slöjd och konsthantverk, under skoltid 
och den fria tiden.  

Region Kronoberg vill utveckla slöjd och 
konsthantverk i enlighet med kulturplanens 
tre områden, tillsammans med berörda intres-
senter. Inom Regionsamverkan Sydsverige ge-
nomförs utvecklingsinsatser för att stärka 
slöjd och hälsa. 

 

Området film och rörlig bild omfattar all 
audiovisuell media som utgår från, och centre-
rar kring, berättelsen. Förutom film inom olika 
genrer inkluderas även spel och digital kultur 
som exempelvis VR och transmedia, där 
samma berättelse kan uttryckas i olika konst-
former. Film och rörlig bild är ett område som 
belyser behovet av samverkan mellan olika po-
litikområden. Den regionala kulturpolitikens 
ansvar rör främst det som brukar definieras 
som filmkulturell verksamhet, det vill säga 
filmpedagogik, visning och spridning samt ta-
langutveckling och i Kronoberg är Filmregion 
Sydost resurscentrum för detta. Filmpolitiken 
omfattar även näringspolitiska aspekter i form 
av professionell filmproduktion och besöks-
näring där produktionsincitament och export 
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är viktiga frågor för Sveriges konkurrenskraft. 
I praktiken hänger de olika delarna nära sam-
man och avgränsningarna är inte alltid tyd-
liga.28 På nationell nivå finns Svenska Filmin-
stitutet med uppdrag från regeringen att ge-
nomföra den nationella filmpolitiken 29  och 
verka för att stödja produktion, distribution 
och visning av värdefull svensk film, att bevara 
och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt 
att representera den svenska filmen internat-
ionellt. 

Film och rörlig bild engagerar många olika 
kompetenser och kan involvera konstnärliga 
yrkesgrupper som regissörer, skådespelare och 
författare men även helt andra områden som 
logistiker, elektriker och frisörer. Yrkesverk-
samma inom film i Kronoberg är framförallt 
sysselsatta inom kommersiell och grafisk pro-
duktion, tv samt pedagogisk verksamhet för 
barn och unga. I Kronoberg finns produkt-
ionsbolag inom olika genrer som spelfilm, do-
kumentärfilm, tv-produktion, spel, animation 
och livesändningar. Det finns även bolag som 
sysslar med kringverksamhet och service för 
film och tv-produktioner så som scenografi-
bygge, teknik och design. Förändrade distri-
butionsformer och konsumtionsmönster på-
verkar filmskapares möjligheter till försörj-
ning. För att skapa bättre förutsättningar be-
hövs olika plattformar för att tillgängliggöra 
film. Finansieringssystemet för film är bero-
ende av plattformarna och lönsamheten är 
ofta låg för de svenska produktionsbolagen. 
Flera av de produktioner som Filmregion Syd-
ost stöttar har visats på filmfestivaler, både i 
Sverige och internationellt. Andra viktiga 
plattformar är SVT:s kortfilmsformat, strea-
mingtjänster och biografer. 

I Kronoberg finns många ideellt drivna vis-
ningsarenor för film som biografer, bygde-
gårdsföreningar och filmklubbar. I nordöstra 
Kronoberg finns föreningen Film i Glasriket 
som är ett nätverk av biografer som även 

                                                 
28 Främjas filmen? En översyn av filmområdet i kultursamver-
kansmodellen. Rapport 2020:2. Myndigheten för kultura-
nalys, 2020. 

arrangerar en gemensam filmfestival. Det ide-
ella engagemanget är ofta en förutsättning för 
att kunna visa film på bio i hela länet. Gene-
rationsväxling är en av de stora utmaningarna 
för länets biografer. Systematiskt arbete med 
publikutveckling är av vikt för att säkerställa 
ett relevant utbud och nå nya målgrupper. Ett 
sätt att arbeta med publikutveckling är samar-
beten med det civila samhället kring exempel-
vis filmsamtal eller föreläsningar knutna till 
filmvisningar. Digitaliseringen har ökat möj-
ligheterna för lokala biografer att anpassa och 
utöka utbudet efter publiken. Många biografer 
behöver uppgradera till nästa generations tek-
nik. En teknikinventering pågår och det finns 
anledning att arbeta mer strategiskt kring ut-
vecklingen i samverkan med den nationella ni-
vån. Erfarenhetsutbyten mellan biografer är 
värdefulla för att möta dessa utmaningar. 

Regionerna i Regionsamverkan Sydsverige 
samverkar för att utveckla film och rörlig bild. 
Utveckling sker dels inom det filmkulturella 
uppdraget, som är kulturpolitikens ansvar, och 
dels kring ökad filmproduktion i Sydsverige, 
där kulturpolitik och regional utvecklingspoli-
tik samverkar. Kronoberg är med i Southern 
Sweden Film Commission med syfte att skapa 
strukturer för ökad produktion av film och 
rörlig bild i Sydsverige. Southern Sweden Film 
Commission marknadsför Sydsverige som 
produktionsplats och ansvarar för strukturer 
för att hitta och visa passande platser för film-
inspelning i regionen. Ökad filmproduktion 
bidrar till internationalisering, tillväxt och ar-
betstillfällen. För att möjliggöra ökad filmpro-
duktion i Sydsverige behöver Sverige ha en 
större konkurrenskraft på den globala mark-
naden, vilket kräver nationella produktionsin-
citament. 

Att se på film är en vanlig kulturaktivitet och 
många uttrycker sig också genom rörlig bild i 
vardagen. Filmregion Sydost stöttar unga fil-
mare och talangutveckling genom stöd till 
produktioner, teknikutlåning, kompetens-

29 De nationella målen för film beskrivs i proposit-
ionen Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik 
(2015/2016:132) 
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utveckling och aktivt arbete för att främja jäm-
ställdhet inom filmbranschen. 

Film och rörlig bild når många invånare i var-
dagen. Teknikutvecklingen har ökat tillgäng-
ligheten och förutsättningarna för eget skap-
ande. Behovet av filmpedagogik och filmkun-
nighet ökar i takt med att rörlig bild blir en allt 
större del av människors vardag, särskilt för 
barn och unga. Filmkunnighet är en del av 
Unescos definition av medie- och informat-
ionskunnighet (MIK) som ska bidra till att 
möta den digitala utvecklingen och bygga ett 
demokratiskt samhälle med deltagande med-
borgare. MIK handlar om de kunskaper och 
förmågor som krävs för att finna, analysera, 
kritiskt värdera och skapa information i olika 
medier och sammanhang, vilket också är en 
viktig del av arbetet med yttrandefrihet i ett 
förändrat medielandskap. Filmkunnighet 
handlar om att ge verktyg till att förstå film 
och rörlig bild, att se, samtala om och skapa 
film och ger verktyg för kritiskt tänkande och 
förståelse för rörlig bild. Förutsättningarna för 
barn och unga att ta del av filmkunnighet och 
filmpedagogik är ojämlika och det behövs in-
satser för att säkerställa likvärdigheten för att 
ge barn och unga verktyg att förstå sin samtid 
och själva uttrycka sig.  

Filmregion Sydost stödjer det filmpedagogiska 
arbetet, bland annat genom samverkan med 
skolan. Det kan ske genom att förmedla pro-
fessionella kulturskapare och kvalitetssäkra ar-
betet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt 
eller genom särskilda satsningar som Filmriket 
som fokuserar på filmkunnighet och filmskap-
ande med utbildningsmaterial riktat till peda-
goger. Inom Region Kronoberg finns också 
AV-Media, ett regionalt resurscentrum för IT 
i skolan. På nationell nivå har Statens medie-
råd i uppdrag att stärka medie- och informat-
ionskunnighet hos alla i Sverige. 

                                                 
30 Det allmänna biblioteksväsendet består av all offent-
ligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av 
folkbibliotek, skolbibliotek, regional 

Region Kronoberg vill utveckla film och rörlig 
bild i enlighet med kulturplanens tre områden, 
tillsammans med berörda intressenter. Inom 
Regionsamverkan Sydsverige genomförs ut-
vecklingsinsatser för att stärka det filmkultu-
rella uppdraget och öka filmproduktionen i 
Sydsverige. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsen-
det30 ska enligt bibliotekslagen verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom 
att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken har också, tillsam-
mans med många andra aktörer, en viktig roll 
för att nå nationella mål för litteratur- och läs-
främjande.31  

Bibliotekslagen slår fast att det ska finnas 
folkbibliotek i alla kommuner. De ska vara 
tillgängliga för alla och anpassade till använ-
darnas behov. Varje region ska bedriva reg-
ional biblioteksverksamhet med syfte att 
främja samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 
verksamma i länet. I Kronoberg är det Bibli-
oteksutveckling Blekinge Kronoberg som har 
detta uppdrag. Verksamheten regleras av den 
regionala biblioteksplanen som regionfull-
mäktige beslutar om och som delas med Reg-
ion Blekinge. Den är nära kopplad till de reg-
ionala kulturplanerna i Blekinge och Krono-
berg. Enligt bibliotekslagen ska bibliotekspla-
ner också finnas på kommunal nivå. I Krono-
berg finns folkbibliotek i alla kommuner och 
de utgör viktiga mötesplatser för demokrati, 
bildning och kultur. Organiseringen av skol-
biblioteken, som lyder under skollagen, ser 
olika ut i kommunerna. En del har integre-
rade folk- och skolbibliotek, andra har en ge-
mensam skolbibliotekssamordning eller en-
skilda skolbibliotek med olika grad av beman-
ning. I Kronoberg finns också sjukhusbiblio-
tek, universitets- och forskningsbibliotek och 
folkhögskolebibliotek. På nationell nivå finns 

biblioteksverksamhet, högskolebibliotek, lånecentraler 
och övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. 
31 De nationella målen för litteratur- och läsfrämjande 
beskrivs i propositionen Läsa för livet (2013/14:03). 
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Kungliga biblioteket med nationell överblick 
över den svenska bibliotekssektorn. Kungliga 
biblioteket har tagit fram ett förslag till en nat-
ionell biblioteksstrategi som lämnades till re-
geringen 2019.32 

Biblioteken ska enligt lag ägna särskild upp-
märksamhet åt personer med funktionsvari-
ationer, de nationella minoriteterna och per-
soner som har annat modersmål än svenska, 
bland annat genom att erbjuda litteratur på de 
nationella minoritetsspråken, andra språk än 
de nationella minoritetsspråken och svenska 
samt lättläst svenska. Kungliga Biblioteket 
har i uppdrag att samverka med de nationella 
minoriteternas bibliotek och stärka deras roll 
som resursbibliotek för landets fem nationella 
minoriteter. Resursbiblioteken ska vara ett 
stöd för landets kommuner och främja 
böcker och andra medier på de nationella mi-
noritetsspråken med betoning på litteratur för 
barn och unga. 

Läsförmåga hänger nära ihop med välmående 
och delaktighet i samhällslivet.33 Mellan 2007 
och 2018 har andelen unga som läser böcker 
halverats.34 Samtidigt har de omfattande in-
satser som genomförts de senaste åren haft 
positiv effekt. Mot bakgrund av läsdelegat-
ionens förslag på insatser35 fortsätter arbetet 
med att ge barn och unga mer likvärdiga för-
utsättningar att nå en fullgod läsförmåga och 
känna ökad läslust. Ansvaret delas mellan 
många. Föräldrar, förskola, skola och fritids-
hem har viktiga läsfrämjande roller. Även 
biblioteken ska främja barns och ungas språk-
utveckling och stimulera till läsning. I Krono-
berg och Blekinge finns Språkstegen som är 
ett utvecklingsarbete för små barns språkut-
veckling och som stärker föräldrars roll som 
läsfrämjare. I Språkstegen samverkar olika 
professioner, organisationer och politikområ-
den på både lokal och regional nivå: 

                                                 
32 Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell bibli-
oteksstrategi, Kungliga biblioteket 2019 
33 Främja läsning – Handlingsprogram för läsfrämjande, Kul-
turrådet 2019 
34 Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla – UNG 
IDAG 2021, Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor, 2021 

barnhälsovård, bibliotek, förskola och logo-
pedi. I flera kommuner finns även samar-
beten med familjecentral, öppen förskola, so-
cialtjänst eller organisationer inom det civila 
samhället. 

Läsfrämjande insatser för vuxna har också 
betydelse, både för den enskilde och för att 
möjliggöra läsande förebilder för barn och 
unga. Även här har biblioteken en viktig roll, 
tillsammans med folkbildningen och det ci-
vila samhällets organisationer. I Kronoberg 
anordnas årligen Läsfest i samverkan mellan 
länets bibliotek och studieförbund, Det fria 
ordets hus och Biblioteksutveckling Blekinge 
Kronoberg. 

Biblioteken arbetar med ett omfattande 
lagstadgat uppdrag. Flera samhällsutmaningar 
påverkar förutsättningarna att genomföra 
detta. När det offentliga samhället drar sig till-
baka på många platser får biblioteken, som 
ofta är den enda offentliga lokal som finns 
kvar i mindre samhällen, nya arbetsuppgifter 
och en bredare samhällsfunktion. Utöver att 
vara en mötesplats och demokratisk struktur 
för kunskap och bildning blir biblioteken 
också kulturhus, samlingslokal, medborgar-
kontor, informationscentral och kanske tu-
ristbyrå. Parallellt med det breddade ansvaret 
så påverkar bibliotekens ansträngda resurser 
möjligheterna att utföra grunduppdraget. Det 
kan röra grundläggande frågor som öppethål-
lande och att möta nya krav på flexibla sätt, 
genom utveckling av biblioteksrummet eller 
meröppet för att tillgängliggöra biblioteket 
för invånare även på tider då personal inte är 
på plats. Det allt bredare samhällsuppdraget 
begränsar bibliotekens möjligheter att bedriva 
läsfrämjande arbete, arbeta med de nationella 
minoriteterna eller främja digital delaktighet 
och digitalisering.36 

35 Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället 
(SOU 2018:57) 
36 Hansson, Joacim: Folkbibliotek i glesbygd – Kunskaps-
läge och praktiska erfarenheter, Kulturrådet 2019 
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Bibliotek och folkbildning spelar en central 
roll i samhällets digitala transformationspro-
cess. Enligt bibliotekslagen ska bibliotek 
verka för att öka kunskapen om hur inform-
ationsteknik kan användas för kunskapsin-
hämtning, lärande och delaktighet i kulturli-
vet. Det ställer pedagogiska krav på biblio-
tekspersonalen och biblioteken står inför ut-
maningar vad gäller både kompetensutveckl-
ing av befintlig personal och nyrekrytering. I 
Kronoberg har Biblioteksutveckling Blekinge 
Kronoberg arbetat med utvecklingsinsatser 
för folkbiblioteken inom ramarna de nation-
ella bibliotekssatsningarna Digitalt först och 
Stärkta bibliotek. 

Region Kronoberg vill utveckla bibliotek och 
läsfrämjande enlighet med kulturplanens tre 
områden, tillsammans med berörda intressen-
ter. Mål och prioriteringar formuleras även i 
den regionala biblioteksplanen som revideras 
under 2021. Inom Regionsamverkan Sydsve-
rige genomförs utvecklingsinsatser för att 
stärka samverkan inom biblioteksområdet. 

Möjlighet till kunskap och bildning på olika ni-
våer är en viktig del i den konstnärliga och kul-
turella infrastrukturen. Det handlar om ett helt 
system som hänger samman; att få möta 
konstnärliga uttryck i tidig ålder, den kommu-
nala kulturskolan, estetiska program på gym-
nasienivå, studieförbundens fria och frivilliga 
folkbildningsverksamhet, möjligheter till ta-
langutveckling inom olika konstområden samt 
folkhögskolor och högre konstnärlig utbild-
ning. De olika delarna i utbildningssystemet 
utgör också en viktig arbetsmarknad för pro-
fessionella kulturskapare. 

Folkbildningen, med studieförbund och folk-
högskolor, bidrar till att stärka och utveckla 
demokratin. Den gör kunskap tillgänglig för 

                                                 
37 Nationella mål för folkbildningen formuleras i pro-
positionen Allas kunskap – allas bildning (2013/14:172) 

alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt, utan-
för det traditionella utbildningssystemet, och 
utgör en arena för fria och frivilliga bildnings-
processer. Inom folkbildningen utvecklas 
människor tillsammans i takt med de nya kun-
skaper, perspektiv och erfarenheter som de 
själva söker, vilket gör det möjligt för männi-
skor att påverka sin livssituation och delta i 
samhällsutvecklingen.37 

I Kronoberg är alla tio studieförbund verk-
samma i olika utsträckning. De har olika pro-
filer och särart och bedriver en bred verksam-
het inom många områden med lokal närvaro i 
hela länet. De bidrar till att bredda intresset för 
och öka delaktigheten i kulturlivet genom att 
ge invånarna tillgång till mötesplatser och are-
nor för eget utövande i form av scener, repe-
titionslokaler, ungdomshus, verkstäder och ut-
ställningslokaler. De är producenter och ar-
rangörer av kultur i form av program inför 
publik och studiecirklar med möjlighet till eget 
skapande inom de flesta konstområden. Det 
flexibla och deltagarorienterade arbetssättet 
gör att studieförbunden snabbt kan fånga upp 
och möjliggöra nya initiativ, kulturformer och 
konstnärliga uttryck, vilket gör dem till en vik-
tig resurs i arbetet med barns och ungas egna 
kulturformer. I Kronoberg finns tre folkhögs-
kolor: S:t Sigfrids folkhögskola, Markaryds 
folkhögskola och Grimslövs folkhögskola, 
den sistnämnda med Region Kronoberg som 
huvudman. Folkhögskolorna är förberedande 
för högre konstnärlig utbildning och erbjuder 
bland annat kurser och utbildningar inom 
konsthantverk och formgivning samt scen-
konst och musik.  

Folkbildningen spänner över många olika om-
råden och konst och kultur är bara en del. In-
satser görs inom flera regionala utvecklings-
områden, som arbetsmarknad, integration, fö-
retagsfrämjande, folkhälsa och miljö, vilket bi-
drar till måluppfyllelse i Gröna Kronoberg 
2025 och flera andra regionala strategier. Folk-
bildningens aktörer är viktiga parter i det reg-
ionala kompetensförsörjningsarbetet och bi-
drar med insatser för att utjämna utbildnings-
klyftor och höja bildnings- och 
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utbildningsnivån i samhället. Den regionala 
kompetensförsörjningsstrategin vägleder sam-
verkan inom arbetsmarknad, kompetensför-
sörjning och utbildning. 38 

Region Kronoberg verkar för att bredda dia-
log och samverkan och stärka folkbildningens 
och det civila samhällets möjligheter att verka 
som regional utvecklingsresurs. Studieförbun-
den är en central samverkanspart i Region 
Kronobergs sektorsövergripande utvecklings-
arbete kring det civila samhället eftersom de 
utgör regionala resurser för civilsamhället på 
lokal nivå. De bidrar med stöd, lokaler och pe-
dagogiska resurser men kan också ha en reg-
ional röstbärande funktion med utgångspunkt 
i sina nätverk och medlemsorganisationer i lä-
net. Kronobergs läns bildningsförbund är 
folkbildningens samverkansorganisation och 
samlar länets studieförbund, folkhögskolor 
samt den regionala biblioteksverksamheten. 

Många gör insatser för att identifiera, lyfta och 
utveckla talanger och främja unga konstnär-
skap, bland annat inom folkbildningen och 
regionala kulturorganisationer. Det kan handla 
om att skapa arenor för att utöva och utforska 
sitt konstnärskap, coachning, ekonomiska re-
surser eller nätverk där unga talanger får möj-
lighet att utbyta erfarenheter. Det kan också 
handla om teknikutlåning, där till exempel 
Filmregion Sydost är en resurs på filmom-
rådet. Andra exempel är studieförbundens 
samverkan kring ”världens största musikfesti-
val” eller musiktävlingen Imagine Sweden, 
som i länet samordnas av Musik i Syd. Där får 
unga musiker mellan 13–21 år framträda med 
professionellt stöd, knyta kontakter med mu-
sikbranschen och möjlighet till internationella 
utbyten. Musik i Syd driver också ett residens-
program för ensembler som syftar till internat-
ionell etablering av unga sydsvenska musiker. 
Regionteatern Blekinge Kronoberg samord-
nar Skapa dans, en koreografitävling för unga 
dansare mellan 14–22 år och skapar utbyten 
mellan professionella dansare och elever på lä-
nets kulturskolor och estetiska program, till 

                                                 
38 Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016–
2025, Region Kronoberg 

exempel i samband med dansföreställningar. 
Region Kronoberg, flera av länets kommuner 
och även vissa kulturorganisationer delar åter-
kommande ut stipendier med särskild inrikt-
ning på unga konstnärskap. 

Kulturskolan är en frivillig kommunal verk-
samhet, med central betydelse för barns och 
ungas möjligheter att lära, själv utöva och upp-
leva konstnärliga uttryck under sin fria tid. 
Den kommunala kulturskolan utgör ofta för-
klaringsmodell till ”det svenska musikundret”. 
Mot bakgrund av kulturskoleutredningen 39 
har kulturskolans strukturer stärkts. Ett nat-
ionellt kunskapscentrum har inrättats för att 
möta det brytningsskede som landets kulturs-
kolor står inför men utmaningar kring behov 
av breddat utbud och ökad inkludering av 
barn och unga samt kompetensförsörjning. I 
Kronoberg finns kulturskolor i alla länets 
kommuner och det finns behov av samverkan 
för att möta utmaningarna på kommunal nivå. 
Organisation och ämnen som erbjuds i länets 
kulturskolor varierar. Musik är väl etablerat 
men även dans, teater samt bild och form er-
bjuds hos de flesta. Film finns hos ett fåtal. I 
Ljungby synliggörs profilen inom muntligt be-
rättande även på kulturskolan.   

Det estetiska programmet är ett högskoleför-
beredande gymnasieprogram där eleverna ef-
ter examen ska ha kunskaper för högskolestu-
dier inom främst de konstnärliga, humanist-
iska och samhällsvetenskapliga områdena. Ut-
bildningen fokuserar främst på det estetiska 
hantverket men även juridiska frågor om till 
exempel yttrandefrihet och upphovsrätt samt 
företagsekonomi och entreprenörskap ingår. I 
Kronoberg finns flera estetiska program inom 
alla fem inriktningar (bild och formgivning, 
dans, estetik och media, musik samt teater). 
Flertalet finns i Växjö, där det också erbjuds 
möjlighet till specialisering inom mode och 
design, spelgrafik samt grafisk design. I Tings-
ryd finns AMB, Academy of Music and 

39 En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 
2016:69) 
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Business, en spetsutbildning i musik på gym-
nasienivå med riksintag. Inom ett av teknik-
programmen i Växjö finns även spelutveckl-
ing. 

I regionen finns Linnéuniversitetet, med cam-
pus i både Växjö och Kalmar. Vid Linnéuni-
versitetet finns högre konstnärlig utbildning, 
forskningsmiljöer och samverkansmöjligheter 
inom flera av de områden som den regionala 
kulturplanen berör. Region Kronoberg sam-
verkar med Linnéuniversitetet med utgångs-
punkt i en bred formaliserad överenskom-
melse. Intressenter med regionala kulturpoli-
tiska uppdrag samarbetar med Linnéuniversi-
tetet, men även andra högskolor och universi-
tet, kring utbildning, forskning och utveckl-
ingsinsatser. ”Det kulturella universitetet” syf-
tar till utvecklingsinsatser som ska erbjuda kul-
tur till studenter och medarbetare, stödja pro-
jekt där konst och vetenskap möts och sam-
verka med kulturorganisationer i omvärlden. 
Linnéuniversitetet stärker den regionala profi-
len inom flera av kulturplanens områden, till 
exempel design, muntligt berättande, musik, 
kulturarv och konst- och kulturpedagogik. 
Även profilen kring yttrandefrihet och ord ut-
vecklas genom universitetets samarbete med 
Sveriges Författarförbund kring en professur i 
gestaltande sakprosa.40 Sakprosa spelar en stor 
roll i det offentliga samtalet, inte minst i en tid 
av alternativa fakta och avsiktlig desinformat-
ion, men till skillnad från i andra nordiska län-
der saknas forskning med denna inriktning i 
Sverige. 

Region Kronoberg vill utveckla folkbildning 
och konstnärlig utbildning i enlighet med kul-
turplanens tre områden, tillsammans med be-
rörda intressenter. 

                                                 
40 Bland annat reportage, historia, biografier, debatt-
böcker, populärvetenskap eller reseskildringar. 

Den regionala kulturplanens vision och mål 
omfattar även idrottsområdet. Precis som 
inom konst och kultur är idrotten större än 
politiken. Idrottspolitik handlar om nationella, 
regionala och kommunala beslutsorgans an-
svar att säkerställa människors tillgång till id-
rott och omfattar många områden; civilsam-
hälle och demokrati, folkhälsa, regional ut-
veckling och attraktivitet. Många av de utma-
ningar som beskrivits i nulägesanalysen, fram-
förallt i avsnittet ”Kulturen och samhällsutma-
ningarna” är applicerbara även på idrottsom-
rådet, bland annat kring det civila samhällets 
förutsättningar och coronapandemins omfat-
tande konsekvenser. 

Idrott innebär fysisk aktivitet med över-
enskomna regler och möjlighet till tävling. Id-
rottande i Sverige sker både inom och utanför 
idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen organiseras i 
självständiga föreningar och förbund som till-
sammans utgör en fri och frivillig folkrörelse 
förenad i Riksidrottsförbundet. Även suppor-
terföreningar är en viktig del av infrastruk-
turen. Utöver idrottande inom idrottsrörelsen 
sker invånarnas fysiska aktivitet i hög utsträck-
ning även hos privata aktörer som till exempel 
gym eller genom spontana oorganiserade mot-
ionsaktiviteter och friluftsliv.  

Idrottsrörelsen har en stark lokal förankring i 
hela Kronoberg. Totalt finns nästan 440 före-
ningar i länet som är anslutna till riksidrotts-
förbundet. Föreningarna består av både elit- 
och breddverksamhet och riktar sig till barn, 
unga och vuxna. Varje människas möjlighet till 
rörelse inom en mångfald av idrotter samsas 
med internationella idrottsliga framgångar, 
oavsett om det handlar om den individuella 
strävan att bli bättre eller om den enskildes 
välmående. Den lokala föreningen har ofta 
stor betydelse för den lokala utvecklingen på 
platsen, exempelvis kan det handla om arbets-
marknadsinsatser eller evenemang som bidrar 
till samhällsnytta. 
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Barns och ungas idrottande har betydelse för 
fysisk och psykisk hälsa. Idrottsrörelsens ar-
bete utgår från barnkonventionen. Barn och 
ungdomar slutar idrotta i allt tidigare ålder och 
medlemskapet minskar i föreningarna redan 
från elvaårsåldern. Det finns behov av bättre 
möjligheter för barn och unga att idrotta 
längre samt att vara aktiv inom flera idrotter 
samtidigt. 

Idrottsrörelsen utgår från ett ideellt engage-
mang och det är de enskilda individerna som 
aktivt väljer att delta i föreningar. Idrottsrörel-
sen arbetar uppsökande och aktivt inklude-
rande för att påverka människor att vilja och 
kunna vara delaktiga, bland annat för att nå 
fler personer med funktionsvariationer, nyan-
lända och äldre. Att stärka ledarskapet inom 
idrottsrörelsen är prioriterat, bland annat ge-
nom satsningar på unga ledare. Som en konse-
kvens av coronapandemins begränsningar av 
idrotten finns risk att föreningarna tappar 
medlemmar. Andra viktiga frågor för idrotts-
rörelsen rör frågor kring rent spel, som inklu-
derar såväl antidoping och arbete mot match-
fixning som värdegrundsarbete för att säker-
ställa idrottande fritt från diskriminering, 
kränkningar och våld.  

RF-SISU Småland är en av Riksidrottsförbun-
dets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala 
organisationer. Riksidrottsförbundet (RF) är 
idrottsrörelsens samlande organisation med 
uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda 
rörelsen i gemensamma frågor. SISU Idrotts-
utbildarna är idrottens studie- och utbildnings-
organisation som ska utbilda och utveckla id-
rotten. RF och SISU Idrottsutbildarna har 
olika roller men kompletterar och stödjer 
varandra i arbetet med idrottens utveckling. 
Organisationerna har också gemensamt kansli. 

RF-SISU Småland får regionala driftsanslag 
från kulturnämnden som bland annat används 
för att stötta specialdistriktsförbundens (SDF) 
verksamhet. SDF samlar lokalföreningarna 
inom en specifik idrott, exempelvis Gymnas-
tikförbundet Sydost, Smålands Cykelförbund 

eller Smålands Ishockeyförbund. SDF är ett 
stöd för lokalföreningarna och erbjuder före-
ningsutveckling inom sin specifika idrott. Det 
finns 44 specialdistriktsförbund i Kronoberg. 

Stöd till idrottsrörelsen finns på statlig, reg-
ional och kommunal nivå. De regionala och 
kommunala förutsättningarna för idrottspoli-
tiken varierar vilket påverkar idrottsrörelsens 
möjligheter i landet. 

Den nationella nivåns stöd till idrottsrörelsen 
fördelas av RF-SISU utifrån förordning 
(1999:1177) om statsbidrag till idrottsverk-
samhet. Målen för den nationella idrottspoliti-
ken är att ge möjligheter för flickor och pojkar, 
kvinnor och män att motionera och idrotta för 
att främja en god folkhälsa, att stödja en fri 
och självständig idrottsrörelse samt att ge 
flickor och pojkar, kvinnor och män positiva 
upplevelser av idrott som underhållning. Id-
rottspolitiken regleras också av nationella mål 
och lagstiftning inom andra områden, till ex-
empel inom det civila samhället, jämställdhet, 
tillgänglighet och barns rättigheter. 

Region Kronobergs kulturnämnd är ansvarig 
för regionala driftsanslag till idrottsrörelsen 
för att säkerställa idrottsrörelsens regionala in-
frastruktur. Vissa insatser genomförs i sam-
verkan med Region Kronobergs folkhälsobe-
redning. Idrottsrörelsen bidrar till flera region-
ala målsättningar såsom jämlik hälsa, social 
sammanhållning och attraktivitet för invånare 
och besökare samt regional tillväxt och ut-
veckling. 

Det är på kommunal nivå som invånare och 
besökare möter idrotten – i en stad, på en 
mindre ort eller på landsbygden – som utö-
vare, ledare eller supporter. Det idrottspoli-
tiska ansvaret på kommunal nivå omfattar 
bland annat stöd till lokala föreningar, lokaler 
och anläggningar. 

Region Kronoberg vill utveckla idrotten i en-
lighet med kulturplanens tre områden, tillsam-
mans med berörda intressenter. 
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Region Kronoberg ansvarar för att utveckla Krono-
bergs län. Regionalt utvecklingsarbete är komplext och 
bygger på delaktighet från många intressenter inom 
olika områden. För att säkerställa att det regionala 
utvecklingsarbetet bedrivs på ett hållbart sätt har Reg-
ion Kronoberg utvecklat en arbetsmetod, en ”grön 
tråd”. Gröna tråden används för att genomföra mål-
sättningarna inom både den regionala utvecklingsstra-
tegin Gröna Kronoberg 2025 och Kulturplan Krono-
berg 2022–2024. 41  Kulturplanen har hållbarhets- 
och barnrättssäkrats i enlighet med Gröna tråden. 

Arbetsmetoden Gröna tråden går att tillämpa 
på olika områden även om förutsättningarna 
skiljer sig åt. På kulturområdet behöver meto-
den kompletteras med principen om arm-
längds avstånd och det nationella kulturpoli-
tiska självständighetsmålet. Gröna tråden har 
delvis sitt ursprung i den breda process som 
genomfördes inför Kronobergs inträde i kul-
tursamverkansmodellen 2012. Den första kul-
turplanen baserades på en regional kartlägg-
ning av kulturområdet där många intressenter 
bidrog, ett arbete som fortfarande utgör en 
viktig kunskapsbas. Revidering av kulturpla-
nen följer den politiska mandatperioden. När 
en ny kulturplan tas fram uppdateras nulägesa-
nalysen vilket ligger till grund för nya kultur-
politiska målsättningar och prioriteringar. 

Kulturplanens huvudsakliga intressenter är det 
professionella kulturlivet, det civila samhället, 
länets åtta kommuner och regionerna inom 
Regionsamverkan Sydsverige. Även aktörer på 
nationell och internationell nivå, som nation-
ella myndigheter och organisationer i kultur-
samverkansmodellens samverkansråd, ingår i 
kulturplanens intressentanalys. Andra politik-
områden på kommunal, regional och nationell 
nivå, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt uni-
versitet och högskolor utgör också 

                                                 
41 Mer information om Gröna tråden samt mallar och 
tips för hur den kan användas finns på webbplatsen 

intressenter. Invånare och besökare är de som 
tar del av och utövar konst och kultur i Kro-
noberg och via skattsedeln är de även finansiä-
rer av den regionala kulturella infrastrukturen. 

Dialog med kulturplanens intressenter sker på 
flera sätt under ett år och är viktigt för både 
revidering och genomförande. Strukturerna 
för dialog är olika beroende på intressenternas 
uppdrag och organisation samt förutsättning-
arna inom respektive konstområde. Kulturpla-
nen ingår i de återkommande utmanings-
drivna arenor som är kopplade till Gröna Kro-
noberg 2025: regiondagarna samt vår- och 
höstforum. Där kan intressenter delta och på-
verka utvecklingen oavsett vilket område de 
representerar. 

Dialog med länets åtta kommuner sker lö-
pande under året på politisk nivå och förvalt-
ningsnivå. Kommunalt forum är en mötes-
arena för politisk dialog mellan Region Kro-
noberg och länets kommuner och där möts 
även kommunala och regionala förtroende-
valda med kulturansvar. Politiska överlägg-
ningar sker även löpande med de kommuner 
som samfinansierar och delar huvudmanna-
skap för regional kulturverksamhet. På tjäns-
temannanivå möts kommunala och regionala 
tjänstepersoner med kulturansvar i kultur-
chefsnätverket, ett av de kommunala chefsnät-
verk som Region Kronoberg samordnar. 
Även kulturorganisationer med regionala upp-
drag bjuds återkommande in till kulturchefs-
nätverket för gemensam dialog och samver-
kan. 

Dialog med de intressenter inom det profess-
ionella kulturlivet och det civila samhället som 
har regionala uppdrag sker kontinuerligt. Kul-
turskaparnas perspektiv fångas upp via region-
ala strukturer som konstnärsorganisationer, 
centrumbildningar eller resurscentrum samt 
via kulturorganisationer med regionala upp-
drag inom respektive konstområde. Även dia-
logen med det civila samhällets organisationer 

för Gröna Kronoberg 2025: www.regionkrono-
berg.se/gronakronoberg/arbetsmetod 
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sker i huvudsak via regionala strukturer, till ex-
empel studieförbund eller paraplyorganisat-
ioner som Ideell kulturallians, men också ge-
nom lokala samråd i samverkan med länets 
kommuner. Region Kronobergs dialog med 
nationella minoriteter är under uppbyggnad i 
samverkan med Länsstyrelsen i Kronoberg. 

För att möjliggöra delaktighet och inflytande i 
processen kring kulturplanen arvoderas repre-
sentanter som företräder organisationer inom 
det fria kulturlivet och det civila samhället för 
medverkan i dialoger som Region Kronoberg 
bjuder in till. För att skapa transparens och 
möjliggöra delaktighet och inflytande även för 
intressenter som inte ingår i de formella dia-
logstrukturerna används Region Kronobergs 
kulturblogg. 42  Där kan kulturplanens intres-
senter ta del av det löpande arbetet och få in-
formation om kommande dialoger. 

Många intressenter bidrar till att genomföra 
målen i kulturplanen, inom ordinarie verksam-
het eller genom strategiskt utvecklingsarbete. 
Övergripande mål och villkor formuleras för 
både regionala uppdrag och utvecklingsinsat-
ser. Arbetet utformas, genomförs och följs 
upp i enlighet med principen om armlängds 
avstånd och Gröna tråden.   

Region Kronoberg förfogar över olika resur-
ser för att genomföra kulturplanen. De kan 
vara ekonomiska, personella eller organisato-
riska. En av Region Kronobergs viktigaste 
strategier för att nå målen i kulturplanen är att 
garantera en stabil regional infrastruktur för 
konst, kultur och idrott. Därför investerar kul-
turnämnden regionala driftsanslag och statsbi-
drag i de konst- och kulturområden som kul-
turplanen och förordningen för kultursamver-
kansmodellen omfattar.43 Region Kronobergs 
fullmäktige beslutar årligen om de ekonomiska 
resurserna, i form av driftsramar för de olika 
politiska nämnderna, som respektive nämnd 
sedan fördelar. Kultur är ett relativt litet ut-
giftsområde i Region Kronobergs totala 

                                                 
42 Region Kronobergs kulturblogg http://blogg.reg-
ionkronoberg.se/kultur/ 

budget. 2021 fördelade kulturnämnden 65 
miljoner kronor till regional kulturverksamhet, 
ungefär 1%. Utöver den regionala driftsramen 
har kulturnämnden mandat att fördela statsbi-
drag till regional kulturverksamhet i enlighet 
med förordningen för kultursamverkansmo-
dellen. 2021 omfattade detta statsbidrag unge-
fär 35 miljoner kronor. Dialog förs kontinuer-
ligt med Kulturrådet vad gäller samspelet mel-
lan regional och nationell finansiering. 

En annan strategi som Region Kronoberg an-
vänder för att genomföra kulturplanen är att 
initiera och driva förändringsarbete inom pri-
oriterade utvecklingsområden. För detta ända-
mål förfogar kulturnämnden bland annat över 
strategiska utvecklingsmedel. De används i 
huvudsak för att medfinansiera större, struk-
turförändrande utvecklingsinsatser som ligger 
i linje med kulturplanen. Insatserna drivs ofta 
genom interregional samverkan inom Region-
samverkan Sydsverige. Det kan handla om in-
terna och externa uppdrag och utvecklings-
projekt, men också om stipendier och stödsy-
stem riktade till professionella kulturskapare, 
subventionssystem eller specifika utlysningar. 

Även insatser som inte finansieras av Region 
Kronobergs kulturnämnd kan bidra till ge-
nomförandet av kulturplanen. Region Krono-
berg förfogar bland annat över medel till reg-
ionalt tillväxtarbete, forsknings- och utveckl-
ingsinsatser samt EU-finansiering. Region 
Kronoberg kan också stödja intressenter med 
information och kunskapshöjande insatser 
kring finansieringsmöjligheter på olika nivåer. 

För att säkerställa att utvecklingen går i önskad 
riktning följs målen upp årligen. Uppföljning 
sker både kvalitativt och kvantitativt på olika 
nivåer och utifrån olika villkor: 

• Kulturnämndens årliga uppföljning av 
kulturplanens mål. I detta ingår extern 
verksamhetsredovisning från intressenter 
med regionala kulturpolitiska uppdrag, 

43 Slutversionen av kulturplanen kommer att innehålla 
grafik som beskriver kulturnämndens fördelning av 
regionala driftsanslag och statsbidrag. 
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verksamhetssamtal samt återrapporte-
ringen till nationell nivå i enlighet med 
Kulturrådets villkorsbeslut och riktlinjer.  

• Uppföljning av kulturnämndens årliga in-
terna verksamhetsplan där kulturplanen 
bryts ner i ett flertal handlingsplaner. Upp-
följningen består av delårs, - och årsredo-
visning och redovisar även uppdrag och 
mätetal som formuleras i regionfullmäkti-
ges budget. 

• Uppföljning av utvecklingsinsatser. 
• Kulturplanen ingår också i lärandecykeln 

för Gröna Kronoberg 2025 med årlig åter-
rapportering till näringsdepartementet och 
insatsrapport samt de dialogforum som in-
går i uppföljningen av den regionala ut-
vecklingsstrategin. 

 

Konstnärlig produktion och kulturell välfärd 
möjliggörs av kulturpolitikens flernivåstyrning 
och ansvarsfördelningen mellan nationell, reg-
ional och kommunal nivå. Kultursamverkans-
modellen är en central del. Samtidigt varierar 
de regionala och kommunala förutsättning-
arna för kulturpolitiken vilket påverkar förut-
sättningarna i landet. 

I Sverige finns 21 regioner, tidigare landsting, 
som ansvarar för kultur, hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik och infrastruktur och regional 
utveckling. Alla landsting har sedan den 1 ja-
nuari 2019 bildat region vilket innebär ett reg-
ionalt utvecklingsansvar enligt lag (2010:630). 
Kulturfrågornas regionala organisering i för-
hållande till det regionala utvecklingsuppdra-
get ser olika ut i landets regioner. 

Det regionala kulturpolitiska ansvaret omfat-
tar: 

• genomförande och uppföljning av region-
ala och nationella kulturpolitiska mål, bland 
annat genom arbetet med regionala kultur-
planer som tas fram och genomförs i dialog 
och samverkan med det professionella kul-
turlivet, det civila samhället och länets 
kommuner, 

• fördelning av både regionala medel och 
statsbidrag inom kultursamverkansmo-
dellen för att säkerställa regional infrastruk-
tur för konst, kultur och idrott, 

• dialog och samverkan med Kulturrådet och 
de myndigheter och organisationer som in-
går i kultursamverkansmodellens samver-
kansråd. 

Kronobergs län ingår i kultursamverkansmo-
dellen sedan 2012 och det är Region Krono-
bergs kulturnämnd som har det regionala kul-
turpolitiska ansvaret. 

Det är på kommunal nivå som invånare och 
besökare möter konst och kultur – i en stad, 
på en mindre ort eller på landsbygden. Det är 
också på kommunal nivå som professionella 
kulturskapare bor och verkar. De kommunala 
kulturpolitiska förutsättningarna varierar i 
Sveriges 290 kommuner. Däremot är variat-
ionen i kommunala kulturpolitiska målsätt-
ningar inte så stor. De nationella kulturpoli-
tiska målsättningarna har ett tydligt genomslag 
på såväl kommunal som regional nivå. 

Det kulturpolitiska ansvaret på kommunal 
nivå omfattar: 

• genomförande och uppföljning av kom-
munala kulturpolitiska mål, 

• barns och ungas rätt till kultur under skol-
tid och den fria tiden, 

• lokala mötesplatser, i form av till exempel 
bibliotek, konsthallar, kulturhus, scener 
och andra lokaler och anläggningar, 

• stöd till kulturorganisationer och det civila 
samhället på lokal nivå. 

Delar av den kommunala kulturverksamheten 
regleras i lagar och förordningar, till exempel 
bibliotek, barns och ungas rätt till kultur eller 
estetiska lärprocesser i skolan. Andra områden 
har mer frivillig karaktär, till exempel kulturs-
kola och stöd till kulturorganisationer, pro-
fessionella kulturskapare och det civila sam-
hället på lokal nivå. På kommunal nivå hänger 
kultur organisatoriskt ofta samman med breda 
områden som idrott, fritid, utbildning och be-
söksnäring. 
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I Kronobergs län ingår de åtta kommunerna 
Växjö, Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, 
Markaryd, Uppvidinge och Lessebo. Myndig-
heten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser har identifierat sex olika kommun-
grupper bland landets kommuner. Krono-
bergs kommuner tillhör två av dessa: täta 
kommuner nära en större stad (Ljungby, 
Växjö och Älmhult) samt landsbygdskommu-
ner nära en större stad (Alvesta, Lessebo, Mar-
karyd, Tingsryd och Uppvidinge). De kultur-
politiska förutsättningarna i Kronobergs kom-
muner varierar. Det finns flera faktorer som 
påverkar: folkmängd, budget, kommunala pri-
oriteringar, kulturpolitisk organisation och 
samverkansmöjligheter. I hälften av kommu-
nerna, de med flest invånare, organiseras det 
kommunala kulturpolitiska ansvaret i en kul-
tur- och fritidsnämnd: Växjö, Ljungby, Al-
vesta och Älmhult. I Markaryd finns en ge-
mensam utbildnings- och kulturnämnd. I 
Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo hanteras 
frågorna av kultur- och fritidsutskott under 
kommunstyrelsen. 

De kommunala kulturpolitiska målen och nu-
läget i respektive kommun beskrivs i kommu-
nala styrdokument. Politiskt beslutade strate-
gier, planer eller motsvarande finns eller är un-
der utformning i de flesta av Kronobergs 
kommuner. Revideringscykel och koppling till 
den regionala kulturplanen kan se olika ut. De 
områden där kommunala och regionala kul-
turpolitiska målsättningar möts handlar fram-
förallt om barn och unga samt hållbar konst-
närlig och kulturell infrastruktur. Målsätt-
ningar kan också sammanfalla när det gäller 
utveckling av specifika konstområden och 
verksamheter. Ett flertal av organisationerna 
med regionala uppdrag har även kommunal 
finansiering och uppdrag som formulerats ge-
mensamt av regional och kommunal kulturpo-
litik. Framförallt gäller detta Växjö och 
Ljungby, kommuner där också flertalet av de 
regionala kulturorganisationerna är lokali-
serade fysiskt. 

                                                 
44 Från 2021 är Kulturrådets strategiska prioriteringar 
att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, 
etablera och stärka samverkansformer och 

Den nationella kulturpolitiken ska ge grund-
läggande förutsättningar för ett rikt konst- och 
kulturliv med hög kvalitet i hela landet. De 
nationella kulturpolitiska målen och andra 
specifika nationella mål styr arbetet inom de 
50-tal myndigheter som hör till kulturdeparte-
mentets ansvarsområden. 

Det kulturpolitiska ansvaret på nationell nivå 
omfattar: 

• genomförande och uppföljning av nation-
ella kulturpolitiska mål och andra nationella 
målsättningar som rör konst- och kultur-
området, 

• finansiering och styrning av myndigheter, 
via regleringsbrev och särskilda uppdrag,  

• finansiering och utveckling av kultursam-
verkansmodellen i dialog och samverkan 
den regionala kulturpolitiska nivån, 

• statliga utredningar och lagstiftning, 
• forskning och kunskapsspridning samt me-

todutveckling för uppföljning, indikatorer 
och insamlande av nationell statistik. 

Kulturdepartementet samordnar den kultur-
politiska dialog som sker löpande mellan reg-
ionala och nationella förtroendevalda med 
kulturansvar. Kulturrådet är samordnande 
myndighet för kultursamverkansmodellen på 
nationell nivå och ansvarar för dialog med reg-
ionerna på tjänstemannanivå. Kulturrådets 
styrelse beslutar årligen om statsbidrag till re-
spektive region, mot bakgrund av de regionala 
kulturplanerna. Kulturrådet ansvarar även för 
kvalitativ och kvantitativ uppföljning av reg-
ional kulturverksamhet samt fördelar stöd och 
utvecklingsmedel inom ett flertal konstområ-
den. Styrande för fördelningen av medel till 
regionerna är, utöver den statliga förord-
ningen och de nationella kulturpolitiska må-
len, ett antal prioriteringsgrunder som Kultur-
rådets styrelse beslutar om.44 

För att samordna de statliga perspektiven och 
värna de nationella kulturpolitiska målen inom 
kultursamverkansmodellen finns ett 

interregionala samarbeten, ge utrymme till konst-och 
kulturområden med en svag regional struktur samt in-
satser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet. 
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samverkansråd. Samverkansrådet bereder de 
regionala kulturplanerna och projektansök-
ningar inför beslut om statsbidrag samt ingår i 
dialog och samverkan med regionerna. Sam-
verkansrådet samordnas av Kulturrådet och 
övriga myndigheter och organisationer som 
ingår är: 

• Konstnärsnämnden 
• Kungliga biblioteket 
• Länsstyrelserna 
• Nämnden för hemslöjdsfrågor 
• Riksteatern 
• Riksantikvarieämbetet 
• Riksarkivet 
• Statens konstråd 
• Svenska filminstitutet 

På nationell nivå finns även Myndigheten för 
kulturanalys som har till uppgift att utvärdera, 
analysera och redovisa effekter av förslag och 
genomförda åtgärder inom kulturområdet, 
med utgångspunkt i de nationella målen. 

Interregional samverkan innebär att regioner 
går samman för att lösa gemensamma sam-
hällsutmaningar. Att utveckla nya arbetssätt, 
agera gemensamt och nyttja resurserna håll-
bart och strategiskt är en viktig möjlighet för 
att möta samhällsutmaningarna. Det finns en 

lång tradition av samverkan mellan såväl kul-
turorganisationer som regioner i Sydsverige. 
Sedan 2016 sker formaliserad interregional 
samverkan inom Regionsamverkan Sydsve-
rige, ett samarbetsorgan för de sex sydligaste 
regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jön-
köping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. I 
Sydsveriges sex regioner bor 2,7 miljoner in-
vånare vilket representerar 26% av Sveriges 
befolkning. 

Regionerna samarbetar inom områdena reg-
ional utveckling, infrastruktur och kollektiv-
trafik samt kultur. Målet är att skapa en hållbar 
utveckling i Sydsverige, till förmån för hela 
landet och med utgångspunkt i invånarnas 
bästa. Regionsamverkan Sydsverige har enats 
om ett kulturpolitiskt positionspapper med tre 
kulturpolitiska prioriteringar: 

• Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet 
med internationell lyskraft 

• Sydsverige samverkar – en kulturpolitik 
som stimulerar samverkan 

• Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst 
Sydsverige tillgängligt för alla 

När Sydsverige samverkar förbättras förutsätt-
ningarna för både konstnärlig produktion och 
förnyelse och invånarnas kulturella välfärd i ett 
glest befolkat län som Kronoberg.
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1 § I denna förordning finns bestämmelser i 
anslutning till lagen (2010:1919) om fördel-
ning av vissa statsbidrag till regional kultur-
verksamhet. I förordningen regleras även den 
kultursamverkansmodell som är en förutsätt-
ning för bidragsgivningen. 

2 § Statens kulturråd beslutar om det statsbi-
drag som får fördelas till en region. 

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. 

3 § Det som sägs om en region i denna förord-
ning gäller, med undantag för det som sägs i 7 
§ om samverkan mellan länets kommuner, 
också för Gotlands kommun. 

4 § Fördelningen av statsbidraget ska bidra till 
att de nationella kulturpolitiska målen uppnås 
samt ge ökade möjligheter till regionala priori-
teringar och variationer. 

5 § Med regional kulturplan avses en beskriv-
ning av de prioriteringar som regionen vill 
göra i fråga om regional kulturverksamhet 
som avses få statligt stöd, prioriteringarnas 
förhållande till de nationella kulturpolitiska 
målen samt uppgifter om planerad statlig, 
kommunal och annan finansiering av verk-
samheterna. 

6 § En region får fördela vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet om en regional kul-
turplan har upprättats av regionen och kultur-
planen överensstämmer med denna förord-
ning och de föreskrifter som meddelas med 
stöd av denna förordning. 

Planen ska avse tre år, om det inte finns sär-
skilda skäl för annat. 

7 § Regionen ansvarar för att den regionala 
kulturplanen utarbetas i samverkan med länets 
kommuner och efter samråd med länets pro-
fessionella kulturliv och det civila samhället. 
Med kulturplanen som grund beslutar Statens 
kulturråd om det statsbidrag som regionen ska 
fördela. 

8 § Med utgångspunkt i det ändamål som 
anges i 4 § ska regionen ansvara för att bi-
dragsgivningen enligt denna förordning främ-
jar en god tillgång för länets invånare till 

1. professionell teater-, dans- och musikverk-
samhet, 
2. museiverksamhet och museernas kulturmil-
jöarbete, 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteratur-
främjande verksamhet, 
4. professionell bild- och formverksamhet, 
5. regional enskild arkivverksamhet, 
6. filmkulturell verksamhet, och 
7. främjande av hemslöjd. 

Regionen får även lämna statsbidrag till sådana 
verksamheter som avses i första stycket och 
som bedrivs i form av länsöverskridande sam-
arbeten om dessa uppfyller de krav på anknyt-
ning till regionens område eller dess medlem-
mar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725). Regionen får även lämna statsbi-
drag till överskridande samarbeten mellan 
olika konstområden.  

9 § Regionen får endast lämna statsbidrag till 
sådan verksamhet som också får bidrag från 
region, kommun eller annan huvudman. 
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9 a § Statens kulturråd får lämna bidrag till or-
ganisationer som företräder det civila sam-
hället och de professionella kulturskaparna för 
deras medverkan i syfte att ta fram och ge-
nomföra regionala kulturplaner. 

10 § Statens kulturråd får besluta om tidsbe-
gränsade bidrag till strategiska utvecklingsin-
satser av nationellt intresse. 

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast 
lämnas till sådan verksamhet som också får bi-
drag från region, kommun eller annan huvud-
man. 

11 § Vid fördelning av tidsbegränsade utveckl-
ingsbidrag ska Statens kulturråd särskilt beakta 
de nationella kulturpolitiska målen som rör 
kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglig-
het till kulturutbudet. 

12 § Regioner som fördelar statsbidrag enligt 
denna förordning ska årligen följa upp och re-
dovisa till Statens kulturråd hur de statliga 
medlen har använts och vilka effekter som 
uppnåtts.  

13 § En region som fördelar statsbidrag enligt 
denna förordning är återbetalningsskyldig om 

1. regionen genom att lämna oriktiga uppgifter 
eller på annat sätt har orsakat att statsbidraget 
lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 
2. statsbidraget av något annat skäl än vad som 
avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och regionen borde ha insett 
detta, 
3. statsbidraget inte har använts för det ända-
mål det har beviljats för, eller 
4. regionen inte lämnar sådan redovisning som 
avses i 12 §. 

14 § Om en region är återbetalningsskyldig en-
ligt 13 §, får Statens kulturråd besluta att helt 
eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. 

15 § Om en kulturverksamhet upphör med 
verksamhet som den fått bidrag för enligt 
denna förordning, är den återbetalningsskyldig 
för den del av bidraget som inte har använts. 

16 § Om en kulturverksamhet är återbetal-
ningsskyldig enligt 15 §, ska regionen besluta 
att kräva tillbaka den del av statsbidraget som 
återbetalningsskyldigheten avser. Om det 
finns särskilda skäl för det, får regionen be-
sluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget 
helt eller delvis. 

17 § Statens kulturråd får meddela de före-
skrifter som behövs för verkställigheten av 
denna förordning. 

18 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisninge
n upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Delvis uppfyllt 

Förbundet avviker delvis mot lag och 
god sed avseende 
förvaltningsberättelsens utformning.  

Drift- och investeringsredovisningen har 
i allt väsentligt upprättats enligt RKR R 
14 Drift- och investeringsredovisning.  

Förbundet lever upp till 
kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för år 2020. Det 
negativa balanskravsresultatet 
från tidigare år återställs i princip 
i och med årets resultat. 

 

Är 
årsredovisninge
ns resultat 
förenligt med de 
mål fullmäktige 
beslutat 
avseende god 
ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Uppfyllt 

I årsredovisningen görs en avstämning 
mot förbundets mål för god ekonomisk 
hushållning som fastställts i budget för 
2020. Uppföljning av det finansiella 
målet visar att det är uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens 
återrapportering, att det inte görs 
någon uppföljning av ägardirektivets 
verksamhetsmål. 

Vi anser att det bör framgå av 
årsredovisningen vad bedömningen av 
målområden och underliggande 
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nyckeltal har baserats på. Vi vill 
uppmuntra direktionen att fortsätta 
utveckla målstyrningen till exempel vad 
gäller avvägningen mellan målnivåer 
och utfall i syfte att uppnå en tydligare 
målstyrning 

Är 
räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. 
Räkenskaperna är upprättade enligt god 
redovisningssed. 

 

 

 

Rekommendationer 

Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi direktionen att: 

• Anpassa förvaltningsberättelsen till lag och god redovisningssed. 
• Tydliggöra redovisningen av god ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmålen. 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige i 
respektive medlemskommun och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april 
året efter det år som redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som beslutats. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive medlemskommun inför behandlingen 
av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för revisionsberättelsen som 
revisorerna ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.   

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 
ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation 
“RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-19 och respektive 
fullmäktige i Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner behandlar därefter 
årsredovisningen. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt LKBR och RKR R 15 ska förvaltningsberättelsen innehålla följande huvudrubriker: 

• Översikt över verksamhetens utveckling 
• Viktiga förhållanden för resultat och ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 
• Förväntad utveckling 

Förbundet avviker mot lag och god sed avseende förvaltningsberättelsens utformning. 
Vi har gjort följande iakttagelser: 

• Det är oklart vilket avsnitt som avser förvaltningsberättelse. 
• Årsredovisningen innehåller inte huvudrubrikerna enligt ovan. 
• Det saknas en översikt över verksamhetens utveckling till exempel genom att 

aktuellt år jämförs med tidigare år för en femårsperiod. 
• Det finns i viss mån en beskrivning av viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning inom ramen för beskrivningen av verksamheten per 
avdelning, men konsekvenser samt en analys av väsentliga risker och 
osäkerhetsförhållanden bör utvecklas. 

• Det saknas en utvärdering av verksamhetsmässiga mål inom ramen för god 
ekonomisk hushållning. 

• Avsnittet om förväntad utveckling saknas 

Årets resultat uppgår till 1 600 tkr (2019: 5 tkr). Balanskravet är därmed uppfyllt för år 
2020. Det finns -1 624 tkr i negativt resultat att återställa från tidigare år. Det negativa 
balanskravsresultatet från tidigare år återställs i princip i och med årets resultat. 

Driftredovisning 

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen. Det framgår av redovisningen hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen ingår i årsredovisningen och omfattar en samlad redovisning 
av förbundets investeringar jämfört med budget och föregående år. Årets investeringar 
uppgår till 3 263 tkr jämfört med budgeten på 4 300 tkr. En räddningsbil har anskaffats 
för 2 155 tkr. 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning har det framkommit omständigheter som ger oss anledning 
att anse att årsredovisningen endast delvis lämnar upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Anpassning behöver ske 
till lag och god redovisningssed när det gäller utformning och innehåll i 
förvaltningsberättelse. 

Drift- och investeringsredovisningen överensstämmer i allt väsentligt till RKR R 14 Drift- 
och investeringsredovisning. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. Det 
negativa balanskravsresultatet från tidigare år återställs i princip i och med årets 
resultat. 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. 

Det finansiella målet innebär att förbundet ska följa beslutad budget för verksamheten. 
Årets resultat innebär att det finansiella målet uppnås. 

Verksamhetsmålen består av följande: 

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och 
olyckshanterande åtgärder om olyckor – som kan innebära räddningsinsats – 
ska kontinuerligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänslan öka hos 
var och en som bor och vistas i någon av medlemskommunerna. 

2. Responstiden (ankomsttiden) ska följa en angiven kurva som visar den 
godtagbara tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen 
utryckningar (i %). 

Rapporteringen till medlemskommunerna ska ske var fjärde månad och avse perioderna 
januari-april, maj-augusti respektive september-december. Det första av 
verksamhetsmålen ska bland annat mätas genom trygghetsmätningen som utförs av 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon 
uppföljning av ägardirektivets verksamhetsmål. 

Vi anser att det bör framgå av årsredovisningen vad bedömningen av målområden och 
underliggande nyckeltal har baserats på. Vi vill uppmuntra direktionen att fortsätta 
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utveckla målstyrningen till exempel vad gäller avvägningen mellan målnivåer och utfall i 
syfte att uppnå en tydligare målstyrning.  

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Jämförelse med 
förgående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 1 600 tkr (2019: 5 tkr). Resultatet medför en 
positiv avvikelse mot budget med 950 tkr. Kommentarer lämnas som redogör för 
avvikelser mot budget. 

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och överensstämmer 
med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper i eget 
avsnitt. Det saknas upplysning om kostnaden för räkenskapsrevisionen (9 kap. 13 § 
LKBR). Upplysning om genomsnittlig räntebindningstid saknas tillsammans med en 
översikt över den långfristiga lånens förfallostruktur (RKR R 7).  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 

 
1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisninge
n upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Delvis uppfyllt 

Förbundet avviker delvis mot lag och 
god sed avseende 
förvaltningsberättelsens utformning.  

Drift- och investeringsredovisningen har 
i allt väsentligt upprättats enligt RKR R 
14 Drift- och investeringsredovisning.  

Förbundet lever upp till 
kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för år 2020. Det 
negativa balanskravsresultatet 
från tidigare år återställs i princip 
i och med årets resultat. 

 

Är 
årsredovisninge
ns resultat 
förenligt med de 
mål fullmäktige 
beslutat 
avseende god 
ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Uppfyllt 

I årsredovisningen görs en avstämning 
mot förbundets mål för god ekonomisk 
hushållning som fastställts i budget för 
2020. Uppföljning av det finansiella 
målet visar att det är uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens 
återrapportering, att det inte görs 
någon uppföljning av ägardirektivets 
verksamhetsmål. 

Vi anser att det bör framgå av 
årsredovisningen vad bedömningen av 
målområden och underliggande 
nyckeltal har baserats på. Vi vill 
uppmuntra direktionen att fortsätta 
utveckla målstyrningen till exempel vad 
gäller avvägningen mellan målnivåer 
och utfall i syfte att uppnå en tydligare 
målstyrning 
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Är 
räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. 
Räkenskaperna är upprättade enligt god 
redovisningssed. 

 

 

 

Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi direktionen att: 

• Anpassa förvaltningsberättelsen till lag och god redovisningssed. 
• Tydliggöra redovisningen av god ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmålen. 
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Caroline Liljebjörn 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
avsnittet ”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 

491



492



493



Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-28

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Årsredovisning 2020- VoB Kronoberg 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2020. 
2. Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 

2020 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kommunalförbundet 
VoB Kronoberg.  
 
Beslut om ansvarsfrihet för direktionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att 
förbundets årsredovisning godkänns. 
 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för VoB Kronoberg 
 

 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Till Direktionen i 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Org. Nr 222000-0867 
 

 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg år 2020 

 
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2020. 

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 

att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma 

om resultaten är förenliga med det finansiella målet och de verksamhetsmål som 

direktionen beslutat. 

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet sam revisorernas reglementen. Granskningen har genomförts med den 

inriktning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.    

 

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2020. 

 

 

Växjö 2021 04 27 

 

 

Ingemar Almkvist   Örjan Davoust  
Utsedd av fullmäktige i Älmhults kommun  Utsedd av fullmäktige i Lessebo kommun 
 

Eva Isaksson   Kerstin Petersson 
Utsedd av fullmäktige i Markaryds kommun  Utsedd av fullmäktige i Tingsryds kommun 
 

Carl Geijer 
Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun     
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Årsredovisning 2020- 
Samordningsförbundet Värend 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2020. 
2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Värend 

ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende 
Samordningsförbundet Värend.  
 
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns 
fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna 
tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Värend 
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Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Rapportens disposition  

Rapporten inleds med en kort sammanfattning av processens genomförande. Sedan följer 
en beskrivning av målen och förbundets organisationsstruktur. Därefter följer en 
redogörelse för vilka satsningar och aktiviteter har utförts i syfte att uppnå processmålen. 
I rapporten kommer vi nämna en del av de faktorer som vi känner till och som vi tror har 
bidragit till processens måluppfyllelse. Rapporten avslutas med en summerande 
diskussion och erfarenheter samt en beskrivning av det fortsätta arbetet i processen. 

1 Sammanfattning 

Efter förstudien Samsjuklighet och Sysselsättning som genomfördes under 2018 och 
utifrån rekommendationerna som framkom i förstudien, lämnades in en processansökan 
till styrelsen för Samordningsförbundet Värend med förslag att fortsätta titta lokalt på hur 
förbundets parter möter och samverkar kring personer med missbruk och psykisk ohälsa 
(samsjuklighet). Styrelsen tog beslut om att arbetet ska fortsätta i form av process under 
två år. I förstudien lyftes också behovet om att förbundets samtliga medlemsparter ska 
medverka och ta en aktiv roll i det framtida processen, då målgruppen behövde insatser 
och stöd från alla partner. 

Sedan 1 januari 2019 har processen agerat som struktur- och myndighetsövergripande 
process med syfte att definiera ett nuläge av parternas samverkan kring personer med 
missbruk och psykisk ohälsa. I det följande beskrivs vad processen har resulterat i, samt 
hur processarbetet sett ut utifrån syftet och vilka aktiviteter och åtgärder har vidtagits för 
att uppnå målen med processen. Processen har fem delmål som närmare beskrivs längre 
ner. Målområdena i processen har prioriterats växelvis under processtiden utifrån de 
förutsättningar som funnits hos respektive part.  

I den här rapporten lyfts främst de aktiviteter och mötesformer som vi ser har haft en 
bidragande orsak på processens riktning och har fört processarbetet närmare målen. 
Andra aktiviteter som har gjorts under processperioden har återkopplats till 
utvecklingsgruppen och styrelsen regelbundet och kontinuerligt vid de planerade möten 
under processperioden.  

Efter avslutad processperiod har processledaren lämnat in till styrelsen en 
fortsättningsansökanför processen med förslag att förlänga processtiden under år 2021för 
att kunna följa upp arbetet med prototypen Min bok som ingår i referensgruppens 
uppdrag samt fortsätta leda arbetsgruppen med fokus på Alvesta kommun att komma 
fram till en konkret lösning och förslag på samverkansstruktur kring målgruppen.   
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2 Bakgrund 

2.1 Syfte, processmål, effektmål 

2.1.1 Övergripande mål och målgrupp för processen 
 
Processen ska övergripande och genom samverkan utveckla och standardisera ett 
arbetssätt, rutiner eller riktlinjer för att öka samsynen kring individens övergångar 
mellan aktörerna för individer i ålder 18-64 som befinner sig i missbruk och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet) och som har svårt av olika anledningar att ta 
del av sedvanliga arbetsmarknadsinsatser. Målet är att målgruppen ska komma 
ut i meningsfull sysselsättning med långsiktigt mål att komma i 
förvärvsarbete/egen försörjning.  
  
Förslag för avsmalnad definition av processens målgrupp framfördes den 29 
november 2019 till styrelsen i förhoppning att avgränsningen ska hjälpa parterna i 
framtagning av rutiner i samverkan mellan varandra. Avgränsningen innebär 
arbetssökande personer i ålder 16-64 med öppenvårdsinsatser inom missbruk- och 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa.  

2.1.2 Effektmål 

Syftet med processarbetet är att ta fram underlag:  
• som samtliga Samordningsförbundet Värdens aktörer bidrar till och drar 

nytta av.  
• som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, erbjuder målgruppen 

”personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa (samsjuklighet)”, 
anpassad meningsfull sysselsättning gällande kravnivå, långsiktighet och 
tillgång till handledning, i ett tidigt skede av sin rehabilitering.  

2.1.3 Processmål/Delmål 

Processen har fem olika delmål som beskrivs närmare här nedan:  
 

1) utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna 
  

2) skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen  
 

3) förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 
 

4) att skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder meningsfull 
sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser för målgruppen 
under pågående rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning 
av särskilt utbildad personal 

 
5) utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma en ny verksamhet enligt 
IPS-modell som ett arbetssätt starkt rekommenderat av Socialstyrelsen för 

571



 
Samordningsförbundet Värend –en rapport om processen Samsjuklighet och Sysselsättning 

 

5 
 

målgruppen, men som ej finns eller har testats tidigare i länet av de 
samverkande parterna. 

2.2 Processorganisation 
Samordningsförbundet Värend har organiserat arbetet med processen med en 
processledare som har varit sammankallande för arbetsgruppen och referensgruppen och 
föredragande för styrelse och utvecklingsgruppen för processen. Processledaren har 
ansvarat för att driva processen i rätt riktning, lyssna till målgruppens behov och 
parternas förutsättningar att uppnå processmålen samt ingå i olika nätverk för att hålla sig 
uppdaterad kring parternas organisationsförändringar.   

2.2.1 Referensgrupp  
Referensgruppen är utsedd av Samordningsförbundet Värends 
utvecklingsgrupp/styrgrupp för processen. De som ingår i referensgruppen har en god 
kunskap om det området som processen berör. Delaktighet och inflytande av människor 
med egen erfarenhet är viktiga och därför har även personer med egen erfarenhet ingått i 
gruppen. Referensgruppen har en utredande roll genom att identifiera nuläget inom 
respektive part samt skapa samsyn kring en gemensam utmaning. Referensgruppernas 
roll är att. 

2.2.2 Arbetsgrupp/samverkansgrupp  

Arbetsgruppen har haft rollen som experter inom sitt område och agerat som stöd till 
processledaren i frågor som berör det dagliga arbetet med målgruppen inom respektive 
part. Arbetsgruppens roll har varit att lotsa processen i rätt riktning och vägleda 
processledaren att skapa en önskad målbild kring den gemensamma utmaningen i 
samverkan mellan parterna.  

2.2.3 Utvecklingsgrupp/styrgrupp 
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer 
med annan ledande befattning som har mandat att fatta beslut. Utvecklingsgruppen har en 
beredande/yttrande roll gentemot styrelsen och har som uppgift att vara styrgrupp för 
processen. Ca sex gånger per år får utvecklingsgruppen uppdatering och återkoppling på 
processarbetet. Utvecklingsgruppen/styrgruppen ska driva arbetet framåt tillsammans 
med processledaren samt återkoppla och uppdatera om processen i sin hemorganisation. 
Utvecklingsgruppen ansvarar för att utse representanter till referensgruppen och 
arbetsgruppen. 

2.2.4 Styrelse (politiker och tjänstemän)  
Politiker och ledningen för myndigheterna styr i första hand verksamheten. Politiken har 
haft inblick i processens fortgång via processledaren som har varit föredragande på 
styrelsemötena. Styrelsen har fattat det slutliga beslutet gällande processens riktning och 
omfattning under perioden.   
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2.3 Historik 

Mellan mars och december 2018 gjordes en kartläggning inom ramen för förstudien där 
beskrevs insatser och stöd som Arbetsförmedlingen och avdelningarna missbruk och 
arbetsmarknad hos kommunerna i Kronobergs län kan erbjuda målgruppen för att bli 
drogfria och självförsörjande. I förstudien identifierades saknad av rutiner och riktlinjer i 
samverkan mellan parterna för målgruppen och parterna fokuserade på att göra gedigna 
utredningar och samla information som tog lång tid innan målgruppen kunde bli erbjuden 
en insats. Detta i sin tur medförde en oönskad effekt för målgruppen då personerna oftast 
väntande på en insats blev mer benägna att få återfall i missbruk. Parterna utryckte att en 
smidig övergång samt snabb insättning av stöd och insats anpassad för målgruppen 
motverkar att individerna återgår till missbruk och invant beteende. I förläggningen av 
processarbetet tillkom både Försäkringskassan och Region Kronoberg som viktiga 
aktörer i det fortsätta arbetet med att standardisera arbetssätt, rutiner eller riktlinjer som 
ska underlätta och möjliggöra kontinuitet i målgruppens stegförflyttning mot 
självförsörjning.  

2.4 Använda metoder 

Processarbetet har genomsyrats av metoden Tjänstedesign eller som också benämns som 
användardriven utveckling. Tjänstedesign är en metod som utgår från förståelse för 
användarens behov och upplevelse, men lyfter också utförarens och organisationens 
perspektiv i skapandet av innovativa lösningar i offentlig sektor. Då offentlig sektor står 
inför stora samhällskostnader i framtiden, krävs det att vi tar fram och utvecklar lösningar 
som skapar mest värde för användaren och erbjuder tjänster som efterfrågas. 
Användningen av metoden i processarbetet tog fart under andra halvan av 2019 i form av 
intervjuer med personer med missbruk och psykisk ohälsa och senare även i arbetet med 
referensgruppen.  

Ett annat verktyg som har tagits fram av Samordningsförbundet Värend och har använts 
för att uppnå processmålen är Samverkansutbildningen. Utbildningen har genomförts fyra 
gånger under processperioden och har riktats till medarbetare som möter personer med 
rehabiliteringsbehov däribland personer med missbruk och psykisk ohälsa. I utbildningen 
lyfts både hinder och möjligheter till god samverkan mellan parterna, men också olika 
verktyg såsom Insatskatalogen och SIP (samordnad individuell plan) som möjliggör att 
samverkan mellan parterna ska fungera. Intentionen har varit att via utbildningen skapa 
förståelse för målgruppens komplexa problembild, öka kunskapen om målgruppens 
behov och sprida information om befintliga insatser för målgruppen.  

3 Resultat kontra processmål 

3.1 DELMÅL: Utveckla effektiva arbetssätt och finna struktur vid 
övergångarna 

HUR: Specificera innehållet i stegförflyttningen i det identifierade glappen vid 
målgruppens övergång mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Detta innebär 
behov av standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer inom 
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respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik och psykisk 
ohälsa (samsjuklighet), samt fortsätta utforska det önskade läget hos respektive part som 
ingår i processen. 

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Förutsättningarna för arbetet med detta 
mål påverkades omfattande av Arbetsförmedlingens omorganisation under 2019, då 
Arbetsförmedlingen förändrade sitt kärnuppdrag och myndighetens resurser krympte 
drastisk. Den 29 april 2019 träffades personal inom stöd- och behandlingsenheten samt 
missbruksavdelningen från Alvesta Kommun och en förmedlare från Arbetsförmedlingen 
där diskuterades målgruppens behov. Det togs upp även utmaningar som respektive 
myndighet möter i sitt arbete med berörd målgrupp och i samverkan mellan dessa två 
aktörer. Under mötet lyftes behovet av extra personella resurser som skulle ha som 
huvuduppgift att bygga nära samarbete med företagare inom Alvesta kommun samt 
Arbetsmarknadsenheten inom kommunen som i sin tur skulle möjliggöra praktik eller 
annan form av sysselsättning för målgruppen. För att vidare diskutera planerades ett 
uppföljningsmöte, dock kunde inte detta genomföras pga de nedskärningarna i personalen 
på Arbetsförmedlingen. 

Den 23 maj 2019 genomfördes en workshop med Integrerad mottagning, en ny 
verksamhet som skapades i samverkan mellan länets kommuner och Region Kronoberg 
med spetskompetens inom missbruk- och beroendevård. Det som lyftes i workshopen var 
att det finns en antagande bland professionella om att det krävs absolut drogfrihet för att 
personer med den här problematiken ska få tillgång till sysselsättning. Det som 
diskuterades också är att beslutstiden för att få någon form av sysselsättning är lång vilket 
sänker motivationen och ökar risken för återfall. I workshopen lyfts att det råder en 
okunskap kring vad andra myndigheter och organisationer kan erbjuda för målgruppen, 
dels för att det skiljer sig så mycket mellan det som finns i de olika kommuner. Det kom 
upp att det finns även en viss okunskap kring regler och regelverk.  

Träff med Kriminalvården, frivårdsinspektör Marie Berglund. I mötet lyftes det goda 
samarbetet mellan Kriminalvården och kommunerna i länet som har funnits tidigare, men 
har tappat fart senaste tiden enligt kriminalvårdens uppfattning av läget. Kriminalvården 
har tidigare haft rollen som ”spindeln i nätet” i dessa samverkansformer och vill jobba för 
att behålla den rollen.  

I januari 2020 tog styrelsen beslut i enighet med utvecklingsgruppen om att skapa en 
arbetsgrupp/samverkansgrupp som processledaren ska sammankalla och leda mot det 
uppsatta målet. I gruppen ska ingå alla förbundets medlemsparter, dock arbetet ska 
fördjupas och avgränsas till samverkansstrukturer inom en kommun som i detta fall blev 
Alvesta kommun. Beslutet fattades med syfte att förenkla processen och för att bespara 
personella resurser från andra kommuner. Då både Regionen och Försäkringskassan var 
nya part i processen, föreslog processledaren att gruppens primära uppdrag innefattar 
beskrivning av ett nuläge hos respektive part, en tydlig bild på vad fungerar eller inte i 
arbetet med målgruppen och i samverkan kring målgruppen mellan parterna. Gruppens 
tjänstemannanivå och sammanställning beslutades av Utvecklingsgruppen för förbundet. 
I gruppen ingår en förmedlare och en socialkonsulent från Arbetsförmedlingen, 
samverkansansvarig från Försäkringskassan, utvecklingsledare från Integrerad 
mottagning, socialsekreterare från avdelning Vuxna, 1:e socialsekreterare från avdelning 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadssamordnare från arbetsmarknadsenheten inom 
Alvesta kommun. I mars 2020 förklarades pandemiutbrott vilket medförde en drastisk 
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förändring i förutsättningarna att träffas arbetsgruppen. Dels berodde dessa på en kraftig 
ökning i belastning hos parterna, med också begränsningar att genomföra fysiska träffar. 
Outvecklade digitala förutsättningar har också varit bidragande orsak till att 
arbetsgruppen träffades för första gången i juni 2020.  

Gruppen träffades ungefär var 5:e vecka resten av året eller sammanlagt fem gånger. 
Under dessa träffar har påbörjats ett arbete med att beskriva myndigheternas uppdrag och 
definiera beröringspunkter mellan varandra i arbetet med målgruppen. Det har påbörjats 
ett arbete med att avsmalna målgruppen och välja testpersoner för nya arbetssätt, rutiner 
eller riktlinjer. Diskussionerna ledde till en otydlig bild kring processens syfte och mål. 
Gruppen ifrågasatte sin funktion och mandat om begränsningarna i samverkan berodde på 
myndigheternas prioriteringar och avgränsningar i uppdrag. Utvecklingsgruppen och 
styrelsen fattade beslut om begränsad tid för processen med krav på konkreta förslag och 
utvecklingsmöjligheter i samverkan mellan parterna för målgruppen. Processen kommer 
bedriva arbete för att uppnå delmål ett under år 2021. En kortare summering från mötena 
finns i bilaga 1.  

3.2 DELMÅL: Skapa en större interaktion mellan verksamma kring 
målgruppen  

HUR: Skapa samsyn om problembilden. En ny samverkansarena skapas mellan 
verksamma för att hitta koordinerade aktiviteter som alla kan enas kring. Information- 
och kunskapsspridning kring målgruppens problematik samt målgruppens behov lyfts, för 
att aktörerna ska mötas både i aktiviteter och i tankar.  

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Den 28 augusti 2019 sammankallades 
en referensgrupp för processen. Referensgruppen har träffats tre gånger under år 2019 och 
vid fem tillfällen under 2020. I referensgruppen har deltagit 25 medarbetare som jobbar 
med personer som har missbruksproblematik, psykisk ohälsa och personer med NPF-
svårigheter. I gruppen har deltagit representanter från brukarorganisationer och personer 
med egen erfarenhet i form av medstyrning. De som medverkat i referensgruppen besitter 
en god kunskap om det området som processen berör. Referensgruppernas roll har varit 
att lotsa processen i rätt riktning och vägleda processledaren att skapa en önskad målbild 
kring den gemensamma utmaningen Referensgruppen har arbetat efter 
tjänstdesignslogiken utifrån utmaningar med kommunikation, motivation och 
kunskapsbrist. Under första tiden träffas gruppen fysiskt, därefter blir de flesta träffar 
digitala. Detta påverkat arbetet med metoden och resultatet blir fördröjt. I slutet på förra 
året skickade förbundet ut en enkät till alla som vid nått tillfälle deltog i referensgruppen. 
Syftet med enkäten var att utvärdera referensgruppens förgångna arbete samt följa upp 
om behovet av denna typ av samverkansarena kvarstår. Utifrån svaren från enkäten samt 
utifrån utvecklingsgruppens resonemang tags det fram tre förslag för hur referensgruppen 
ska organiseras fortsättningsvis. Förslaget som röstades igenom utgår från att både 
referensgruppen och utvecklingsgruppen ska kunna initiera till uppdrag och 
kommunikationen ska vara transparant mellan grupperna. Mötestiden i referensgruppen 
kommer delas in i två delar.  Halva tiden är det uppdrag som kommer från 
utvecklingsgruppen såsom utvärdering, utveckling eller förankring av verktyg som finns 
inom förbundet såsom Min bok, SamSIP, Insatskatalogen med mera. Halva mötestiden är 
det referensgruppen som tar fram och identifierar gemensamma utmaningar och skav som 
uppstår i mellanrummen i våra organisationer samt enkäter och systemfelsanalyser som 
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gjorts internt eller externt. Kravet på en utmaning är att det ska påverka mer än en 
organisation och att det ska utgå ifrån användarens behov. Referensgruppen är aktiva i att 
skriva nya processansökningar med hjälp av processledare/kansli. Utvecklingsgruppen 
beslutar om de ska genomföras eller ej. Styrelsen tar det slutgiltiga beslutet.  
Referensgruppen har bland annat arbetat med att utveckla verktyget Min Bok som ligger 
kopplad till utmaningar både inom kommunikation och motivation. Min bok är ett 
hjälpmedel för personer som har många kontakter med olika myndighetspersoner eller 
andra anställda inom välfärden. Boken har för syfte att hjälpa personer att hålla reda på 
vilka möten man deltar i och vilket stöd och hjälp man får. Den nya versionen av ”Min 
Bok” togs fram i juni 2020 inom Samordningsförbundet Värend. Initiativ om att utveckla 
boken kom från referensgruppen för förbundet och i konsultation med boendestödjare i 
Växjö kommun och arbetsterapeuter på Vuxenhabilitering, Region Kronoberg 
förändrades innehållet till en vis del i boken. Den nya versionen av boken fick nya 
rubriker, en tidslinje, en almanacka, nya större plastfickor, samt en schema-mall och ett 
visuellt verktyg för att beskriva känslor kopplade till situationer eller aktiviteter. Boken är 
ett slags prototyp och tanken är att den ska testas av användare. Boken har tryckts upp i 
ett antal exemplar och testas nu av flera personer. Samordningsförbundet Värend har 
ambition att följa upp i vilken omfattning boken används samt vad i boken fungerar bra 
och vad behöver förbättras. Under början av år 2021 ska boken utvärderas och eventuellt 
revideras.  

3.3 DELMÅL: Förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 
HUR: Göra en behovsanalys genom att ta del av personernas egna berättelser och 
upplevelser av det stöd och hjälp de har fått.  

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Studiebesök och träff med föreningarna 
VågaVa och Attention för att komma närmare målgruppen och kunna driva processen 
mer utifrån tjänstedesign-metoden. Förbundet tog aktiv roll och gjorde en presentation av 
processarbetet på Dagen om Samsjuklighet, den 14:e maj på stadsbiblioteket. 
Utvärderingen av dagen visade att ämnet samsjuklighet inte är belyst i önskad 
omfattning, både i allmänheten och bland myndigheter. Det behövs mer kunskap och 
exempel på hur vi möter dessa personer på bästa sätt och därmed finns önskemål att den 
här dagen blir återkommande varje år med lite varierande område.   

Huvudfokus i arbetsprocessen har varit att få förståelse för målgruppens behov, 
livssituation, förväntningar och beteenden och via insikterna från undersökningen skapa 
hållbara lösningar som möter och tillgodoser behovet. Sju personer med 
missbruksproblematik och psykisk ohälsa har intervjuats under processperioden. I 
intervjuerna har framkommit att målgruppen definierar motivationen att förändra sin 
vardag som ”en färskvara” som i sin tur ställer krav på professionella att ta vara på den på 
bästa sätt och jobba främjande för att individen ska behålla den. Enligt 
intervjupersonerna, det bästa stödet uppnås om kontakten mellan individen och 
myndigheterna är stabil över tid, det finns kontinuitet och tät uppföljning. 
Intervjupersonerna påstår att kontinuerliga stödinsatser kan ge likvärdig effekt som 
behandlingsinsatser. Professionella som aktivt lyssnar, möjliggör för individer att kunna 
välja insatser, stöd och behandling, samt kunnat sätta gränser lyfts upp som en 
framgångsfaktor i kontakten med myndigheter. Även straff och rättsliga påföljder av 

576



 
Samordningsförbundet Värend –en rapport om processen Samsjuklighet och Sysselsättning 

 

10 
 

oönskade beteenden betraktas senare av intervjupersonerna som en positiv åtgärd. 
Intervjupersonerna uppger att det behövs fler personer som har lyckats bli drogfria inom 
välfärden, då dessa kan agera både som förebilder och för att nå ut till fler som kämpar 
med sitt missbruk. I intervjuerna framkommit att sysselsättningsplatser belagda i 
verksamheter som tar hand om djur har haft en god effekt på tillfrisknandet.  

Att hitta personer som har velat delta i intervjuer har periodvis varit svårt, särskilt efter 
utbrott av pandemin på grund av viruset Covid-19. Pandemi och restriktioner om att alla 
möten få ske digitalt eller på distans har ännu mer försvårat tillgången till 
intervjupersoner. Svårigheter som vi har stött på har varit att för få personer har velat 
prata om sitt förflutna och resan ifrån ett missbruksberoende. Få myndigheter och andra 
verksamheter har haft möjlighet att prioritera den här frågan och undersökt om 
kunder/brukare/patienter vill ställa upp på en intervju. Lärdomar och slutsatser från 
intervjuer, studiebesök och föreläsningar om målgruppens behov och problematik 
kommer vidare belysas i arbetet med ESF projektet Spik. Därmed fattar styrelsen beslut 
om att parallella spår ska undvikas och därmed det fortsatta processarbetet ska ej omfatta 
arbete inom detta delmål.  

3.4 DELMÅL: Att skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder 
meningsfull sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser 
för målgruppen under pågående rehabilitering genom kontinuerligt 
stöd och handledning av särskilt utbildad personal  

HUR: undersöka möjligheter om alla parter har ett intresse och vilja att delta i någon mån 
vid ansökan om ekonomiska medel från andra sociala fonder och aktörer för en 
”lågtröskel” verksamhet. Detta förslag kräver vidare utredning av ägarskap för den nya 
verksamheten. 

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Den 23 augusti 2019 under en workshop 
med förbundets Utvecklingsgruppen påbörjades en dialog kring potentiella målgrupper 
som vi skulle behöva titta lite närmare med stöd av medel från Europeiska socialfonden 
(ESF). Även lyftes också diskussion om vilka arbetssätt och metoder skulle vara aktuella 
för provning i ett sådant projekt. I workshopen kom det fram att i projektet behöver vi 
testa nya radikala och innovativa lösningar att möta dessa målgrupper och deras behov. 
Andra förslag som lyftes var att utveckla koordinators rollen som har uppskattats i 
tidigare projekt riktade till nyanlända, men skulle behövas i arbetet med andra 
målgrupper. Väntjänst- utbyte av studenter på LNU och civilsamhället i stort ska 
involveras och inbjudas till nära samarbetet till projektet. Mötesformer i hemmiljö men 
också i form av cirklar och träffpunkter för alla målgrupper. I det nya projektet ska vi 
våga pröva ett mer flexibelt system med olika sjukskrivningsgrader samt arbeta mer 
utifrån att erbjuda bättre stöd till individer så dem kan uppfylla de kraven som ställs från 
myndigheter. Alla idéer och förslag samlades och framfördes till Projektkontoret samt 
styrelsen för förbundet.  

Samordningsförbundet hade som förslag att investera en miljon kronor av förbundets 
besparingar för att skapa en pilotverksamhet som skulle motsvara en 
lågtröskelverksamhet för målgruppen personer med missbruk och psykisk ohälsa. 
Förslaget lyftes upp i utvecklingsgruppen, men röstades ner för förmån att utöka gruppen 
i projektet Hälsofrämjande etablering.   
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Redan från start av processarbetet aktualiserades frågan om möjligheter till matchning av 
processen mål med ESF-utlysningar i länet. Genom att delta på informationsträffar om 
ESF-utlysningar och i direkt konsultation med utvecklingsenheten från Region 
Kronoberg, drogs slutsatser om sannolikheten att få finansieringsstöd från ESF för 
uppbyggnad av en lågtröskel verksamhet. Samordningsförbundet Värend i olika forum 
och workshop samlade information om huruvida finns intresse och förutsättningar för 
parterna att vara del av ett sådant projekt ifall ekonomiska medel skulle beviljas. I 
Kronobergs län fanns redan etablerad kontor som drev olika ESF-projekt i länet. Kontakt 
togs med ledningen för projektkontoret och en dialog påbörjades om en ansökan för 
projekt som ska titta närmare på arbetssätt och insatser i länet riktade till personer med 
missbruk och psykisk ohälsa. En ansökan om projektet ”Sammansatt problematik i 
Kronobergs län - (Spik)” skickades in under 2020 och densamma beviljades med15,5 
miljoner ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden. Den totala budgeten för projektet 
är drygt 33 miljoner där resterande medel är parternas medfinansiering i form av 
deltagartid, personella kompetens och arbetsinsatser. Projektägare är förvaltningen för 
Arbete och välfärd i Växjö kommun och samverkansparter är kommunerna: Alvesta, 
Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Ljungby och Älmhult samt Samordningsförbundet 
Värend, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet kommer fortlöpa under 29 
månader mellan augusti 2020- till december 2022. Projektet syftar till att fler kvinnor och 
män i åldersspannet 18-64 år med sammansatt problematik ska närma sig 
arbetsmarknaden, få fler valmöjligheter, erhålla individanpassat stöd samt få bättre 
livskvalité. Projektet ämnar även utveckla samverkan mellan deltagande myndigheter och 
organisationer i deras arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering och för-rehabiliterande 
insatser för målgruppen. Projektet ska angripa målgruppens och organisationernas hinder 
med hjälp av metoden användardriven utveckling. Genom att i alla steg involvera 
användaren, oavsett om det rör en individ, en process eller en organisation, säkerställs 
träffsäkerheten i de förändringar man har för avsikt att genomföra. Fokus ligger vidare på 
att testa, ändra riktning vid behov, testa på nytt, för att i ett slutskede kunna genomföra 
välförankrade och grundade förändringar. Målet är att skapa individuella 
kompetenshöjande insatser som på lång sikt leder till självförsörjning.  

Styrelsen har ansett delmålet som uppfyllt och fattar beslut om att processledaren ska 
fortsätta vara delaktig och drivande inom projektet när det gäller utbildning, coachning 
och stöttning i Tjänstedesignsmetodiken. Coachning och grundläggande utbildning i 
Tjänstedesignsmetoden har erbjudits brett till alla samverkansparter i projektet då 
förankring och förståelse för projektmetodiken anses vara avgörande för implementering 
av projektets resultat i ordinarie verksamheter.  

3.5 DELMÅL: Utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma 
en ny verksamhet enligt IPS-modell som ett arbetssätt starkt 
rekommenderat av Socialstyrelsen för målgruppen, men som ej 
finns eller har testats tidigare i länet av de samverkande parterna 

HUR: Genom att sprida kunskap och information om IPS-metoden. Visa på andra goda 
exempel och verksamheter som organiserat sin verksamhet utifrån den här metoden.   

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Processledaren har aktivt arbetat med att 
titta på olika former för implementering av metoden i nya eller ordinarie verksamheter. 
IPS-modellen som ett nytt arbetssätt har återkommande presenterats och diskuterats i 
olika sammanhang med medarbetare hos de enskilda parterna, men likaså med 
utvecklingsgruppen och styrelsen för förbundet. Under dessa tillfällen har noterats både 
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vilja, men också en viss tveksamhet kring metoden. Processledaren har tidigare lyft 
möjligheten till utbildning i IPS- metoden som Lunds universitet erbjuder.  

Studieresa till Ljungby för att bekanta sig med andra verksamheter som jobbar utifrån IPS 
metoden. Delar av utvecklingsgruppen, medarbetare från projektet Hälsofrämjande 
etablering samt några representanter från tidigare ”styrgrupp” deltog i presentationen. Tre 
olika verksamheter presenterade sitt arbete utifrån hur de jobbade med metoden. Parterna 
var inspirerade av framgångarna som lyftes i presentationen. Processledaren hade för 
avsikt att efter studiebesöket ta fram ett utbildningskoncept i IPS metoden för att 
aktualisera metoden hos parterna. Dock så började intresset för implementering av IPS 
metoden svala av och utvecklingsgruppen tillsammans med styrelsen tog beslut om att det 
här målet läggs vilande under år 2020 inom ramarna för processen. 

4 Erfarenheter av processarbetet  

4.1 Förslag och rekommendationer för fortsatt processarbete 
I processarbetet som har gjorts under de senaste två år blir tydligt att vissa mål kräver 
längre tid och tålamod från alla involverade för att kunna uppnås och lösas långsiktigt. 
Detta kan bero på att processens riktning och arbete påverkas direkt av förändringar som 
sker hos respektive part i processen. Både när det gäller omorganisationer, ökad 
belastning hos myndigheterna på grund av samhällskriser eller ändringar i arbetssättet 
mot en viss målgrupp. I dessa situationer upplever parterna att samverkan alltid blir 
lidande och att i slutändan är målgrupper som redan är utsatta får det ännu svårare. Därför 
är av stor vikt att vi inte ger upp, utan håller i och håller ut och fortsätter träffas i de 
befintliga forumen och bygger vidare på det vi har och har jobbat fram. Utifrån detta 
resonemang lämnas förslag till styrelsen att fatta beslut om förlängning av processen 
under år 2021 med fokus på delmål:  

1) utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna 
  

2) skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen. 
Ansökan om förlängning av processen Samsjuklighet och Sysselsättning finns i sin helhet 
i Bilaga 2. 

5 Bilagor  

5.1 Bilaga 1 
Identifierad behov: 

Specificera innehållet i stegförflyttningen i glappen vid målgruppens övergång mellan 
socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Detta innebär ett behov av 
standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer 
inom respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik 
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och psykisk ohälsa (samsjuklighet), samt fortsätta utforska det önskade läget 
hos respektive part som ingår i processen.  

Förslag på arbetsprocess som ska tillgodose behovet: 

 

Hur har arbetsprocessen sett ut med Alvesta samverkansgrupp:  

Bilda en grupp som ska 
identifiera utmaningar i 

samverkan mellan parterna 
kring målgruppen

Gruppen ska tillsammans 
med kollegor från det egna 

organisationen beskriva 
rutiner och riktlinjer som 

gäller vid målgruppens 
övergång mellan olika 

organisationer/myndigheter. 

Genom enkät till 
medarbetare faställa 

förutsättningar att införa nya 
rutiner i samverkan kring 

målgruppen  

Lösningar presenteras för 
utvecklingsgruppen och 

beslut tas om genomförande 

Utifrån enkäten ska gruppen  
ge förslag på lösningar och 

förbättringar

Gruppen tillsammans ska 
sammanställa resultatet av 

enkäten

Fortsättningsvis ska gruppen 
verka för gemensamt 

ansvarstagande att följa upp 
arbetet med de nya lösningar 

och hantera avikelser från 
dessa 

För att täcka alla delar i 
samverkan som krävs kring 
målgruppen, ska det finnas 
möjligheter att inkludera 

psykiatrin, Kriminalvården, 
skolan, mm under 
processens gång
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Träff Målet är att: Måluppfyllelse Kommentar 

10 /6 Skapa trivsel och 
engagemang i 
gruppen trots utbrott 
av pandemi  

Parterna ska bekanta 
sig med varandra 

Aktiviteter som bidrar till 
teambildning (check in/ut ska vara 
återkommande) 

Alvesta ska satsa på en ny verksamhet 
från 1 okt 2020 som ska bedriva 
anpassat sysselsättning för personer 
med missbruk. Hur får vi insyn och 
koppling till denna verksamhet?  

FK tydliggör deras uppdrag om 
samordnad rehabilitering 

Sen igångsättning med gruppen 
pga utbrott av Covid-19.  

Brist på kunskap om varandras 
uppdrag. Svårigheter i 
avgränsning och definition av 
målgrupp.  

Många interna förändringar hos 
respektive myndigheter  

Försäkringskassan är ny part i 
processen.  

Representant från Regionen- 
lämnat återbud. 

 Tidigare involverade i 
processen ska ge en 
bakgrundsbild av 
arbetet som har gått.  

Omfattande beskrivning av 
processens bakgrund samt hur har 
processen ändrat riktning över tid. En 
besvikelse över att styrgruppen inte 
valde att satsa och investera en miljon 
i en ny verksamhet för personer med 
missbruk och psykisk ohälsa. 

Samverkansparter i processen 
har ändrats till att en kommun 
agerar som pilot(istället för alla 
kommuner i östa Kronoberg) i 
samverkan med andra parter 

 Definiera och enas om 
målgruppen för 
processen. 

Åtskilda meningar bland parterna när 
det gäller målgrupper vi jobbar med i 
och med vilka personer har vi 
resurser att jobba med 

Målgruppens komplexitet samt 
myndigheternas olika språk och 
begrepp skapar åtskilda 
meningar 

22/8 Klargöra syfte och mål 
och presenterar 
förbundets förslag 
angående gruppens 
funktion och 
arbetsprocess   

Parterna har inga synpunkter på 
förslaget, dock saknas perspektiv från 
Alvesta kommun 

Inga representanter från Alvesta 
kommun vid detta möte  

 Få igång en 
gruppdiskussion om 
förslaget är 
verklighetsfullt och 
genomförbart 

Genom gruppdiskussioner får alla 
parter möjlighet att utrycka egna 
organisations behov och de 
utmaningar som de möter i arbetet 
med målgruppen 

Närvarande utrycker att 
kommunikationsvägar mellan 
parterna behöver bli bättre och 
strukturerade 

Ett förslag kommer upp:  

Ärenden till AF ska lyftas och 
komma in via FK då ingången är 
bättre och personer fångas in på 
helt annat sätt 

Regionen ska ta mer aktiv roll i 
bedömningar när det gäller: 
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att personen har en 
arbetsförmåga så den kan 
skrivas in hos FK 

och när personen är aktuell för 
arbetsträning via AF  

 Diskussion om hur ser 
ut våra 
kommunikationsvägar 
mellan varandra idag, 
både internt och 
externt  

Omfattande arbete, gruppen vill göra 
en beskrivning av sin verksamhet och 
sedan presentera för övriga  

Beslut tas att varje part ska göra 
en beskrivning av vilka insatser 
organisationen kan erbjuda och 
hur och när organisationen 
samverkar med andra  

1/10 Försäkringskassan 
presenterar sitt 
uppdrag   

Beskrivning hur FK:s arbetsprocess 
ser ut när myndigheten ska fatta 
beslut om aktivitetsersättning eller 
sjukpenning och hur de samverkar 
med andra  

Komplexa processer och svåra 
att förstå för utomstående  

Identifierad fallgropp: när FK 
överväger att fatta ett 
avslagsbeslut. Många tolkar 
detta som väntetid på det 
slutliga beskedet och därmed 
mistar att ta kontakt med 
Arbetsförmedlingen och 
anmäler sig som arbetssökande 
eller ansöker om ekonomiskt 
bistånd från kommunen. Detta 
riskerar personens SGI.    

 Definitiera och 
avgränsa målgruppen  

Alla parter upplever att man inte kan 
definiera målgruppen utifrån de 
insatser som de erbjuder sitt klientel i 
dagsläget. Det blir komplext eftersom 
vissa individer är aktuella hos några 
parter, men inte hos andra då kraven 
inte är uppfyllda eller det saknas 
insatser.  

Beslut tas att processledaren 
ska formulera olika 
beskrivningar av målgruppen 
och gruppen ska ta ställning om 
de möter dessa personer i sin 
organisation  

 Alla parter ska stå på 
samma grund  

Genomgång av tidigare möten, samt 
diskussion om vilka andra 
organisationer möter och har insatser 
för målgruppen för att vi ska hitta fler 
vägar att gå på.  

Ny representant från Alvesta 
Missbruksavd.  

Saknas representant från 
Regionen.  

Primärvård, vuxenpsykiatrin och 
kriminalvård har fått inbjudan 
att delta i gruppen. 
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12/11 Arbetsförmedlingen 
presenterar sitt 
uppdrag efter 
omorganisationen 

Det finns ingen egen ingång till AF för 
personer med samsjuklighet. En 
smidig ingång krävs för att personen 
ska få hjälp direkt och tidigare 
utredningar/kartläggningar ska fylla 
ett syfte. Aktuellt för personer som 
skrivs ut efter behandling på 
behandlingshem.  

Af har ändrat arbetssätt och 
omorganisationen gjort svårare 
att hitta samarbetsvägar på 
handläggarnivå. Pågår ett arbete 
nationellt om att skapa team 
lokalt som ska erbjuda insatser 
för personer med 
rehabiliteringsbehov.  

 Att avgränsa målgrupp 
med hjälp av 
personbeskrivning  
 

Alla gör det man kan på sin enhet och 
alla tar sitt ansvar. Ingen kan driva sin 
del ensam, så det tar lång tid innan man 
få alla underlag och kan erbjuda en 
insats. Ingen kan ge helheten.  
 

Organisationerna möter dessa 
personer, men saknar antingen 
insatser att erbjuda eller en 
”samordningsansvarig” som ska 
hålla i helheten. 

Förslag ges: att vi pilotar och 
skapar nya rutiner och 
samarbetsvägar kring denna 
person. Vissa parter är 
begränsade i sitt 
handlingsutrymme och inte kan 
införa nya sätt att arbeta kring.  

17/12 Alla parter ska stå på 
samma grund  

Alvesta kommun har uppfattat att 
många dörrar upplevs stängda och 
vår ska gruppens arbete leda till då?  

Beslut tas att nästa möte 
diskuteras syfte och mål med 
gruppens funktion och arbete. 
Gruppen vill ha ett förtydligande 
om det är organisations- eller 
handläggarnivå, har vi mandat i 
gruppen att påverka större 
processer.  

 Koppla på 
kriminalvården 
eftersom de har 
insatser för personer 
med samsjuklighet 
och redan har en 
etablerad samverkan 
med AF  

Kriminalvården berättar om sina 
insatser för personer med 
samsjuklighet och hur de samverkar 
med andra 

Myndigheten saknar 
samverkansforum med 
kommunen och psykiatrin. 
Funnits tidigare, men försvunnit 
med tiden.  

 Att klargöra hur 
samverkar vi med 
varandra innan vi 
bjuder in fler  

Ibland använder man sig av sina egna 
kontaktvägar, oftast vet man inte hur 
eller vem som ska kontaktas på en 
annan myndighet för att hjälpa 
målgruppen  

Man önskar ett telefonnummer 
för att kunna samverka med 
andra. Vissa organisationer har 
kontaktmanskap, men det 
saknas en skriftlig och generell 
information om detta. 
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5.2 Bilaga 2 
Fortsättningsansökan om medel från Samordningsförbundet Värend för 
processen Samsjuklighet och Sysselsättning 
 
Processnamn:    
”Samsjuklighet och sysselsättning” 
Process som riktar sig till personer med missbruksproblematik och samtidigt psykisk 
ohälsa (samsjuklighet) i ålder 16-64 år som ofta, av olika anledningar, har svårt att ta 
del av sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Processägare: 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna 
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö.     
 
Utvecklingsgrupp/Styrgrupp:  
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller 
personer med annan ledande befattning som har mandat att fatta beslut. En ersättare 
för ordinarie styrgruppsmedlem skall utses för att uppnå förväntad effekt av 
processen. Utvecklingsgruppen/styrgrupp har som uppgift:  

 
• att vara styrgrupp för de processer som finansieras av förbundet 
• att ansvara för att utse processledare och skapa samsyn och gemensam bild 

av utmaningen med målgruppens behov i fokus  
• att driva arbetet framåt tillsammans med processledaren samt återkoppla och 

uppdatera om processen i sin hemorganisation 
• utvecklingsgruppen ansvarar för att utse representanter till referensgruppen 

 
Referensgrupp/arbetsgrupp:  
Verksamma som ingår i referensgruppen har en god kunskap om det området som 
processen berör. Referensgruppens roll är:  
 

• utredande genom att identifiera nuläget av det området processen berör samt 
skapa samsyn kring en gemensam utmaning  

• att med sin kunskap lotsa processen i rätt riktning och vägleda 
processledaren att skapa en önskad målbild kring den gemensamma 
utmaningen  

• förankra processarbetet till det verksamhetsområdet man tillhör  
 
Processledare:   
Processledaren kommer att vara fortsatt anställd i sin hemorganisation, dvs. en av 
Samordningsförbundet Värends parter, och utlånas för uppdraget som processledare. 
I processledaruppdraget ingår att: 

• operativt ansvara för att planera och driva processen framåt tillsammans med 
referensgruppen/arbetsgruppen och utvecklingsgruppen/styrgruppen 

• sammankalla referensgruppen/arbetsgruppen och vara föredragande vid 
dessa möten 

• rapportera till utvecklingsgrupp/styrgrupp återkommande för beslut om 
processens riktning  

• rapportera om processen för Samordningsförbundet Värends styrelse, de 
samverkande parterna samt att sprida resultatet lokalt och nationellt, genom 

584



 
Samordningsförbundet Värend –en rapport om processen Samsjuklighet och Sysselsättning 

 

18 
 

medverkan vid nätverkstillfällen, konferenser etc. samt genom att ta emot 
studiebesök från andra verksamheter (lokalt och nationellt) 

     
Startdatum/avslut: 
Uppstart 210101 som sträcker sig fram till 211231.  
 
Bakgrund:   
Processen Samsjuklighet och Sysselsättning har pågått under två år och drivits av 
Samordningsförbundet Värend. Under denna tid har arbetet fortlöpt utifrån fem 
delmål:  

1) Utveckla effektiva arbetssätt och finna struktur vid övergångarna 

2) Skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen  

3) Förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 

4) Att skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder meningsfull 
sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser för målgruppen 
under pågående rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning 
av särskilt utbildad personal 

5) Utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma en ny verksamhet enligt 
IPS-modell som ett arbetssätt starkt rekommenderat av Socialstyrelsen för 
målgruppen, men som ej finns eller har testats tidigare i länet av de 
samverkande parterna 

Det övergripande målet har varit att genom samverkan utveckla och 
standardisera ett arbetssätt, rutiner och riktlinjer för att öka samsynen 
kring individens övergångar mellan myndigheter för individer i ålder 16-
64 som befinner sig i missbruk och psykisk ohälsa (samsjuklighet) och 
som har svårt av olika anledningar att ta del av sedvanliga 
arbetsmarknadsinsatser.  

Processens målgrupp har varit arbetssökande personer i ålder 16-64 med 
öppenvårdsinsatser inom missbruk- och beroendeproblematik i 
kombination med psykisk ohälsa.  
 
Syftet med denna process är att bidra till förbundets parter en ökad 
resurseffektivisering och kvalitetsökning gällande deras arbete med målgruppen samt 
skapa en ny arena för utökad samverkan och samordning mellan parterna. Samtidigt 
skulle processen bidra till större medvetande hos parterna om målgruppens behov 
genom metoden Tjänstedesign. Önskvärda effekter av processen är att samtliga 
aktörer ska dra nytta av de framtagna lösningar genom att införa dessa i sina 
organisationer och kunna erbjuda målgruppen ett bättre alternativ till rehabilitering 
än vad som existerar idag.  
 
Processen inledes med att involvera Försäkringskassan och Region Kronoberg som 
självklara parter i processen då dessa är viktiga aktörer under målgruppens 
rehabilitering och tillfrisknande. Efter mångårigt samarbete mellan kommunerna i 
Kronobergs län och Hälso-sjukvården kring personer med missbruk och psykisk 
ohälsa skapades i länet Integrerad mottagning. Förbundet visade initiativ till en 

585



 
Samordningsförbundet Värend –en rapport om processen Samsjuklighet och Sysselsättning 

 

19 
 

workshop med mottagningen för att belysa de framgångsrika samarbetsstrukturerna 
mellan parterna, men också för att identifiera de behoven och utmaningar som den 
nya verksamheten står inför i sitt arbete. Det som lyftes i workshopen var att det 
finns en antagande bland professionella om att det krävs absolut drogfrihet för att 
personer med denna problematik ska få tillgång till sysselsättning. Det som 
diskuterades också är att beslutstiden för att få någon form av sysselsättning är lång 
vilket sänker motivationen och ökar risken för återfall. I workshopen lyfts att det 
råder okunskap kring vad andra parter kan erbjuda för målgruppen, detta på grund 
av att det skiljer sig mycket mellan insatserna i de olika kommunerna. Det kom upp 
att det finns även en viss okunskap kring regler och regelverk.  

Processen har bedrivits med grund i Tjänstedesignsmetoden för att identifiera 
målgruppens behov. Sju personer med egen erfarenhet av missbruk och psykisk 
ohälsa har intervjuats. Det som har framkommit i intervjuerna är att målgruppen 
definierar motivationen att förändra sin vardag som ”en färskvara” som i sin tur 
ställer krav på professionella att ta vara på den på bästa sätt och jobba främjande 
för att individen ska behålla den. Denna insikt har vidare agerat som utgångpunkt 
för arbetet i referensgruppen. Referensgruppen skapades augusti 2019 för att 
jobba vidare med motivationen hos målgruppen. Referensgruppen hade som roll 
att bidra med erfarenhet och kunskap kring målgruppens behov, samt identifiera 
förbättringsområden hos respektive part. Som resultat från deras arbete har 
skapats en prototyp av hjälpmedlet Min Bok som nu testas med ca 30 personer 
hos förbundets parter. Andra insikter från intervjuerna med målgruppen kommer 
tillvaratas vidare i arbetet inom ESF-projektet ”Sammansatt problematik i 
Kronoberg (SPIK)”. Processen kommer begränsa sitt arbete med intervjuerna för 
att undvika parallella processer då målgruppen omfattas i projektet SPIK. 

Under 2020 har fokus varit att driva på aktivt arbetet kring specificering av 
innehållet i stegförflyttningen hos målgruppen. Förstudien från 2018 identifierade 
en glapp vid målgruppens övergång mellan parterna. Detta kräver i sin tur 
standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer inom 
respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet).  

I januari 2020 tog styrelsen beslut i enighet med utvecklingsgruppen att skapa en 
arbetsgrupp för processen för att möjliggöra större delaktighet för samtliga parter 
och för att gemensamt titta närmare på rutinerna i samverkan mellan parterna. I 
gruppen ingick alla medlemsparter, dock den kommunala verksamheten ska 
presenteras utifrån Alvesta kommun för att förenkla processen och för att bespara 
resurser från andra kommuner. Då Regionen och Försäkringskassan var nya parter i 
processen, Arbetsförmedlingen omorganisation samt påverkan på parterna utifrån 
Covid-19 krävdes en tydliggörande kring parternas uppdrag och beskrivning av 
nuläge. Arbetsgruppen träffades något senare än planerat där bidragande orsak har 
varit pandemiutbrott i samhället, en hastig förändring i belastning hos parterna samt 
begränsningar i digitala lösningar i genomförandet av mötena. Gruppen träffades i 
juni 2020 och sedan ytterligare fyra gånger under 2020. Under dessa träffar 
påbörjades arbete med att beskriva myndigheternas uppdrag och definiera 
beröringspunkter mellan varandra. Målgruppens behov är många och komplexa 
vilket tvingade gruppen att försöka avgränsa sig i målgruppens beskrivning, samt 
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göra eftersöka möjlighet hos parterna att testa nya rutiner för enstaka individer. 
Diskussionerna har kretsat kring vad är önskad läge för de olika myndigheterna i 
arbetet med målgruppen.  

Nedan presenteras förslag på hur processens arbete ska bedrivas under år 2021. 
Förslagen presenterades för utvecklingsgruppen/styrgruppen 2021-01-22.  

 
Förslag till beslut är att förlänga processen med ett år för att  

 
a) kunna fortsätta det påbörjade arbete med arbetsgruppen då rutiner behövs i 

samverkan för att tillgodose målgruppens behov  

b) kunna fortsätta arbetet med referensgruppen med syfte att följa upp och 
utveckla Min Bok 

 
 
Övergripande syfte/mål/målgrupp 
Att övergripande och genom samverkan utveckla och standardisera ett arbetssätt, 
rutiner och riktlinjer för att öka samsynen kring individens övergångar mellan 
aktörerna för individer i ålder 18-64 som befinner sig i missbruk och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet) och som har svårt av olika anledningar att 
ta del av sedvanliga arbetsmarknadsinsatser. Målet är att målgruppen ska 
komma ut i meningsfull sysselsättning med långsiktigt mål att komma i 
förvärvsarbete/egen försörjning.  
 
Processmål  
Målet med ovannämnda förslag är att:  
 
Utveckla effektiva arbetssätt och finna struktur vid övergångarna 

Skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen  

 
Effektmål:    
Syftet med föreslagen processförlängning är att ta fram underlag:  

• som samtliga Samordningsförbundet Värdens aktörer bidrar till och drar 
nytta av.  

• som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, skapar för målgruppen 
”personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa (samsjuklighet)”, 
smidig övergång mellan parterna  
 

Arbetssätt/metoder: 
Processledaren tillsammans med utvecklingsgrupp/styrgrupp och 
referensgrupp/arbetsgrupp ska:  

• arbeta med att ta fram konkreta förslag på lösningar för att underlätta 
stegförflyttningen för målgruppen inom förbundets parter 

 
Avgränsningar: 
Processen ska fokusera lokalt och endast beröra arbetet i det identifierade glappen 
som framgår i förstudien.  
 
Processuppföljning:   
Under processtiden kommer processledaren att rapportera till 
utvecklingsgruppen/styrgruppen. Processledare och utvecklingsgruppen/styrgrupp 
rapporterar i sin tur till samordningsförbundets styrelse. 
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Implementeringsplan:  
Utvecklingsgruppen/styrgruppen och processledaren ansvarar för att föreslå 
implementeringsplan under och efter avslutad processtid. Möjligheten till 
implementering av processens resultat ökar väsentligt om implementeringsplan finns 
från start och de ingående parterna på något sätt bidrar med resurser redan från 
början. 
 
Riskanalys:   

• Risken är att processen tappar fart om inte parterna är aktiva och vill 
samverka 

• Risken är att processen inte blir beviljad medel av samordningsförbundet 
och därmed inte kan fullföljas det påbörjade arbetet 

• Risken är även att tidsåtgången och takten för processens arbete är för snäv 
för att resultatet ska motas och implementeras inom respektive part i 
förstudien  
 

Processbudget:  
Uppskattad tid för genomförande av de båda förslagen är processledare på 35%, samt 
tillfällig tjänst på 5 % under sex månader för uppföljningen av Min Bok. Sammanlagt 
lönekostnad (inkl PO-tillägg) för året är 300 000 kr, samt 30 000 kr för 
tryckupplagga av Min Bok.  
 
Uppföljning/Utvärdering:   
Utvecklingsgruppen/styrgruppen och processledaren ansvarar för att föreslå upplägg 
av utvärdering /uppföljning av processen.  
 
Förbehåll:  
Eventuell förändring av processinnehåll eller processavslut i förtid, kan initieras av 

både 
Samordningsförbundet Värends styrelse och av processägare och ska kommuniceras 
sinsemellan.  
 
Lagar och förordningar:  
Samtliga samverkande parter ansvarar för att gällande lagar, förordningar, 
föreskrifter och egna riktlinjer följs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Samordningsförbundet Värend  
Författare: Aleksandra Karlsson  
Datum: 2021-03-12
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Årsredovisning 2020- Kosta köpmanshus AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot 
information om årsredovisningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kosta köpmanshus 
AB.  
 
Beslut om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen 
fattas av bolagsstämma.  
 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Kosta köpmanshus AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisorer 
 

 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 107 Dnr 2021/197-1.6.3 
 

Godkännande av avtal för nya 
intressenter i HUL 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avtal mellan Lönenämnden HUL och  
1. Högsby Bostads AB  
2. AB Uppvidingehus 
 
Ärendebeskrivning 
Lönenämnden HUL har tagit fram avtalsförslag för två nya 
intressenter, Högsby Bostads AB och AB Uppvidingehus. Förslaget är 
en kopia av det ursprungliga avtal som plockats fram och tidigare 
använts av Lönesamverkan HUL när nya kommunala bolag anslutit 
sig till samverkan. Enligt samverkansavtalet ska kommunfullmäktige 
i respektive kommun godkänna nya intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Protokollsutdrag Lönenämnden HUL 2020-12-07 § 36 
Avtal HUL – Högsby Bostads AB 
Avtal HUL- Uppvidingehus AB 
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Kommunstyrelsen 

2021-05-17

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Godkännande av avtal för nya intressenter i 
HUL 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna avtal mellan Lönenämnden HUL och  
1. Högsby Bostads AB  
2. AB Uppvidingehus 
 
Ärendebeskrivning 
Lönenämnden HUL har tagit fram avtalsförslag för två nya 
intressenter, Högsby Bostads AB och AB Uppvidingehus. Förslaget 
är en kopia av det ursprungliga avtal som plockats fram och 
tidigare använts av Lönesamverkan HUL när nya kommunala 
bolag anslutit sig till samverkan. Enligt samverkansavtalet ska 
kommunfullmäktige i respektive kommun godkänna nya 
intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Lönenämnden HUL 2020-12-07 § 36 
Avtal HUL – Högsby Bostads AB 
Avtal HUL- Uppvidingehus AB 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 108 Dnr 2021/107-1.2.7 
 

Återrapportering systematiskt 
arbetsmiljöarbete för bolagen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att 
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som 
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  

 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det 
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen och 
nämnder samt kommunala helägda bolag. Vid redovisning 2021-05-
11 saknades bolagen, nu kompletteras ärendet med AB Lessebohus 
och Lessebo Fjärrvärme AB. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Rapport AB Lessebohus 
Rapport Lessebo Fjärrvärme AB 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-11 § 106 
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Kommunstyrelsen 

2021-05-17

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Återrapportering systematiskt 
arbetsmiljöarbete för bolagen 
 
Förslag till beslut 
Notera informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att 
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som 
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  

 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det 
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen 
och nämnder samt kommunala helägda bolag. I april saknades 
bolagen, nu kompletteras ärendet med AB Lessebohus och Lessebo 
Fjärrvärme AB. 
 
 

Christina Nyquist 
Kommunchef   
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

 

 

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR AB Lessebohus april 2021 

 

Verksamhet:  

 

 
 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i %:  Behörigheter till systemet saknas fn 

 
Frisknärvaro Behörigheter till systemet saknas fn 

Arbetsskador och tillbud Bevakas veckovis i möte med skyddsombud och företagsledning. Ett ärende rapporterat i AMV – 
avskrivet.  

Hot och våld Inget att rapportera 

Kränkande särbehandling Inget att rapportera 

Arbetsbelastning Bevakas veckovis i möte med skyddsombud och företagsledning.  

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömning i samband med Organisationsförändring 1 maj 2021. Kontinuerlig 
riskbedömning  i samband med Coronapandemin. Bedömningar av Distansarbete 
genomfört. 

Delegationer Under framtagande i samband med ny organisation 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Under framtagande i samband med ny organisation  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  
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SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR Lessebo fjärrvärme AB 

 
Verksamhet: Lessebo Fjärrvärme AB 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  <1% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro >99 

Arbetsskador och tillbud 0 
Hot och våld 0 
Kränkande särbehandling 0 
Arbetsbelastning 0 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt 1 
Delegationer 0 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-11

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 106 Dnr 2021/107- 
 

Återrapportering systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att 
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som 
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  

 
Kommunchefen ansvar för arbetsmiljöfrågorna inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har inte 
delegerat uppsiktsplikten till kommunchef utan enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2014-02-11, Dnr 2013.310-10 ”för att förtydliga och 
förstärka detta uppsiktsansvar ger kommunstyrelsen kommunchefen 
kontrollansvar för nämnder och helägda bolag”. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ingår även i kommunstyrelsens uppsiktsansvar för 
nämnder och helägda bolag. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det 
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen och 
nämnder samt kommunala helägda bolag. Bolagen återkommer i maj. 
 
Kommunchef Christina Nyquist redogör kort för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete Socialnämnden 
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete Barn- och 
utbildningsnämnden 
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete Kommunstyrelsen 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-27 § 74 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-25

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 109 Dnr 2021/174-1.8.2 
 

Redovisning av genomförd arkivtillsyn 
2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Arkivinspektioner ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn, där 
Sydarkivera ansvarar för Lessebo kommuns räkning. Tillsynsarkivarie 
anställd hos arkivmyndigheten besöker och granskar 
informationsförvaltningen, för 2021 besöktes kommunstyrelsens 
förvaltning, med specifik inriktning på kultur- och fritid. Efter 
genomförd arkivinspektion sammanställs en åtgärdsplan som 
redovisas för arkivmyndigheten. 
 
Tillsynen genomfördes 2021-05-03 för verksamhetsområdena kultur- 
och fritid samt särskild dataskyddsuppföljning för 
biblioteksverksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan från tillsyn 2021, Sydarkivera 
Dataskyddstillsyn 2021, Sydarkivera 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
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Redovisning av genomförd arkivtillsyn 2021 
Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Notera informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Arkivinspektioner ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn, där 
Sydarkivera ansvarar för Lessebo kommuns räkning. 
Tillsynsarkivarie anställd hos arkivmyndigheten besöker och 
granskar informationsförvaltningen, för 2021 besöktes 
kommunstyrelsens förvaltning, med specifik inriktning på kultur- 
och fritid. Efter genomförd arkivinspektion sammanställs en 
åtgärdsplan som redovisas för arkivmyndigheten. 
 
Tillsynen genomfördes 2021-05-03 för verksamhetsområdena 
kultur- och fritid samt särskild dataskyddsuppföljning för 
biblioteksverksamhet.  
 
Inga föreläggande gjordes, utan Lessebo kommun bedömdes ha ett 
gott arbete. Vissa förbättringar föreslås, exempelvis kopplat till 
rutiner för e-post och förvaring av pappershandlingar, som 
verksamheten redan idag arbetar aktivt med. 
 
Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan från tillsyn 2021, Sydarkivera 
Dataskyddstillsyn 2021, Sydarkivera 
 

Beslutet skickas till 
Sydarkivera 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Åtgärdsplan 
Planerad tillsyn 2021 
verksamhetsområde Kultur och fritid 
Lessebo kommun 
2021-05-03 
SARK/2021:41 
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE 

SIDA | 1

Åtgärdsplan vid arkivinspektion 
Arkivinspektioner ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn. Tillsynsarkivarie anställd hos 
arkivmyndigheten besöker och granskar informationsförvaltningen hos en myndighet 
(nämnd eller bolag). Efter genomförd arkivinspektion sammanställs en åtgärdsplan som 
redovisas för arkivmyndigheten. 
 
 
Organisation: 
Lessebo kommun 
Myndighet: 
Kommunledningsförvaltningen 

Inspektionsdatum: 
2021-05-03 

Medlemssamordnare: 
Mikaela Larsson 
mikaela.larsson@sydarkivera.se 
0472 – 39 01 55 

Deltagare vid tillsyn: 
Sara Nilsson, kanslichef 
Sara.Nilsson@lessebo.se  
Johanna Stjärnebring, kultur- och 
fritidskonsulent 
Johanna.Stjarnebring@lessebo.se  
Cecilia Ungerbäck Smith, 
bibliotekschef 
Cecilia.UngerbackSmith@lessebo.se  
Jenny Ramnér, kultur- och fritidschef 
Jenny.Ramner@lessebo.se  

Samlat intryck 
Tillsynsarkivariens sammanfattande intryck (både positivt och 
negativt) och slutsatser om informationsförvaltningen. Notera även 
eventuella förbättringsområden. 
 
Enkätsvar har inkommit från samtliga kultur- och fritidsverksamheter 
genom kultur- och fritidskonsulent. Kulturskolan ligger under Barn- och 
utbildningsnämnden som hade tillsyn 2019. 
 
Analysen av enkätsvaren har legat till grund för tillsynsbesökets innehåll 
och de frågor som lyfts och diskuterats i samband med detta, samt för 
denna åtgärdsplan. Ingen besiktning av närarkiven kunde göras eftersom 
tillsynen genomfördes via webben. 
 

621

mailto:mikaela.larsson@sydarkivera.se
mailto:Sara.Nilsson@lessebo.se
mailto:Johanna.Stjarnebring@lessebo.se
mailto:Cecilia.UngerbackSmith@lessebo.se
mailto:Jenny.Ramner@lessebo.se


DOKUMENTNAMN: ÅTGÄRDSPLAN 

VERSION: 0.1 DNR: SARK/2021:41  DATUM: 2021-06-02 HANDLÄGGARE: MIKAELA LARSSON  

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE 

SIDA | 2

Vid tillsynstillfället deltog kanslichef, kultur- och fritidskonsulent, 
bibliotekschef och kultur- och fritidschef.  
 
Tillsynstillfället gav ett mycket gott intryck.   
Myndigheten har en beslutad arkivorganisation, och man har därför bra 
koll på vem som är arkivansvarig och arkivombud.  
 
Informationshanteringen hos myndigheten är mycket bra och man har 
genomfört ett omfattande arbete kring informationshanteringsplan och 
arkivbeskrivning. De har för informationshanteringsplanen använt 
Sydarkiveras VerkSAM-mall. Man har också antagit särbeslut gällande 
gallring av information av ringa betydelse utifrån Sydarkiveras VerkSAM 
Skräp. Man gallrar i mån av tid, dock ej i verksamhetssystemen som inte 
har någon gallringsfunktion för detta. 
 
Lessebo kommuns kultur- och fritidsverksamhet har god kännedom om 
systemen man använder och vilken typ av information som hanteras i de 
olika systemen, samt i vilka system man hanterar sekretessbelagd 
information, men det är inte nedskrivet. Däremot finns det nedskrivet 
vilka system som hanterar personuppgifter. De använder sig av Evolution 
som diariesystem, samt ett antal olika verksamhetssystem, vilket utifrån 
enkätsvar verkar fungera bra. 
 
Rutiner för postöppning fungerar bra, man har fullmakt för post 
inkommen på papper, dock ej för e-post, vilket rekommenderas. Post 
som skickas till myndigheten registreras, däremot är det svårt att hålla 
koll på vad som registreras av det som skickas till enskild handläggare. 
Verksamheten tycker själva att rutiner för registrering funkar okej, och att 
utmaningen finns i ovan nämnda rutiner för att få handläggare att 
registrera e-post som skickas direkt till dem.  
 
Det finns inget inriktningsbeslut för helt digital ärendehantering idag, 
däremot finns e-tjänster riktade till allmänheten. Lessebo kommun är i 
förstudiestadiet för att titta på övergång till helt digital ärendehantering, 
men då behövs eventuellt ett nytt ärendehanteringssystem, som man nu 
försöker kolla upp.  
 

622



DOKUMENTNAMN: ÅTGÄRDSPLAN 

VERSION: 0.1 DNR: SARK/2021:41  DATUM: 2021-06-02 HANDLÄGGARE: MIKAELA LARSSON  

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE 

SIDA | 3

Man skannar handlingar fortlöpande, men har inga fastställda rutiner för 
detta. Dock anser man att rutinerna som finns fungerar bra.  
Ordningen i närarkiven är bra, men man anser att man behöver en bättre 
förvaringslösning då det mesta tidigare förvarats på tjänstemäns rum i 
bokhyllor. Arbete med att flytta information från tjänsterum till närarkiv 
pågår. Låsfunktionen i närarkivet funkar inte optimalt, men är något som 
verksamheten vet om och ska titta på.   
 
Leverans till analogt slutarkiv fungerar bra, de handlingar som levereras 
dit är mestadels protokoll och bidragsansökningar.  
 
Hantering av informationen som kommer in eller upprättas vid 
evenemang och aktiviteter fungerar bra, egenproducerat material bevaras 
först hos biblioteket och sedan i närarkiv. Registrering av ansökningar av 
föreningsbidrag fungerar väl. 
 
Biblioteksverksamheten har mycket bra rutiner för att hantera 
låntagarinformation, även för personer med skyddad identitet.  
Lokalbokningar görs i bokningsprogrammet FRI. Man hanterar det även 
analogt.  
 
Överlag har Lessebo kommuns kultur- och fritidsverksamhet mycket bra 
koll på sin informationshantering. Man vet var utmaningar och möjlighet 
till förbättring finns och detta är man mycket villig att ta tag i.  

Identifierade avvikelser 
Konstaterades några avvikelser? (myndigheten bryter mot lag eller 
förordning) 
☒    Nej Om inga avvikelser konstaterades är åtgärdsplanen klar.     
       Åtgärdsplanen diarieförs och publiceras.  

Rekommendation 

(förslag till förbättringar m.m. för att effektivisera organisationen) 
Medlemssamordnaren föreslår följande: 

 Skriv ned vilka system som hanterar sekretessbelagd information 
 Försök att fastställa rutiner för skanning, gärna innan ni övergått 

till helt digital informationshantering.  

623



DOKUMENTNAMN: ÅTGÄRDSPLAN 

VERSION: 0.1 DNR: SARK/2021:41  DATUM: 2021-06-02 HANDLÄGGARE: MIKAELA LARSSON  

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE 

SIDA | 4

 Börja arbeta för att få handläggare att registrera e-post som 
tillhör ärenden. Få dem gärna att delta i Sydarkiveras utbildningar 
om offentlighet och sekretess samt grundutbildningar. 

 Om ni anser att era närarkivslösningar inte är bra, gör gärna vår 
självvärdering av arkivlokaler som finns på vår wiki. Fortsätt flytta 
material från era tjänsterum till närarkiv om möjligt. Annars, 
investera i bra arkivskåp till den information ni behöver arbeta 
med ofta och därför är praktiskt att ha kvar på rummet.  

 Sträva mot att börja arbeta så digitalt ni bara kan. Bra att ni gör 
en ordentlig förstudie. Gå gärna på vår registratorsträff den 25 
maj som fokuserar på hur man börjar jobba digitalt. 

 

 
 
Åtgärdsplanen översänd till berörd chef, datum: 2021-05-04 
 
Mikaela Larsson 
Arkivarie
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Stickprovskontroll av dataskyddse�erlevnad
2021
Enligt art 39 GDPR ska dataskyddsombudet bland annat övervaka efterlevnaden av GDPR och annan 
dataskyddslagstiftning hos den personuppgiftsansvarige. Inom en kommun, region, kommunalförbund 
eller kommunalt bolag är varje nämnd och styrelse personuppgifts-ansvarig för sin verksamhet. 

Följer den personuppgiftsansvarige inte dataskyddslagstiftningen riskerar man att enskildas rätt till 
skydd av personuppgifter kränks. Personuppgiftsansvarig riskerar att behöva betala skadestånd eller 
sanktionsavgifter om man bryter mot GDPR.  

Datainspektionen är nationell tillsynsmyndighet och är också den myndighet som beslutar om 
sanktionsavgifter. 

Kontrollen av efterlevnaden av GDPR görs i olika moment.  

Dataskyddsteamet tar fram en årlig självvärderingsenkät som varje personuppgiftsansvarig ska besvara. 
Personuppgiftsansvarig får från dataskyddsteamet återkoppling i form av en rapport från kontroll av 
dataskyddsefterlevnad med en sammanvägd bedömning och förslag till vad man behöver arbeta vidare 
med. Rapporten från kontroll av dataskyddsefterlevnad bygger på de svar som lämnats av representant 
för personuppgiftsansvarig. 

Medlemssamordnarna inom Sydarkivera genomför en stickprovskontroll i samband med den årliga 
tillsynen av arkiv- och informationshantering i verksamheterna. Kontrollen gäller för de medlemmar som 
är anslutna till tjänsten gemensamt dataskyddsombud. Stickprovskontrollen görs med stöd av detta 
dokument.  

I samband med tillsynen för arkiv- och informationshanteringen ställs ett antal frågor med koppling till 
det verksamhetsområde tillsynen gäller. Personuppgiftsansvarige ska kunna visa upp efterfrågade 
dokument, lämna information eller på annat sätt beskriva hur arbetet går till. Dokumentationen från 
stickprovskontrollen görs av medlemssamordnaren och skickas till berörd part.
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Fokusområde - biblioteksverksamheten
Aktuellt tillsynsområde för 2021 är kultur och fritid och omfattar följande verksamheter:  
• Kulturverksamhet 
• Bibliotek 
• Museer 
• Enskilda arkiv 
• Musik och teater 
• Kulturskola 
• Fritid 
• Rekreationsområden 
• Idrottsanläggningar och arenor 
• Föreningsstöd och utmärkelser 
• Kulturmiljövård 

Vi har i denna stickprovskontroll valt att fokusera på biblioteksverksamheten eftersom det är den enda lagstadgade 
verksamheten.  

Ja, på kommunens hemsida

Ja, på bibliotekets egen hemsida

Nej

Vet inte

Dataskyddsredogörare eller biträdande dataskyddsredogörare som ingår i den lokala
dataskyddsorganisationen

Har utsedda personer inom biblioteksverksamheten som ingår i den lokala
dataskyddsorganisationen, men använder ingen särskild benämning

Har inga utsedda personer som jobbar med dataskydd inom biblioteksverksamheten

Vet inte

Övrigt: Bibliotekschef och bibliotekarie jobbar med dessa frågor.

1. Kontaktuppgift till dataskyddsombud
Det är viktigt att kontaktuppgifter till dataskyddsombudet går att hitta – kan ni visa kontaktuppgifterna till
dataskyddsombudet på er webbsida?

2. Lokal dataskyddsorganisation inom biblioteksverksamheten
Biblioteksverksamheten behandlar ett stort antal personuppgifter i sin verksamhet. För att utföra dataskyddsarbetet
behöver det finnas utsedda personer som jobbar med dataskydd i praktiken. Kan ni visa/beskriva vilka rollerna är och
vilka deras uppgifter är? Markera relevanta val
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Går årligen igenom risk- och konsekvensanalysen för personuppgifter i bibliotekets verksamhet. 
Uppdaterar rutiner när dessa behöver förändras. 

Ja

Nej

Vet inte

Övrigt:

Ja

Nej

Övrigt:

Ja

Nej

Övrigt:

Beskrivning av arbetsuppgifter:

3. Information till registrerade i samband med att personuppgifter samlas in från den
registrerade enligt art 13 GDPR
Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in från den registrerade ska den personuppgiftsansvarige
lämna särskilt uppräknad information till den registrerade i enlighet med art 13. Har ni på biblioteket tagit fram sådan
information som ni lämnar i samband med att man som enskild ansöker om lånekort?

Om JA, kan ni visa upp den informationen?

4. Registerförteckningar
Att ha registerförteckning är ett grundläggande krav på personuppgiftsansvarig. Kan ni visa er nämnds
registerförteckning?
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Utlåning av böcker

Utlåning av medier mot betalning

Utlåning av medier till personer med funktionsnedsättning

Hantering av besöksdatorer

Hantering av låntagare med skyddad identitet

Fjärrlån

Övrigt:

Ja

Nej

Vet inte

Övrigt:

Digitala rutiner med stöd i bibliotekssystemet

En blandning av digitala rutiner och manuella rutiner

Enbart manuella rutiner

Övrigt:

Vilka av följande områden finns med i registerförteckningen?

5. Risk och konsekvensbedömning
Om man bedömer att en behandling av känsliga personuppgifter sannolikt leder till en hög risk för enskildas fri- och
rättigheter ska man göra en risk- och konsekvensbedömning. Utlåning sker till barn, personer med skyddad identitet,
personer med funktionsnedsättningar etc. Har ni gjort en risk- och konsekvensbedömning för hantering av
låntagaruppgifter?

6. Hantering av låntagare med skyddad identitet
Vad har ni för rutiner för hantering av låntagare med skyddad identitet?
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Rutin för hantering av låntagare med skyddad identitet i BOOK-IT  

För att inte riskera att låntagare med skyddad identitet får bekymmer på grund av att de registrerar sig 
som låntagare är det viktigt att biblioteket har formulerade och kommunicerade rutiner för hur dessa 
låntagares uppgifter ska hanteras.  

Ett sätt att hantera detta kan vara följande:  
Låntagaren registreras med personnummer men inga övriga personliga uppgifter som namn och adress 
registreras  
 I efternamnsfältet anger man "Personuppgift skyddad"  
Som bostadsadress anger man lämpligen "Åter avsändaren" så kommer eventuella påminnelser och 
andra pappersutskick i retur  
Om man har SPAR kommer låntagaren att få sparkod 76, "Personuppgifterna har sekretesskyddats". 
Inga namn eller adressuppgifter kommer att registreras  
Om låntagaren har en e-postadress så ökar möjligheterna till direkt kommunikation till låntagaren 
Om låntagaren saknar e-postadress finns möjlighet att skatteverket kan vidarebefordra till exempel 
räkningar till låntagaren genom att man skickar breven till skatteverket med uppgift om vilket 
personnummer det gäller.  

Vill låntagaren absolut inte uppge personnr. eller inte har fullständigt personnr.  
Gör så här:  
 I efternamnsfältet anger man "Personuppgift skyddad"  
I förnamnsfältet kan man ange ett namn de själva kallar sig.  
Som bostadsadress anger man lämpligen "Åter avsändaren" så kommer eventuella påminnelser och 
andra pappersutskick i retur.  
Om låntagaren har en e-postadress alt. tfn-nr så ökar möjligheterna till direkt kommunikation med 
låntagaren när det gäller reservationsmeddelanden och påminnelser. 

Ja

Nej

Övrigt: har inte fått några rapporter om att det skett incidenter.

Beskriv era rutiner

7. Personuppgiftsincidenter
Enligt GDPR ska personuppgiftsincidenter dokumenteras oavsett om de ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller ej.
Den vanligaste incidenten som inträffar är att e-post kommer till fel mottagare. Dokumenterar ni de
personuppgiftsincidenter som inträffat inom biblioteket?
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Särskilt IT-stöd för dataskydd

Allmänt ärende- och dokumenthanteringssystem

Övrigt: Tydligare rutin för incidenter kan behövas och rutin för dokumentering av dessa.

Ja

Nej

Övrigt:

När en anställd avslutat sin anställning plockas personens inlogg i systemet bort. Systemadministratör 
har ansvar för detta.  

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Om JA, var dokumenterar ni inom biblioteket era personuppgiftsincidenter som inträffat?

8. Behörighetsstyrning
I samband med att ny personal anställs eller slutar eller när en anställd byter arbetsuppgifter finns behov av att se över
den anställdes behörigheter i bibliotekssystemet. Har ni rutiner för hur behörigheter i bibliotekssystemet tilldelas och
avslutas?

Om JA, beskriv rutinerna.

Övriga kommentarer om hanteringen av personuppgifter inom biblioteksverksamheten

 Formulär
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-07

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2021-06-08 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar information till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter 
mm för kommunstyrelsen. Denna gång har följande inkommit för 
delgivning 
 
Wexnet   Årsredovisning 2020 
 
Myndighetsnämnden Delårsrapport 2021-04     

och beslut 2021-05-10 
 
VoB Kronoberg Protokoll 2021-02-22 
 Protokoll 2021-05-10 
 
Sydarkivera Förbundsfullmäktige 

protokoll 2021-04-09 §2 
budget, ekonomiska 
rapporter och bokslut 
2020 

 Årsredovisning inkl 
revisionsrapport 2020 

 
Socialnämnden Delårsrapport 2021-04 

inklusive beslut 2021-05-
12 

 
Överförmyndarnämnden  Protokoll 2021-05-11 
östra Kronoberg 
 
Samordningsförbundet Värend Protokoll 2021-04-16 
 
HUL-lönenämnd Protokoll 2021-05-06 
 
VoB Syd Årsredovisning 2020 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-05-07

 

Kommunledningskontor Demokratideklaration 
signerad Lars Altgård, 
KSO 

 
Sa,hällsbyggnadsnämnden Protokoll 2021-05-17 och 

delårsrapport 2021-04 
 
 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator, Kommunledningsförvaltningen 
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Utbyggnaden av ett fibernät i Växjö påbörjades 
redan 1995 och under 1997 påbörjades ut-
byggnaden av det öppna stadsnätet. Idag finns 
Wexnet både i större och mindre orter samt 
i en stor del av landsbygden. I vårt nät väljer 
kunden själv tjänster utifrån sina önskemål och 
behov. Fri konkurrens råder mellan de leveran-
törer som finns i Wexnets nät vilket leder till 

bättre service, lägre priser och ett ständigt för-
bättrat utbud. Den 1 maj 2013 bildades Wexnet 
AB och bolaget äger bredbandsinfrastruktur i 
de fyra kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd 
och Växjö. Under 2020 har anslutningstakten 
varit fortsatt hög, och vid slutet av året fanns 
närmare 38 000 anslutningar i nätet.

KORT OM WEXNET
Vår affärsidé bygger på att genom småländsk klurighet och en
öppen fiberinfrastruktur skapa samhällsnytta till företag och hushåll
i regionen. Genom ett nära samarbete med kunder, entreprenörer
och leverantörer skapar Wexnet en lönsam och kostnadseffektiv
öppen fiberinfrastruktur i regionen. Vår vision är att vår öppna
fiberinfrastruktur skapar samhällsnytta för alla.

2013 bildade Växjö Energi, Alvesta Elnät, Tingsryds Energi och Lessebo Fastigheter ett 
gemensamt regionalt bolag – Wexnet AB. Genom vår öppna fiberinfrastruktur skapas 
samhällsnytta för företag och hushåll.

TILLSAMMANS UTVECKLAR VI WEXNET

100 % ALVESTA ELNÄT AB

100 % TINGSRYD KOMMUNFÖRETAG AB

100 % VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB

100 % ALVESTA ENERGI AB

100 % TINGSRYD KOMMUN

100 % VÄXJÖ KOMMUN

100 % LESSEBO KOMMUN

100 % ALVESTA KOMMUNFÖRETAG AB

100 % ALVESTA KOMMUN

BREDBAND I 
VÄREND AB

TINGSRYD 
ENERGI AB

10 %

8 % 5 %

77 % VÄXJÖ 
ENERGI

LESSEBO 
KOMMUN
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Tillgången till snabbt och stabilt bredband handlar i dag om livskvalitet, trygghet 
och affärsmöjligheter, både för privatpersoner och företag. Alla ska vara en del 
av det digitala samhället, oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. 

Den pågående Coronakrisen har kastat ytterligare ljus 
på vikten av att digitalisera. Under 2020 blev det tydli-
gare vilken roll snabbt bredband och digital teknik spelar 
i samhället. Det är, på samma sätt som elektricitet, ett 
grundläggande samhällsbehov. Stängda arbetsplatser och 
gymnasieskolor gör att vårt behov av en snabb och stabil 
uppkoppling ökar.

Nationellt mål uppnått
Vi på Wexnet känner ansvaret och gör vårt yttersta för 
att både utveckla befintligt fibernät och bygga ut nya 
områden. Under 2020 kunde vi glädjande nog utöka an-
slutningstakten för nya kunder samtidigt som vi uppnådde 
en viktig milstolpe; I vårt verksamhetsområde, våra fyra 
ägarkommuner tillsammans, lever vi nu upp till det natio-
nella bredbandsmålet för 2020 – 95 procent bredbands-
täckning på minst 100 Mbit/s. 

Det känns fantastiskt bra, men vi är inte nöjda. 2025 ska 
98 procent av hushållen och företagen ha en bredbands-
täckning med tio gånger högre kapacitet, 1 000 Mbit/s. 
Det är ett tufft mål, som redan i år förverkligades i 
Lessebo kommun. Hela fem år före utsatt plan! Vi är på 
god väg även i Växjö, Tingsryd och Alvesta, men ännu 
mer kan göras. Möjligheten att ta del av digitaliseringens 
förtjänster får inte bero på var man bor eller befinner 
sig. Därför jobbar vi koncentrerat och målinriktat med 
att utveckla kommunikationslösningar som lever upp till 
kommuninvånarnas behov.

Smarta sensorer skapar samhällsnytta
Utvecklingen av nya digitala tjänster sker i ett rasande 
högt tempo. Under 2020 har vi på allvar börjat dra nytta 
av några av de tekniska framsteg som vi lagt grunden 
för de senaste åren. Jag tänker framför allt på Internet 
of Things, IoT, där smarta sensorer kan användas för att 
förbättra drift, underhåll och planering inom alla sam-
hällssektorer. 

I Växjö har Wexnet bland annat arbetat med att förverk-
liga en behovsanpassad tömning av sopkärl. 400 sopkärl 
runt om i kommunen har försetts med trådlösa sensorer 
som meddelar när kärlen börjar bli fulla. Genom att tömma 
dessa först när det behövs, sparas både tid, pengar och 
miljö eftersom sopbilarna använder mindre bränsle och 
medarbetarna kan planera sina insatser ännu bättre.

Tillsammans med Tingsryds kommun har vi satsat på 
smart sensornät. Det innebär att Tingsryd blir en av de 
första landsbygdskommunerna i Sverige med en beräknad 
täckning av smart sensornät på över 80 procent. Spännande, 
eller hur? Automatisk avläsning av vattenmätare och kon-
troll av livbojar och brunnslock är bara några möjliga över-
vakningsområden. Här finns stora effektiviseringar och 
kostnadsbesparingar att göra, inte minst inom offentlig 
sektor. Den smarta sensortekniken är tillämpbar överallt. 
Inte minst på landsbygden, då den har lång räckvidd, är 
batteridriven och kan placeras var som helst utan krav på 
elanslutning – mycket resurs- och kostnadseffektivt. 

Stabila leveranser 
2020 har varit ett intensivt och bra år för Wexnet. Trots 
stora utmaningar med pandemin har vi lyckats följa upp-
satt plan och kontinuerligt utvecklat vår verksamhet. 

För våra kunder är det alltid viktigt med tillförlitliga och 
trygga leveranser. Under året har vi därför fortsatt att 
löpande modernisera vårt befintliga fibernät med ny 
utrustning. Detta parallellt med att vi genomfört många 
utbyggnadsprojekt. Lessebo tätort, Skir, Tegnaby, Torps-
bruk, Mårslycke och Kojtet är bara några exempel där 
fiberutbyggnad genomförts 2020.

Leveranssäkerheten har varit stabilt hög under årets alla 
månader och landar på hela 99,991 procent för en genom-
snittlig kund hos oss. 

Det ökade intresset för fiber från Wexnet återspeglas i att 
vi ekonomiskt summerar ett år enligt plan, och faktiskt 
lite bättre än så. Det är viktigt och går hand i hand med 
fortsatt bredbandsutveckling.

Vi går in i det nya året med stor inspiration och ett lika stort 
engagemang. Det är en fantastisk känsla att få vara en del 
av våra kunders vardag, hemma och på företagen, och det 
vill vi fortsätta att vara. Vi ska satsa hårt för att nå de tuffa 
nationella utbyggnadsmålen 2025 och de kvarvarande två, 
tre procenten. Jag vill också passa på och säga tack till alla 
kunder, medarbetare och samarbetspartner som gjort en 
fantastisk insats under 2020. Tillsammans skapar vi förut-
sättningar för digitaliseringen och dess många möjligheter.

Erik Tellgren 
Vd, Wexnet

FIBER MÖJLIGGÖR, FÖR ALLA
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Mångmiljonprojekt för att utveckla  
smarta samhällsfunktioner
Om du fick välja, vad skulle du vilja koppla upp med trådlösa sensorer? EU-projektet 
DIACCESS är arenan som ska utveckla digitala lösningar för att effektivisera samhällets 
olika utmaningar. Växjö kommun är ansvarigt och samarbetar bland annat med oss på 
Wexnet, Vöfab, Företagsfabriken och Linnéuniversitetet. Målet är att, genom smart 
och hållbar digitalisering, öka livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och 
besökare.

Wexnet har primärt två roller. Den ena är att etablera en dataplattform som kan ses 
som hjärtat i den smarta staden. Den andra är en tjänst som både ska hjälpa till med 
att utveckla digitala prototyper och arbeta med data. Under 2020 har dataplattformen 
upphandlats, installerats och data har börjat samlas in. Projektet har en budget på 
cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet  
Urban Innovation Actions.

Vi kopplar upp sopkärl
Under året har vi på Wexnet arbetat tillsammans 
med SSAM, Växjö bostäder och Suez för att för-
verkliga en behovsanpassad tömning av sopkärl. 
400 sopkärl runt om i Växjö har försetts med 
trådlösa sensorer som meddelar när kärlen börjar 
bli fulla. Genom att tömma kärlen först när det 
behövs, sparas både tid, pengar och miljö efter-
som sopbilarna använder mindre bränsle.

Smart sensornät i Tingsryd
Tingsryds kommun och Wexnet satsar tillsammans 
på smart sensornät i kommunen. Det innebär 
att Tingsryd blir en av de första landsbygdskommu-
nerna i Sverige med en beräknad täckning av smart 
sensornät på över 80 procent. Med hjälp av smarta 
sensorer kan man till exempel styra gatubelysningen 
i kommunen, hålla koll på vattennivåer, livbojar och 
badtemperaturer.

– Att förutom bredband ha tillgång till den här 
tekniken, hoppas vi ska ge större möjligheter för 
människor och företag att leva, verka och utvecklas 
här i Tingsryd, säger Christer Kratz, kommunchef på 
Tingsryds kommun.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2020
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Modernisering av datacenter minskar 
energi användningen ytterligare
Som ett led i arbetet att minska klimatpåverkan har vi på Wexnet 
moderniserat vårt äldsta datacenter i syfte att öka energieffek-
tiviteten. Bland annat har vi installerat solceller på taket som 
vid full drift står för hälften av den eleffekt som behövs i data-
centret. Vidare har befintlig kyllösning bytts ut till fjärrkyla där 
även värme från datacentret kommer att återanvändas i nätet. 
Åtgärderna kommer leda till en halvering av energianvändningen 
för datacentret. Även driftsäkerheten kommer att förbättras som 
ett resultat av moderniseringen. 

Mer kapacitet i stadsnätet
I dag använder vi nätet mer än någonsin 
och allt fler tjänster och teknik kräver en 
riktigt bra uppkoppling för att fungera. Vi 
på Wexnet jobbar hela tiden med att öka 
kapaciteten i vårt fibernät för att möta våra 
kunders behov av ökad bandbredd. Under 
året har arbetet med att modernisera nätet 
med ny utrustning fortsatt för att säker-
ställa tillgängligheten och möta kundernas 
behov och förväntningar.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2020

Flera större utbyggnadsprojekt
Under 2020 har vi arbetat med flera stora utbyggnads-
projekt. Vi har bland annat färdigställt utbyggnaden 
av Lessebo tätort, Skir, Tegnaby, Jätsberg, Mårslycke, 
Torpsbruk, Kojtet och Hörda. Utbyggnad pågår för när-
varande i exempelvis Borlanda, Lammhult och Skruv.
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Styrelsen och verkställande direktören för Wexnet AB, med organisationsnummer 556923-9444, 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Wexnet AB, organisationsnummer 556923-9444, med säte 
i Växjö kommun, bildades 1 maj 2013 av Växjö, Alvesta, 
Tingsryd och Lessebo kommuner som genom sina kommu-
nala bolag överlåtit sina investeringar i infrastruktur för 
bredbandsverksamhet.

Bolaget ägs till 76,83 procent av Växjö Energi AB (556187-
5203), som i sin tur är helägt dotterbolag till Växjö 
Kommun  företag AB (556602-4641), båda bolagen med 
säte i Växjö kommun. De andra ägarbolagen är BIVA Bred-
band i Värend AB (556646-9143) 10,32 procent, Tingsryd 
Energi AB (556132-8013) 7,74 procent och Lessebo kom-
mun (212000-0613) 5,12 procent. Bolaget ingår i koncern-
redovisning som upprättas av Växjö Energi AB.

Wexnet AB ska vara en ledande aktör i regionen när det 
gäller infrastruktur för informationsöverföring. Wexnet 
erbjuder IT-kommunikation i ett öppet nät genom en väl 
utbyggd infrastruktur som gör regionen mer attraktiv att 
bo och bedriva näringsverksamhet i. I det öppna nätet 
agerar flera olika tjänsteleverantörer i syfte att öka valfri-
heten och konkurrensen.

Bolaget ska vila på affärsmässiga och hållbara grunder. 
Fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet ska genomföras så 
att synergieffekter uppnås såväl tekniskt som ekonomiskt 
för bolaget och för respektive ägare. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

För definitioner av nyckeltal, se Redovisningsprinciper. 

NYCKELTAL
Belopp i mkr (om inget annat anges)

2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 184 176 153 139 118

Resultat efter finansiella poster 43 36 34 17 14

Balansomslutning 645 595 527 470 403

Medelantal anställda 34 33 33 30 27

Avkastning på eget kapital (%) 16 16 19 12 12

Avkastning på totalt kapital (%) 8 8 8 6 6

Soliditet (%) 42 37 34 29 30

Investeringar 88 107 102 86 49

8    |    WEXNET AB ÅRSREDOVISNING 2020
640



 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Wexnet har kraftfullt fortsatt fiberutbyggnaden med ut-
byggnadsområden i samtliga fyra ägarkommuner. Vi har 
bland annat färdigställt utbyggnaden av Lessebo tätort, Skir, 
Tegnaby, Jätsberg, Mårslycke, Torpsbruk, Kojtet och Hörda.

Arbetet har även fortlöpt i EU-projektet DIACCESS som har 
som mål att genom smart och hållbar digitalisering öka 
livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och 
besökare. Dataplattformen är upphandlad, installerad och 
data har börjat samlas in.

Under 2020 har vi moderniserat vårt äldsta datacenter i 
syfte att öka energieffektiviteten och förbättra driftsäker-
heten. Vi har anslutit cirka 3 000 nya kunder och vid årets 
slut fanns cirka 38 000 kundanslutningar i nätet.

Förväntad framtida utveckling 
Wexnet ska bibehålla och utveckla ett bra samarbete med 
respektive ägarkommun och de allmännyttiga bolagen. De 
är samtidigt idag några av bolagets viktigaste kunder. Det 
öppna stadsnätet har stärkt förutsättningarna för att skapa 
en stark utveckling både ekonomiskt och utbyggnads-
mässigt. Täckningsgrad avseende tillgång till snabbt bred-
band, på 1000 Mbit/s, planeras för mer än 95 procent. Till-
gänglighetsmål, SLA, förväntas nå över 99,98 procent 2021. 

Icke-finansiella upplysningar
Inom mångfaldsarbetet arbetar vi aktivt med jämställd-
hetsfrågorna. Detta beaktas både på kort och på lång sikt.

Förändring av eget kapital (tkr)

Aktiekapital Överkursfond Balanserat  
resultat

Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 10 000 63 558 47 904 26 121 487

Disposition enligt beslut  
av årets årsstämma:

  26 -26 0

Erhållna aktieägartillskott   15 000  15 000

Årets resultat    291 291

Belopp vid årets utgång 10 000 63 558 62 929 291 136 778

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 62 929 222

överkursfond 63 557 830

årets vinst 290 648

126 777 700

disponeras så att i ny räkning överföres 126 777 700

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Ovillkorade aktieägartillskott på 15 000 tkr har erhållits 2018, 2019 och 2020. 3 000 tkr erhölls 2017 och 15 000 tkr erhölls 2016.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr Not
2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 184 388 175 998

Aktiverat arbete för egen räkning  3 501 2 273

Övriga rörelseintäkter 3 2 443 3 396

  190 332 181 667

   

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 4, 5 -66 104 -70 633

Personalkostnader 6 -24 565 -25 012

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -45 317 -40 338

Övriga rörelsekostnader  -1 500 -13

  -137 486 -135 996

Rörelseresultat 7 52 846 45 671

   

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter  77 69

Räntekostnader 8 -9 558 -9 729

  -9 481 -9 660

Resultat efter finansiella poster  43 365 36 011

   

Bokslutsdispositioner    

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan, Maskiner och inventarier  -43 000 -35 900

Resultat före skatt  365 111

   

Skatt på årets resultat 9 -74 -85

Årets resultat  291 26
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 5 237 4 745

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 541 316 466 575

Inventarier, verktyg och installationer 12 1 545 1 243

Pågående nyanläggningar 13 44 722 78 529

  592 820 551 092

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14, 15 100 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 510 0

Uppskjuten skattefordran  178 156

Andra långfristiga fordringar 17 0 146

  788 302

Summa anläggningstillgångar  593 608 551 394

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter  4 485 4 498

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  23 977 24 416

Fordringar hos koncernföretag  1 237 1 092

Övriga fordringar  1 749 1 915

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 19 837 11 542

  46 800 38 965

Kassa och bank  7 7

Summa omsättningstillgångar  51 292 43 470

    

SUMMA TILLGÅNGAR  644 900 594 864
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Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 19, 20   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  10 000 10 000

10 000 10 000

Fritt eget kapital    

Överkursfond  63 558 63 558

Balanserat resultat  62 929 47 904

Årets resultat  291 26

  126 778 111 488

Summa eget kapital  136 778 121 488

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på anläggningar, maskiner och inventarier 168 967 125 967

Långfristiga skulder 21, 22   

Skulder till koncernföretag  209 303 209 303

Övriga skulder  51 071 51 071

Summa långfristiga skulder  260 374 260 374

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit 22 22 803 38 313

Leverantörsskulder  19 634 16 666

Skulder till koncernföretag  12 197 11 240

Aktuella skatteskulder  72 80

Övriga skulder  5 220 5 149

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 18 855 15 587

Summa kortfristiga skulder  78 781 87 035

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  644 900 594 864

BALANSRÄKNING
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Belopp i tkr Not
2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster 24 43 365 36 011

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 46 817 40 303

Betald skatt  -105 -17

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  90 077 76 297

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Ökning (-)/Minskning(+) av varulager  13 -391

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -7 683 -2 431

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  7 263 -7 646

Kassaflöde från den löpande verksamheten  89 670 65 829

Investeringsverksamheten    

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -88 544 -105 750

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 294

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -610 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -89 154 -105 456

Finansieringsverksamheten    

Förändring checkräkningskredit  -15 510 24 627

Upptagna lån  0 0

Erhållna aktieägartillskott  15 000 15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -510 39 627

Årets kassaflöde  6 0

    

Likvida medel vid årets början    

Likvida medel vid årets början  1 1

Likvida medel vid årets slut  7 1

KASSAFLÖDESANALYS
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Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges

NOTER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med föregående år.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäk-
ter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas, med avdrag för rabatter.  

Försäljning av varor 
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när företaget har 
överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade 
med varornas ägande till köparen.  

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som 
intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller 
förbrukas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast 
pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från 
färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning).

Ränta 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknip-
pade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget 
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig 
del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till 
mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

 Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Byggnader och markanläggningar  20–25 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar  5–25 år 
– aktiv utrustning (5 år), teknisk utrustning (15 år),  
distributionsnät (25 år)
Inventarier, verktyg och installationer    3–10 år

Nedskrivningar – Materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksam-
heten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonte-
ringsränta som används är före skatt och återspeglar marknads-
mässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som 
avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de 
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid 
den senaste nedskrivningen har förändrats.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) 
i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen 
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört 
eller reglerats. Detsamma gäller de risker och fördelar som är 
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan 
part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella 
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 
den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstill-
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
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Värdering av finansiella skulder
Lång- och kortfristiga finansiella skulder redovisas till  
anskaffningsvärde.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk 
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten 
som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. 
Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket 
effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats 
samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhante-
ring och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumen-
terade senast när säkringen ingås.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller 
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer. 

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operatio-
nella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal 
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
lease tagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal 
som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella 
leasing avtal. Operationella leasingavtal, inklusive förhöjd första-
gångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och 
underhåll, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet 
beräknas enligt vägda genomsnittspriser. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa 
varorna till deras aktuella plats och skick. 

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för inne-
varande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatte-
pliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för vilka pensionspremier som betalas redovisas som 
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i 
resultaträkningen. 

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget 
uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på fram-
tida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om 
bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som 
intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräk-
ningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde. 

Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Totala tillgångar.

Medelantal anställda
Omräknat till antal heltidsarbetande.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget  
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag  
för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av  
balansomslutningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, 
baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och 
antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedöm-
ningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under 
rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och 
skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedöm-
ningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och anta-
ganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande 
risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästa räkenskapsår. 

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppkommit efter räkenskapsårets 
utgång.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2020 2019

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Anslutningsavgifter 31 250 33 185

Nätavgifter 133 184 121 195

Övrigt 19 954 21 619

 184 388 175 998

2020 2019

Inom ett år 511 509

Senare än ett år men inom fem år 511 1 019

 1 021 1 528

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 752 tkr (767 tkr). 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Not 3 Offentliga bidrag
Bidrag har erhållits från EU inom Readyprojektet med 675 tkr (3 100 tkr) och inom Diacces med 1 676 tkr (101 tkr).

Vi har fått ersättning med sänkt arbetsgivaravgift (pga Corona) med totalt 636 tkr (0 kr) samt ersättning för sjuklöne-
kostnader med 45 tkr (0kr).

Not 5 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta 
inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2020 2019

KPMG AB

Revisionsuppdrag  0 -21

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

  -21

PwC   

Revisionsuppdrag 69 44

 69 44

2018 års kostnader var övervärderade och rättades år 2019.
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Not 6 Anställda och personalkostnader

2020 2019

Medelantalet anställda   

Kvinnor 5 4

Män 29 29

 34 33

Löner och andra ersättningar   

Styrelse 169 185

Övriga anställda 17 445 17 000

 17 614 17 185

Sociala kostnader   

Pensionskostnader till styrelse 5 5

Pensionskostnader för övriga anställda 1 497 1 615

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 300 5 730

 6 802 7 350

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 24 416 24 535

2020 2019

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 17 % 14 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33 % 33 %

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 876 tkr 
(871 tkr) andra ledande befattningshavare än styrelse och VD.

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2020 2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 38 % 32 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 4 % 3 %

Bolaget är ett dotterföretag till Växjö Energi AB, org nr 556187-5203, som är ett helägt dotterföretag 
till Växjö Kommunföretag AB, org nr 556602-4641. Båda har sitt säte i Växjö kommun. 
Växjö Kommunföretag AB ägs till 100 % av Växjö kommun, org nr 212000-0662.
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2020 2019

Räntekostnader till koncernföretag 7 230 7 399

Räntekostnader till övriga ägare 2 007 2 058

Övriga räntekostnader 316 238

Valutakursdifferens 5 34

 9 558 9 729

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

2020 2019

Skatt på årets resultat   

Aktuell skatt -100 -52

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 26 -33

Totalt redovisad skatt -74 -85

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt

2020 2019

Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt  365  111

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -78 21,4 -24

Ej avdragsgilla kostnader 0,5 -2 2,9 -3

Justering avseende skatter för föregående år -3,1 11 0 0

Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler 1,4 -5 39,6 -44

Redovisad effektiv skatt 20,3 -74 64,0 -71

18    |    WEXNET AB ÅRSREDOVISNING 2020
650



Not 10 Byggnader och mark

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 814 6 225

Nyanskaffningar 891 589

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 705 6 814
  

Ingående avskrivningar -2 069 -1 703

Årets avskrivningar -399 -366

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 468 -2 069
  

Utgående redovisat värde 5 237 4 745
  

Varav bokfört värde mark 169 169

 169 169

Anskaffningsvärdet har minskats med offentligt bidrag från EU/Ready på 589 tkr som erhölls 2019, 
590 tkr som erhölls 2018, 858 tkr som erhölls 2016 och 529 tkr som erhölls 2015. 

Avskrivningstiden för:
Byggnader 25 år, markanläggningar 20–25 år.

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 654 339 565 555

Nyanskaffningar 42 004 50 433

Försäljningar/utrangeringar -4 476 0

Omklassificeringar 78 844 38 351

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 770 711 654 339

Ingående avskrivningar -186 654 -147 040

Försäljningar/utrangeringar 2 976 0

Årets avskrivningar -44 607 -39 614

Utgående ackumulerade avskrivningar -228 285 -186 654

Ingående nedskrivningar -1 110 -1 110

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 110 -1 110

Utgående redovisat värde 541 316 466 575

Anskaffningsvärdet har minskats med offentligt bidrag från:
EU/Ready på 3 602 tkr, 340 tkr som erhölls 2019, 657 tkr som erhölls 2018, 622 tkr som erhölls 2016 och 383 tkr som 
erhölls 2015. Jordbruksverket/Landsbygdsprogrammet på 6 602 tkr (0 tkr). Lessebo kommun på 1 338 tkr (0 tkr).

Avskrivningstiden för:
Aktiv utrustning 5 år, teknisk utrustning 15 år, distributionsnät 25 år.
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 218 2 950

Nyanskaffningar 612 189

Försäljningar/utrangeringar -11 -921

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 819 2 218
  

Ingående avskrivningar -974 -1 280

Försäljningar/utrangeringar 11 663

Årets avskrivningar -311 -358

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 274 -974

  

Utgående redovisat värde 1 545 1 243

Avskrivningstiden för: Inventarier 3–10 år

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Sankt Sigfrid kommunikation AB 100% 100% 1 000 100

    100

Org.nr Säte

Sankt Sigfrid kommunikation AB 559219-2685 Växjö

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 78 529 62 342

Omklassificeringar -78 844 -38 351

Nyanskaffningar 45 038 54 538

 44 722 78 529

Not 14 Andelar i koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0  

Inköp 100  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100  

Utgående redovisat värde 100  
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Not 17 Andra långfristiga fordringar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden, momsfordran 146 458

Avgående fordringar -146 -312

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 146

   

Utgående redovisat värde 0 146

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Aktieägartillskott Sydlänk AB

2020-12-31 2019-12-31

Inköp 510  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 510  

Utgående redovisat värde 510  
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter avseende nätavgifter 6 561 5 976

Upplupna intäkter avseende EU-bidrag 6 258 3 035

Övriga upplupna intäkter 899 262

Förutbetalda kostnader 6 119 2 269

 19 837 11 542

Not 19 Antal aktier och kvotvärde
(Angivet i styck resp kronor)

Antal aktier Kvotvärde

Namn

Antal aktier 1 000 000 10

 1 000 000

Not 20 Disposition av vinst eller förlust. Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 62 929

överkursfond 63 558

årets vinst 291

126 778

disponeras så att i ny räkning överföres 126 778
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Not 21 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen

Skulder till koncernföretag 40 000 40 000

 40 000 40 000

Förfaller senare än fem år efter balansdagen   

Skulder till koncernföretag 169 303 169 303

Övriga skulder 51 071 51 071

 220 373 220 373

Not 22 Koncernkonto

2020-12-31 2019-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 55 000 55 000

Utnyttjad kredit uppgår till 22 803 38 313

Bolaget är anslutet till ett koncernkonto där Växjö kommun är kontoinnehavare gentemot kreditgivande bank.
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalkostnader 2 628 2 590

Upplupna räntekostnader 2 423 2 058

Förutbetalda bredbandsintäkter 11 622 10 642

Förutbetalda bidrag 1 818 297

Övriga upplupna kostnader 364  

 18 855 15 587

Not 25 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 45 317 40 338

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 -48

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 1 500 13

 46 817 40 303

Not 24 Räntor och utdelningar

2020-12-31 2019-12-31

Erlagd ränta -9 773 -10 319

 -9 773 -10 319
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wexnet AB för 
år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 8-23 i detta 
dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Wexnet ABs finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för Wexnet AB.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen  
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och återfinns på sidorna 1–7. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap  
jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna  
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild  
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar  
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina utta-
landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta  
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten  
i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-
rens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Wexnet AB, org. nr 556923-9444
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jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-
rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Wexnet AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar  
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

 
Kristianstad den 24 mars 2020

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Myndighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-10

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 40 Dnr 2021/24-1.4.1 
 

Delårsrapport för myndighetsnämnden 
april 2021 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsrapporten för april 2021.  

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ekonomisk rapport samt 
kommentarer för myndighetsnämnden april 2021.  
 
I nuläget visar den politiska verksamheten ett positivt resultat på 21 
tkr. Förvaltningens bedömning är att detta resultat kan hållas under 
året. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport för myndighetsnämnden april 2021 daterad 2021-05-
07 
Tjänsteskrivelse 2021-05-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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1 Årsredovisning 2020 

Delårsrapport 2021-04 

Myndighetsnämnden  
Corona-pandemin fortsätter att påverka kontrollverksamheten inom framförallt livsmedels-
kontrollen. 2020-07-01 trädde lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
(2020:526) i kraft och kommunerna tog över ansvaret från smittskydd för att hantera 
trängseltillsynen. Bygglov har beviljats för den privata förskolan som skall byggas i 
Hovmantorp. 
 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

       

Myndighetsnämnden 
Verksamhet  

Utfall Budget Avvikelse Prognos 
Budget Avvikelse 

                tkr 2021-04 2020-04 2021-04 2021 2021 2021 
Politisk vht -65 -86 21 -237 -257 20 
Totalt -65 -86 21 -237 -257 20 

 

 

Kommentar till driftredovisning 

I nuläget visar den politiska verksamheten ett positivt resultat på 21 tkr. Förvaltningens 
bedömning är att detta resultat kan hållas under året. 
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2 Årsredovisning 2020 

Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta 
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive 
strategi kommenteras.  
 
Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 
Samverka med Arbetsförmedlingen    
Samarbete med kommunens näringsliv    
Stödja etablering av nya företag    
Kommentar:  
Arbetar ej med strategin.  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar    
Skapa mötesplatser som ger trygghet    
Kommentar: 
Arbetar ej med strategin. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering     
Färdigställ fler bostäder i egen regi    
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på JA   
Kommentar:  
Kort handläggningstid på bygglov. I övrigt arbetar nämnden ej med strategin.  

 
Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till 
gymnasiet 
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet    
Utveckla undervisningen genom digitalisering    
Kommentar: 
Arbetar inte med strategin. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan    
Skapa trygga mötesplatser för unga    
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid    
Kommentar:  
Arbetar ej med strategin. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor 
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten 

   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

   

Kommentar:  
Arbetar ej med strategin. 
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3 Årsredovisning 2020 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag 
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt    
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen    
Kommentar:  
Arbetar ej med strategin. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag 
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Delvis  
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen  Delvis  
Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service  Delvis  
Kommentar: 
Delvis, arbetet med e-tjänster pågår. Handlingsplan för digitalisering är framtagen. Förvaltningen 
arbetar med att samordna ledigheter för att säkra service och tillgänglighet. Kartläggning utav 
samordnad process för markköp, bygglov och VA-anslutning pågår.  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro    
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning    
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning    
Kommentar:  
Arbetar ej med strategin.  
Myndighetsnämndens mål: Ökad service 
Smidigt för näringslivet Ja   
Kommentar:  
Dialog och samordning med näringslivschef för att underlätta företagares kontakter i 
myndighetsärenden.  
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PROTOKOLL, VoB Kronoberg

Direktionens sammanträde 2/2021

Tid: Måndag den 10 maj 2021 kl. 17.00
Plats: Via video, Teams

Beslutande: 
Oliver Rosengren (M) Växjö 
Magnus Carlberg (S) Tingsryd 
Monica Widnemark (S) Lessebo
Sebastian Ohlsson (S) Alvesta 
Bo Ederström (M) Ljungby 

Lars-Erik Hammarström (S) Uppvidinge
Marie Rosenqvist (M) Älmhult

Övriga deltagare: 

Niels Elvhammar, sekreterare/VD

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 5B7609DD-A615-46F9-A74F-B151AF81E78C. Page 1 of 4.
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Ärende:

1 §
Ordförande Oliver Rosengren hälsar välkommen och förklarar 
sammanträdet öppnat.

2 §
Till justeringsman, utöver ordföranden, väljs Sebastian Ohlsson.

3 §
VD går genom bokslutet för 2020 i enlighet med utsänt material. 
Det ekonomiska resultat för VoB Kronoberg är 488 tkr.

Direktionen beslutar godkänna bokslutet och överlämna det till 
revisorerna.

4 § 
VD informerar om det ägarsamråd som hölls den 23 mars 2021. Vid
mötet diskuterades bland annat förutsättningarna för en närmare 
samverkan mellan VoB och ägarnas medlemskommuner samt 
möjligheten att undersöka hur stor andel som 
medlemskommunerna köper av VoB i förhållande till sina 
sammanlagda köp av vård inom IFO-området.  Vidare gav ägarna 
ett uppdrag till tjänstemännen i de båda förbunden om att ta fram 
ett förslag till policy som anger principer för vinstutdelning från VoB
Syd, vilken skall gälla långsiktigt. Ekonomicheferna i förbunden 
arbetar för närvarande med frågan. Planeringen är att ett förslag till
policy skall presenteras inför årsbokslutet 2021.

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

5 §
VD informerar om VoB Syd AB:s årsredovisning för 2020. 
Rörelseresultatet uppgår till 4 478 tkr. Förklaringen till det 
förhållandevis positiva resultatet, trots låg beläggning under året, 
är att reavinst om 4 775 tkr efter fastighetsförsäljning, ingår. VD 
informerar vidare om aktuell situation i bolaget under våren 2021, 
bland annat om överlag fortsatt svag beläggning, vilket sannolikt 
främst kan relateras den pågående pandemin.

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

   Sammanträdet 
öppnas

Justering 

Bokslut VoB 
Kronoberg 2020

Ägarsamråd 

Information från
VoB Syd AB

Vinstutdelning

TeamEngine E-Signing
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6 §
Direktionen diskuterade frågan om vinstutdelning från VoB Syd AB 
och eventuella principer för en sådan.

Direktionen beslutar att frågan skall finnas med på 
dagordningen och diskuteras vidare vid sammanträdet i 
september. 

7 §
Nästa sammanträde hålls den 27/9 2021 kl. 17.00.

8 §
Sammanträdet avslutas. 

Nästa 
sammanträde

Avslutning

Niels Elvhammar
Sekreterare

Justerande:

Oliver Rosengren
Ordförande Sebastian Ohlsson

TeamEngine E-Signing
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1 Förvaltningsberättelse 
Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 
2020. I Sydarkiveras bastjänster ingår tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och 
digitalt slutarkiv. Förbundsmedlemmarna har möjlighet att använda sig av de anslutande 
tjänsterna Analoga arkiv och hel arkivmyndighet samt Gemensamt dataskyddsombud. Dessa 
tjänster avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Den 31 
december 2020 samlade förbundet 27 medlemmar.  

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Förbundet har under perioden fortsatt med att utveckla verksamheten i fråga om 
arbetsformerna för digitala arkivleveranser och inför kontinuerligt nya leveranstyper. 
Samtidigt har arbetet påbörjats med att införa en utökad bevarandeplattform för att 
säkerställa ett långsiktigt digitalt bevarande av samtliga förväntade leveranstyper. De digitala 
inleveranser som genomförts under året har i huvudsak kommit från aktiva journalsystem 
inom SoL, LSS, HSL och IFO där uttag har kunnat ske med hjälp av funktioner i systemet. 
Mottagningsfunktionen har därigenom kunnat arbeta med rutiner och mallar och även börjat 
bygga upp ett löpande samarbete med både leverantörer och förbundsmedlemmarnas it-
funktioner. Webbarkivering har genomförts för samtliga medlemmar med mycket gott 
resultat. Insamlingen utökades för att säkerställa bevarande av externa nyheter med 
anledning av pandemin.  
 
Vi ser en markant ökning i behovet av rådgivning under året. Därför har processerna kring 
rådgivning för förbundsmedlemmarna effektiviserats med hjälp av digitala verktyg och 
mötesformer. Även tillsynsverksamheten har dragit nytta av det nya arbetssättet och för 
första gången genomförs alla tillsyner inom året. 
 
Planeringen av ett arkivcentrum för pappershandlingar har under året dragit ut ytterligare på 
tiden.  

  

677



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020 

Diarienummer 
SARK/2019:163 

Version 
 

Sida 
3 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

1.2 Organisation 

Sydarkiveras förvaltning delas formellt in i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen 
och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Sydarkivera redovisar på helårsbasis ett överskott av verksamheten på totalt 2 350 tkr. Detta 
är 919 tkr mer än prognos från halvårsskiftet som pekade på + 1 431 tkr för helåret. Jämfört 
med den helårsbudget som fastställts av förbundsfullmäktige är det ekonomiska överskottet 
1 819 tkr. Överskottet bedöms till stora delar vara hänförligt till Covid-19 pandemin i form av 
minskade kostnader för framförallt resor och fysiska utbildningar vilka inte har kunnat hållas 
som planerat. Betydande påverkan på resultatet som sådant samt i förhållande till budget är 
även att förbundet under ca ett halvår gått kort efter att en person slutat. I fråga om 
utvecklingen av bevarandeplattformen har förbundet under det andra halvåret fullföljt plan 
med att till del ersätta konsulter egen personal. Systemutvecklare har i och med detta 
förstärkt den egna organisationen.  
 
Kostnaderna avseende pensioner avviker från budgeterade siffror i och med en effekt med 
under året kraftigt höjda premiepensionsavgifter. För första gången har även avsättningar 
även gjorts avseende pensioner till förtroendevalda med totalt 71 tkr för helåret 2020. 

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 
INFORMATIONS-

FÖRVALTNING
Emilia Odhner 

CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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Finansiellt har förbundets ekonomi i och med det stora positiva resultatet stärkts under året 
vilket gör att det egna kapitalet uppgår nu till totalt 8 750 tkr.  
 
Nyckeltal 2020 

Helår 
2020 
Delår 

2020 
Prognos 

2019 

Resultat (tkr)   2 350 391 1 431 1 852 
Resultat som andel av omsättning 9,1 % 3 % 5,5 % 7,7 % 
Soliditet 49,4 % 42,2 % - 42,2 % 

 
Betydande för verksamhetens utveckling omsättningsmässigt har varit omfattningen av de 
anslutande tjänsterna där framförallt analoga arkiv fortsätter att öka i omfattning. Vid årets 
slut hade 5 kommuner samt Region Blekinge samverkansavtal med förbundet avseende hela 
arkivmyndighetsansvaret. I samband med nyanslutningar 2021 ökar omfattningen av de 
analoga arkiven ytterligare. Vad gäller DSO tjänsten (Gemensamt dataskyddsombud) sänktes 
avgiften inför 2020 vilket resulterat i en nästan halverad intäkt för den verksamheten. 
Kostnaderna hade redan 2019 anpassats till den nya nivån.  
 
Uppfyllandegraden av verksamhetsmålen inom respektive verksamhetsområde kan 
sammanfattas enligt nedan där antalet uppfyllda mål jämförs med totala antalet. Målen 
redovisas i bilaga. 
 

Verksamhet Uppfyllda 
kvalitetsmål/indikatorer 

Uppfyllda  
aktivitetsmål 

Staben   
3.1 Administrativ verksamhet 1/1 3/4 
3.2 Bevarandeplanering och 
samordning 

Kan ej anges * 22/24 

3.3 Digitalt arkivsystem 4/4  3/3 
Arkivvård 0/1 4/5 
Gemensamt dataskyddsombud 4/4 9/10 
4 Tillsyn och informationsförvaltning 
4.1 Arkivmyndighet 3/4 8/8 
4.2 Utbildning och pedagogiskt 
material 

5/5 11/11 

4.3 Verksamhetsstöd och rådgivning 10/10 10/13 
4.4 Digitala arkivleveranser 3/5** 8/9 
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Verksamhet Uppfyllda 
kvalitetsmål/indikatorer 

Uppfyllda  
aktivitetsmål 

5.1 Analoga arkiv 2/2 3/4 
5.5.1Tillgänglighet till arkivinformation 3/3 4/4 

 
* Inga nya medlemmar anslöt. Kvalitetsmål avsåg inlämnad systeminventering. 
** Två av kvalitetsmålen avsåg insamling av äldre digitalt material. Denna verksamhet var 
pausad på grund av pandemin. 
 
Utifrån ovanstående sammanställning är den samlade bedömningen att måluppfyllelsen mot 
de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god. Med detta ska även förstås att 
kommunalförbundet redovisar en god ekonomisk hushållning i verksamheten avseende 
2020.  

1.4 Händelser av väsentlig betydelse 

• Generellt ser vi att omställningen till mer rådgivning, utbildningar och nätverksträffar 
via webben ger oss möjligheten att använda våra och våra förbundsmedlemmars 
resurser på ett mer effektivt sätt i och med att både de och vi slipper onödiga resor.  

• Förstudie slutfördes inför uppstart av projektet Utökad bevarandeplattform 2021–
2023 

• Förbundet upplever ett ökat intresse för att lämna över hela arkivmyndighetsansvaret 
från de anslutande medlemmarna vilket kommer att ha stor betydelse framöver.  

• Arkivcentrumfrågan har varit långdragen. Förhandsbesked för byggnadslov har efter 
verksamhetsårets slut blivit överklagat och nuläget är att länsstyrelsebeslut inväntas.  

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

Målsättningar för god ekonomisk hushållning ska i kommunal verksamhet formuleras i 
budget och verksamhetsplan. Gällande det finansiella perspektivet ska fullmäktige dessutom 
fastslå riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Sydarkiveras långsiktiga finansiella mål 
innebär bland annat ett 2 procentigt överskottsmål för verksamheten som ska kunna nås 
utan höjning av medlemsavgifterna. Vidare bör nettoinvesteringar inte överstiga 10 % 
medlemsavgifter och statsbidrag, investeringar ska också ske med egna medel. 
Kommunalförbundet ska också ha en oförändrad soliditet. På likviditetssidan ska 
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kommunalförbundet hålla en likviditetsreserv som motsvarar de anställdas löner 
inkluderande förtroendevaldas ersättningar och arvoden för en månad.   
 
Målavstämning ekonomiperspektiv Utfall  Mål Kommentar 
Balanserad budget utan höjning av 
avgifterna 

  Mål uppfyllt 

2 % överskott av verksamheten* 2 350 tkr +530 tkr  
Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör 
understiga 10 % 

4,5 % <10 % 
Mål uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 månads löner* 9 365 tkr 1 529 tkr Mål uppfyllt 
Oförändrad soliditet 49,4 %  Mål uppfyllt 

 
*genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period 
 
I och med att verksamheten genererat ett större överskott än prognosticerat under hösten 
överträffar förbundet prognosen från delårsrapporten. Sydarkivera uppfyller vid årsskiftet 
samtliga finansiella mål, mål som mot bakgrund av fullmäktigebeslut under 2020 just nu är 
föremål för revidering av särskild utsedd målkommitté. Nya finansiella mål såväl som 
övergripande verksamhetsmål med bäring mot god ekonomisk hushållning väntas under 
2021.  

1.6 Balanskravsresultat 

I enlighet med kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning 
mot balanskravet. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna 
överstiger kostnaderna sett över tiden. Om kommunalförbundet redovisar ett underskott ska 
motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter bokslutsåret. Resultatet för helåret 
2020 visar att kommunalförbundet uppfyller balanskravet. 
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(tkr)    
Avstämning mot balanskravet Innevarande 

år  

Prognos 
innevarande 
år 

Fg år  

Periodens resultat enligt resultaträkning 2 350 1 431 1 852 
Avgår balanskravsjusteringar 0 0 0 
Balanskravsresultat 2 350 1 431 1 852 

 

1.7 Väsentliga personalförhållanden 

Sydarkivera har vid årets slut 34 anställda fördelat på 28,15 tjänster anställda vilket är en 
ökning med 1 personer (0,55 tjänst) sedan föregående år. Vid inledningen av 2020 kommer 
personalstyrkan ytterligare att öka med hänsyn till att medlemskretsen blir större.  
 
Sjukfrånvaron inom förbundet är precis som tidigare låg, emellertid har en 
långtidssjukfrånvaro under våren/sommaren dragit upp siffrorna något. Totalt hade 
förbundet en sjukfrånvaro på 3,78 % för helåret.  
 
 
Sjukfrånvaro totalt Innevarande år Fg år  
Totalt 3,78 % 2,75 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 1,57 % 0,00 % 
Kvinnor 4,00 % 3,67 % 
Män 3.49 % 1,74 % 

 
*helår 
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2 Resultaträkning 
 

TKR Noter Utfall  2019  Prognos Budget 
     
  

 

Medlemsintäkter 1 17 090 16 505 17 103 17 278 

Övriga intäkter 1  10 021 9 296 8 829 8 771 

Kostnader 2 -24 399 -23 715 -24 297 -25 117 

Avskrivningar 3 -352 -227 -284 -391 
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  2 360  1 859 1 441 541 
 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader 5 -10 -7 -10 -10 
 
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  2 350 1 852 1 431 531 

 

 
NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN   

 
Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2019   

 
Medlemsintäkter* 17 480 16 505 

Anslutande tjänster 6 944 8 114 

Lönebidrag 239 88 

Lönebidrag anslutande tjänst 1 031 720 

Övriga intäkter 1 330 374 

SUMMA INTÄKTER 27 024 25 801 
 

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 3,17 % 

Borgholm 1,71 %  

Bromölla 2,03 % 
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Eslöv 5,29 % 

Höör 2,62 % 

Hässleholm 8,21 % 

Karlskrona 10,51 % 

Karlshamn 5,09 % 

Lessebo 1,38 % 

Ljungby 4,50 % 

Lomma 3,90 % 

Markaryd 1,62 % 

Mörbylånga 2,37 % 

Nybro 3,21 % 

Olofström 2,13 % 

Osby 2,09 % 

Oskarshamn 4, 24 % 

Region Blekinge 14,78 % 

Ronneby 4,68 % 

Tingsryd 1,95 % 

Vadstena 1,18 % 

Vellinge 5,75 % 

Vimmerby 2,48 % 

Åtvidaberg 1,82 % 

Älmhult (utträtt ur förbundet 2020-12-31) 0,91 % 

Östra Göinge 2,35 % 

 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader 2020 2019  

 
Huvudverksamhet* -1 231 -1 608 

Löner, arvoden och personalomkostnader  -15 906 -16 030 

Pensionskostnader inkl. löneskatt** -2 587 -1 317 

Lokalkostnader -1 250 -934  

Övriga kostnader -3 425 -3 826 
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(Varav administrativa tjänster)*** -957 -737 

(Varav förbrukningsinventarier, material samt IT) -1 902 -2 789 

(Varav resekostnader, frakter och transporter samt logi) -236 -300 

(Varav leasingkostnader) -330 -399 

SUMMA KOSTNADER -24 399 -23 715 
 

*Från och med räkenskapsåret 2019 redovisar Sydarkivera samtliga kostnader 
kopplade till fullgörande av bastjänsterna för medlemskommunernas räkning som 
huvudverksamhet i enlighet med baskontoplan för kommuner och regioner.  
** Varav avgiftsbestämd del 706 tkr (313 tkr), pensionsförsäkringspremier 1 811 tkr 
(1 004 tkr) samt pensionsavsättningar till förtroendevalda 71 tkr (0). Beloppen inkl. 
löneskatt.  (Föregående år inom parentes). 
***varav kostnad för revision 60 tkr.  

Not 3 Avskrivningar 2020 2019  

 
Avskrivningstider 

Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år 

Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år 
 

 
 
Not 5 Finansiella kostnader 2020 2019 

 
Bankkostnader -7 -6 
Räntekostnader -3 -1 
Totalt -10 -7 

 

3 Kassaflödesanalys 
  Noter  2020 2019 
  
 
Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat efter avskrivningar    2 350 1 852 

Justering för avskrivningar    352 227
    
Förändring av rörelsefordringar    -5 519 6 116 
Förändring av avsättningar    71 0 
Förändring av rörelseskulder    136 1 787 
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KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   -2 610 9 982 
 
Investeringsverksamheten      

Försäljning av anläggningstillgångar    -18 0 

Förvärvande av anläggningstillgångar    -709 -341 
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -727 -341 
 

Finansieringsverksamheten    0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0 0 
 

ÅRETS KASSAFLÖDE    -3 337 9 641 
 

Likvida medel vid årets början (ingående kassa)   12 702 3 061 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT   9 365 12 702 

4 Balansräkning 
TKR Noter 2020-12-31 2019-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar  

Dataprogramvaror 6 248 0 

Materiella anläggningstillgångar 

Möbler och inventarier 7 464 511 

Data- och kommunikationsutrustning 8 469 295 

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 9 7 185 1 666 

Bank  9 365 12 702 
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SUMMA TILLGÅNGAR  17 731 15 174 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

Eget kapital 

Eget kapital  8 750 6 400 

   -varav periodens/årets resultat  2 350 1 852 

 

Avsättningar 

Pensioner 10 71 0 

 

Skulder 

Långfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder 11 8 910 8 774 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 731 15 174 

 
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2020-12-31 2019-12-31 

 
Not 6 Dataprogramvaror 

 
Ingående anskaffningsvärde 288 288 

Nyanskaffning 315 0 

Summa anskaffningsvärde 603 288 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -288 -283 

Årets avskrivningar -67 -5 

Summa avskrivningar -355 -288 

BOKFÖRT VÄRDE 248 0 
 
 
Not 7 Möbler och inventarier 

 
Ingående anskaffningsvärde 757 654 

Nyanskaffning 57 103 

Summa anskaffningsvärde 814 757 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -246 -163 
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Årets avskrivningar -104 -83 

Summa avskrivningar -350 -246 

BOKFÖRT VÄRDE 464 511 
 
 
 
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2020-12-31 2019-12-31 
 
Not 8 Data- och kommunikationsutrustning 

 
Ingående anskaffningsvärde 986 748 

Nyanskaffning 336 238 

Summa anskaffningsvärde 1 322 986 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -691 -552 

Årets avskrivningar -162 -139 

Summa avskrivningar -853 -691 

BOKFÖRT VÄRDE 469 295 
 
 

 
 

Not 9 Kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31 

 
Kundfordringar 5 120 611 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 574 384 

Momsfordran 491 366 

Övriga kortfristiga fordringar 0 305 

SUMMA FORDRINGAR 7 185 1 666 
 
 
Not 10 Avsättningar 2020-12-31 2019-12-31 

 
Avsatt till pensioner förtroendevalda enl OPF/KL 57 0 

Särskild löneskatt  14 0 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 
 
Not 11 Kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 

 
Leverantörsskulder 369 1 068 

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 5 572 5 134 

Semesterlöneskuld inkl soc. Avgifter 855 801 

Arbetsgivaravgift 385 314 

Personalens skatter 369 285 
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Pensioner, avgiftsbestämd del inkl löneskatt 631 669  

Övriga upplupna kostnader 729 503 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 8 910 8 774  
 
 

5 Investeringssammanställning 
  Utfall  Budget 
  

Datorarbetsplatser  191    

Servrar lagring  176 

Digital konferensanläggning (AV-utrustning) 124  400 

Hårddiskar bevarandeplattform  161    

Fordon, personbil (lösen av leasingavtal) 81    

Lokalanpassningar    75 

Fryscontainer pappershandlingar  57     

SUMMA INVESTERINGAR  790  475 
 

 

6 Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och bokföring 
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera kommunalförbundets ordinarie 
bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med delårsbokslutet 2017.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Semesterlöneskuld och 
upplupen pensionsavgift har beräknats och periodiserats. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed.  
 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
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Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för 
materiella- och immateriella tillgångar. Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal.  
Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat 
några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017. 

7 Administrativ verksamhet 
7.1 Övergripande mål administrativ verksamhet 

Inom de administrativa funktionerna har under perioden mycket kraft lagts på att 
effektivisera ekonomihantering samt registratorsfunktion. Under våren infördes elektronisk 
fakturahantering gentemot samtliga medlemskommuner och tillhörande 
bolag/kommunalförbund som kan skicka och ta emot e-fakturor vilket resulterat i ett mer 
eller mindre helt digitalt flöde vad gäller kundfakturor. Under hösten har arbetet fortsatt med 
att knyta leverantörer till e-fakturaprocessen vilket successivt minskar den manuellt utförda 
ekonomiadministrationen.  
 
Beskrivning av 
nyckeltal 
(indikator) 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Måluppfyllnad 

Begränsa 
administrativa 
kostnader  

Max 30% 
av budget 

Årligen Kostnader för 
förbundschef, 
ekonom, 
administratör samt 
administrativa 
tjänster och övrig 
därmed förknippad 
administration. 

12 % som andel av 
totala kostnader exkl 
avskrivningar och 
finansiella kostnader. 
Målet är uppfyllt.  
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8 Bastjänster 
8.1 Tillsyn och riktlinjer 

Sydarkivera kontrollerar kvaliteten i myndigheternas informationshantering med samordnad 
uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering. Sydarkivera har under året genomfört tillsyn hos 
alla förbundsmedlemmar i linje med den målsättning som satts upp för verksamheten. 
 
Sydarkivera utövar arkivtillsyn genom inspektionsbesök hos nämnder och kommunala bolag. 
Tillsynen omfattar såväl analoga som digitala arkiv. Tillsyn utövas i enlighet med 
bestämmelserna i arkivlagen och den långsiktiga tillsynsplan som är beslutad av 
förbundsfullmäktige. Tillsynsområde 2020 är enligt tillsynsplan verksamhetsområdena: 

• Intern service – ekonomi, personal, it med mera  
• Samhällsservice – konsumentstöd, borgerlig vigsel, medborgarkontor med mera. 

För fösta gången genomfördes tillsyn hos alla medlemmar inom utsatt tid. De flesta av årets 
arkivinspektioner genomfördes via webben på grund av den rådande Covid-19 pandemin. Vi 
tar med oss goda erfarenheter från detta nya arbetssätt. Det digitala arbetssättet gjorde att vi 
kunde locka fler representanter från kommunerna att delta vid tillsynstillfället. Dessutom blev 
det ett effektivare för Sydarkiveras personal och vi fick minskade kostnader för resor.  

8.2 Bevarandeplanering och samordning 

Genom Sydarkiveras deltagande i externa projekt, arbetsgrupper och styrelser har förbundet 
fått en unik insyn i utvecklingen av format för informationsöverföring och verktyg som 
används i bevarandeplattformen. Fokus för 2020 har varit att införa leveranstypen register 
och databaser baserad på databasarkivering med hjälp av internationell standard och verktyg 
från europeiska byggblocket för e-arkivering. Sydarkivera har under året lett ett arbete med 
att ta fram och testa Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS), Databas, alternativ 2 baserad 
på standarden SIARD. Detta har skett inom ramen för projektet FGS Databas med Riksarkivet 
som projektägare. 
 
Rapport från systeminventering 2019 har redovisats. Planering inför systeminventering 2021 
pausades på grund av uppkomna frågor kring informationssäkerhet. Förberedande arbete 
har genomförts avseende inriktningsbeslut för bevarande av ekonomiinformation och 
skolinformation. 
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På grund av pandemin och behov av att säkerställa ett utökat bevarande av information har 
webbinsamlingen intensifierats. En automatiserad insamling som framförallt fokuserar på 
nyhetssidor genomförs en gång i månaden. Bakgrunden var både frågor från förbunds-
medlem och propåer från forskare och nationella arkivmyndigheten som pekade på vikten av 
intensifierat bevarande under pågående kris.  

8.3 Digitalt arkiv och digitala arkivleveranser 

En förstudie har genomförts inför uppstart av projektet Utökad bevarandeplattform 2021–
2023 och redovisas i en förstudierapport. Förbundsmedlemmarna har informerats i samband 
med olika möten och arbetsträffar. Sydarkivera har i samband med förstudien arbetat med 
rutiner för den externa testbädden som används för att testa och utbilda om de verktyg som 
används för att säkerställa digitalt bevarande. Testbädden innebär att förbundsmedlemmarna 
kommer att kunna testa verktygen och medverka i de digitala arkivleveranserna på ett mer 
aktivt sätt. För att ge de tekniska förutsättningarna för att för en långsiktigt hållbar 
förvaltning och utveckling inom Sydarkiveras bevarandesystem har ett flertal projekt 
genomförts av enheten för IT och utveckling.  
 
Det löpande arbetet med digitala arkivleveranser har påverkats något negativt av pågående 
pandemi. Framför allt är det förbundsmedlemmarnas bemanning för att utföra planerad 
registervård och gallring inom vård och omsorg samt socialt stöd som påverkats. Även 
arbetet hos förbundsmedlemmarna med att sortera upp material på gemensamma 
lagringsytor inför arkivleverans har stannat av.  
 
Arbetet med digitala arkivleveranser behöver anpassas efter förbundsmedlemmarnas 
möjligheter och resurser. Det var under verksamhetsåret ett ökat behov av rådgivning, 
vägledning och utbildning i samband med att förbundsmedlemmarna förändrade sitt 
arbetssätt med anledning av pandemin. Resurser inom digital arkivering har därför 
omfördelats till mer rådgivning och utbildning. Det arbete som har skett med utbildning, 
dokumentation och metodutveckling förväntas bidra till ökad takt för digitala arkivleveranser 
långsiktigt.  
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Leveranstyp Andel 
medlemmar  

Kommentar 

Externa webbplatser 25/25, 100 % Insamling sker med automatik 
Äldre digitalt material 15/25, 60 % Insamling externa lagringsmedier 
Akter SoL, LSS, HSL, IFO 14/25, 56 % Framför allt löpande leveranser uttag från system 
Databaser och register  7/25, 28 % Framför allt uttag inaktiva system 
Ärende- och dokumenthantering 5/25, 20 % Uttag inaktiva system 
Elevhälsovårdsjournaler 4/25, 16 % Uttag inaktiva system 
Ekonomiinformation 4/25, 16 % Utredning inriktningsbeslut 
Personalinformation 3/25, 12 % Utredning inriktningsbeslut 
Dokument och foto i mappar 1/25, 4 % Rutiner utarbetas 
Audio/video i mappar 0/25 Rutiner utarbetas 

 
Tabell som visar status när det gäller andel förbundsmedlemmar som börjat leverera digitalt till slutarkiv inom en 
viss leveranstyp (test eller skarp överföring), totalt sett 2016–2021. 

8.4 Verksamhetsstöd, rådgivning och utbildning 

För att få till en mer effektiv och mer kvalitativ rådgivning så testade förbundet under 2020 
en ny metod att nå ut till förbundsmedlemmarna, bokningsbara arbetsmöten via webben. 
Det nya arbetssättet har visat sig fungera bra, och är ett komplement till nätverksträffarna 
som även tidigare varit en etablerade del av vårt verksamhetsstöd och rådgivning. Vi kommer 
fortsätta med det arbetssätten under 2021. 
 
I början av året genomfördes en temadag med tillsammans med en föreläsare från DIGG om 
elektroniska signaturer. Den var välbesökt och uppskattad av många deltagare. 
 
Under två dagar i november arrangerades en välbesökt lunch-lunch temadag via webben, 
med nästan 100 deltagare.  Första dagen hade temat ”en utblick till Europa” om de 
europeiska byggnadsblocken som möjliggör digitalisering och samarbete. Dragplåster första 
dagen var Fulgencio Sanmartín som berättade om arbetet med det europeiska 
byggnadsblocket eArchiving.  Dag två hade vi fokus på vad man kan och behöver göra på 
hemmaplan, där olika förbundsmedlemmar delade med sig av sina erfarenheter.  
 
Specialistutbildningarna har startat upp med utbildning om viktiga metadatastandarder för 
digitalt bevarande. Det har varit externa deltagare från myndigheter och lärosäten, vilket ger 
möjlighet till framtida samarbete och metodutveckling nationellt. Samtidigt har det varit en 
möjlighet att vidareutbilda Sydarkiveras personal som deltar i arbetet med digital arkivering.  
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Uppföljning av beläggningsgraden visar att utbildningarna i år har dimensionerats bättre för 
att motsvara förbundsmedlemmarnas behov. Att utbildningarna hållits via webben har 
inneburit ett ökat deltagande som också mer spritt mellan förbundsmedlemmarna.  
 
Ett nytt utbildningspaket för webbutbildningar har tagits fram. Det är fyra olika utbildningar. 
Varje utbildning är indelad i fyra tvåtimmarstillfällen via webben. Målgruppen är registratorer, 
sekreterare, administratörer som arbetar med informationshantering, arkivansvariga, 
arkivredogörare och arkivassistenter.  

A. Organisation, roller och ansvar  
B. Planera, registrera och systematisera  
C. Få ordning på e-arkivet  
D. Få ordning på pappersarkivet 

9 Anslutande tjänster 
9.1 Dataskyddsombud 

Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades upp under 2018 och under 
2019 genomfördes en utvärdering som bland annat fick till följd att en ny prismodell för 
tjänsten antogs. Att vara dataskyddsombud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och 
kontrollerande i förhållande till personuppgiftsansvarig. Under 2019 påbörjades också 
systematiskt arbete med regelefterlevnad hos de personuppgiftsansvariga. Inga aktiviteter 
eller uppdrag inom tjänsten gemensamt dataskyddsombud har behövts ställas in under 2020 
pga. coronapandemin utan tjänsten har efter anpassningar kunnat genomföras enligt plan 
under första halvåret 2020. Alla mål är uppfyllda eller beräknas bli uppfyllda i slutet av året. 
 
Totalt är 25 organisationer anslutna till tjänsten gemensamt dataskyddsombud, elva 
kommuner, en region, åtta kommunala bolag, fyra kommunalförbund och en stiftelse. 
 
Råd och stöd utgör en stor del av dataskyddsombudets uppdrag och under 2020 har fyra 
nätverksträffar, två arbetsdagar, grundutbildning och fördjupningsutbildningar genomförts 
inom verksamheten. Rådgivning har skett löpande via e-post, telefon, Teams och vid behov 
på plats hos ansluten part. Dataskyddsteamet har inga särskilda tider avsatta för rådgivning 
utan kontakt kan tas när behov uppstår och svar lämnas så snart det går beroende på 
ärendets karaktär.  Den första nätverksträffen för dataskydd 2020 ägde rum 2020-03-11 och 
den genomfördes på plats i Alvesta. Fokus på denna nätverksträff var systemstöd för 
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dataskydd, erfarenhetsutbyte med Flens kommun samt återkoppling från arbetet med 
regelefterlevnad.  
 
Ett stort arbete under första halvåret 2020 har varit att ta fram rapporter från kontroll av 
dataskyddsefterlevnad. Alla personuppgiftsansvariga som har svarat på utskickad enkät har 
fått en rapport med sammanvägd bedömning och förslag till åtgärder att arbeta vidare med 
vad gäller dataskyddsarbetet. Totalt har dataskyddsteamet tagit fram och skickat ut 47 
rapporter.  
 

Resultatrapport anslutande tjänst DATASKYDDSOMBUD (tkr)  2020 2019 

Intäkter anslutande tjänst    2 113 4 174 

SUMMA INTÄKTER    2 113 4 174 

Kostnader avseende huvudverksamhet    -17 -113 
Kostnader för personal    -1 816 -3 047 
Övriga verksamhetskostnader    -45 -120 
Summa direkta verksamhetskostnader   -1 878 -3 280 

 
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning   -112 -167 
*Kostnader för kontors- IT (datorarbetsplats)   -77  0 
Övriga indirekta verksamhetskostnader   -89 -540 
SUMMA KOSTNADER    -2 156 -3 987 

  

PERIODENS RESULTAT    -43 187 

 
* Skillnad består i annorlunda beräkningsgrund föregående år. Posten kontors-IT ingick då i övriga indirekta 
verksamhetskostnader.  
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9.2 Analoga arkiv 

Enheten omfattar analoga arkiv/slutarkiv för de medlemmar där Sydarkivera tagit över 
ansvaret som hel arkivmyndighet, på-plats stöd i förbundsmedlems arkiv, digitalisering 
analoga arkiv, utlämnande av allmän handling samt tillgänglighet till arkivinformation.  
 
Arbetet med framtagande av underlag till gemensamt arkivcentrum har dragit ut på tiden. 
målsättningen är att under andra halvåret lägga fokus på frågan. Att arbetet har blivit 
uppskjutet är en brist som börjar få påverkan ute hos intresserade kommuner. Ex. Östra-
Göinge behöver evakuera nuvarande pappersarkiv från och med årsskiftet. Ersättningslokaler 
hyrs hos Blekinge Arkivet och Sydarkivera medarbetare följer med i flytten.  
 
Personalförändringar har ägt rum under perioden vilket föranlett omfördelningar av resurser 
internt för att kunna lösa uppgiften att betjäna de analoga arkiven hos de medlemmar som 
utnyttjar tjänsten. I samband med att en person har slutat har en nyrekrytering gjorts för att 
uppnå en bättre stabilitet i verksamheten. Bedömningen är att på årsbasis nå målsättningarna 
om en god tillgänglighet till analoga arkiv med kompetent personal och god tillgång till 
handlingar med hjälp av modern teknik.  
 

Resultatrapport anslutande tjänst analoga arkiv (tkr)   2020 2019 

Intäkter anslutande tjänst    5 189 3 940 

Lönebidrag/anställningsstöd    1 031 720 

Intern intäkt*    545 0 

SUMMA INTÄKTER    6 765 4 660 

Kostnader avseende huvudverksamhet    -113 -24 
Kostnader för personal    -5 026 -3 853 
Övriga verksamhetskostnader    -423 -124 
Summa direkta verksamhetskostnader   -5 562 -4 001 

 
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning   -56 0 
Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)   -264 0 
Övriga indirekta verksamhetskostnader   -303 -596 
SUMMA KOSTNADER    -6 185 -4 597 
PERIODENS RESULTAT    580 63 

 
*avser personal tillfälligt utlånad för att sköta bastjänst 
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3 Stab 

3.1 Administrativ verksamhet Interna stödresurser 

3.1.1 Aktivitetsmål 

Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Fortsätta arbetet med riktlinjer och 

instruktioner 

Fokus var informationshanteringsplan och 

klassificeringsschema för registrering.  

☐Utbildning för nya anställda  

☒Utbildning av användare ärende- och 

dokumenthanteringssystem och 

administrativa system 

Utbildningar genomfördes för 

registratorer/handläggare, via webben 30 

september samt nämndadministration på 

plats i Alvesta 15 september.  

☒Planera och genomföra utbildningar för 

de behov som finns internt. Personalen 

deltar även i utbildningsutbudet inom 

ramen för bastjänst.  

Internutbildningar har skett i huvudsak 

genom deltagande på webbutbildningar 

inom Sydarkiveras utbildningsverksamhet 

samt i samband med arbetsträffar. 

☒Genomföra förstudie avseende 

förbundets framtida behov av systemstöd. 

I förstudie Utökad bevarandeplattform 

ingick en genomgång av angränsande 

satsningar och förändringsbehov avseende 

administrativa system. Projekt för att införa 

nya verksamhetssystem kan inte utan att 

påverka verksamheten genomföras före de 

båda stora projekten Arkivcentrum och 

Utökad bevarandeplattform är slutförda.  

 

3.1.2 Mätbara mål 

Beskrivning av 

nyckeltal (indikator) 

Resultat 

2019 

Resultat  

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Begränsa administrativa 

kostnader  

15 % 12 % Max 30% 

av budget 

Årligen Genomgång 

redovisning.  

 

Kommentar måluppfyllelse: Förbundet når målet om en administrativ verksamhet 

omfattande mindre än 30 % av budgeterade kostnader. Trots att förbundets administrativa 

kostym växer, växer i positiv bemärkelse i förhållande till övriga kostnader med en 

förhållandevis minskad kostnadsmassa. Kostnader som påverkat negativt under 2020 är 

konsultkostnader till följd av införande av administrativa (ekonomi) system etc. 
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3.2 Bevarandeplanering och samordning 

3.2.1 Aktivitetsmål 2020 

Externa projekt 

 

Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Delta i det europeiska projektet E-ARK3 

 

Deltagit enligt projektplan, remiss av 

specifikationer, exempelprogramvara E-ARK 

Webb, arkivsystem på Sydarkiveras testbädd 

☒METS Board (Metadata Encoding and 

Transmission Standard) – Karin Bredenberg 

deltagare i arbetsgrupp.  

Deltagit i arbete med vidareutveckling av 

standard för paketstruktur. Genomfört flera 

utbildningar för Sydarkiveras personal och 

externa intressenter. 

☒PREMIS EC (PREservation Metadata 

Implementation Strategies Editorial 

Committee), Karin Bredenberg ordförande 

Lett arbete med vidareutveckling av 

standard för bevarandeinformation. 

Genomfört flera utbildningar för 

Sydarkiveras personal och externa. 

☒TS EAS (Technical Subcommittee on 

Encoded Archival Standards), Karin 

Bredenberg ordförande 

Fått förnyat uppdrag som ordförande. Stor 

revision av format för arkivredovisning 

påbörjades. Påverkar framtidens 

arkivsystem. 

☒DILCIS Board (Digital Information LifeCycle 

Interoperability Standards Board), Karin 

Bredenberg ordförande 

Europeiska gemensamma specifikationer för 

paketstruktur (CSIP) med vägledningar samt 

olika leveranstyper publicerades. Dessa 

specifikationer baseras bland annat på 

METS, PREMIS och arkivformaten.  

☒Delta i Riksarkivets projekt för att utveckla 

FGS Databas, delta i styrgrupp och 

arbetsgrupp.  

 

Tagit fram förslag för FGS Databaser, 

Alternativ 2 för relationsdatabaser, baserad 

på SIARD. Genomfört remiss och testning 

hos testmyndighet.  

☒Delta i Boverkets projekt Får jag lov? 

(digitala bygglov), Etapp 3 

Dialog i samband med ansökan. Projektet 

startade inte. Lantmäteriet har tagit över 

initiativet infrastruktur för digitala bygglov. 

☒Delta i SIS TK 546: Ledningssystem för 

verksamhetsinformation 

Sydarkivera har deltagit i kommitténs arbete 

men valde att utträda på grund av att det 

inte gav förväntat utfall för förbättrad 

rådgivning till förbundsmedlemmarna.   
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Systeminventering, samordning av digitala arkivleveranser samt prioritering och 

inriktningsbeslut 

 

Mål  Kommentar måluppfyllelse 

☒Färdigställa och publicera Rapport 

Systeminventering 2019.    

Färdigställd rapport redovisad för 

Förbundsstyrelsen 2020-05-15. 

☒Förbereda systeminventering 

förbundsmedlemmar som ansluter 2021. 

 

Interna planeringsmöten genomfördes samt 

öppna arbetsmöten, fåtal deltagare från 

förbundsmedlemmar. Frågor uppkommit 

angående informationssäkerhet vid 

insamling av data har uppkommit.  

☒Fortsätta arbetet med systeminventering 

hos de kommunala bolagen.  

Första lista sammanställd för analys inför 

kommande arkivtillsyn för bolagen. 

☒Se över och eventuellt förbättra och 

utveckla metodiken för systeminventering.  

Möten genomfördes avseende 

informationssäkerhet och tjänster för att 

förenkla samordning. Behövs ytterligare 

klargöranden angående säkerhet. 

☒Samordning av gemensamma mallar, 

former för kommunikation och uppföljning 

med mera. 

Mallar inlagda i ärendehanteringssystemet. 

Mötesstruktur för olika leveranstyper och 

påbörjade förvaltningsplaner. 

☒Översiktlig leveransrapport med 

beskrivning av arbetssätt och införande av 

olika leveranstyper. 

 

En lista med notering av status i arbetet har 

tagits fram. Underlaget används framförallt 

till presentationer i samband med 

arkivtillsyn och nätverksträffar. 

☒Beslutsunderlag sammanställs för 

inriktningsbeslut när det gäller digitala 

arkivleveranser. Inriktningsbesluten fungerar 

som direktiv för att starta nya 

leveransutredningar.  

Inga nya inriktningsbeslut 2020. Status 

angående leveranstyper som identifierats: 

• Testleveranser och utredning har 

genomförts avseende ekonomisystem. 

Förslag till projektplan för att ta fram 

lösningsförslag för leveranstypen har 

producerats. Vidare hantering ej 

beslutad. 

• Kontakt på Skolverket och SIS etablerats 

med anledning av pågående arbete för 

att förenkla överföring av information 

mellan skolplattformar.  

• Europeiska initiativ angående bevarande 

av geografisk information har bevakats.  
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Leveransutredningar och metodutveckling 

 

Mål   Kommentar måluppfyllelse 

☒Slutföra utredning BAB – Register för 

bostadsanpassning 

Rapport sammanställd. Korrektur och 

komplettering efter synpunkter kvarstår.  

☐Slutföra utredning Diabas – Centralt 

diarium  

Lösning är framtagen och dokumentation 

som behövs har samlats in. Ej skriftlig 

rapport. 

(Endast inaktiva system där information 

migrerats i samband med systembyte) 

☐Slutföra utredning ProCapita/Lifecare – 

ärendehanterings-system för HSL, SoL, LSS 

och IFO  

Lösningsförslag har framarbetats 

tillsammans med rutiner. Arbetet med 

pilotleveranser pågår. Arbetet med 

utredningsrapport fortsätter under 2021. 

(16 förbundsmedlemmar) 

☒Fortsätta påbörjat utredning PMO – 

elevhälsovårdsjournaler 

 

Hässleholm planerar att införa modulen och 

testleverans förbereds som pilot.  

(21 förbundsmedlemmar, ungefär hälften 

har arkiveringsmodulen) 

☒ Fortsätta påbörjat utredning Ecos - 

ärendehanteringssystem inom miljö 

 

Testuttag genomfört. Dokumentation av 

användargränssnitt. Rådgivning i samband 

med Systembyte. Det finns arkivmodul och 

direktarkivering till produkten AGS. 

(10 förbundsmedlemmar) 

☒ Fortsätta påbörjat utredning Treserva - 

ärendehanteringssystem inom hälso- och 

sjukvård samt omsorg 

 

Informationsinsamling pågår. Endast två 

förbundsmedlemmar har arkiverings-

modulen. Ännu ingen i fas för testleverans.  

(7 förbundsmedlemmar)  

☒ Fortsätta påbörjat utredning Diverse 

inaktiva verksamhetssystem eller register 

som har relationsdatabaser som datalager 

Under året har bland annat följande 

genomförts:  

• Trafikledningssystem med 

färdtjänstakter (testleverans) 

• Rapportering av skada och tillbud med 

Flexite (slutfört) 

• Skoladministrativt system, folkhögskola 

(pausat, ej aktuellt digitalt bevarande) 
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Mål   Kommentar måluppfyllelse 

☒ Fortsätta påbörjat utredning Sociala 

media 

Utredning utökad webbarkivering 

inkluderande vanligt förekommande sociala 

medier. 

☒Påbörja leveransutredningar baserade på 

inriktningsbeslut från 2019. 

 

 

Följande utredningar påbörjades 2020 

Ärende- och dokumenthantering/diarier: 

• Patientnämnden diarium 

Vårdsynpunkter 1.0 (slutförd feb. 2021) 

• Platina (flera kommuner) 

• Castor (flera kommuner) 

• Public 360 (flera kommuner och Region 

Blekinge) 

Personaladministrativa system, lönelistor ej 

uttagna på papper: 

• Hogia Lön (testleverans) 

• Kontek Lön (testleverans) 

• Capella (testleverans) 

 

Kommentar måluppfyllelse:  

Utredningar av digitala arkivleveranser är i hög grad svårförutsägbara och beroende av olika 

faktorer i omvärlden. Det blir långa ledtider särskilt för att få tag på personer med kunskap 

och boka möten. Arbetet med att slutföra rapporter har generellt prioriterats till förmån för 

arbetet med att slutföra de digitala arkivleveranserna.  

 

Sydarkivera har under verksamhetsåret kunnat genomföra informationsträffar för 

systemleverantörer baserat på erfarenheterna från externa projekt. Erfarenheterna har även 

använts i rådgivning till förbundsmedlemmarna i samband med kravställning och utvärdering 

av utdataformat från upphandlade verksamhetssystem. Detta förväntas på sikt ge effekt att 

arbetet med leveransutredningar och införande av nya leveranstyper blir mer förutsägbart 

och korta ledtiderna. 
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3.2.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Svarsfrekvens 

systeminventering, nya 

medlemmar 

* - Årligen Uppföljning 

ärenden 

Svar inkomna i tid, nya 

medlemmar 

* 70 % Årligen Uppföljning 

ärenden 

Inkomplett inventering, andel 

tomma poster i svar 

* 40 % Årligen Analys inlämnade 

systemlistor 

Inlämnade systemlistor, 

kommunala bolag 

90 % 50 % Årligen Uppföljning 

inventering 

 

* Det finns inga siffror att redovisa. På grund av fattade beslut av fullmäktigebeslut så anslöt 

inga nya förbundsmedlemmar. 

 

Kommentar måluppfyllelse:  

Systeminventering hos nya förbundsmedlemmar genomfördes ej, på grund av att inga nya 

medlemmar anslöt under året.  

3.3 Digitalt arkivsystem 

3.3.1 Aktivitetsmål 2020 

Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Planera och utprova koncept inför 

införande av ny it-miljö för 

bevarandeplattform år 2021. 

Inköp av hårdvara  

☒ Översyn manuella insatser som är 

lönsamma att förenkla. 

Genomförd förstudie utökad 

bevarandeplattform. 

☒ Förbättrad sökfunktion i arkivsystemet. Namngivningsstandard för 

informationspaket. 
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3.3.2 Mätbara mål 

Beskrivning av 

nyckeltal (indikator) 

Resultat  

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Inläsning arkivpaket, 

avvikelser 

29 %  

(24 %) * 

- - Kontroll av 

strukturerade filer från 

Procapita/ Lifecare.  

Årskataloger som ej 

validerar mot XML 

schema 

Alternativkostnad, 

skriva ut på papper  

Besparing** Besparing Årligen Uträkning enligt 

schablon 

Minskade 

pappersutskrifter – 

t.ex. KS diarieförda 

handlingar 

*** - Årligen Enkät central 

arkivfunktion 

Kontroll av integritet 

och hantering av 

åtgärder 

0 % förlust 

information 

0 % förlust 

information 

Kontroll 

integritet 

dagligen. 

Kontroll av check-

summor. Genom-

gång logg-fil som 

visar notis för varje fil, 

varje dag. Inga 

avvikelser. 

Verifiering av 

lagringsmedia – 

säkerhetskopiering  

0 % fel 0 % fel Vid backup Kontroll fel-logg vid 

synkronisering som 

sker veckovis 

Hämta fram 

handlingar som ska 

lämnas ut  

Inom 24 

timmar**** 

Inom 24 

timmar 

Årligen Uppföljning 

förfrågningsenkät 

 

* Uppföljning har skett mot leveranser av strukturerade dokument som har tagits ut från 

ProCapita/Lifecare. Det är systemadministratör hos förbundsmedlem som gör uttaget med 

befintliga funktioner i systemet. Uttaget sker per lagrum och i årskataloger. Uträkningen 

baseras på hur många kataloger som validerar mot schema och inte. Siffran inom parentes 

avser avvikelser i det fall validering sker mot nytt XML schema tagits fram i samarbete med 

systemleverantören. Målsättning är att andelen årskataloger som ej validerar ska minska 

långsiktigt. För uttag som gjorts längre tillbaka i tiden följde det inte med schema. Det gör att 

avvikelserna är fler. I nyare versioner av systemet följer schema med vid uttag. Från och med 

kommande version följer det rättade schemat med för samtliga förbundsmedlemmar som 

valt att uppgradera. 
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** Inför årsredovisning 2019 tog förvaltningen fram modell för att beräkna besparing. 

Jämförelsen är uppskattad tid att genomföra uttag från databas manuellt genom utskrift på 

papper mot uttag med hjälp av automatiserade rutiner. 

Det skulle ta närmare fem årsarbetstider att manuellt på papper skriva ut de 167 000 

dokument eller ärenden som överförts till Sydarkivera 2020 och paketera dessa för arkivering. 

(Vi har räknat med 5 minuter per dokument/ärende, adderat tid för oförutsedda saker såsom 

problem med åtkomst till skrivare och dylikt samt räknat bort semester). 

Observera att mängden mottagna dokument i princip har dubblerats sedan 2019. Den 

personalförstärkning som genomförts på mottagningssidan kommer på längre sikt att 

ytterligare minska arbetstiden för hantering av mottagning och kontroller.  

Motsvarande arbetstid för att ta ut och överföra uttag från databaser digitalt är 

uppskattningsvis fyra månader (effektiv tid), det vill säga omkring 7 % av tiden jämfört med 

manuella utskrifter. 

Det som tillkommer när det gäller digitalt bevarande är utredning och framtagande av 

lösningsförslag, utveckling metoder och verktyg, handläggningen av de digitala 

arkivleveranserna, förberedelser genom utbildning, rådgivning och handledning av all 

personal delaktiga i överföringen såväl hos kommunalförbundet som medlemmarna. En 

leveransutredning tar ungefär 1 månad effektiv tid per utredning, i kalendertid med ledtider 

med mera kan det ta 1–3 år innan en utredning är klar. Det innebär att den första 

överföringen kostar mer än andra för samma system, men samma metodik kommer att 

återanvändas vid överföringar från samma system hos andra medlemmar.  

** Förfrågan ställdes 2019 till centralarkiv/kommunarkiv att mäta tillväxten i arkivet avseende 

Kommunstyrelsens diarieförda handlingar. Idén var att mängden handlingar på papper skulle 

minska i takt med ökad digitalisering i verksamheten och större tillit till ärende- och 

dokumenthanteringssystemen. Det visade sig att det är olika leveranspolicy i kommunerna 

där diarieförda handlingar slutarkiveras efter 2–10 år. Det blir en fördröjning på 5–10 år innan 

mätningen får genomslag. Förslag i årsredovisning för 2019 var återuppta mätningen efter 

arkivcentrum för Sydarkivera är i drift. Då finns förutsättningar för att mäta tillväxt i de 

analoga arkiven.  

 

**** Samtliga förfrågningar om utlämnande från e-arkivet har besvarats inom 24 timmar 

totalt sett. Inkluderande framtagning.   
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3.4 Arkivvård  

3.4.1 Aktivitetsmål 2020 

Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒ Löpande hantera arkivvård i takt med att 

digitala arkivleveranser har tagits emot 

Samtliga mottagna leveranser kan göras 

läsbara inför utlämnande. 

☒ Komplettering med verktyg till 

arkivvårdsystemet APP i enlighet med behov 

som beskrivs i leveransutredningar. 

Inga nya behov har identifierats 

☒ Fortsätta arbetet plattform för historisk 

Microsoftmiljö med desktopoperativ, 

serveroperativ, Officepaket och SQL server i 

virtuell miljö. Det här omfattar produkter 

från tidigt 1990-tal fram till idag. 

Datormuseum med fungerande 

arbetsstationer 1980-tal till tidigt 2000-tal. 

Det påbörjade arbetet med serveroperativ 

har parkerats pga. ändrade behov och 

förutsättningar. 

☒Självvärdering med hjälp av Checklista 

avseende TDR, CheckARK. 

Framtagen av uppdaterad checklista och 

genomförd självutvärdering baserad på 

standarden ISO 16363:2012 

☒Uppföljning av att planerade åtgärder 

2019 slutförts. 

Förbättrad kapacitet avseende avbrottsfri 

kraftförsörjning till Sydarkiveras datacenter. 

 

Kommentar måluppfyllelse:  

Verktyg som vidareutvecklas i anslutning till projektet E-ARK3 har använts för att skapa 

arkiveringsuttag från relationsdatabaser i SIARD-format som är oberoende av 

databashanterare. Verktygen är enkla att hantera och det har fungerat väl för tekniker hos 

förbundsmedlemmar att genomföra databasuttag. Detta har inneburit att historisk Microsoft-

miljö avseende serveroperativ och databashanterare inte längre är ett behov som behöver 

hanteras.  

 

Förstudie och planering inför projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023 har hanterat 

uppsättning av testbädd för utvärdering av etablerade öppna programvaror för att hantera 

bland annat validering av filformat, arbetsprocesser för äldre lagringsmedier, emulerings-

plattform, paketering av informationspaket med mera. Detta ersätter aktiviteterna som 

tidigare planerats avseende historisk Microsoftmiljö och APP. Förstudien visar att det finns 

flera programvaror utvecklade bland annat i anslutning till det europeiska byggnadsblocket 

för e-arkivering eller som förvaltas av till exempel Open Preservation Foundation. Många av 

dessa programvaror uppfyller sannolikt Sydarkiveras behov. Det sker en snabb utveckling och 

allt fler organisationer som förvaltning öppna standarder och öppna programvaror etableras. 
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3.4.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Checklista avseende TDR, 

CheckARK (uppfyllnadsgrad) 

34 % 50 % Årligen Utvärdering enligt 

mall 

 

Kommentar måluppfyllelse:  

Självvärdering av arkivsystemet med utgångspunkt från standarden ISO 16363:2012 Audit 

and certification of trustworthy digital repositories (TDR). 

 

Översiktlig utvärdering i enlighet med kraven genomfördes 2020 (SARK/2020:14). En enkel 

mall framarbetades för att stämma av kraven på övergripande nivå. 

• 34 % av kontrollpunkterna uppfylls helt 

• 50 % av kontrollpunkterna uppfylls delvis 

• 16 % av kontrollpunkterna uppfylls inte tillfredsställande 

Det är första gången en kontrollerad mätning genomförs. Sydarkivera når inte upp till målet 

att 50 % av de övergripande kraven uppfylls helt. Resultatet av utvärderingen har därför lett 

fram till att en förstudie genomfördes fjärde kvartalet 2020 som underlag för att planera 

åtgärder och ett projekt för att ta nästa steg för att bygga ut Sydarkiveras bevarande-

plattform. Projektet förväntas åtgärda ett flertal av de kontrollpunkter som inte är uppfyllda. 

Förstudierapport och projektplan färdigställdes i januari 2021 (SARK/2020:189). Projektet 

Utökad bevarandeplattform behöver prioriteras 2021 för att snabbt kunna genomföra 

prioriterade åtgärder. 

 

  

708



DOKUMENTNAMN: BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2020 UPPFÖLJNING MÅL 

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:163  DATUM: 2021-02-24 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD  

 

 

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 

TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 

SYDARKIVERA.SE     
SIDA | 12 

3.5 Gemensamt dataskyddsombud 

3.5.1 Aktivitetsmål 2020 

Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Genomföra 4 nätverksträffar med 

dataskyddssamordnare. Nätverksträffarna 

innehåller utbildningsmoment, 

erfarenhetsutbyte och praktiska övningar 

Målet för 2020 är uppfyllt. 

Nätverksträffar för dataskydds-

samordnare är genomförda enligt plan.   

2020-03-11 (11 deltagare)  

2020-05-06 (15 deltagare)  

2020-09-16 (16 deltagare)  

2020-11-18 (29 deltagare) 

 

I november deltog även en extern föreläsare 

och därför var det fler deltagare än vanligt. 

 

☒Genomföra utbildningar inom dataskydd 

på plats vid behov 

Målet för 2020 är uppfyllt. 

Dataskyddsteamet har genomfört 

utbildning för följande parter: 

2020-09-02 Miljöförbundet Blekinge Väst 

2020-09-03 Tingsryds kommun, 

Tingsrydsbostäder AB och Stiftelsen 

Tingsrydsbostäder 

 

☐Ta fram en eller två utbildningsfilmer om 

dataskydd 

Vissa utbildningar har spelats in live via 

Teams, men de är inte allmänt tillgängliga. 

Den ursprungliga planen att göra en eller 

två korta utbildningsfilmer har vi inte gjort. 

 

☒Genomföra kommunbesök hos nya 

anslutna parter 

Inga nya parter har anslutit under 2020. 

 

Vid behov har vi bokat vi in Teams-möten 

för avstämning. 

 

☒Genomföra tillsyn hos anslutna parter  Målet för 2020 är uppfyllt. 

Medlemssamordnarena har genomfört 

tillsyner via Teams.  

 

Dataskyddsteamet har funnits med vid 

tillsynen via Teams när önskemål om det har 

funnits. 
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Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Utvärdera och vid behov revidera 

befintliga mallar inom dataskydd 
Målet för 2020 är uppfyllt. 

Revison och översyn av vissa befintliga 

mallar har gjorts i samband med 

arbetsträffar. 

☒Påbörja arbete med övervakning av 

efterlevnad 

Målet för 2020 är uppfyllt. 

Arbete med modell för övervakning 

av efterlevnaden av GDPR påbörjades i 

september 2019. En enkät för självvärdering 

togs fram hösten 2019 och skickades ut i 

november 2019. Under början av 2020 togs 

en mall för rapport från kontroll av 

dataskyddsefterlevnad fram samt en mall 

för kontrollfrågor som medlems-

samordnarna använder vid sin tillsyn. Ett 

stort arbete under 2020 har varit att ta fram 

rapporter för kontroll av 

dataskyddsefterlevnad för samtliga som har 

svarat på den årliga enkäten.  

Under hösten 2020 togs en reviderad årlig 

enkät fram för dataskyddsefterlevnad och 

den skickades ut till samtliga parter i 

december 2020. Rapporter från den enkäten 

kommer att göras under 2021. 

 

☒Redovisa utvärdering/översyn av tjänsten 

enligt avtal 

Målet för 2020 är uppfyllt. 

Enligt tidigare avtal skulle utvärdering av 

tjänsten göras och detta genomfördes 

under 2019. Styrelsen fattade beslut om 

förändring under hösten 2019. 

 

☒Planera och genomföra förändringar 

baserat på översyn 2019 

Målet för 2020 är uppfyllt. 

Förändringarna har genomförts under 2019 

och 2020. Utifrån utvärderingen ändrades 

bland annat prismodellen. 

 

☒Eventuellt förnyade avtal  

 
Målet för 2020 är uppfyllt. 

Nya avtal har tagits fram som gäller fr o m 

2020-01-01. Något krav på översyn av 

tjänsten eller särskild utvärdering finns inte 

med i nu gällande avtal. 
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Kommentar:  

Samtliga inplanerade nätverksträffar och arbetsträffar har genomförts enligt plan. Pga 

coronapandemin har dataskyddsteamet inte genomfört träffar, besök och utbildningar på 

plats utan verksamheten har anpassats och bedrivits digitalt.  

 

Ett stort arbete under 2020 var att genomföra kontroll av dataskyddsefterlevnad hos anslutna 

parter. Dataskyddsteamet har tagit fram rapporter med sammanvägd bedömning och förslag 

till åtgärder till samtliga personuppgiftsansvariga som besvarat den årliga enkäten. Totalt 

gjordes 47 rapporter från kontroll av dataskyddsefterlevnad. Muntlig uppföljning har 

erbjudits och genomförts hos de parter som önskat detta. 

 

Förändringar av prismodell för tjänsten beslutades hösten 2019 och samtliga anslutna parter 

har nya avtal som reglerar tjänsten utifrån den nya prismodellen.  

 

Under 2020 har 25 organisationer varit anslutna till tjänsten gemensamt dataskyddsombud. 

 

3.5.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Statistik nätverksträffar: 

deltagande organisation/år 

76 % 75 % Årligen Statistik deltagar-

bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 

nätverksträffar dataskydd 

(graderas på en skala 1–5) 

4.2 3.5 

 

Årligen Kursutvärdering 

Genomföra planerad 

tillsyn/kontroll av efterlevnad 

av GDPR/anslutna parterna 

100 % 85 % Årligen 

 

I samband med 

arkivtillsyn 

Enkät för tillsyn/kontroll av 

efterlevnad 

91 % 75 % Årligen 

 

Enkät till anslutna 

organisationer 
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4 Tillsyn och informationsförvaltning 

4.1 Arkivmyndighet 

4.1.1 Aktivitetsmål 2020 

Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Kvalitetsgranska överklagade beslut om 

utlämnade, där domstol ändrar beslutet. 

Inga beslut har blivit överklagade under 

verksamhetsåret 

☒Genomföra kommunbesök hos samtliga 

förbundsmedlemmar för att genomföra 

tillsyn inom verksamhetsområdena Intern 

service och Samhällsservice.  

Målet är uppfyllt. Alla tillsyner genomfördes 

under 2020. I de flesta fall genomfördes 

arkivtillsyn via webben på grund av 

pågående pandemi. 

☒Sammanställa tillsynsrapport för 

genomförd tillsyn 2019 avseende 

verksamhetsområdet Skolan. 

Målet för 2020 är uppfyllt. Redovisad för 

förbundsstyrelsen 9 oktober 2020, § 31. 

☒Samordna kommunbesöken med tillsyn 

inom Gemensamt dataskyddsombud. 

Samordningen har genomförts. Samtliga 

berörda organisationer har besvarat 

frågeformulär. 

☒Fortsätter arbetet med att ta fram och 

sprida mallar för riktlinjer, rutiner och 

instruktioner baserade på den juridiska 

utredningen kring vilka handlingar som 

måste bevaras på papper som genomfördes 

2019.  

Framförallt genom att arbeta vidare med att 

ta fram texter till handboken på webben. 

☒Översyn av mall för arkivmyndighet för 

bolag och kommunalförbund 

Målet är delvis uppfyllt. 

Arbetet är påbörjat och ämnesansvarig har 

utsetts. Arbetet fortsätter 2021. 

☒Översyn av mall för arkivbeskrivning Förtydligande texter i handbok på webben. 

Nuvarande mall används i praktiken. 

Fortlöpande förbättringar i samband med 

gemensamma arbetsträffar.  

☒Ta fram rutin för granskning av 

gallringsbeslut 

Målet är delvis uppfyllt.  

Dialog kring rutiner i samband med 

granskning av gallringsbeslut har skett i 

samband med arbetsträffar. Dokumenterad 

rutin återstår att färdigställa.  

 

Kommentar måluppfyllelse:  

 

En del av målen påverkas av att vi har ändrat vårt arbetssätt. Vi har styrt om så att vi i allt 

större grad publicerar råd genom vår handbok på webben istället för att göra instruktioner, 

rutiner och riktlinjer i dokumentform. Detta medför att det blir lättare att hålla saker och ting 
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ajour och att vi slipper att gamla förlegade rekommendationer fortsätter att spridas. Vi har 

också med ett bra resultat gått över till att ha tillsyn och rådgivning till våra medlemmar via 

webben. Tillexempel så genomfördes alla årets tillsyner för första gången inom 

tillsynsperioden. 

4.1.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

Genomföra planerade 

inspektionsbesök under året 

100 % 85 % Årligen Genomgång av 

ärenden. Merparten 

genomfördes via 

webben. 

Andel förelägganden som 

besvarades inom utsatt tid 

(Nyckeltalet var åtgärdade 

inom utsatt tid, men 

åtgärderna tidsätts inte i 

föreläggandet utan 

förbundsmedlemmarna har 

viss tid på sig att komma in 

med svar) 

50 % 50 % Årligen 

 

2 förelägganden 

meddelades i samband 

med tillsyn 2020 

Andel förbunds 

medlemmar som använt 

verktyg för självvärdering  

100 % 75 % Årligen Endast en enkät 

skickades ut och det var 

i samband med 

planerad tillsyn.  

Arkivombudens upplevda 

nöjdhet, stöd från 

Sydarkivera (skala från 1–5) 

- 3,4 Årligen Enkät: ”Utvärdering för 

arkivombud” 

Enkäten distribuerades 

aldrig brett på grund av 

nytt arbetssätt. 

Andel förbundsmedlemmar 

som använt checklista för 

arkivlokal inför tillsyn 

7 % 75 % Årligen Enkät: ”Checklista för 

arkivlokal” skickades 

endast ut som frivillig 

fördjupning i samband 

med planerad tillsyn 

pga. av ändrat 

arbetssätt 
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4.2 Utbildning och pedagogiskt material 

4.2.1 Aktivitetsmål 2020 

Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Erbjuda grundutbildning en gång per år 

på plats i Alvesta om behov finns:  

• Arkiv och informationshantering 

• E-arkiv och digital 

informationshantering 

• Registratur och diarieföring 

Registratur och diarieföring genomfördes 

på plats. Övriga grundutbildningar har 

ersatts av webbutbildningar på grund av 

pandemi.  

☒Erbjuda webbutbildningar på olika nivåer, 

uppdelat på flera kortare pass 

Nytt utbildningspaket lanserades hösten 

2020. 

☒Erbjuda intensivutbildningar på lämpliga 

geografiska platser utifrån förbunds-

medlemmarnas behov och önskemål. 

Ställdes in på grund av pågående pandemi 

och ersattes av det nya utbildningspaketet.  

☒Erbjuda specialistutbildningar utifrån 

önskemål och behov.  

Följande utbildningar arrangerades utifrån 

identifierade behov och önskemål: 

• Skyddade personuppgifter  

• Att hantera redovisningsinformation 

på rätt sätt  

• Offentlighet- och sekretess (en på 

plats och en via webb) 

• Standard för bevarandeinformation 

(PREMIS) 

• Standard för paketstruktur (METS) 

☒Distribuera framtagna korta 

informationsfilmer via handbok på webben. 

Samtliga informationsfilmer har 

tillgängliggjorts via Wikin och Sydarkiveras 

Youtube-kanal.  

☒Producera 3–5 informationsfilmer med 

koppling till den webbaserade handboken. 

Målet är delvis uppfyllt. 

2 informationsfilmer har producerats, om 

arkivlokaler och ansluta till Teams-möte. 

Väntar på manus om digitala 

arkivleveranser, dataskydd och 

informationssäkerhet. 

☒Slutföra och distribuera handböcker:  

o Informationshantering – Projekt 

Första version finns som sidor på 

Sydarkiveras handbok på webben (Wikin) 
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Mål Kommentar måluppfyllelse 

o Informationshantering – 

Upphandling  

☒Översyn av framtagna handböcker för 

arkiv och informationshantering:  

o Skolan 

Reviderad version finns på sidan Skolan på 

Sydarkiveras handbok på webben (Wikin) 

☒Skapa rutiner för versionshantering när 

det gäller framtagna handböcker  

Sydarkiveras Wiki och gemensamma 

arbetsmöten 

☒Skapa rutiner för insamling av synpunkter 

när det gäller framtagna handböcker.  

Synpunkter samlas in via enkäter samt i 

samband med nätverksträffar och 

arbetsmöten. 

☒Löpande komplettera och revidera den 

webbaserade handboken (wiki) om 

informationsförvaltning och arkiv. 

I samband med gemensamma arbetsmöten. 

Rutin för att dokumentera ansvarig för sidor 

som är granskade och godkända.  

 

4.2.2 Mätbara mål  

Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Statistik utbildningar: 

deltagande kommuner/år 

85 % 75 % Årligen Statistik deltagar-

bokningar 

Beläggningsgrad grund/och 

specialist * 

 

73 % 75 % Årligen Statistik boknings-

system 

Deltagarnas nöjdhet, på 

platsutbildningar 

(graderas på en skala 1–5) ** 

- 3.5 Årligen Kursutvärdering 

bokningssystem 

Deltagarnas nöjdhet, 

webbutbildningar 

(graderas på en skala 1–5) ** 

4.1 3.5 

 

Årligen Kursutvärdering 

Bokningssystem 

Nöjdhet, användare handbok 

på webben 

(graderas på en skala 1–5) 

3.7 3.5 

 

Årligen Enkät utvärdering 

2020 

Nöjdhet, användare korta 

informationsfilmer 

(graderas på en skala 1–5) 

4.2 3.5 

 

Årligen Enkät utvärdering 

2020 

* Endast statistik för grundutbildningar. Indelning i grundutbildning bastjänst och 

specialinriktad utbildning som anslutande tjänst enligt förbundsstyrelsens beslut 2019-12-06.   
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** Sammanslaget resultat då på platsutbildningar inte kunde genomföras 2020 på pandemi.  

 

Kommentar måluppfyllelse:  

Även här påverkas vi av pandemiåret 2020. Vi har lyckats väl med omställningen till att 

genomföra utbildningar via webben. Vi har genom denna omställning även nått ut till en 

bredare publik både inom och utanför förbundskretsen.  
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4.3 Verksamhetsstöd och rådgivning 

4.3.1 Aktivitetsmål 2020 

Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Rutiner för att hantera frågor från 

förbundsmedlemmarna och se till så att 

vanliga frågor/svar publiceras på webben. 

(Handbok, wiki och filmer finns) 

På gemensamma arbetsmöten fångar vi upp 

vanliga frågor och uppdaterar handboken 

på webben. 

☒Dokumentera rutiner och instruktioner 

när det gäller rådgivning till 

förbundsmedlemmar, för förbättrad 

statistik/uppföljning. 

Formulär för att underlätta för förbunds-

medlemmarna att ställa frågor har 

kravställts och tagits fram. Publiceras i 

början av 2021. 

☒Följande nätverksträffar planeras under 

året, årets tema är sekretess, 

personuppgifter och utlämnande av 

handlingar: 

• Centrala arkivfunktionerna, 1 

arkivkonferens/år, arkivarbetsträffar 8 

träffar/år + nodträffarna 

• Registratorer, 1 konferens/år, nodträffar 

och verksamhetsspecifika träffar 

• Kultur och fritid, kommunikatörer 

• Vård och omsorg, socialt och ekonomiskt 

stöd  

• Samhällsbyggnad, miljö, teknik, fastighet, 

VA (inkl bolag inom området) 

• Skolan (oavsett huvudman) 

• It -/kommunledning/kansli 

• Ekonomi/personal 

• Räddningstjänsten/Trygghet och säkerhet 

• Systemförvaltare? 

Nätverksträffar har i huvudsak genomförts 

enligt plan men via webben. Formerna för 

nätverksträffar via webb utarbetades under 

året och kompletterades med riktade 

arbetsmöten för olika målgrupper. 

 

Kultur och fritid, kommunikatörer – inställd, 

för få deltagare pga början av 

coronapandemin 

 

Planerad konferens ersattes av en lunch till 

lunch via webben med Tema Europa ena 

dagen och Tema På hemma plan följande 

dag. 

 

Nätverksträff om digitala signaturer har 

genomförts tillsammans med Myndigheten 

för digitalisering (DIGG). Träffen innehöll 

informationspass om lagstiftningen och 

konsekvenser av att införa e-signering. 

Därefter grupparbeten på temat.   

☐Regionala träffar i de olika regionerna 

(Alvesta och noderna Hässleholm, 

Karlskrona och Vimmerby). Nodträffar 2 

gånger/år. 

Inte aktuellt på grund av pandemin och 

bristande intresse. 
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Mål Kommentar måluppfyllelse 

☐Temadag om bildarkiv och fotografier Framflyttad till 2021 pga föreläsare 

upptagen av coronapandemin.  

☒Moderera nätverket VerkSAM på Yammer 

och rensa inaktiva konton 

 

☒Genomföra 4–6 informationskartläggning 

inom följande verksamhetsområden:  

• Intern service – ekonomi, personal, it 

med mera 

• Samhällsservice – konsumentstöd, 

borgerlig vigsel, medborgarkontor med 

mera  

Ändrat arbetssätt. Under 2020 lanserade vi 

kortare arbetsmöten via webben som bokas 

via hemsidan. Ett tiotal webbmöten 

genomfördes. Vilket har resulterat vi 

uppdatering av verkSAM samt uppdatering 

av handboken på webben. 

☒Fortsätta sprida ”gör det själv-kit” för 

informationskartläggning hos 

förbundsmedlem. 

Informationshanteringsdelen finns på wikin. 

Delen om informationssäkerhet och 

informationssäkerhetsklassning är inte 

färdigställts.  

☒VerkSAM – användarträffar (2 per år) och 

rutiner för uppdatering 

Ändrat arbetssätt. Under 2020 lanserade vi 

kortare arbetsmöten via webben som bokas 

via hemsidan. 

☒Uppdatera och publicera mallar och 

instruktioner för VerkSAM Arkivredovisning i 

takt med förändringar som genomförs.  

Instruktion har publicerats i handboken på 

webben och nya versioner VerkSAM Plan 

och VerkSAM Diarium har publicerats- 

☐Starta upp projektet ”VerkSAM 

Arkivredovisning 2”, omtag med 

förbättrade/mer användarvänliga mallar. 

Nedprioriterat, vi har inte haft resurser att 

avsätta till detta omfattande arbete. 

☒Plan för nätverksträffar och arbetsdagar 

2021 

Redovisas i årshjulet. 

☒Fortsätter arbetet med att ta fram och 

sprida mallar för riktlinjer, rutiner och 

instruktioner baserade på den juridiska 

utredningen kring vilka handlingar som 

måste bevaras på papper som genomfördes 

2019.  

Vi har fortsatt producera texter kring detta i 

vår handbok på webben, arbetet kommer 

att fortsätta även under 2021. 
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4.3.2 Mätbara mål 

 

Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Statistik nätverksträffar och 

temadagar: deltagande 

kommuner/år 

88 % 75 % Årligen Statistik deltagar-

bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 

nätverksträffar 

(graderas på en skala 1–5) 

4.0 3.5 

 

Årligen Kursutvärdering 

Statistik 

informationskartläggning: 

deltagande kommuner/år * 

91 %* 65 % Årligen Statistik deltagar-

bokningar 

Förbundsmedlemmarnas 

upplevda nöjdhet 

verksamhetsstöd/rådgivning 

(graderas på en skala 1–5)  

4,2 3.5 Årligen Enkät utvärdering 

(nätverk på Yammer 

och e-post) 

Användning av VerkSAM Plan 75 % ** 60 % Årligen Enkät kontaktperson 

Ja samtliga 52,9 % 

Ja vissa 23,5 % 

Användning av VerkSAM 

Beskrivning 

47 % ** 40 % Årligen Enkät kontaktperson 

Användning av VerkSAM 

Diarium 

53 % ** 25 % Årligen Enkät kontaktperson 

Statistik beslutade 

informationsplaner (samtliga 

eller de flesta 

förvaltningar/bolag) 

100 % ** 85 % Årligen Enkät kontaktperson 

Statistik nyligen uppdaterade 

informationsplaner (samtliga 

eller de flesta 

förvaltningar/bolag) 

59 % ** 50 % Årligen Enkät kontaktperson 

Levererar uppgifter till NAD 43,3 % *** 40 % Årligen Enkät central 

arkivfunktion 

 

* Workshopar för informationskartläggning har ersatts med korta arbetsmöten. Även 

anslutande förbundsmedlemmar deltog i mötena. 
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** Endast 17 förbundsmedlemmar av 26 svarade. Påminnelse via medlemssamordnare. 

*** Även anslutande förbundsmedlemmar besvarade enkäten.  

 

Kommentar måluppfyllelse: Vi har under året märkt att behovet av råd och stöd har ökat 

markant. Vi har mött detta behov genom att effektivisera vår rådgivning genom att erbjuda 

arbetsmötet på webben. Vi ser en stor ökning i användandet av verkSAM-mallarna vilket 

även det märks i rådgivningen. När fler går över till att använda verkSAM-mallarna så 

kommer vi kunna effektivisera rådgivningen ännu mer, då flera av våra förbundsmedlemmar 

får gemensamma begrepp att utgå ifrån. Detta gör det ännu viktigare för oss att stötta 

genom att uppmuntra erfarenhetsutbyte och erbjuda plattformar och mötesplatser för 

nätverkande. 

4.4 Digitala arkivleveranser 

Överblicksbilden visar de olika leveranstyperna och vilka förbundsmedlemmar som har börjat 

slutarkivera information digitalt. Genomförda överföringar till Sydarkivera, både testleverans 

och slutlig arkivleverans, markeras med starkare färg. Ljusare färg indikerar att det finns ett 

eller flera tillgängliga lösningsförslag för leveranstypen.  

 

4.4.1 Aktivitetsmål 2020 
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Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Rutin och mallar för digitala 

arkivleveranser 

• Löpande uppdatera mallar för 

webbarkivering och rutiner för kontroll 

som arbetades fram 2019. 

• Löpande uppdatera generella mallar för 

leveransöverenskommelse, kvittens och 

godkännande som tagits fram.  

• Fortsätta dokumentera rutiner för årliga 

leveranser från de verksamhetssystem 

som från och med 2020 löpande 

levererar digital information till 

Sydarkivera.  

• Fortsätta dokumentera rutiner för 

arkivering av relationsdatabaser  

Rutiner och mallar framarbetas och 

uppdateras fortlöpande. 

☒Genomföra planerade leveranser av 

personakter och patientjournaler: 

• Gamla Omsorg VO/LSS/IFO, Sofia 

Omfale/Sofia IFO. Årlig leverans slutförda 

uttag. Fortsätta arbetet hos återstående 

kommuner.  

• ProCapita – Årliga leveranser från 

kommuner som är i fas med gallring.  

• Treserva –Testleveranser och skarpa 

leveranser från de kommuner som är i fas 

med gallring och har modulen digital 

avställning. 

• Infosoc – Årlig leverans. 

• Slutföra leveranser från Isox och Asynja  

• PMO verksamhetssystem för 

elevhälsovård och elevhälsa, testleverans 

beställs preliminärt under året. 

• Slutföra leveranser av inaktiva 

installationer av Profdoc/PMO 

 

Målet är delvis uppfyllt.  

Området har påverkats i högsta grad 

påverkats av Corona-pandemin.  

• Gamla Omsorg VO/LSS/IFO, Sofia 

Omfale/Sofia IFO. Årlig leverans 

slutförda uttag. Fortsätta arbetet hos 

återstående kommuner. – Klar 

• Procapita rullar på som förväntat. 

• Treserva – testleverans förväntad våren 

2021 

• Infosoc – leverans godkänd 

• Isox och Asynja – Karlskrona färdigt, 

Region Blekinge inte på börjat 

• PMO – arbete har genomförts men 

ingen testleverans är beställd då det 

saknas rätt moduler hos kommunerna. 

Kommunerna har informerats om vad 

som behöver göras och detta har lätt 

fram till att i alla fall en kommun nu har 

rätt uppsättning moduler för att 

arkivering ska vara möjlig. 
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Mål Kommentar måluppfyllelse 

• Profdoc/PMO Alvesta slutfört, men inte 

i Ljungby då det saknas 

systemapplikation. 

☒Webbarkivering och sociala media:  

• Insamling av förbundsmedlemmarnas 

webbplatser, inkluderande nya 

förbundsmedlemmar.  

• Insamling av övriga webbplatser i 

enlighet med genomförd inventering. 

• Extra insamling av webbplatser i 

samband med byte av webb eller 

nedläggning av webbplatser.  

Test och analys av nedladdade arkivfiler från 

Twitter, Facebook och Instagram. 

Utökad insamling med anledning av 

pandemin. Insamling av 

förbundsmedlemmarnas officiella 

webbplatser genomförs en gång i 

månaden.  

 

Fullständig insamling av samtliga webbar 

genomförd enligt plan.  

 

Inga uttag från sociala media-konton har 

överförts. Informationen är arkiverade i sina 

respektive tjänster tills kontot avvecklas. 

☒Gamla databaser 

• Slutföra eventuella återstående 

leveranser av BAB 

bostadsanpassningsregister. 

• Ecos – testleverans 

• Capella med flera inaktiva system med 

personal- eller ekonomiinformation, 

testleveranser och/eller skarpa 

leveranser. 

• BAB – klart 

• ECOS – testleverans från Mörbylånga 

• Capella, testleveranser  

• Hogia lön Hässleholm, testleverans 

samt genomgång uttagsfunktioner 

programvara 

☐Ärende- och dokumenthantering 

• Slutföra arbetet med att slutarkivera 

äldre diariesystem i form av 

databaskopior 

 

Arbetet med testleveranser har visat att 

arkivering genom export av relations-

databas inte varit en framkomlig väg för 

samtliga äldre system. Arbetet fortgår med 

framtagning lösningsförslag. Prioritering 

system där information inte migrerats i 

samband med systembyte.  

☒Äldre digitalt material. 

• Fortsätta insamling 

• Påbörja arbetet med överföring till 

bevarandeplattform, gallring/bevarande 

och testleveranser. 

Insamling ej genomfört på grund av 

restriktioner gällande kommunbesök. 

Arbete påbörjades med att hantera 

materialet. Behov av förnyade rutiner 

identifierade pga vissa verksamheter vill ha 
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Mål Kommentar måluppfyllelse 

tillbaka information som finns på gamla 

externa lagringsmedier. 

☒Fortsätta pågående arbete med rutiner, 

checklistor och övrig dokumentation för 

insamling och mottagning av prioriterade 

leveranstyper. 

Rutiner för överföring av digitala 

arkivleveranser samt rutiner för kontroll av 

uttag från Procapita/Lifecare 

☒Påbörja insamling av ostrukturerade 

dokument (kontorsdokument och foton) i 

katalogstruktur. 

Första leverans genomförd. 

☒Påbörja insamling av audio/video 

 

Rutiner och mallar togs fram för 

upptagningar av fullmäktiges 

sammanträden, i samband med öppna 

arbetsmöten.  

 

 

4.4.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Leveransutredningar ger 

underlag till leverans-

överenskommelse och 

lösningar för arkivleverans 

90 %* 80 % Vartannat 

år 

Genomgång 

ärenden 

Genomsnittlig kostnad för 

leveranser inom en 

leveranstyp 

** **   

Leveranser godkända utan 

komplettering/omleverans 

80 % 75 % Årligen Genomgång 

leveranslogg 

Årlig insamling av 

förbundsmedlemmars 

externa webbplatser 

100 % 90 % Årligen Genomgång 

ärenden 

Slutföra insamling äldre 

digitalt material, 

förbundsmedlemmar 2015–

2017 

65 %*** 100 % Årligen Genomgång 

insamling 

Insamling äldre digitalt 

material nya 

förbundsmedlemmar 

33 %*** 50 % Årligen Genomgång 

insamling 
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Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

 

 

* Uträkningen utgår från leveransutredningar där det finns framtaget lösningsförslag och 

godkänd testleverans och/eller skarp leverans har genomförts. En påbörjad utredning av 11 

avslutades innan lösningsförslag utarbetats på grund av att materialet inte var aktuellt för 

slutarkivering. 

 

** Metod för att beräkna genomsnittlig kostnad per informationstyp har inte tagits fram på 

grund av att systemstöd inte finns på plats för att kunna göra några relevanta beräkningar.   

 

*** Ej uppfyllt på grund av restriktioner gällande kommunbesök med anledning av pandemin.  

 

Kommentar måluppfyllelse:  

Under verksamhetsåret har det inkommit uppgifter om att det finns väsentligen mer äldre 

digitalt material ute hos kommunerna än vad som framkommit vid inventering 2015–2017. 

Det beror på att det finns en större medvetenhet ute i kommunerna om vad äldre digital är 

för något. I samband med gemensamma arbetsträffar arbetas fram nya rutiner och mallar för 

hantering av Äldre digitalt material.  
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5 Centralarkiv och digitisering 

5.1 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 

5.1.1 Aktivitetsmål 2020 

☒Medverka till framtagande av gemensam depålösning 

☐Inriktningsbeslut avseende enskilda arkiv.   

☒Utvärdera rutiner runt gallring för att säkerställa hög informationssäkerhet när vi gallrar.  

☒Genomföra gallring för de handlingar som är gallringsbara.  

 

5.1.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Handläggningstid för 

utlämnande 

1,9 dagar 2 dagar Årligen Analys av statistik 

av ärenden 

hanterande 

utlämnande.  

Överklagade beslut där 

överinstans ändrat beslutet 

0 * 0 Årligen I samband med 

årsredovisningen 

ska överklagade 

beslut där 

överinstans ändrat 

beslutet redovisas 

och kommenteras.  

 

Under året har inga överklaganden av beslut inkommit.  

 

Kommentar måluppfyllelse: handläggningstiden ligger inom angivna ramar. De flesta 

ärenden är klara samma dag som det kommer in. De ärenden som tar tid är fram för allt 

begäran att få ta del av social akter. Sekretessbedömningen är omfattande och kräver tid.   

 

5.2 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv 

5.2.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa 

informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst 

minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.  
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5.2.2 Vård analoga arkiv 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda 

analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En långsiktig 

översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild analys behöver 

genomföras för att identifiera ett framtida behov.  

5.3 Digitisering analoga arkiv 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att digitisera 

analoga arkiv. En långsiktig översyn kan behövas på området då flera organisationer visat 

intresse. En särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov. 

5.4 Utlämnande av allmän handling 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att göra 

menprövning i samband med utlämnande av allmän handling. En långsiktig översyn kan 

behövas på området då flera organisationer visat intresse. En särskild analys behöver 

genomföras för att identifiera ett framtida behov. 

5.5 Tillgänglighet till arkivinformation 

5.5.1 Aktivitetsmål 2020 

Mål Kommentar måluppfyllelse 

☒Förstudie kundstödssystem och forskarsal 

på webben  

Ingick delvis i förstudie Utökad 

bevarandeplattform. Större projekt som ej 

ka genomföras före arkivcentrum och det 

utökade bevarandesystemet finns på plats. 

☒Årlig leverans av information till 

Nationella ArkivDatabasen NAD 

Ej genomfört pga. nuvarande 

förteckningsstöd inte möjliggör samlad 

publicering med bibehållen relation 

arkivbildare/arkivförteckningar.  

☒Slutföra återstående arbete med att 

tillgängliggöra arkiverad webb 

Första version av Extern portal finns 

publicerad med möjlighet för 

förbundsmedlemmar och externa att skapa 

konto. 

☒Publicera arkiverad webb efter 

kontroll/godkännande. 
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5.5.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 

(indikator) 

Resultat 

2020 

Målvärde 

2020 

Intervall Metod 

 

Statistik, de flesta 

myndigheter har 

arkivbeskrivningar 

41,2 %  40 % Årligen Enkät kontaktperson 

Statistik, förtecknade arkiv i 

centralarkiv/kommunarkiv 

(arkiv förtecknas fortlöpande) 

36,7 % * 40 % Årligen Enkät central 

arkivfunktion 

Centralarkiv/kommunarkiv 

uppgifter levereras till NAD 

(Nationell ArkivDatabas) 

43,3 % * 40 % Årligen Enkät central 

arkivfunktion 

 

* Även anslutande kommuner besvarade enkäten 

 

Kommentar måluppfyllelse:  

Uppgifterna kommer från en enkät som skickas ut både till förbundsmedlemmarnas centrala 

arkivfunktioner och Sydarkiveras arkivarier (i de fall arkiven överlämnats till Sydarkivera. 

Resultatet har sjunkit något när det gäller att fortlöpande förteckna arkiv hos central 

arkivfunktion. Det finns många tänkbara anledningar till detta, utmaningarna med på 

platsarbete med anledning av pandemin, byte av förteckningssystem och i vissa fall platsbrist 

i lokalerna vilket försvårar förteckningsarbete. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-12

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 54 Dnr 2021/40- 
 

Socialnämndens resultatinformation 1 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar om delårsrapport 2021-04.  
 
Socialnämnden översänder delårsrapporten till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonom informerar om delårsrapport 2021-04. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28 § 58 
Delårsrapport 2021-04 för socialnämnden 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2021-05-11 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar om delårsrapport 
2021-04.  
 
Socialnämnden översänder delårsrapporten till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonom 
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1 Årsredovisning 2020 

Delårsrapport 2021–04 

Socialnämnden 
 
Större händelser  
När vi inleder 2021 påverkas fortfarande verksamheterna av Covid 19, men i vilken 
utsträckning, vilka konsekvenser och i vilka områden får vi följa över tid. Trolig påverkan på 
områden och grupper som redan är utsatta, vilket kan innebära ett ökat stöd.  

Vaccination mot covid –19 startade v.1 2021 där sjuksköterskor/distriktssköterskor i 
kommunal hälso-och sjukvård ombesörjde hela vaccinationen i fas 1 (alla enskilda i 
hemsjukvård, vård och omsorg och personal) vilket inneburit en högre arbetsbelastning och 
ökat behov av timvikarier. 

Sjukfrånvaron, korttidsjukfrånvaron är fortfarande hög utifrån att medarbetare ska stanna 
hemma vid symtom eller om någon i hushållet har bekräftad Covid-19. 

Individ och familjeomsorgen har haft en påverkan av Covid då detta medfört att de brukare 
som är aktuella inom försörjningsstöd inte haft möjlighet att få tillfälliga arbeten och 
sysselsättning. Detta har påverkat försörjningsstödet och utbetalningar av desamma. 
Ekonomiskt bistånd där har ett större förslag (Lessebomodellen) skickats till nämnden som 
skickat vidare detta till Kommunstyrelsen.   

Missbruksplaceringar. Det är lite insatser och placeringar vad gäller missbruk idag. Dialog 
förs med vårdcentral och med nämnd om ett annat arbetssätt där insatser skall kunna ske på 
hemmaplan i högre utsträckning än idag. 

Placeringskostnader inom Omsorg funktionsnedsättning, OF, har kunnat hanteras utifrån en 
god planering och flera placeringar är på väg att avslutas. Fortfarande finns en oro kring 
enskilda barnärenden kopplade till våld och detta problem ser ut att öka.   

Inom äldreomsorgen ökar antalet hemtjänstärenden. Hjälpbehoven har samtidigt blivit 
större vilket medfört fler dubbelbemanningar, vilket är kostnadsdrivande. I och med den 
planerade sammanslagningen av hemtjänsten i Kosta, Lessebo och Skruv kommer 
besparingar att kunna göras gällande bemanning. Inom OF kommer en rockad av brukare 
kunna göras i flera LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) -boenden när 
några brukare med personlig assistans flyttar från en gruppbostad till ordinärt boende. 
Därmed kan en besparing gällande bemanning göras även där.   

Kompetensförsörjning, hur vi kommer att kunna behålla och rekrytera nya medarbetare till 
Lessebo kommun påverkar verksamheten kvalitetsmässigt och ekonomiskt.  

SKR, Sveriges kommuner och regioner, och Kommunal arbetar gemensamt i ett långsiktigt 
projekt för att heltidsarbete ska bli norm.  Socialförvaltningen har anställt en processledare 
för arbetet Heltid som norm och en ev uppbyggnad av bemanningsenhet. Syftet med heltid 
som norm är bla att trygga och tillvarata befintlig kompetens, minska visstidsanställningar, 
få en ökad kontinuitet för brukarna. Vid en uppbyggnad av bemanningsenhet går det att 
optimera resurserna personellt och ekonomiskt bättre än vad vi kan åstadkomma idag.   
 

Omplaceringsutredningar utifrån besparingskrav vidtas tillsammans med 
personalavdelningen. 
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2 Årsredovisning 2020 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Socialnämnden         
 Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

                tkr 2021-
04 2020-04 2021-04 2021 2021 2021 

Ledning och administration 1 997 2 374 377 7 113 7 121 8 
Politik 314 333 19 943 1 000 57 
Äldreomsorg 26 173 25 657 -516 84 562 81 531 -3 031 
Hemsjukvård 7 598 7 351 -247 24 182 23 732 -450 
Omsorg funktionsnedsättn. 11 985 10 912 -1 073 37 011 35 530 -1 481 
Individ o familjeomsorg 20 290 13 033 -7 257 56 560 39 439 -17 121 
Bostadsverksamhet -21 85 106 255 255 0 

Summa 68 336 59 745 -8 592 210 626 188 608 -22 018 
 

Kommentar till driftredovisning 

Ledning och administration samt politikens prognos visar att budgeten efterföljs. Utfallet för 
april månad visar ett överskott på fortbildningsmedel som förväntas användas under hösten 
2021. 
 
Äldreomsorgens negativa budgetavvikelse beror på höga personalkostnader vilket till stor del 
beror på covid-19. Åtgärder som uppdelning av avdelningar på grund av covid-19 eller 
förebyggande åtgärder är en av anledningen till så stora kostnader. Det sökta merkostnaden 
för covid-19 som avser december 2020 finns med i prognosen. 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har en negativ budgetavvikelse på grund 
av höga kontaktpersonkostnader och förebyggande åtgärder på boendena i och med Covid-
19. Avvikelsen beror även på högre kostnader inom korttidsverksamheten än budgeterat.   
  
Hemsjukvården har en negativ budgetavvikelse vilket beror på personalkostnader samt höga 
kostnader för skyddsmaterial.  
  
Individ och familjeomsorgen har en negativ budgetavvikelse på grund av höga 
placeringskostnader inom missbruk och familjehem samt kontaktperson/kontaktfamilj. 
Avvikelsen beror även på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budget. Kommande 
placeringar kan påverka den nu lagda prognosen. Även hemtagningar av individer kan 
påverka prognosen positivt. Försörjningsstödets ökning kan påverkas positivt om vi utifrån 
arbetet med Lessebomodellen kan hitta former för stöd och krav.  
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3 Årsredovisning 2020 

Investeringsredovisning (tkr) 

Socialnämnden     
Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 
2021-

04 2021 2021 2021 
Hemsjukvård 253 800 800 0 
Äldreomsorg 36 260 260 0 
Omsorg funktionsnedsättn. 0 269 269 0 

Totalt 288 1 329 1 329 0 
 
Kommentar till investeringsredovisning 

Budget för digitala nycklar samt inventarier till Odengatan 8 har blivit flyttade från 2020 till 
2021. 
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4 Årsredovisning 2020 

Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta 
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive 
strategi kommenteras.  
 
Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 
Samverka med Arbetsförmedlingen  Delvis  
Samarbete med kommunens näringsliv  Delvis  
Stödja etablering av nya företag Ja Delvis Nej 
Kommentar: Samverkan utifrån LÖK, lokal strategisk överenskommelse 
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   
Skapa mötesplatser som ger trygghet  Delvis  
Kommentar: Vidareutveckla välfärdsteknik. Digitala nycklar, wi-fi på särskilda boende. Arbete med 
Timecare påbörjat. Plan för flytt till Odengatan 8, satsning inom psykisk hälsa (socialpsykiatrin).  
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering  Ja Delvis Nej 
Färdigställ fler bostäder i egen regi Ja Delvis Nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja Delvis Nej 
Kommentar: Kommentar kring strategierna.  Sammantaget ska uppföljning av verksamhetsmål 
maximalt vara tre sidor. 
 

 

 

Socialnämndens mål: Att utveckla samverkan med våra grannkommuner gällande missbruk och 
våld i nära relationer 
Undersök behoven och möjligheten till samverkan Ja   
Kommentar: Länets ledningsgrupp har gett i uppdrag: Genomlysning av avtal gällande integrerad 
mottagning, finns det behov av mobil verksamhet. Ska Ekliden vara kvar i regionens regi eller finns 
det andra möjligheter med verksamheten.  
 
Socialnämndens mål: Möjliggör människors egen försörjning 
I samverkan utveckla arbetssätt med interna och externa 
samarbetspartners så som vuxenskolan, näringslivsavdelning, 
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen 

 Delvis  

Kommentar: Idag sker samverkan med Vuxenskolan genom frekventa träffar. Samverkan görs 
mellan vår myndighetsavdelning och arbetsförmedlingen, samtal sker frekvent i enskilda ärende.  
 
Socialnämndens mål: Alla med insatser inom LSS ska få sina individuella behov tillgodosedda 
med god kvalitet 
Kvalitetssäkra verksamheten Ja   
Kommentar:   
 
Socialnämndens mål: Att skapa en långsiktig planering för verksamheten 
Upprätta lokalförsörjningsplan  Ja   
Kommentar:  Klart  
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5 Årsredovisning 2020 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till 
gymnasiet 
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet Ja Delvis Nej 
Utveckla undervisningen genom digitalisering Ja Delvis Nej 
Kommentar: Kommentar kring strategierna.  Sammantaget ska uppföljning av verksamhetsmål 
maximalt vara tre sidor.  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan Ja Delvis Nej 
Skapa trygga mötesplatser för unga Ja Delvis Nej 
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

 Delvis  

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid Ja Delvis Nej 
Kommentar: Samverkan med skolan pågår för att arbeta fram strategier för Barnens bästa arbete.  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor 
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten 

Ja Delvis Nej 

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

Ja Delvis Nej 

Kommentar: Kommentar kring strategierna.  Sammantaget ska uppföljning av verksamhetsmål 
maximalt vara tre sidor. 

 

 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag 
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt Ja Delvis Nej 
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen Ja Delvis Nej 
Kommentar: Kommentar kring strategierna.  Sammantaget ska uppföljning av verksamhetsmål 
maximalt vara tre sidor. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag 
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Delvis  
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen   Nej 
Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service  Delvis  
Kommentarer: Digitaliseringsplan håller på att färdigställas  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Delvis  
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Delvis  
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Delvis  

Socialnämndens mål: Arbeta fram strukturerade och fortlöpande samverkansformer 
IFO ska utveckla samverkan med BUF, Arbete och integration samt 
internt med OF. 

Ja   

Kommentar:  Samverkan med BUF sker på regelbunden basis. varje vecka träffas vi och diskuterar 
kring de områden som tangerar våra verksamheter. Inom ramen för lagstiftningen diskuteras 
också enskilda individer. samverkan med arbete och integration sker på regelbunden basis. I 
samband med att IFO tagit över myndighetsutövning har samverkan mellan OF och IFO blivit 
mycket bättre då regelbundna samtal förs. 
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6 Årsredovisning 2020 

Kommentar:  Enhetschefer inom äldreomsorg och funktionsnedsättning går en 
ledarskapsutveckling under 2020/2021 med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser. Medarbetare 
inom äldreomsorgen, omsorg funktionsnedsättning, hemsjukvården och rehab kommer genomgå 
motsvarande utvecklingssatsning riktat till medarbetare.  
Punktinsatser för förbättring av medarbetarskapet.  

 

 

 

Socialnämndens mål: Säkerställa att alla tjänster är tillsatta med tillsvidareanställda och rätt 
kompetens 
Inventera och utveckla en kompetensutvecklingsplan   Delvis  
Kommentar:  IFO har adekvat utbildning på samtliga anställda. Chefstjänst har ej varit möjlig att 
tillsätta pga brist på sökande. Även svårigheter att rekrytera enhetschefer till äldreomsorgen.  
I hälso-och sjukvården har vi hög andel specialistutbildade sjuksköterskor i dagsläget. En vakant 
tjänst där rekrytering pågår. 
Rehabpersonal är svår rekryterat. Vikariat Arbetsterapeut ej tillsatt pga brist på behöriga sökande. 
Låg andel undersköterskor i verksamheten.  
Socialnämndens mål: Minska handläggningstider 
Vidareutveckla handläggningsprocessen för en kortare 
handläggningstid 

Ja   

Kommentar:  Vi arbetar ständigt med att ha så korta handläggningstider som möjligt. Dock är det 
viktigt att hinna med och en risk har varit när omsättning på personal innebär att ärenden inte 
hinner hanteras i tid.  
 
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska jobba förebyggande och hälsofrämjande 
Säkerställ kvalitetstid med utsedd kontaktperson  Delvis  
Möjliggör användandet av tekniska hjälpmedel och digitalisering  Delvis  
Verka för tidiga och samordnade insatser  Delvis  
Kommentar:  Schemalägger tid för kontaktman i så hög utsträckning det går. Arbetar för att det 
ska finnas wi-fi i samtliga av socialförvaltningens lokaler.   
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Plats och tid Våraskruv, Åseda, måndagen den 3 maj 2021 kl 09:30 

Beslutande Peter Danielsson (S), Ordförande 
Mikael Jonnerby (C) 
Lars Altgård (S) 
Angelica Karlsson (C) 
 

Ersättare Anders Käll (M) 
 

Tjänstepersoner Therese Pettersson, Ekonom Uppvidinge kommun 

Övriga närvarande  
Justerare Mikael Jonnerby 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, 2021-05-06 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12-18 
 Carl Cipranic  

 Ordförande 
  

 Peter Danielsson  

 Justerare 
  

 Mikael Jonnerby 
 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2021-05-10 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2021-05-21 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Carl Cipranic  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(11) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 12 Dnr 2021-000004  

Godkännande av dagordning 

Lönenämnden HULs beslut 
Lönenämnden HUL godkänner dagordningen.  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna dagordningen 
och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(11) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 13 Dnr 2021-000003  

Val av Justerare 

Lönenämnden HULs beslut 
Välja Mikael Jonnerby (C) som justerare.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) föreslår välja Mikael Jonnerby (C) som justerare.  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan välja Mikael Jonnerby (C) 
som justerare och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  

 

 

  

 

770



 

Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 14 Dnr 2021-000005  

Ekonomisk uppföljning 

Lönenämnden HULs beslut 
Lönenämnden HUL godkänner den ekonomiska rapporten och att 
budgeten från och med 2022 ska innehålla kostnaden för den tjänstlediga 
medarbetarens heltidstjänst.  

Sammanfattning av ärendet 
 

      

Avdelning/tkr Utfall 2020 
Avvikelse 

2021 Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
Intäkter -4 997 12 -5125 -5125 0 
Personalkostnader 2 744 -24 2 776 2 887 -111 
It system 1 550 172 1781 1 670 111 
Kapitalkostnader 241 3 244 244 0 
Övriga kostnader 288 11 324 324 0 
Justering över/underskott 174 -174 0  0 0 
Summa 0 0 0 0 0 

      
I prognosen per sist mars förväntas HUL göra ett underskott mot budget på 
personalkostnaderna. En medarbetare som varit tjänstledig för att prova 
annat jobb kommit tillbaka på 25% och den tjänsten finns inte med i budget 
2021. 

Med tanke på tidigare årsöverskott väntas HUL ändå hålla sin budget. 

2021-01-01 finns ett överskott på 735tkr. 

Investeringsverksamheten 

HUL har inga investeringar planerade under 2021.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lönenämnden HUL godkänner rapporten med tillägg att budgeten från och 
med 2022 ska innehålla kostnaden för den tjänstlediga medarbetarens 
heltidstjänst.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna den ekonomiska 
uppföljningen och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-26    

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen Uppvidinge kommun 

Ekonomiavdelningen Uppvidinge kommun 

Lönesamverkan HUL 
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(11) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 15 Dnr 2021-000008  

Dokumenthanterings och Gallringsplan 

Lönenämnden HULs beslut 
Lönenämnden HUL beslutar att godkänna förslaget om att 
löneförvaltningen följer dokumenthanterings och gallringsplan för 
Uppvidinge kommuns kommunledningsförvaltning   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arkivlagen ska alla kommunens myndigheter ha 
dokumenthanteringsplaner för sina verksamheter. Planerna arbetas fram av 
berörd verksamhet. Av dokumenthanteringsplanen framgår bland annat 
vilka handlingar som finns samt hur de ska ordnas och hanteras. Dessutom 
beskrivs om de ska bevaras, och i så fall när de ska överlämnas för 
arkivering, eller om de ska gallras och efter hur lång tid det i så fall ska ske.  
För att säkerställa god dokumenthantering och gallring av handlingar 
föreslås löneförvaltningen följa den befintliga dokumenthanteringsplanen 
för kommunledningsförvaltningen i Uppvidinge kommun.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna förslaget att följa 
Uppvidinge kommuns dokumenthanterings och gallringsplan och finner att 
Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-09 Dokumenthanterings och Gallringsplan  
Beslutet skickas till 
Lönechef  
Kommunledningsförvaltningen Uppvidinge Kommun   

Beslutet skickas till 
Lönesamverkan HUL 

Kommunledningsförvaltningen Uppvidinge kommun 
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§ 16 Dnr 2021-000006  

PUB-avtal Högsbynät AB 

Lönenämnden HULs beslut 
Lönenämnden HUL beslutar att godkänna PUB-avtalet mellan 
Lönenämnden HUL och Högsbynät AB   

Sammanfattning av ärendet 
Ett personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan Lönenämnden HUL 
och Högsbynät AB, avtalet avser hanteringen av personuppgifter enligt 
GDPR och är utformat utifrån SKR:s mall. Avtalet är framtaget i samråd 
med dataskyddsombudet för Uppvidinge kommun.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna förslag till PUB-
avtal med Högsbynät AB och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 
PUB-Avtal Högsbynät AB 
Tjänsteskrivelse 2021-04-12 PUB-avtal Högsbynät AB  
Beslutet skickas till 
Lönechef 
VD Högsbynät AB   

Beslutet skickas till 
Lönesamverkan HUL 

VD Högsbynät AB 
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§ 17 Dnr 2021-000007  

PUB avtal Visma Enterprise 

Lönenämnden HULs beslut 
Lönenämnden HUL beslutar att godkänna det förändrade PUB-avtalet för 
Visma Enterprise AB    

Sammanfattning av ärendet 
Förändringen innebär att de produkter och tjänster som erbjuds offentlig 
sektor, överlåts till ett systerbolag. Därmed får Visma två specialiserade 
organisationer med dedikerat fokus på respektive kundsegment.  
 
De lösningar som flyttas över är Visma Affärslösningar, Personec P, 
Medvind WFM och Sesam inklusive eventuella tilläggsprodukter som ingår 
som en del av avtalen för ovan nämnda lösningar. All försäljning, leverans 
och utveckling fortgår som vanligt. Den enda förändringen, utöver att 
Visma stärker sin möjlighet att tillgodose kommuners och regioners behov, 
är att vi i och med överlåtelsen får en ny avtalspart. 
 
Överlåtelsen av Visma Enterprise AB:s tjänste- och 
personuppgiftsbiträdesavtal avseende leveransen av ovan nämnda 
produkter och tjänster sker per den 1 juli 2021 till Visma Labs AB (org. nr. 
556515-6196) som är under namnändring. Huvudavtalen inklusive 
eventuella tilläggsavtal avses överföras i sin helhet. 
Signering av avtalet kommer att ske digitalt. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna det förändrade 
PUB-avtalet med Visma Enterprise AB och finner att Lönenämnden HUL 
beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-09 PUB-avtal Visma Enterprise AB 
Överlåtelseavtal personuppgiftsbiträdesavtal Visma Enterprise AB  

Beslutet skickas till 
Lönesamverkan HUL  
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§ 18 Dnr 2021-000009  

Lönechefen informerar 

Lönenämnden HULs beslut 
Lönenämnden HUL beslutar att godkänna informationen   

Sammanfattning av ärendet 
Lönechefen informerar om följande: 

Datadelningsavtal 

Avtal bostadsbolag 

SLA-Avtal 

Lönekontor 

Annons Systemförvaltare 

Kostnad för drift av Visma 

Kostnad för uppdatering av Visma   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna informationen 
från lönechefen och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-12 Lönechefen informerar    

Beslutet skickas till 
Lönesamverkan HUL 
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VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 

 
Verksamhetsåret 2020 blev ett annorlunda och bekymmersamt år för VoB då det, precis som för samhället i övrigt, 
kom att präglas av Coronapandemin. I skrivande stund, lite drygt ett år efter att pandemin bröt ut, är vi fortfarande 
mitt i den utan möjlighet att överblicka de slutgiltiga konsekvenserna. Det är dock glädjande att kunna konstatera 
att bolagets verksamheter hittills i relativt begränsad utsträckning drabbats av direkt smitta. Bolaget vidtog på ett 
tidigt stadium olika åtgärder för att begränsa smittspridningen. VoB:s verksamheter har exempelvis endast 
genomfört resor och fysiska möten när dessa bedömts som absolut nödvändiga. I likhet med många andra 
organisationer har VoB under pandemin i hög grad övergått till att hålla möten och konferenser via video. VoB har 
tack vare den internt mycket begränsade smittspridningen kunnat bedriva kärnverksamheten, dvs HVB, skyddat 
boende, familjehem och stödboenden, på ett i huvudsak oförändrat sätt. Kommunerna har därmed erbjudits 
ordinarie utbud samtidigt som utvecklingsarbetet i bolaget har kunnat fortsätta. 
 
Under 2020 har VoB bland annat förstärkt möjligheterna att kunna erbjuda stabila vårdkedjor. Bolagets lägenhets- 
och stödboende kan exempelvis erbjuda kvalificerad eftervård, efter placering i familjehem eller på HVB, innan den 
unge är redo för ett helt självständigt boende. Vi har vidare inlett ett utvecklingsarbete där våra Familjehus planerar 
att kunna erbjuda eftervård i öppna former och därigenom kunna begränsa vårdtiden på HVB och samtidigt 
säkerställa att genomförda insatser för familjerna får stabil och långsiktig effekt. Under året har VoB dessutom 
utvecklat sitt utbud av utbildningar och konferenser via bolagets utbildningscenter. Vidare har planerings- och 
förberedelsearbete genomförts för start av en ny verksamhet Spira - Skyddat HVB för flickor och unga kvinnor. 
Verksamheten startade den 1 mars 2021.   
 
Efter en mycket positiv inledning av året med god beläggning och positivt ekonomiskt resultat följde en tydlig 
nedgång i efterfrågan och låg beläggning vid de flesta enheter, en situation som sedan varade under hela året. 
Nedgången sammanfaller i tid med utbrottet och spridningen av pandemin. Aktiviteten i samhället har generellt 
minskat under pandemin vilket alltså även förefaller ha påverkat den kommunala socialtjänstens behov av 
placeringar. Med anledning av den låga beläggningen och de kraftigt minskade intäkterna har bolaget under året 
genomfört så kallade korttidspermitteringar samt ansökt och erhållit statlig ersättning för dessa. Omfattande 
besparingar samt en engångsintäkt, reavinst vid fastighetsförsäljning, innebär att ett positivt ekonomiskt resultat 
kan redovisas för året, trots de svaga intäkterna. 
 
Under året har en närmare dialog utvecklats med ägarna, dvs med de politiska företrädarna för Skånes Kommuner 
(f.d. Kommunförbundet Skåne) samt Kommunalförbundet VoB Kronoberg. Exempelvis har flera så kallade 
ägarsamråd genomförts. Syftet är att på detta sätt uppnå en tydligare styrning samt åstadkomma ett mer 
övergripande samarbete med ägarnas medlemskommuner, vilka är VoB:s prioriterade kunder. Ett nära samarbete 
med bolagets ägare och med uppdragsgivarna i medlemskommunerna är avgörande för att skapa förutsättningar för 
att bolaget skall kunna tillhandahålla och utveckla ett relevant utbud. 
 
VoB:s styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och deras medlemskommuner, bolagets medarbetare och till 
samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under de särskilda omständigheter som gällde under 
verksamhetsåret 2020.  
 
 
Malmö/Växjö den 2021-03-31 
 
Magnus Carlberg   Niels Elvhammar 
Ordförande   Verkställande direktör  
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BOLAGETS VERKSAMHETER 2020 – SAMMANFATTNING PER ENHET  
 
VoB Syd AB drev vid ingången av 2020 fem HVB, behandlings- och utredningsverksamheter för ungdomar, barn och 
föräldrar: Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby, Högelid, Vittskövlegården och Amra. 
 
Bolaget har under året även drivit Familjehemsresursen, Myra - Skyddat boende samt Lägenhets- och stödboendet.  
 
VoB drev under en del av året även Öppenvårdsteamet. Verksamheten avvecklades den 31 augusti 2020. 
 
 
FAMILJEHUSET I ALVESTA 
 
Familjehuset är ett akut-, utrednings - och behandlingshem för familjer med barn i åldern 0–18 år. Verksamheten 
har totalt 27 platser.  
 
Kvalitet 
Utfallet i genomförda kundenkäter visar att Familjehuset i Alvesta har fortsatt goda resultat. Målet om 5,0 nås på 
samtliga sex frågor i kundenkäten med ett genomsnittligt utfall om cirka 5,3 (skala 1–6). Målet avseende 
svarsfrekvens uppnås emellertid inte, endast 50 % av handläggarna har svarat jämfört med målet om 85 %. 
Rutinerna för hantering av kundenkäter i verksamheten skall med anledning av detta ses över. I de 29 
klientnöjdhetsenkäter som genomförts ger de tillfrågade ett genomsnittligt omdöme om 4,1 (skala 1–5) och målet 
om 4,0 uppnås därmed. Svarsfrekvensen var 64 % vilket är något lägre än målet, 70 %. När det gäller arbetet med 
effektskattningar, där behandlingsresultat och förändring följs upp i respektive ärende, är svarsfrekvensen 64 % för 
T1, dvs vid inskrivning och 55 % för T3 dvs. vid utskrivning. Målen om 95 % respektive 75 % nås därmed inte. 
 
Verksamhetsutveckling   
Verksamheten har under året bland annat fokuserat på att följa upp genomförd organisationsförändring av 
verksamheten. Detta har bland annat skett genom att regelbundet använda sig av det digitala verktyget ”Happy at 
work”, som mäter klimat och trivsel på arbetsplatsen. Övriga utvecklingsinsatser och åtgärder som genomförts 
under året är bland annat schemaförändringar, reviderade beskrivningar av roller och befattningar samt 
förtydligande och implementering av verksamhetens kärnprocesser. Måluppfyllelsen i verksamheten avseende 
verksamhetsutveckling är sammantaget god. 
 
Beläggning och ekonomi.  
Efterfrågan och beläggning var under året låg fram till september månad. Beläggningen ökade därefter avsevärt. 
Sammantaget blev utfallet 57 % att jämföra med målet om 58 %. Antalet inkomma förfrågningar under året var 
totalt 53, vilket är högre än målet om 40. Intäkterna under året blev drygt 1 miljon kronor lägre än budgeterat. Tack 
vare besparingar, framför allt inom personalområdet, redovisar verksamheten ett positivt resultat för 
verksamhetsåret.  

 
 
FAMILJEHUSET I HÖRBY  
 
Familjehuset i Hörby är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn. I verksamheten finns det 
plats för 10 familjer. I budget är utgångspunkten 24 individplatser. Verksamheten är uppdelad på två 
familjeavdelningar En avdelning för familjer med barn 0–3 år och en för familjer med barn upp till 12 år.  
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Kvalitet 
Resultatet i genomförda kundenkäter är mycket positivt med ett utfall på över 5,6 avseende samtliga sex frågor i 
enkäten och ett genomsnittligt utfall om 5,7 (skala 1-6). Handläggarnas kommentar i fritext är vidare mycket positiva 
i enkäterna. Även svarsfrekvensen har en god måluppfyllelse med ett resultat om 88 % (21 av 24) att jämföra med 
målet 85 %.  Klientenkäterna visar på en mycket hög grad av nöjdhet hos de familjer som tagits emot i verksamheten 
under året. Det genomsnittliga utfallet är 4,3 (skala 1-5) att jämföra med målet om 3,7. Svarsfrekvensen är också 
hög där en tydlig förbättring jämfört med föregående år har skett. Målet, 70 %, nås dock inte riktigt då det 
genomsnittliga utfallet blev ca 67 %. Utfallet i genomförda effektskattningar är en svarsfrekvens om 59 % både 
avseende T1 och T3, vilket innebär att målen om 95 % respektive 75 % inte nås. Noterbart är att skattningarna enligt 
KASAM-modellen visar på en tydlig positiv förändring hos de som varit placerade.  
 
Verksamhetsutveckling 
Utvecklingsarbetet har under året bland annat haft fokus på att ytterligare implementera och förbättra 
verksamhetens arbete med skattningar, vilket har fungerat bra avseende KASAM som riktar sig till föräldrar. Ett 
delmål var att erbjuda barn över sju år att genomföra skattningen ”Livets stege”. Av olika skäl har detta inte 
genomförts enligt plan varför utvecklingsarbetet skall fortsätta under det kommande året.  Under året har däremot 
samtliga (20 av 20) möjliga skattningar barn inom åldersgruppen 2 mån – 5 år genomförts med hjälp av 
utvecklingsbedömningen ASQ och ASQ-SE och målet är därmed uppfyllt. Ytterligare ett mål var att utveckla 
enhetens föräldrautbildning. Utbildning har genomförts under året och digitalt material som används i metoden 
finns nu tillgängligt. Vidare har två medarbetare genomfört utbildning i TRAPPAN, krissamtal för barn som bevittnat 
våld. Måluppfyllelsen avseende verksamhetens utvecklingsarbete är sammantaget god. 
 
Beläggning och ekonomi 
Familjehuset i Hörby har haft god beläggning under året som helhet. Den sammantagna beläggningsgraden är 78 % 
att jämföra med budgetmålet om 77 %. Efterfrågan var relativt god men antalet inkomna förfrågningar är 101, vilket 
innebär att målet om 115 inte uppnås. Intäkterna är något högre än vad som budgeterats medan kostnaderna är 
betydligt lägre än budget. I sammanhanget kan nämnas att verksamheten har påverkats av pandemin. Sjukfrånvaron 
har varit högre än normalt då personal stannat hemma vid olika symtom. Liksom inom VoB i övrigt har dock endast 
enstaka fall av covid-19 konstaterats och någon intern smittspridning har inte förekommit. På grund av avsevärt 
lägre personalkostnader än vad som budgeterats, vilket alltså delvis beror på hög sjukfrånvaro utan att vikarier 
kunnat sättas in, redovisar enheten ett större överskott för året.   
 
 
HÖGELID 
 
Högelid är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för ungdomar 12–20 år.  Verksamheten som ligger i Alvesta 
har 10 platser samt en plats i stödboende i en extern lägenhet. Högelid arbetar främst med kartläggning och 
utredning men tar även emot uppdrag om behandlings- och förändringsarbete samt skydd och stöd.  
 
Kvalitet 
Resultatet av genomförda enkäter under 2020 är mycket positivt. Det genomsnittliga omdömet från handläggarna 
uppgår till minst 5,8 på samtliga frågor. Målet om 5,0 överträffas därmed med god marginal. Antalet inkomma 
enkäter uppgår till 18 av 25 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens om 72 %. Målet 85 % nås därmed inte men utfallet 
är jämförelsevis ändå positivt. I genomförda klientenkäter är det genomsnittliga utfallet 3,6 att jämföra med målet 
om 3,5. Svarsfrekvensen är 48 %, vilket är förbättring jämfört med föregående år men klart lägre än målet, 70 %. 
Skälet till bortfallet är delvis att Högelid ofta har korta och akuta placeringar som inte sällan avslutas utan 
framförhållning. Avseende genomförda skattningar är svarsfrekvensen mycket god med 94 % (16 av 17) för T1 och 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: AA8936C0-BE6A-43C6-BBAA-9C49E6424065. Page 5 of 41.

782



 
 

5 
 
 
 

76 % (13 v 16) för T3 att jämföra med målen om 95% och 75 %. Skattningarna möjliggör att mäta klientens 
utveckling under vistelsen. Resultaten av skattningarna under 2020 ger tydliga indikationer på att klienterna mår 
bättre i slutet av placeringen jämfört med under inledningen av vistelsen. 
 
Verksamhetsutveckling 
Under året har arbetet med kompetensutveckling av arbetsgruppen fortsatt, vilket över lag har gått att genomföra 
trots pågående pandemi. Vidare har arbetet med strukturerade skattningsverktyg fortsatt och det kan nu 
konstateras att både ESTER bedömning, FIT och skattningarna Audit, Dudit och KASAM är väl implementerade i 
verksamheten. Ett specifikt delmål för året var att arbeta mer aktivt med SDQ (Strengths and Difficulties 
Questionnaire), som är en bedömningsmetod för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. SDQ är nu en väl 
förankrad metod i verksamheten. Verksamhetens utvecklingsmål är uppnådda förutom när det gäller delmålet om 
utbildning i TRAPPAN-metoden som inte kunde slutföras på grund av sjukskrivning.  
 
Beläggning och ekonomi. 
Högelid har under 2020 haft låg efterfrågan. Totalt har det inkommit 45 förfrågningar jämfört med målet som var 
95. Den genomsnittliga beläggningen var 52 %, vilket avviker kraftigt mot målet som var 80 %. Utfallet under senare 
år skiljer sig även kraftig mot enhetens historiska resultat där beläggningen tidigare, år efter år, var mycket god.  
Liksom för VoB som helhet kan den låga efterfrågan delvis förklaras av den pågående pandemin, men även andra 
faktorer påverkar sannolikt, som kommunernas restriktiva hållning att placera vid HVB.  Intäkterna är som en följd 
av den otillräckliga beläggningen avsevärt lägre än vad som budgeterats. Genom betydande besparingar, både 
avseende personal och övriga kostnader kan det negativa resultatet begränsas något. Det ekonomiska utfallet för 
Högelid under 2020 som helhet är dock ett större underskott.  
 
 
VITTSKÖVLEGÅRDEN 
 
Vittskövlegården tar emot ungdomar i åldern 14 - 17 år med psykosocial problematik. Enheten har 9 platser. 
Verksamheten är belägen i Vittskövle inom Kristianstad kommun och. Vittskövlegården är i första hand inriktad på 
behandlingsuppdrag men kan även ta emot akuta placeringar.  
 
Kvalitet 
Vittskövlegården har under 2020 fått in 6 kundenkäter av 14 möjliga, vilket ger ett utfall om 43 % i svarsfrekvens att 
jämföra med målet om 85 %. Målen avseende tre av sex enkätfrågor uppnås medan utfallen på övriga tre frågor 
ligger under målet om 5,0. Högst omdöme ger ansvariga handläggare avseende inskrivningsprocessen (5,7) och lägst 
poäng ges rörande utskrivningsprocessen (4,4). Förklaringen till detta kan kopplas samman med att flera oplanerade 
utskrivningar behövde genomföras på grund av destruktivt samspel bland några av de placerade ungdomarna. 
Svarsfrekvensen gällande klientenkäter är också mycket låg 14 %, där målet var 70%. Det fåtal ungdomar som har 
svarat är positiva i sina omdömen men underlaget är för litet för att det skall vara möjligt att dra några slutsatser. 
Utfallet avseende genomförda skattningar är 91 % för T1 och 30 % för T3. Med anledning av den låga 
svarsfrekvensen avseende enkäter och skattningar kommer verksamheten under det kommande året fokusera på 
att förbättra hanteringen av denna uppföljning. 
 
Verksamhetsutveckling  
Under 2020 har enheten arbetat vidare med att stärka rutiner och skapa en tydlig struktur i ärendena. Inför 
verksamhetsåret planerade enheten för relativt omfattande utbildningssatsningar, exempelvis rörande TRAPPAN, 
Familjebehandling, MI och KBT.  Delar av utbildningsplanen har dock reviderats på grund av pandemin då flera av 
utbildningarna kräver att deltagarna är fysiskt på plats. Trappan utbildningen har dock slutförts 2020 och steg 1 
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utbildning i KBT för en anställd pågår. MI kommer om möjligt att genomföras under hösten 2021. Enheten har vidare 
under året arbetat för att utveckla systematik och rutiner gällande skattningar, vilket har skett med stöd av VoB:s 
verksamhetsutvecklare.  

 
Beläggning och ekonomi 
Efterfrågan har under året som helhet varit relativt god och ökar jämfört med tidigare år. Totalt har 31 förfrågningar 
inkommit att jämföra med målet som angav 35. Eftersom Vittskövlegården var samorganiserad med Amra under 
2020 avser denna statistik totalt antal förfrågningar för båda enheterna.  Särskilt glädjande är att ett utökat antal 
olika kommuner har inkommit med förfrågningar och placerat vid enheten. Ökningen av antalet placerande 
kommuner visar att det finns goda möjligheter för att underlaget avseende efterfrågan kommer att förbättras 
framöver. Beläggningsresultatet för 2020 uppgår till 66 % att jämföra med målet om 70 %, vilket under rådande 
omständigheter bedöms som ett positivt utfall. Intäkterna ligger strax under budgetmålet medan kostnaderna är 
något högre än planerat. Verksamheten redovisar sammantaget ett negativt resultat för 2020. 
 
 
AMRA 
 
Amra riktar sig till ungdomar i åldern 15 - 19 år med psykosocial problematik. Verksamheten är belägen i centrala 
Kristianstad. Amra tar främst emot uppdrag om behandling men även akuta placeringar kan tas emot. 
 
Kvalitet 
Amra når i genomförda kundenkäter målet om 5,0 i fem av sex frågor. Utfallet varierar mellan 4,8 och 5,8 med ett 
genomsnittligt utfall om 5,3 (skala 1–6). 6 av 13 möjliga kundenkäter har inkommit från socialtjänsten, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens om 46 %. Målet om 85 %, nås således inte. Utfallet i genomförda klientenkäter är 4,4 
(skala 1–5), vilket innebär att målet om 4,0 nås. Svarsfrekvensen är 61 % (8 av 13) att jämföra med målet 70 %. 
Genomförda T1 skattningar är 8 av 10 möjliga, 80 %. Avseende T3 skattningar har 6 av 10 genomförts, 60 %, vilket 
innebär att målen om 95 % och 75 % inte nås.  Svarsfrekvensen behöver förbättras, inte minst när det gäller 
kundenkäter, vilket innebär att förbättringsåtgärder kommer att vidtas under det kommande året. 
 
Verksamhetsutveckling 
Under 2020 har delar av i personalgruppen vid Amra genomgått vidareutbildning i ”Kriminalitet som livsstil” utifrån 
den utredning som genomförts rörande hur enheten ska förtydliga sin specialisering. Verksamheten har på grund av 
pandemin endast delvis kunnat genomföra de utbildningar som var planerade för året. Exempelvis har en 
medarbetare genomfört utbildning i Trappan medan CRA, MI och Familjebehandling har skjutits fram till hösten 
2021. Amra har vidare, liksom Vittskövlegården, med stöd av VoB:s verksamhetsutvecklare arbetat med att utveckla 
systematik och rutiner gällande skattningar.  
 
Beläggning och ekonomi 
Som en av få enheter redovisar Amra ett positivt beläggningsresultat för 2020. Den genomsnittliga beläggningen var 
75 %, vilket skall jämföras med målet om 70 %.  Intäkterna är därmed något högre än vad som budgeterats. 
Kostnaderna överskrider budget, både avseende personal och övriga kostnader. Förklaringen är delvis den 
förhållandevis höga beläggningen, vilket ökar driftskostnaderna. En högre grad av tillsättning av vikarier än vad som 
planerats är ytterligare än förklaring. Verksamheten redovisar sammantaget ett underskott för 2020. Utfallet är dock 
är något mer positivt jämfört med vad som budgeterades inför verksamhetsåret. 
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LÄGENHETS- OCH STÖDBOENDET  

Lägenhets- och stödboendet i VoB erbjuder individanpassade insatser i eget boende för enskilda vuxna, familjer 
samt ungdomar i åldern 16–20 år. Insatsernas inriktning och omfattning varierar beroende på den enskildes behov. 
Verksamhetens lägenheter finns i första hand i Kristianstad och Eslöv, där även medarbetarna i lägenhets- och 
stödboendet har sina kontor. 
 
Kvalitet 
Under året har det inkommit 8 enkäter av 10 möjliga, dvs en svarsfrekvens om 80 % att jämföra med målet 85 %. 
Handläggarna omdömen överträffar målet om 5,0 på samtliga frågor utom en, vilken rör skriftlig dokumentation. 
Det negativa svaret i aktuell kundenkät är hanterad som en avvikelse. Uppföljning med berörd socialtjänst har 
genomförts och bristen är åtgärdad.  Svarsfrekvensen när det gäller klientenkäter är 80 % (8 av 10), att jämföra med 
målet som var 70 %. Det genomsnittliga utfallet i svaren överträffar målet om 4,0 och är mycket positivt, 4,91. T1 
skattningar har genomförts till 60 %, vilket innebär att målet om 95 % inte nås. T3-skattningar har genomförts i 75 % 
av ärendena vilket innebär att målet, som är just 75 %, nås. 

 
Verksamhetsutveckling  
Lägenhets- och stödboendet har fortsatt att implementera arbetet med skattningar enligt KASAM samtidigt som 
skattningsverktyget ”Livets Stege” har införts som ett komplement. Verksamheten har vidare under året förankrat 
arbetssätt, rutiner och kärnprocess hos medarbetarna. Arbetsgruppen följer vid personalmöten regelbundet upp sitt 
arbete om det sker enligt beskrivningen i framtagen kärnprocess. Samtliga medarbetare har genomgått 
grundutbildning i Miljöterapi enligt planen för verksamhetsåret. Vidare har personalgruppen, tillsammans med 
Amra, genomgått vidareutbildning i ”Kriminalitet som livsstil”. Verksamheten har möjlighet att ta emot ärenden som 
har inslag av sådan problematik, bland annat i samband med eftervårdsuppdrag.  
  
 
Beläggning och ekonomi 
Efterfrågan rörande placering vid lägenhets- och stödboendet har varierat något under året. Antalet totalt inkomna 
förfrågningar uppgår till 21 att jämföra med målet om 30. Beläggningsgraden enligt budget var 62 % att jämföra med 
utfallet om 44 %. Målet nås således inte men en viss förbättring jämfört med föregående år kan noteras.  En del av 
förfrågningarna till verksamheten har krävt mer intensiva insatser än vad lägenhets- och stödboendet kan erbjuda. 
Vissa av dessa ärenden har vidareförmedlats till VoB: s behandlingshem.  I några fall har planeringen varit att 
ungdomarna, efter genomförd behandling, skall placeras inom lägenhets- och stödboendet, vilket då blir ett 
exempel på den vårdkedja som VoB kan erbjuda. Intäkterna är som en följd av den svaga beläggningen lägre än vad 
som budgeterats. Genom besparingar, har det negativa resultatet begränsats något men det ekonomiska utfallet för 
året är ändå ett förhållandevis stort underskott. 
 
 
MYRA – SKYDDAT BOENDE 
 
Myra tar emot vuxna och barnfamiljer som har behov av skyddat boende, p.g.a. våld, hot eller förtryck i nära 
relationer. Verksamheten kan erbjuda placering i HVB-anpassat kollektivt boende eller i enskilda lägenheter. Myra 
har personal tillgänglig dygnet runt.  
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Kvalitet 
Resultatet av inkomna enkäter till Myra är mycket positivt då målet om 5,0 nås på samtliga frågor. Genomsnittligt 
utfall på de sex enkätfrågorna är drygt 5,5. Svarsfrekvensen uppgår till 73 % att jämföra med målet om 85 %. I 
genomförda klientenkäter är det genomsnittliga än mer positivt med ett utfall om 4,9 (skala 1-5) vilket innebär att 
målet om 3,7 överträffas med god marginal. Svarsfrekvensen för klientenkäterna var 92 %, vilket innebär att målet 
85 % nås även här. Avseende genomförandet av skattningar når dock inte Myra målen. 

 
Verksamhetsutveckling  
Ett delmål inför året var att arbeta vidare med att implementera skattningsverktyget KASAM 13 samtidigt som Livets 
stege också skulle prövas i ärenden där detta bedöms som relevant. Skattningar enligt KASAM har genomförts i de 
flesta ärenden medan Livets stege har använts i ett uppdrag. I syfte att öka kommunernas kännedom om 
verksamheten har särskilda satsningar på marknadsföring och information genomförts under året, bland annat har 
kontakter tagits med samordnaren för ”Våld i nära relation” samt med flera olika kommuner och socialjouren. Under 
2020 har två medarbetare genomgått utbildning i TRAPPAN, krissamtal med barn som bevittnad våld i nära relation.  
  
Beläggning och ekonomi 
Efterfrågan och beläggning har varit mycket låg under 2020. Totalt har endast 17 förfrågningar inkommit att jämföra 
med målet om 50. Beläggningen uppgår till 29 %, vilket är en kraftigt negativ avvikelse jämfört med målet om 76 %. 
Enhetens intäkter är därmed också mycket låga jämfört med budget, – 2,7 miljoner kronor. Kostnaderna är något 
lägre än budget men enheten redovisar sammantaget ett omfattande underskott för verksamhetsåret 2020. 
Bolagsledning och styrelse följer utvecklingen vid enheten och om inte beläggningssituationen förbättras under 
våren 2021, kan åtgärder bli nödvändiga att vidta.  

 
  
FAMILJEHEMSRESURSEN 
 
Familjehemsresursens huvuduppgift är att tillhandahålla platser i konsulentstödda jour- och familjehem för barn och 
ungdomar, 0 – 19 år, samt för förälder. Familjerna som är knutna till verksamheten, får utbildning i familjehemsvård 
och kontinuerligt konsulentstöd. Utöver platser, erbjuder Familjehemsresursen konsultativa tjänster som 
riskbedömningar, familjehemsutredningar, handledning och familjehemsutbildning enligt ”Ett hem att växa”.  Under 
det senaste året har enheten utökat sitt utbud med FamHem+, vilket är särskilt kvalificerade familjehem som tar 
emot placeringar av unga med mer omfattande social problematik. 
 
Kvalitet 
I de 17 enkäter som inkommit till Familjehemsresursen under året uppnås målet om 5,0 på fem av sex frågor. 
Omdömena från handläggarna varierar mellan 4,7 och 5,4. I det fall kritiska synpunkter framförts har uppföljning 
skett. Svarsfrekvensen under året uppgår till 61 %. Målet om 85 % uppnås därmed inte. Verksamheten genomför 
även enkät för att mäta familjehemmens grad av nöjdhet när det gäller stödet från familjehemskonsulenterna. 
Verksamheten har fått tillbaka 26 enkäter av 27 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens om 96 % att jämföra med målet 
om 70 %. Familjehemmens omdömen är mycket positiva med ett genomsnittligt utfall om 4,8 (skala 1–5), vilket visar 
att familjehemmen är nöjda med stödet och samarbetet med familjehemskonsulenterna. 
 
Verksamhetsutveckling 
Verksamheten formulerade inför året delmål rörande marknadsföring av verksamheten i syfte att öka efterfrågan. 
Under året har det dock blivit tydligt att efterfrågan är god och att behovet främst är att utöka antalet familjehem. 
Fokus har därmed i högre grad legat på det sistnämnda. För året hade verksamheten vidare målsättningen att 
erbjuda kommunerna riskbedömningar enligt PATRIARK, SARA och SAM. Några sådan uppdrag har emellertid inte 
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tagits emot. De planerade utbildningarna för familjehemmen i Miljöterapi och VNR (Våld i nära relationer) har inte 
genomförts under året, delvis pga pandemin. Utbildning via Teams planeras istället för 2021.      

Beläggning och ekonomi 
Efterfrågan på Familjehemsresursen har varit fortsatt hög under året. 147 förfrågningar har tagits emot, vilket 
innebär att målet om minst 140 överträffas.  Ett flertal av förfrågningarna har dock avsett unga med omfattande 
problematik, vilket innebär svårigheter att matcha till rätt familjehem. Utfallet avseende beläggningsgrad blev 73 %, 
vilket innebär att målet om 80 % inte nås. Även om intäkterna inte når målet redovisar verksamheten, tack vare 
lägre kostnader än planerat, sammantaget ett positivt ekonomiskt resultat för 2020. 

 
 
ÖPPENVÅRDSTEAMET 
 
VoB:s öppenvårdsteam, bestående av två medarbetare, startade i december 2018. Syftet med verksamheten var att 
VoB, som ett komplement till kommunernas egen öppenvård, skulle kunna erbjuda socialtjänsten kvalificerad 
öppenvårdsbehandling för barn, ungdomar och deras familjer. Öppenvårdsteamet har dock avvecklats under året. 
Skälet till detta var att verksamheten sedan starten haft låg beläggning. Förväntan var att efterfrågan skulle öka 
succesivt under 2020. Utvecklingen gick dock i motsatt riktning, vilket resulterade i omfattande ekonomiska 
underskott. Styrelsen beslutade därför vid sitt sammanträde den 6 maj att verksamheten skulle avvecklas. 
Öppenvårdsteamet avslutade sin verksamhet den 31 augusti 2020. 

 
 
NYCKELTAL OCH STATISTK 
 
Beläggning och ekonomi 
 
Budgeterad genomsnittlig beläggning vid verksamheterna inför verksamhetsåret var 77,8 %. Det genomsnittliga 
utfallet blev 59,3 % (63 %). Variationerna är stora mellan de olika enheterna, som lägst 29 % och högst 78 %. 
Omsättningen vid HVB-enheterna var 70 677 tkr (76 274 tkr). Familjehemsresursen omsatte under året 12 854 tkr 
(11 664 tkr). Omsättningen vid Lägenhets- och stödboendet i var 4 042 tkr (3 100 tkr) och vid Myra Skyddat boende, 
3 178 tkr (5 713 tkr). 
  
 
Statistik - målgrupper och uppdrag 
 
Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av målgrupper och uppdrag som verksamheterna tagit 
emot. Nedan redovisas ett urval av uppgifter från 2020 rörande samtliga enheter. Inom parentes anges 2019 års 
uppgifter.  
 
Antalet avslutade uppdrag (individer) vid VoB:s verksamheter, var 275 (301). Av dessa var 51 placerade på 
tonårsenheterna, 159 vid barn- och familjeenheterna, 30 inom Familjehemsresursen, 10 inom lägenhets och 
stödboendet samt 25 vid Myra - skyddat boende. 
 
 
Nyckeltal: 

• 36 (37) % barn under 12 år 

• 32 (37) % ungdomar 12-20 år  
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• 32 (26) % över 20 år  

• 12 (12) % placerades akut.  

• 32 (32) % var utredningsuppdrag  

• 23 (21) % var behandlingsuppdrag 

• 30 (29) % var skydd och stöd 

• 21 (19) % var placeringar enligt LVU  

• Medelvårdtiden var 168 dagar (150)  
 
Det kan konstareas att det är frågan om mindre eller inga förändringar jämfört med föregående år. 
 
 
 
RISKANALYS OCH INTERNKONTROLLPLAN - UPPFÖLJNING  
 
VoB Syds styrelse och ledning genomför inför verksamhetsåret en företagsövergripande riskanalys och 
internkontrollplan. I planen identifieras ett antal prioriterade åtgärder, vilka sammanställs i en aktivitets- och 
tidplan. Riskanalysen inför 2020 hade fortsatt fokus på konsekvenserna av kommunernas förändrade behov och 
minskade efterfrågan på bolagets tjänster. Arbetet med att vidta åtgärder avseende utökad marknadsföring, 
kostnadsbesparingar samt förändringar av utbudet och organisationens utformning, som påbörjades under 2019 
skulle fortsätta under 2020, vilket har skett.  
 
Bolagets sedan tidigare stabila ekonomiska situation, innebär att de förändrade förutsättningarna på kort sikt är 
hanterbara. Det är dock viktigt att situationen inom det närmaste året förändras, då det långsiktigt är ohållbart med 
fortsatta underskott. Styrelse och VD följer utvecklingen noga och är förberedda på att vidta ytterligare åtgärder 
utöver de som nu är planerade, om behovet av sådana skulle uppstå. 
 
Övriga aktiviteter som syftar till att förbättra bolagets ställning och konkurrenskraft, när det gäller samverkan med 
bolagets kunder och rekrytering av personal, har också vidtagits i enlighet med framtagna planer. Som ett led i att 
ytterligare stärka bolagets ställning på marknaden, ingår det att fortsätta arbetet med att bredda utbudet, 
metodutveckling och resultatuppföljning i behandlingsarbetet. Ytterligare områden som fortsatt skall prioriteras 
framöver, är implementering av inköp enligt LOU, i enlighet med framarbetade riktlinjer och rutiner. 
 
I den riskanalys som gjordes inför 2020 beaktades inte konsekvenser av ett eventuellt utbrott av en pandemi. Det 
kan därmed konstateras att även allvarliga risker och krissituationer kan vara mycket svåra att förutse och förbereda 
sig på. Bolagetsledning och styrelse följer fortsatt noga utvecklingen av pandemin och vidtar de åtgärder som 
bedöms som nödvändiga. 
 
 
 

MÅLUPPFYLLELSE 2020 
 
Kvalitet 
 
Strategiskt och långsiktigt mål: 
VoB skall uppfattas som det mest attraktiva alternativet på marknaden genom att vara den aktör inom området 
HVB, stödboende, skyddat boende, öppenvård och familjehem, som tydligast står för hög kvalitet, professionalitet 
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och goda resultat. 
 
Kundenkäter 
Varje ärende som slutförs av VoB:s verksamheter skall utvärderas med en kundenkät till uppdragsgivaren när 
uppdraget avslutats. Målsättningen är ytterst att samtliga kunder skall var nöjda med VoB:s insatser. VoB använder 
under 2020 en ny kundenkät i syfte att få mer detaljerad och användbar information kring hur kunderna anser att vi 
genomför uppdragen. För 2020 har bolaget satt ett uppskattat mål om ett genomsnittligt utfall om 5,0 per fråga. 
Enkäterna sammanställs och redovisas för bolaget som helhet vid tertial- och årsbokslut. 
 

Kvalitetsmål - Kundenkät  
 

Mål (för genomsnittligt 
resultat på resp. fråga)  

Utfall för perioden  Trend Status 
 

Fråga 1 Inskrivningsprocessen 5,0 
 

5,5 I nivå  

Fråga 2 Skriftlig dokumentation 5,0 5,3 I nivå  

Fråga 3 Möten under 
placeringstiden 

5,0 5,5 I nivå  

Fråga 4 Utskrivningsprocessen. 5,0 5,4 Ökar  

Fråga 5 Sammantaget om 
uppdragets genomförande 

5,0 5,4 I nivå  

Fråga 6 Sannolikhet att använda 
VoB igen 

5,0 5,6 Ökar  

 
 

 
Svarsfrekvens - Kundenkät   

 
Mål (%) 

Antal 
avslutade 
ärenden  

Antal 
inkomna 
enkäter  

Utfall 
(%)  
 

 
Trend 

 
Status  
 
 

Antal avslutade ärenden / 
antalet inkomma enkäter  

  85 %  103 66 

 
 

62 % 

 
 

Minskar 

 

(Kolumnen ”Trend” i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller årsbokslut.) 

 
Kommentar:  
Den nya kundenkäten började användas 2020-01-01. Målsättningen är att nå minst 5,0 (skala 1–6) på samtliga sex 
frågor. Utfallet av inkomna svar på enkätfrågorna är fortsatt mycket positivt och på några frågor har resultatet 
förbättrats jämfört med andra tertialet 2020. Målen uppnås med god marginal på samtliga frågor, vilket betyder att 
VoB håller en fortsatt mycket hög kvalitét på de insatser som genomförs. 
 
Under 2020 har verksamheterna sammanlagt avslutat 171 ärenden där det skickats ut en kundenkät. Antalet 
inkomna kundenkäter var 106, vilket ger en svarsfrekvens på 62% (69%). Målsättningen sedan flera år tillbaka är att 
nå 85 %. Svarsfrekvensen har stadigt sjunkit sedan 2014 då resultatet låg på 88 %, trots att verksamheterna ständigt 
arbetar aktivt med att försöka få in fler enkäter. Under året beslutades att knyta ihop ett helt ärende i samband med 
avslut genom att samla ihop olika resultat som lämnas till socialtjänsten vid samma tillfälle. Genom att handläggaren 
i ärendet på detta sätt får en tydligare överblick över hur placeringen fortlöpt samt vilka resultat som uppnåtts 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: AA8936C0-BE6A-43C6-BBAA-9C49E6424065. Page 12 of 41.

789



 
 

12 
 
 
 

hoppas vi att antalet kundenkäter som besvaras ska öka.  
 
Syftet med den nya enkäten var att kunderna skulle kunna ge mer konkreta kommentarer som kan ligga till grund 
för utvecklingsarbetet på varje enskild verksamhet. Det kan konstateras att det inkommit betydligt fler och konkreta 
kommentarer med den nya enkäten vilket har hjälpt verksamheterna att finslipa olika delar i genomförandet av 
vården.  
 

 
Klientenkäter  
Samtliga verksamheter skall erbjuda alla klienter att besvara enkät i samband med utskrivning. Genomsnittligt utfall 
och svarsfrekvens samt kommentarer och analys av bortfall, redovisas vid tertial och årsbokslut. Mål för 
genomsnittligt utfall 2020 för bolaget som helhet är formulerat med utgångspunkt från tidigare års utfall.   

 
 

Kvalitetsmål - Klientenkäter  Mål    Utfall  

 
Trend 
  

 
Status 

Genomsnittligt utfall för samtliga frågor i genomförda 
klientenkäter beh/utr/stöd (skala 1-5, 52 enkäter) 

 4,03 
 

 

Genomsnittligt utfall för samtliga frågor i genomförda 
klientenkäter skyddat boende (skala 1-5, 7 enkäter)  

 4,8 
 

 

Totalt utfall för samtliga frågor i genomförda klientenkäter 4,13 4,23 Minskar 
 

 
Kommentar: Resultatet för skyddat boende redovisas separat eftersom de använder en egen enkät med färre och 
delvis annorlunda frågor. Dock sätts målet rörande genomsnittligt utfall för samtliga enkäter. 
 
 

 
Svarsfrekvens - Klientenkäter  

Mål  
(%) 

Antal 
möjliga 
enkäter  

Antal 
genomförda 
enkäter  

Utfall 
(%) 

 
Trend 

 
Status 

Antal möjliga klientenkäter 
divideras med genomförda  

 
70 %  99 59 

 
60% 

 
I nivå 

 

(Kolumnen ”Trend” i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller årsbokslut.) 

 
Kommentar: Trots att flera verksamheter vittnar om svårigheter med att få in klientnöjdhetenkäter, då det i många 
fall är hastiga och oplanerade utskrivningar, har VoB ändå i 60 % av ärendena lyckats få in en ifylld klientenkät. 
Målsättningen med att få in klientenkät i 70 % av alla ärenden är inom räckhåll men det kan ändå finnas anledning 
att justera målet något nedåt för att verksamheterna ska ha en rimlig möjlighet att uppnå det. Det finns även 
anledning att diskutera hur långt innan ett avslut som det är lämpligt att be klienten fylla i en klientnöjdhetsenkät. 
Eventuellt skall ytterligare ett skattningstillfälle införas för att undersöka hur klienten upplever bemötande och 
möjlighet till delaktighet under själva insatsen och inte endast vid avslutningen. Under 2021 kommer det även tas 
fram en barnanpassad klientenkät för att i högre grad kunna få in synpunkter från de yngre barnen. 
 
Från och med den 1 januari 2021 har samtliga verksamheter börjat med att rapportera utfallet av 
klientnöjdhetsenkät till uppdragsgivaren i samband med ärendets avslut. Detta kommer även kunna fungera som en 
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påminnelse om att erbjuda klienten att fylla i en klientnöjdhet. I framtida bokslut kommer verksamheterna göra en 
analys av orsakerna till bortfallen.  
 
Verksamhetsutvecklaren ansvarar för att lyfta frågan med respektive verksamhetschef som inte uppnått målet och 
tillsammans med dessa ta fram förbättringsåtgärder. 
 
När det gäller utfallet avseende klienternas omdömen är målet uppfyllt. De klienter som fyller i enkäter ger 
verksamheterna mycket goda betyg vilket bör uppmärksammas och kommuniceras både till personal, 
uppdragsgivare och ägare.   

 
 
Effektskattningar  
Verksamheterna skall genomföra skattningar i samtliga ärenden med en placeringstid längre än två veckor. Utfallet 
avseende svarsfrekvens för bolaget som helhet sammanställs och analyseras vid tertial och årsbokslut. Vid resultat 
under mål för svarsfrekvens skall åtgärdsplan för respektive enhet upprättas med konkreta förslag på hur 
svarsfrekvensen skall förbättras.  
 

 
Svarsfrekvens skattningar  

Mål 
T1/T3 
(%)  

Antal 
möjliga T1  
resp T3 

Antal 
genomförda  
T1 resp T3  

Utfall  
T1 
(%) 

 
Utfall 
T3 
(%) 

 
Trend 

 
Status 

Antal möjliga skattningar divideras 
med genomförda  95/ 75  125/110         92/71 

 
74% 

 
65% 

 
Ökar 

 
 

(Kolumnen ”Trend” i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller årsbokslut.) 
 
Kommentar: Årets utfall när det gäller antal besvarade T1:or och T3:or, dvs “in- respektive ut-skattningar", är lägre 
än de uppsatta målen om 95 respektive 75 %. Dock kan konstateras att det görs ett mycket bra arbete ute i samtliga 
verksamheter med att få in skattningarna och även med att arbeta med dem i utrednings-, behandlings- skydd- och 
stödarbetet på individnivå. Även här kan det finnas goda skäl att i framtida verksamhetsplaner justera de högt satta 
målsättningarna för att ge verksamheterna en rimlig möjlighet att uppnå målen.  
 
Grundläggande när det gäller att få en god svarsfrekvens är att alla verksamheter ska hitta skattningar som passar 
deras verksamhet och som både chefer och personal uppfattar som meningsfulla. Under 2020 har flera 
verksamheter bytt ut sina obligatoriska skattningar till andra som anses passa verksamhet och målgrupp bättre. 
T3:orna, så kallade ut-skattningar, är dock ett ständigt dilemma för alla organisationer som arbetar med skattningar 
eftersom det i många fall blir hastiga och oplanerade avslut. Även vid planerade avslut är det mycket som ska hinnas 
med under den avslutande fasen. Planering och tydliga rutiner är viktigt för att få detta att fungera men framför allt 
behöver personalen se nyttan med skattningarna. Om det finns en nyfikenhet hos personalen kring att kunna 
jämföra ut-skattningen med klientens in-skattning kommer den sistnämnda troligtvis att genomföras oftare. Att 
genomföra ut-skattningen i så pass god tid innan avslut att en återkoppling till klienten kan ske, är också av stor vikt 
och detta kan troligtvis bidra till ökad meningsfullhet.  
 
Från och med den 1 januari 2021 har samtliga verksamheter börjat med att rapportera utfallet av skattningen till 
uppdragsgivaren i samband med ärendets avslut. Detta kommer också kunna vara en påminnelse om att skattningen 
skall genomföras. Verksamhetsutvecklaren ansvarar för att lyfta frågan med respektive verksamhetschef som inte 
uppnått målet och tillsammans med dessa ta fram förbättringsåtgärder. 
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Antalet förfrågningar och ärenden  
 
Målet är att antalet förfrågningar och ärenden skall öka, inom VoB som helhet och vid resp. enhet. Mål för utfall 
2020 för bolaget som helhet är formulerat med utgångspunkt från tidigare års utfall.  
 
Kommentar: Målet följs upp vid bokslut för helåret  
 

Antal ärenden och förfrågningar 
 

Mål för 2020 (antal)  Utfall för perioden 
(antal)  

Trend Status 
 

Antal avslutade ärenden  
260 

 
275 

 
Minskar 

 

 Antalet mottagna förfrågningar   
500   

 
418 

 
Ökar 

 

(Kolumnen ”Trend” i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller årsbokslut.) 

 
Kommentar: Antalet förfrågningar är något lägre jämfört med målet för året. Noterbart är dock att utfallet är högre 
än föregående år (370), vilket sannolikt främst beror på att verksamheterna under 2020 i högre grad än tidigare har 
registrerat inkomna förfrågningar då rutinerna kring detta har förtydligats. Tydligast ökning i antal registrerade 
förfrågningar har de båda familjehusen. Utfallet avseende antalet avslutade ärenden når uppsatt mål men har 
minskat något jämfört med föregående år (301). Efter rådande omständigheter, inte minst med tanke på den 
pågående pandemin, är bedömningen att resultaten avseende inkomna förfrågningar och avslutade ärenden för 
2020 är tillfredsställande. Utfallet visar att VoB har en fortsatt stabil efterfrågan och att verksamheterna totalt sett 
har ett konkurrenskraftigt utbud. 
 

Vårdsammanbrott 
 
Mål: Antalet sammanbrott skall minska på samtliga verksamheter inom VoB.  Antalet sammanbrott sammanställs 
efter verksamhetsåret och jämförs med föregående års utfall.  Antalet sammanbrott sammanställs vid upprättande 
av årsbokslut per 2019-12-31. Antalet sammanbrott under 2020 sammanställs därefter vid upprättande av 
årsbokslut per 2020-12-31 och en första jämförelse av utvecklingen kan då göras. 

 
Kommentar:  
Antalet sammanbrott under 2020 var totalt 36. Av dessa var 23 så kallade ”tydliga sammanbrott” och 13 
”tveksamma sammanbrott” (enl. Socialstyrelsens definitioner). Antalet sammanbrott, sammantaget dvs. både 
tydliga och tveksamma, utgör 15 % av det totala antalet ärenden som avslutades under 2020. 
 
Under 2019 registrerades 20 % av de avslutade ärendena som sammanbrott. Det kan således konstateras att 
andelen sammanbrott har minskat i bolagets verksamheter. Noterbart är dock att antalet tydliga sammanbrott har 
ökat från 14 stycken under föregående år till 23 stycken under 2020. 
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Uppföljning kvalitet - Avvikelsehantering  
 
(2019 års siffror redovisas inom parentes) 
 
Under tidsperioden 200101 – 201231 har det inkommit 46 (49) avvikelser.  Av de 46 inkomna avvikelserna är 43 
åtgärdade och stängda. Tre avvikelser är således fortsatt öppna med anledning av pågående åtgärder eller 
uppföljning av åtgärder.  
 
De stängda avvikelserna har inkommit under olika kategorier: 
 
- Avvikelser från VoB:s riktlinjer: 27 (26)  
Flest avvikelser, 9, i denna kategori handlar om att klienter valt att skriva ut sig i förtid eller att klienter har slagit 
sönder fönster, att skador på bilar har uppstått mm. Dessa avvikelser visar inga brister hos VoB utan handlar mer om 
klienternas egna beteenden och problematik. 8 avvikelser handlar om brister i dokumentationen i klientärenden. 
Åtgärder har vidtagits.  
- Förbättringsförslag: 2 (3) 
Föreslagna förbättringar har genomförts. 
- Brister i klientbemötande: 2 (0) 
Synpunkter har i två fall inkommit från klienter på personal. Åtgärder har vidtagits 
- Klagomål: 13 (12) 
9 klagomål har inkommit från inskrivna klienter eller anhöriga till dessa. I 6 av klagomålen har bedömningen gjorts 
att verksamheten ej har brustit. I 3 av klagomålen, där vissa brister har kunnat konstateras, har lämpliga åtgärder 
vidtagits. 4 klagomål har inkommit från socialtjänsten via kritiska svar på kundenkäter. Alla klagomål har resulterat i 
åtgärder i de olika verksamheter som varit berörda. 
- Lex Sarah: 2 (2) 
En lex Sarah rapport har inkommit gällande brister i medicinhantering på en ungdomsenhet. Åtgärder har vidtagits. 
Beslut har fattats om att ej göra en anmälan till IVO då bedömningen är att det inte rör sig om allvarliga 
missförhållanden samt att identifierade brister är åtgärdade. Ytterligare en lex Sarah rapport har inkommit gällande 
att olika ungdomar som var inskrivna på ett HVB har relaterat till varandra på ett olämpligt sätt. Utredning 
genomfördes och rapportering till IVO skedde. IVO har inkommit med beslut om att avsluta ärendet utan vidare 
åtgärder.  
 
Sammantaget bedöms avvikelsehanteringen fungera väl i VoB. All personal har under 2020 fått en repetition av 
avvikelse-, klagomål- och Lex Sarah rutiner för att säkerställa att personal har goda kunskaper gällande detta. 
Avvikelserna tas på stort allvar och används som förbättringsverktyg i organisationen.  

  
 
Revision av kvalitetsledningssystemet 
 
Externa revisioner från Lloyds Register  

Två uppföljningsrevisioner av VoB:s kvalitetsledningssystem, enligt ISO 9001:2015, har genomförts under året av 
Lloyds Register. Den första avsåg Familjehuset i Alvesta, Högelid samt ledningsprocessen och den andra 
Familjehemsresursen och ledningsprocessen. Revisionerna resulterade i mindre avvikelser, vilka har åtgärdats. Vid 
den andra revisionen genomfördes även förberedelser inför förnyelserevision, vilken genomfördes under februari 
2021 och resulterade i nytt certifikat. 
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Internrevisioner  
Internrevisioner har under 2020 genomförts med fokus på hur delaktiga VoB:s klienter och deras vårdnadshavare 
och föräldrar är i arbetet med att formulera genomförandeplaner. Bakgrunden är att vi genom forskning vet att en 
samsyn rörande mål och metoder för att nå dessa är en av de allra viktigaste faktorerna för att nå framgång i 
behandlingsarbetet.  66 genomförandeplaner har granskats av internrevisorerna. Resultatet visar att det krävs 
åtgärder för att komma till rätta med hur verksamheterna arbetar med delaktigheten för klient 
och eventuella vårdnadshavare samt hur vi dokumenterar detta arbete. Då resultatet skiljer sig relativt mycket 
mellan enheterna föreslogs att varje verksamhet utformar lokala åtgärder som följs upp i juni 2021 av 

Kvalitetsutvecklaren.   

 
Utveckling   
 
Strategiskt och långsiktigt mål: 
 
VoB skall stärka sin position på marknaden genom att vara innovativa och ledande när det gäller utvecklingen 
inom området, både avseende bredd i och specialisering av utbudet.  
 
Genom att noggrant följa utveckling och trender inom området, exempelvis när det gäller forskning, kompetens- och 
metodutveckling samt politiska och samhälleliga förändringar skall VoB verka proaktivt och initiera 
utvecklingsinsatser inom området. I dialog och nära samverkan med ägarkommunerna och med utgångspunkt från 
socialtjänstens behov, skall bolaget bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete rörande verksamheternas utbud, 
kompetens och kvalité. I syfte att skapa förutsättningar för det långsiktiga utvecklingsarbetet skall bolagets lednings- 
och stödfunktioner avseende kompetens och arbetssätt, organiseras på ett sådant sätt att verksamheternas behov 
tillgodoses på effektivt sätt. Satsningar avseende metod- och kompetens-utveckling skall ske kontinuerligt. Metoder 
och arbetssätt skall vara väl utvecklade, tydligt formulerade och integrerade hos samtliga anställda. Planeringen för 
utvecklingsarbetet anges dels i de mål som formuleras i bolagets årliga övergripande verksamhetsplan, dels i mål 
och planer för respektive verksamhet.  
  

 
Verksamhetsutveckling - Delmål för VoB 2020  
 
Utbildningscentrum 
VoB skall skapa ett utbildningscentrum som erbjuder ett återkommande och reguljärt tillgängligt utbud avseende 
utbildningar, konferenser och föreläsningar med utgångspunkt från kommunernas behov och beställningar. VoB:s 
utbildningscentrum skall även svara för att initiera och organisera internutbildningar, där egna resurser och 
kompetenser inom bolaget skall tillvaratas. Beskrivning av hur ett utbildningscentrum ska organiseras skall 
presenteras senast 2020-03-31.  
 
Kommentar: 
VoB:s utbildningscentrum har organiserats i enlighet med planeringen och kan erbjuda ett utökat utbud av 
utbildningar, vilka numera presenteras på VoB:s hemsida under egen rubrik. Under perioden har VoB:s 
utbildningscentrums exempelvis arrangerat TRAPPAN-utbildning via extern utbildare. Exempel på utbildningar i egen 
regi med interna utbildare är bl.a BBIC, Miljöterapi och ”Ett hem att växa i”. Genomförandet av utbildningar och 
temadagar har delvis påverkats av Coronapandemin, där några evenemang skjutits på framtiden och andra har 
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genomförts via digitala lösningar.   
 
 
Utredningar avseende förutsättningar för nya verksamheter 
 VoB ska i så hög utsträckning som möjligt kontinuerligt initiera utvecklingsprojekt och därigenom möta 
kommunernas behov av vårdplatser. 
 
Under 2020 skall förutsättningarna för att utveckla verksamhet inom följande områden utredas: 
- Ytterligare ett skyddat boende (Utredning klar mars 2020) 
- HVB för ensamplacerade barn och unga med särskilt svår problematik. Eventuellt med inriktning på 
akutverksamhet. (Utredning klar november 2020) 
- LSS-boende för unga med (neuro-) psykiatrisk problematik i kombination med social problematik. (Utredning klar 
maj 2020) 
 
Kommentar: 
-Genomförd utredning avseende skyddat boende för flickor och unga kvinnor, 16–23 år, resulterade i ett förslag om 
att VoB skall starta ett HVB med 10 platser med denna inriktning. Styrelsen beslutade i enlighet med förslag att 
verksamheten skall tas i drift under 2021. Verksamheten, Spira - Skyddat HVB, startade den 1 mars 2021. Ansvarig 
projektledare är VoB:s kvalitetsutvecklare. 
 
- Utredningarna rörande barn och unga med särskilt svår problematik och unga med psykiatrisk problematik i 
kombination med social problematik har slagits samman till ett uppdrag eftersom målgrupperna och eventuell 
verksamhet som riktar sig till dem, överlappar varandra. Utredningen har genomförts och rapport med preliminärt 
förslag på verksamhet för barn med den aktuella problematiken i åldern 10–14 år, presenterades för styrelsen vid 
sammanträdet i december.  Styrelsen beslutade att planeringsarbetet skall fortsätta enligt förslag med 
målsättningen att starta en HVB-verksamhet för den aktuella målgruppen under våren 2022. Definitivt beslut fattas 
vid sammanträdet i juni 2021. 
 
 
Kompetensutveckling 
Som ett led i att ytterligare utveckla insatsernas innehåll och kvalité skall arbetet med att höja kompetensen hos 
samtliga medarbetare i VoB inom området likabehandling och normmedvetenhet fortsätta under året.  
 
Vidare skall utbudet och kvalitén utvecklas ytterligare när det gäller uppdrag där hot och våld är en del av 
problematiken. Fortsatt kompetensutveckling skall ske avseende VNR (våld i nära relationer) och våldsproblematik 
bland unga. 
 
Kartläggning och utbildning gällande likabehandling och normmedvetenhet skall vara genomförda senast juni 2020. 
Plan för vidare kompetensutveckling inom området skall vara klar september 2020. Olika utbildningar rörande VNR, 
bl.a. i Trappan-metoden, skall genomföras under våren 2020. 
 
Kommentar: TRAPPAN utbildningen har genomförts under perioden. Avseende utbildning och temadag kring 
likabehandling och normmedvetenhet genomfördes den digitalt den i september 2020. Utbildningar i VNR 
genomfördes under hösten. Vidare anordnade VoB i december 2020 utbildning avseende insatser för personer som 
utövar våld.  
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Kärnprocesser  
Verksamheternas kärnprocesser ska vara väl kända och inarbetade hos alla medarbetare i verksamheterna. Det 
under föregående år genomförda arbetet med att förtydliga och visualisera enheternas kärnprocesser skall 
utvärderas vid respektive enhet. Klart i maj 2020. 
 
Kommentar: 
Arbetet med att förtydliga och på intranätet visualisera verksamheternas kärnprocesser har genomförts enligt plan. 
Fortsatt uppföljning och utvärdering skedde under hösten 2020, vilket innebär att kärnprocesserna nu över lag 
bedöms vara väl implementerade och används aktivt i bolagets olika verksamheter. 
 
 
Barnrättslagen – Implementering i VoB  
Som ett led i att VoB ska vara ledande när det gäller utveckling och kvalitet inom socialtjänstområdet ska 
förändringar i lagstiftningen som berör barn och ungdomar vara väl kända av samtliga anställda.  Riksdagen fattade 
2018-06-13 beslut om att Barnrättslagen ska träda i kraft 2020-01-01, vilket innebär ett ökat fokus på alla barns 
rättigheter. Som ett delmål för 2020 kommer VoB att genomföra insatser i syfte att öka kunskapen om den nya 
lagen och dess konsekvenser för bolagets verksamhet, samt utarbeta arbetssätt och rutiner för genomförande av 
Barnkonsekvensanalyser inför beslut som fattas i VoB. Klart: 2020-12-31 
 
Kommentar: 
Genomgång och visning av informationsfilm om barnkonventionen och barnrättslagen har genomförts i 
ledningsgruppen. Verksamhetscheferna har under året genomfört motsvarande genomgång med sina 
arbetsgrupper.  Vidare har en så kallad barnchecklista framarbetats att använda vid beslut i styrelsen och vid 
ledningsmöten.  
 
 
Personal 
 
Strategiskt och långsiktigt mål: 
 
VoB skall vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som arbetstagare söker sig till och vill stanna inom.  
 
För att kunna rekrytera och behålla kvalificerade och engagerade medarbetare som har kunders, klienters och 
företagets bästa för ögonen krävs en målmedvetenhet från ledningens sida när det gäller organisering, 
rekrytering, personalvård och kompetensutveckling. En långsiktig rekryteringsplan och metoder om 
kompetensbaserad rekrytering är viktiga delar i detta arbete. 
 
För att uppnå ovanstående handlar det ytterst om att kvalitetssäkra bolagets rekryteringar och att i processen verka 
för att diskriminering undviks. Tack vara att nytt HVB planerades kunde ansvariga vid intervjuer av sökande till 
verksamheten pröva en ny framtagen rekryteringsmodell. Utfallet var positivt men det konstaterades även att det 
finns en del förbättringsområden. I övrigt har det varit mycket få externa rekryteringar till tjänster i VoB under året. 
Endast tre rekryteringar har genomförts varför implementeringen och fortsatta uppföljningar och utveckling av 
metoden behöver ske under kommande år.  En delförklaring till att så få rekryteringar genomförts är att det 
ekonomiska läget i bolaget inneburit att vakanta tjänster vid behov ersatts med vikarier.  
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Företagskulturen och arbetsmiljön ska präglas av en hög grad av delaktighet, ömsesidig respekt och tillit där 
arbetsglädje och laganda uppnås samt möjligheter till utveckling i arbetet ges. VoB skall erbjuda en fysiskt, 
psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats där risker för ohälsa, arbetsrelaterad ohälsa och 
sjukfrånvaro förebyggs.  
 
I genomförda medarbetarundersökningar samt enkäter, som används vid avslutning av anställning, framgår tydligt 
att personalen upplever att VoB har en kultur och arbetsmiljö som präglas av en hög grad av delaktighet och 
ömsesidig respekt. Inriktningen i ledarskapet, både på lokal och övergripande nivå, är en avgörande faktor för att 
detta har kunnat åstadkommas.  
 
VoB erbjuder anställda att genomföra hälsoprofilbedömning och har en väl tilltagen friskvårdsersättning, vilket är 
olika medel i arbetet med att uppnå en sund och hälsosam arbetsplats. Särskilda aktiviteter som anordnades under 
året var bland annat en stegtävling, som genomfördes med mycket bra uppslutning. 92 medarbetare deltog från 
samtliga verksamheter och reflektioner från VoB:s medarbetare var att detta var mycket positivt, särskilt i det läge 
som bolaget befann sig i, med tanke på pandemin. Planeringen var att en uppföljning genom en halvdagsutbildning 
på temat ”personlig hållbarhet” skulle genomföras. Denna dag sköts dock på framtiden på grund av pandemin. 
Motsvarande gäller för den planerade ”boostingdagen”, där samtliga medarbetare i bolaget skulle samlats för att 
arbeta kring värderingar och förhållningssätt i VoB.  Förhoppningen är att dagen skall kunna genomföras under 
hösten 2021 förutsatt att situationen avseende pandemin tillåter det. 
 
Ingen anställd i VoB ska bli diskriminerad, kränkt eller utsatt för sexuella trakasserier. Lönenivåer och arbetstider 
är andra faktorer som är strategiskt betydelsefulla att beakta.  
 
Ett av VoB:s övergripande mål för 2020 var att öka våra kunskaper om likabehandling och normmedvetenhet. Under 
året genomfördes därför en undersökning och kartläggning avseende likabehandling med utgångspunkt från 
diskrimineringslagens grunder och områden: ”Arbetsförhållanden, Lön- och anställningsvillkor, rekrytering och 
befordran, kompetensutveckling och utbildning samt möjlighet att förena arbete och föräldraskap.” 
  
Resultatet sammanställdes både per verksamhet och på bolagsövergripande nivå. Uppföljning av de olika områdena 
genomfördes på samma sätt. Några förbättringsområden och resultat att uppmärksamma berör bland annat lön- 
och anställningsvillkor liksom kompetensutveckling där översyn över nuvarande riktlinjer och policydokument kan 
behöva ske. Synpunkter omkring möjlighet att förena arbete och föräldraskap var också en del i detta. 
Sammantaget var resultatet på bolagsövergripande nivå mycket positivt med ett utfall på 8,4 (skala 1-9). 
 
Ytterligare ett led i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att samtliga nyanställda får introduktion och 
internutbildning av god kvalité. Personal och ledning skall erbjudas möjlighet till utveckling och kontinuerlig 
vidareutbildning.  
 
Normalt sett genomförs introduktionsutbildningar i VoB vid tre tillfällen under året varav en avser introduktion av 
sommarvikarier. Den sistnämnda var den enda introduktion som genomfördes under året, vilket skedde via video. 
Som konstaterats ovan var det mycket få rekryteringar under året och ytterligare gemensamma introduktionsdagar 
var därför ej aktuellt. 
 
Respektive verksamhetschef ansvarar för egen personals kompetensutveckling och upprättar planer för sina 
medarbetare och tar vid behov hjälp av utvecklingsavdelningen och personalchef. 
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När det gäller ledarutveckling inom VoB har översyn av kravspecifikation (mål- och arbetsbeskrivning) gällande chef- 
lednings- och stabsfunktioner genomförts. Som ett led i framtagande av en utbildningsplan och 
kompetensutvecklingsprogram genomfördes under december månad intervjuer och kartläggning med de anställda 
cheferna och stabspersonerna. Fokus låg både på strategiskt ledarskap, på övergripande nivå, och på personligt 
ledarskap. Planeringen inför ett genomförande av en ledarutvecklingsinsats fortsätter under våren 2021. 
 
 
Personal – nyckeltal för verksamhetsåret: 
 

Personalmål  Mål 
(%)  

Utfall 
(%)  

Trend 
 

Status 
 

 
3.1 Total sjukfrånvaro 

 
5,7 

 
8,48 

 
Minskar 

 

3.2 Korttidssjukfrånvaro  
(dag 1 – 14) 

 
3,0  

 
3,46  

 
Minskar 

 

3.3 Användning av 
friskvårdsbidraget 

 
75  

 
58  

 
Minskar 

 

 
3.4 Maximal personalomsättning 

 
15  

 
6,3  

 
I nivå 

 
 

(Kolumnen ”Trend” i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid  
föregående tertial- eller årsbokslut.) 
 

2020 2019 2018 2017 

8,5 % 5,7 % 6,0 % 6,7 % 

Total sjukfrånvaro, utveckling senaste 4 åren 
 
Den totala sjukfrånvaron är hög. Förutom att detta till viss del kan härledas till pandemin så är ytterligare en 
förklaring att vi fortsatt, i ett par verksamheter, har några långvariga rehabiliteringsärenden, vilka bolaget arbetar 
med. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs årligen upp inom respektive verksamhet som därefter sammanställs för 
bolaget som helhet. När det gäller pandemin så var VoB tidigt ute med att förebygga, informera, framarbeta och 
införa riktlinjer, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Särskilda riskbedömningar och handlingsplaner 
har även upprättas lokalt vilket också gjorts med avseende på klientperspektivet utifrån VoB:s övergripande 
riktlinjer. 
 
Sammanfattningsvis har VoB klarat sig mycket bra ur smittspridningssynpunkt då inga indikationer på att anställda 
som blivit sjuka, har blivit smittade på arbetsplatsen. Pandemin har på olika sätt ställt krav och inneburit utmaningar 
för VoB.s medarbetare i verksamheterna, som behöver utföra arbetet på plats. Personalen har trots pandemin 
lyckats med att planera aktiviteter såsom möten och besök på alternativa sätt. I takt med nya rekommendationer 
har anställda med administrativa uppgifter i möjligaste mån arbetat hemifrån.  
 
När det gäller nyttjandet av friskvårdbidraget ser vi att det minskat under året, vilket delvis kan bero på pandemin 
då bland annat tillgången till gym och andra träningsanläggningar varit begränsad. Verksamhetschefer motiverar 
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sina medarbetare till att genomföra hälsoprofilbedömning med fokus på livsstil och yrke liksom uppmuntrar till 
friskvårdsaktiviteter kontinuerligt. 
 
Under året har 24 personer slutat i VoB och av dessa är det 16 personer (66%) som sagt upp sig. Vid två tillfällen rör 
det sig om att provanställning upphört.  Övriga anställningar som avslutats avser pension, arbetsbrist liksom 
uppsägning pga. personliga skäl (sjukdom). 
 
Liksom tidigare år uppmuntras personer som slutar sin anställning att besvara en enkät – ”anställning upphör”. 
Syftet är att fånga upp synpunkter från medarbetare för att kunna använda det i arbetet med att utveckla den lokala 
verksamhetens kvalitet inom olika områden men även på bolagsövergripande nivå.  Sammanställning över resultatet 
nedan visar på stor nöjdhet inom samtliga områden. (Värdet inom parentes avser föregående år.)  
 
Medelvärde per område (skala 1–5) 
Arbetsuppgifter:  4,6 (4,2) 
Samarbete/gemenskap:  4,2 (4,0) 
Ledarskap:   4,4 (3,8) 
Arbetsmiljö:   4,3 (4,0) 
Utvecklingsmöjligheter: 4,3 (4,1)  
Allmänna villkor:  4,0 (3,8) 
 
Totalt medelvärde:  4,3  (4,0)                 

 
 
 
 
Ekonomi 
 
Strategiskt och långsiktigt mål: 
 
VoB skall ha en genomsnittlig rörelsemarginal om 4 %.  
 
Målsättningen är att samtliga enheter inom VoB, med utgångspunkt från realistiska förutsättningar, årligen skall 
kunna budgetera för ett överskott. Under vissa omständigheter är detta dock inte möjligt, exempelvis i samband 
med nystart och omfattande förändrings- och utvecklingsinsatser. Variationer i budgeterat resultat mellan enheter 
och över tid kommer därför att finnas. För att VoB skall ha förutsättningar och ekonomiska resurser att utveckla 
verksamheten och stärka konkurrenskraften, är målet att bolagets verksamhet som helhet över tid skall kunna 
redovisa en genomsnittlig rörelsemarginal om 4 %. 
 
För ekonomiområdet formuleras årligen nyckeltal för bolaget som helhet, där utfallet sammanställs och följs upp vid 
tertial och årsbokslut. Handlingsplaner och aktiviteter som skall genomföras i syfte att nå de olika ekonomimålen 
under 2020 är bl.a. marknadsföringsinsatser för att öka efterfrågan. Särskild marknadsföringsplan är framtagen. 
Vidare skall arbetet fortsätta med att förbättra förmågan att se till att de förfrågningar som inkommer i så hög grad 
som möjligt skall resultera i placeringar. Ytterligare åtgärder för att öka kostnadsmedvetenheten och 
kostnadseffektiviteten, kommer att vidtas under det kommande året. 
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Ekonomi - Nyckeltal för verksamhetsåret: 
 

Ekonomiska mål    Mål i budget  Utfall   

 
Status 
  

Trend 
  

Aktiviteter och tidsplan 
  

7.4.1 Beläggning 
(%) 77,8  59,3   minskar   

7.4.2 Intäkter (tkr) 
104 501 98 500   minskar 

Reavinst ingår med  
4 775 tkr.  

7.4.3 Övr. externa 
kostnader (tkr) 21 721 

 
20 506  

 
minskar   

7.4.4 Personal-
kostnader (tkr) 78 283 

 
72 166   

 
minskar   

7.4.5 Personal-
kostn.effektiv. (%) 75 

 
73  

 
minskar  

 
 
 
 
 
 
7.4.6 Ekonomiskt 
rörelseresultat (tkr) 

3 358 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 474 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ökar 

Engångspost, reavinst vid 
försäljning av fastighet       
+ 4 775 kr, innebär att 
resultatet överstiger 
budgeterat mål, men 
resultat relaterat till 
verksamheter är negativt     
– 301 tkr. 
 

7.4.7 Rörelse-
marginal (%) 3,21 

 
4,54  

 
ökar  

7.4.8 Soliditet (%) 
60 

 
     86,8   

 
ökar   

(Kolumnen ”Trend” i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller 
årsbokslut.) 
 
Kommentarer: 
 
Beläggningen var inledningsvis under överlag god men efter utbrottet av pandemin i mars har 
efterfrågan varit lägre än normalt. Endast två enheter når upp till ställda beläggningsmål för året, 
Familjehuset i Hörby och Amra, medan övriga enheter pga. svag beläggning, framför allt under andra 
tertialet och tredje, har lägre eller avsevärt lägre utfall jämfört med budget.  
 
Intäkterna är som en följd av den låga beläggningen avsevärt lägre än budget.  
 
Årets totala rörelsekostnader uppgår till – 94 027 tkr. Det innebär att bolagets kostnader för året, 
understiger budgetmål med – 5 977 tkr. Det beror delvis på de besparingar som har varit möjliga att 
göra på bemanningssidan och att bolaget har nyttjat möjligheten till korttidspermitteringar i de 
verksamheter där beläggningen har varit särskilt låg, samt även nyttjat den tidsbegränsade nedsättning 
av sociala avgifter som innebar att arbetsgivaravgifterna sänktes mellan 1 mars och 30 juni 2020. 
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När det gäller övriga kostnader så uppgår dessa till 20 506 tkr, vilket gör att även dessa ligger under 
budgeterat mål med – 1 215 tkr. De direkt klientrelaterade kostnaderna har påverkats positivt av den 
låga beläggningen. Dessutom har det under året genomförts en översyn av bolagets större avtal och 
kostnader för bl.a. växelfunktion, mobiltelefoni samt vissa systemavtal som krävs för det löpande 
administrativa arbetet i bolaget, har kunnat reduceras.  
 
Det ekonomiska resultatet för bolaget som helhet är 4 474 tkr (2 270 tkr). Målet om 3 358 tkr nås 
därmed. I resultatet ingår engångspost, reavinst vid fastighetsförsäljning, med + 4 775 tkr.  
 
För vidare kommentar kring ekonomiskt utfall, se förvaltningsberättelse nedan. 
 
 
  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
 
 
ALLMÄNT OM VOB SYD  
 
VoB Syd AB bildades 2003-10-10 och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne 2004-01-01. 
Bolagets säte är i Skåne. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd ”att på samhällsnyttig grund, utveckla 
och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet”. VoB Syd 
ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, 837600-9109 och Kommunalförbundet VoB Kronoberg, 222000-
0687.  
 
Företagets verksamhet omfattar utrednings- och behandlingshem för barn, ungdomar, vuxna och familjer, 
familjehemsresurs, skyddat boende, lägenhets- och stödboende samt utbildning och konsultativa insatser. Bolagets 
verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Eslöv, Lund, Hörby och Malmö. 
 
VoB:s verksamhet kännetecknas av kvalitetstänkande, flexibilitet och kundfokus. 
 
Bolagets förstahandskunder är kommunerna i Skåne och Kronoberg, vilka under 2020 svarade för  
89 % (81 %) av köpt vård. 11 % (19 %) av VoB:s tjänster köptes av andra kommuner i landet. 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET. 
 
Liksom för de flesta andra organisationer och för samhället i stort har verksamhetsåret för VoB präglats av 
Coronapandemin. Efterfrågan var under januari och februari god men efter pandemins utbrott har beläggningen i 
bolagets verksamheter överlag varit mycket svag. Aktiviteten i samhället har generellt minskat under pandemin 
vilket även till synes har påverkat efterfrågan avseende placeringar, exempelvis inom behandlingshem och skyddat 
boende. Pandemin har i övrigt hittills inte drabbat bolagets verksamheter i någon större utsträckning då endast 
något enstaka fall av covid-19 har konstaterats. VoB vidtog tidigt åtgärder för att hindra eller begränsa 
smittspridning, både bland personal och placerade, vilket förefaller givit avsedd effekt. Exempelvis har bolagets 
verksamheter endast genomfört resor och fysiska möten när sådana bedömts som absolut nödvändiga. I likhet med 
många andra organisationer har VoB i hög grad övergått till att hålla möten och konferenser via video, vilket i de 
flesta fall fungerat väl. VoB:s verksamheter har, trots något lägre bemanning i stort sett kunnat bedrivas på ett 
oförändrat sätt. Bolagets kunder, den kommunala socialtjänsten, har därmed också erbjudits tjänster och platser i 
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den utsträckning som motsvarat behoven.  
 
Inriktningen inför verksamhetsåret 2020 var att bolagets verksamhet inte skulle minska ytterligare i volym, vilket 
tidigare skett under åren 2018–2019, främst pga. avveckling av verksamheterna för unga ensamkommande. Under 
2020 har därför ett planeringsarbete genomförts i syfte att på sikt starta nya verksamheter, samtidigt som befintliga 
verksamheter skall fortsätta att utvecklas i anpassning till kommunernas behov och förändrade förutsättningar. 
Under året har planerings- och förberedelsearbetet avseende start av ett nytt skyddat boende, Spira, genomförts. 
Verksamheten, som efterfrågats av kommunerna, startade 1 mars 2021. Vidare har utredning genomförts som ledde 
fram till förslag om att inrätta en deltidstjänst som utredningskonsult, vilket också efterfrågats av en del av ägarnas 
medlemskommuner. Planeringen är att en sådan tjänst skall inrättas under hösten 2021. Arbetet med att 
kontinuerligt utveckla och anpassa de befintliga verksamheternas utbud och metoder, har också fortsatt under året. 
VoB:s behandlingshem och stödboende har exempelvis under perioden utvecklat kompetens och metoder för att 
arbeta med unga i åldern 15–20 år, som behöver bryta sin kriminella livsstil. Genom tillgången till olika 
boendeformer kan VoB erbjuda en samlad vårdkedja med insatser i olika faser. En viktig del i utvecklingsarbetet är 
fortsatt att komplettera utbudet med kostnadseffektiva insatser. Under året har bland annat ett arbete inletts vid 
Familjehusen för att kunna erbjuda eftervård och insatser i öppenvårdsliknande former. 
 
Under augusti 2020 avvecklades bolagets öppenvårdsteam, bestående av två medarbetare.  Beslutet togs med 
anledning av att verksamheten sedan starten i december 2018 haft svag beläggning, vilket resulterat i omfattande 
ekonomiska underskott. Eftersom VoB inte startade några nya verksamheter under året innebär avvecklingen av 
öppenvårdsteamet att en viss reducering av bolagets verksamhet har skett 2020. 
 
Det genomsnittliga utfallet under året avseende beläggningsresultat blev 59,3 % att jämföra med budgetkravet om 
77,8 %. Resultatet är dessutom något svagare jämfört med utfallet under föregående år, som var 63 %. Endast två 
enheter når upp till ställda beläggningsmål, Familjehuset i Hörby och Amra. Övriga enheter redovisar resultat som är 
något eller, i flera fall, avsevärt lägre än budget. Den svaga beläggningen under året beror, som nämnts ovan, delvis 
på den pågående pandemin. Sannolikt kan det negativa resultatet dock även relateras till att socialtjänsten i många 
kommuner, sedan ett par år tillbaka, uttrycker att de så långt det är möjligt undviker att genomföra placeringar på 
HVB.  Noterbart är att andra aktörer inom branschen, bland annat de större kommunala bolagen och 
organisationerna, upplever motsvarande utveckling.  
 
Den ovan beskrivna situationen understryker vikten av att bolaget kontinuerligt följer utvecklingen avseende 
inriktning och behov hos socialtjänsten inom ägarnas medlemskommuner samt förmår anpassa verksamheternas 
utbud därefter.  För att detta skall kunna ske krävs ett nära samarbete med tjänstemän, ansvariga chefer och 
politiker inom kommunerna. Under 2020 har en närmare dialog med ägarna inletts, där bland annat så kallade 
ägarsamråd genomförts. Bolaget har vidare under året fortsatt att genomföra olika former av 
marknadsföringsaktiviteter och skapat forum för dialog, dels för att inhämta synpunkter och önskemål, men också 
för att nå ut med information om den verksamhet bolaget bedriver och vilka utvecklingsplaner som finns. Trots 
pandemin har detta kunnat genomföras, exempelvis i form av digitala möten med socialnämnder och ansvariga 
chefer inom socialtjänsten. Vidare har bolagets aktiviteter som sker via sociala medier, blogg och hemsida 
intensifierats ytterligare.  
 
Med anledning av den låga beläggningen och kraftigt minskade intäkter har olika besparingsåtgärder vidtagits under 
året. Framför allt har dessa rört personalområdet. Bolaget har bland annat använt sig av så kallade 
korttidspermitteringar och ansökt samt erhållit statlig ersättning för dessa. Vidare har vissa organisatoriska 
förändringar skett vid några enheter som innebär att reducering av bemanningen kunnat göras utan att modellen 
för korttidspermitteringar använts. Vidare har tillsättning av vikarier skett så restriktivt som möjligt samtidigt som 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: AA8936C0-BE6A-43C6-BBAA-9C49E6424065. Page 25 of 41.

802



 
 

25 
 
 
 

inköp av varor och tjänster endast genomförts när de varit absolut nödvändiga. Dessutom har bolagets stab och 
administrativa kontor delvis omorganiserats under året. Dock genomfördes avseende detta område större 
förändringar och reducering av antalet tjänster redan under 2019, vilket innebär att utrymmet för mer långtgående 
åtgärder var begränsat under 2020. Ytterligare en betydande kostnadsreducering som skett under 2020 är att ny 
leverantör upphandlats avseende bolagets telefoni och växelsystem. Genom de olika åtgärder som vidtagits har 
bolaget kunnat motverka de negativa effekterna av de låga intäkterna. Sammantaget har genomförda besparingar 
och organisationsförändringar inneburit att bolagets kostnader för 2020 är 7 332 tkr lägre än budget. 

 
Upphandlingsorganisationen inom Skånes Kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) genomförde under året en 
upphandling för ägarkommunerna i Skåne och Kronoberg samt för kommunerna i Hallands län, avseende HVB och 
familjehem. VoB lämnade anbud för samtliga berörda enheter. Ramavtal har därefter ingåtts avseende 
Familjehemsresursen. Upphandlingen avseende HVB överprövades och gjordes därefter om. Slutgiltigt besked har 
ännu inte givits men i den ranking som upprättades i det tilldelningsbesked som upphandlaren skickade ut innan 
begäran om överprövning gjordes, noterades att VoB har en mycket konkurrenskraftig prissättning. 
 
Två uppföljningsrevisioner av kvalitetsledningssystemet i enlighet med ISO 9001:2015, har under året genomförts av 
Lloyds Register med godkänt resultat. Vid den andra revisionen under 2020 genomfördes även förberedelser inför 
förnyelserevision, vilken genomfördes under februari 2021 och resulterade i nytt certifikat.  
 
Lönerevision avseende 2020 genomfördes under mars 2021 och samordnades då med revisionen för 2021. I 
skrivande stund är revisionen inte avslutad. Bolaget har i förutsättningarna för revisionen 2020 angivit ett utrymme 
om 1,8 %, dvs i nivå med det så kallade ”märket”.  Motsvarande nivå, 1,8 %, gäller även för revisionen 2021. 
 
Styrelsen för VoB bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret 2020, har varit förenlig 
med bolaget ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT  
  
Under de inledande månaderna av 2021 har efterfrågan och beläggning vid bolagets enheter sjunkit ytterligare. Den 
genomsnittliga beläggningen är per den 28 februari endast 54 % och sammantaget redovisas ett underskott om 
 –1 922 tkr. Med anledning av den aktuella situationen kommer bolagets styrelse och ledning, utöver de besparingar 
som redan görs, undersöka möjligheterna till organisatoriska förändringar som kan stabilisera ekonomin, både på 
kortare och längre sikt. Sannolikt bidrar fortfarande den pågående pandemin till den låga efterfrågan men som 
nämnts ovan finns det anledning att förvänta att kommunerna kommer vara fortsatt restriktiva med placeringar 
även efter att pandemin klingat av. Bolaget behöver förhålla sig till detta och arbetar vidare med att kontinuerligt 
anpassa och förändra verksamheten.  
 
 
DET KOMMANDE ÅRET 2021 
 
Som framgår av vad som beskrivits ovan söker kommunerna allt oftare andra lösningar och insatsformer än 
placering på HVB och liknande boenden. Bolagets bedömning inför 2021 är att ett behov av insatser i heldygnsvård 
kommer att finnas även framöver, men då främst rörande unga med särskilt omfattande behov och svårigheter och 
barnfamiljer där yngre barn far illa. Fortsatt genomlysning av bolagets organisation, utbud, roller och 
ansvarsfördelning kommer därför att ske även under det kommande året. Det kan inte uteslutas att bolaget under 
2021 behöver omstrukturera verksamhet där utbudet inte i tillräcklig grad motsvarar kommunernas behov och 
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efterfrågan. Samtidigt anser bolagets styrelse och ledning fortsatt att det är strategiskt viktigt att bolaget inte 
minskar ytterligare i volym.  
 
I mars 2021 startade bolaget i dialog med ägarnas medlemskommuner, ett nytt skyddat boende, Spira. Vidare 
planeras en ny tjänst, utredningskonsult att inrättas till hösten 2021. Under hösten kommer även planering att 
genomföras avseende ytterligare en HVB-verksamhet med inriktning på unga med omfattande behov, förutsatt att 
styrelsen fattar beslut enligt framlagt preliminärt förslag. Eventuell start av den sistnämnda verksamheten är 
sannolikt aktuellt först under våren 2022. Parallellt med dessa planer skall arbetet med att komplettera utbudet 
med mer kostnadseffektiva insatser i gränslandet mellan öppenvård och behandlingshem fortsätta.  
 
VoB avser att fortsätta att utveckla samarbetet med socialtjänsten i kommunerna. Ett viktigt led i detta arbete är 
den tidigare nämnda ägardialogen, där förhoppningen är att denna skall ge förutsättningar för en mer samordnad 
och övergripande samverkan mellan bolaget och medlemskommunerna i Skåne och Kronoberg. Vidare skall arbetet 
med att informera om och marknadsföra bolagets verksamheter via sociala medier, annonser, blogg och hemsida att 
fortsätta att utvecklas och utökas under 2021. VoB kommer således även under 2021 att anordna aktiviteter av olika 
slag för att utveckla dialogen och samverkan med socialtjänsten samt stärka VoB:s varumärke. VoB:s 
utbildningscenter, som kan erbjuda olika utbildningar, konferenser och seminarier, såväl externt som internt, är 
också ett viktigt inslag i detta arbete. Med anledning av fortsatt pandemi kommer en del av dessa aktiviteter att ske 
digitalt även under 2021. 
 
Ett väl utarbetat och implementerat kvalitetsledningssystem är en framgångsfaktor för VoB. Som tidigare nämnts 
har bolaget under februari 2021 erhållit ett nytt certifikat enligt ISO 9001:2015, vilket gäller under tre år framöver. 
Vidare följer bolaget fortsatt utvecklingen avseende den nya HVB-standarden, SS:41000: 2018, för att kunna ta 
ställning till om bolaget skall ansluta sig till denna. 
 
För att klara den allt hårdare konkurrensen, krävs att VoB förmår att bedriva verksamhet minst lika effektivt som 
andra aktörer inom branschen. Utrymme krävs för att finansiera egen utveckling samt för att kunna hantera 
oförutsedda händelser och risker. Vidare måste eget kapital värdesäkras i förhållande till inflationen. För att bolaget 
skall klara detta är det långsiktiga målet att den årliga rörelsemarginalen i genomsnitt skall vara 4 %. Budgeterad 
rörelsemarginal för 2021 är 3,65 % vilket motsvarar ett överskott om 4 171 tkr. Som framgår ovan finns det dock en 
osäkerhet när det gäller vilken efterfrågan som är att förvänta framöver och därmed även när det gäller det 
ekonomiska utfallet. Vidare är det svårt att bedöma kostnaderna för det utvecklings- och omställningsarbete som 
krävs för att möta kommunerna förändrade behov. Samtliga vårdavgifter och priser, som inte omfattas av ingångna 
entreprenadavtal eller ramavtal med externa kommuner, uppräknas för 2021 i enlighet med index från SKL.  
 
 
RÄKENSKAPSÅRET OCH MÅLUPPFYLLELSE  
 
Årets resultat 
 
VoB redovisar för helåret 2020 ett rörelseresultat om 4 474 tkr mot budgeterat 3 358 tkr. I resultatet ingår 
engångspost, reavinst vid fastighetsförsäljning av Lokförarvägen, med + 4 775 tkr. Exklusive engångspost, uppgår 
rörelseresultatet till – 301 tkr vilket är - 3 659 tkr lägre vid jämförelse mot budgeterat resultat. 2019 års 
rörelseresultat var ett underskott – 5 436 tkr.  
 
Övergripande budgetmål för 2020 var 77,8 % beläggning. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 59,3 %.   
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Målet för fakturerade avgifter vid samtliga verksamheter var 104 501 tkr. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 92 
336 tkr.  
 
Främsta förklaringen till den negativa avvikelsen avseende fakturerade avgifter är att de flesta av bolagets enheter 
inte nådde upp till budgeterade intäkter.  
 
Måttet personalkostnadseffektivitet – personalkostnader i förhållande till omsättning - avser att mäta 
verksamheternas förmåga att anpassa bemanningen till verksamhetens totala volym. Målet är att 
personalkostnaderna ska understiga 75 %. Målet uppnåddes då resultatet blev 73 %. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelsemarginalen för 2020 blev 4,54 % (-5,19 %). Målet för året var 3,21 %.  
I resultatet ingår engångspost, reavinst vid fastighetsförsäljning. 
 
Finansiell ställning 
Bolagets finansiella ställning förstärktes något under verksamhetsåret 2020. Justerat eget kapital ökade med  
3 673 tkr till 88 126 tkr (84 453 tkr). Bolaget har, tack vare årets och tidigare års positiva utfall, en fortsatt stark 
finansiell ställning, vilket är mycket viktigt med tanke på osäkerheten under det kommande året avseende 
kommunernas efterfrågan på bolagets tjänster.  
 

Soliditeten på balansdagen uppgår till 86,8 % (86 %) 
 
Investeringarna under året har uppgått till 760 tkr och fördelar sig enligt följande: 
 
Inventarier och fordon 

      
  

Fordon 
 

760 tkr   

  760 tkr   
 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: AA8936C0-BE6A-43C6-BBAA-9C49E6424065. Page 28 of 41.

805



VoB Syd AB 
Org.nr. 556650-4204 

28 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
Flerårsjämförelse*       
       
  2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning  92 336 103 104 793 257 135 586 549 179 318 131 188 026 161 
Res. efter finansiella poster  4 843 009 -4 348 355 2 712 784 22 511 075 20 251 413 
Res. i % av nettoomsättningen  5,24 -4,14 2,00 12,55 10,77 
Balansomslutning  101 520 168 98 573 986 105 130 031 110 895 885 90 860 690 
Soliditet (%)  86,80 85,55 83,42 77,23 75,00 
Avkastning på eget kapital (%)  5,61 -5,05 3,12 29,27 33,59 
Avkastning på totalt kapital (%)  4,84 -4,23 2,52 22,32 25,24 
Kassalikviditet (%)  577,96 819,67 435,68 331,67 320,57 
       
*Definitioner av nyckeltal, se noter 
       
 
Förändringar i eget kapital       
       
   Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt 
  Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital 
Belopp vid årets ingång  8 000 000 0 64 475 057 -313 881 64 161 176 
Resultatdisp. enl. beslut av       
årsstämma:    -313 881 313 881 0 
Årets vinst     2 776 306 2 776 306 
       
Belopp vid årets utgång  8 000 000 0 64 161 176 2 776 306 66 937 482 
       
 
Resultatdisposition       
       
Förslag till disposition av bolagets vinst       
       
Till årsstämmans förfogande står       
balanserad vinst   64 161 176    
årets vinst   2 776 306    
   66 937 482    
Styrelsen föreslår att       
i ny räkning överföres   66 937 482    
   66 937 482    
 
 
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 
Rörelsens intäkter m.m.       
Nettoomsättning   2 92 336 103  104 793 257 
Övriga rörelseintäkter   3 6 164 568  517 163 
    98 500 671  105 310 420 
       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader   4, 5 -20 505 890  -24 347 634 
Personalkostnader   6 -72 166 262  -84 989 004 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar    

-1 354 363  -1 352 197 
Övriga rörelsekostnader    0  -57 763 
    -94 026 515  -110 746 598 
       
Rörelseresultat    4 474 156  -5 436 178 
       
Resultat från finansiella poster       
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar    

7 305 053  1 081 453 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   8 64 407  43 626 
Räntekostnader och liknande resultatposter    -607  -37 256 
    368 853  1 087 823 
       
Resultat efter finansiella poster    4 843 009  -4 348 355 
       
 
Bokslutsdispositioner       
Avsättning till periodiseringsfond    -1 209 000  0 
Återföring från periodiseringsfond    0  4 078 897 
Förändring av avskrivningar utöver plan    -80 710  -44 423 
    -1 289 710  4 034 474 
       
Resultat före skatt    3 553 299  -313 881 
       
Skatt på årets resultat   9 -776 993  0 
       
Årets resultat    2 776 306  -313 881 
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BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31 
 Not   

TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
       
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark   10 4 182 351  5 102 505 
Förvaltningsfastigheter   11 1 710 685  2 355 301 
Inventarier, verktyg och installationer   12 1 582 474  1 588 079 
Summa materiella anläggningstillgångar    7 475 510  9 045 885 
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga värdepappersinnehav   13 37 389 577  0 
Summa finansiella anläggningstillgångar    37 389 577  0 
       
Summa anläggningstillgångar    44 865 087  9 045 885 
       
Omsättningstillgångar       
       
 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    8 313 384  15 084 650 
Fordringar hos koncernföretag    48 699  48 074 
Aktuell skattefordran    216 281  955 091 
Övriga fordringar    125 551  10 290 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   14 2 567 409  2 266 552 
Summa kortfristiga fordringar    11 271 324  18 364 657 
       
Kassa och bank       
Kassa och bank   19 45 383 757  71 163 444 
Summa kassa och bank    45 383 757  71 163 444 
       
Summa omsättningstillgångar    56 655 081  89 528 101 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    101 520 168  98 573 986 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       
Eget kapital       
       
Bundet eget kapital       
Aktiekapital   15 8 000 000  8 000 000 
Summa bundet eget kapital    8 000 000  8 000 000 
       
Fritt eget kapital       
Balanserat resultat    64 161 176  64 475 057 
Årets resultat    2 776 306  -313 881 
Summa fritt eget kapital    66 937 482  64 161 176 
       
Summa eget kapital    74 937 482  72 161 176 
       
Obeskattade reserver       
Periodiseringsfond   16 16 190 103  14 981 103 
Ackumulerade avskrivningar utöver plan    590 034  509 324 
Summa obeskattade reserver    16 780 137  15 490 427 
       
 
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    2 090 465  1 562 698 
Övriga skulder    2 278 391  2 505 583 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   17 5 433 693  6 854 102 
Summa kortfristiga skulder    9 802 549  10 922 383 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    101 520 168  98 573 986 
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KASSAFLÖDESANALYS 2020-12-31 2019-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat     4 474 156  -5 436 178 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   18 -3 590 610  1 417 773 
Erhållen ränta m.m.    64 407  1 125 079 
Erlagd ränta    -607  -37 256 
Betald inkomstskatt    -38 183  974 104 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital    909 163  -1 956 478 
       
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar    6 770 641  -137 397 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar    -416 118  2 868 881 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder    527 767  -958 612 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    -1 647 601  -1 249 078 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten    6 143 852  -1 432 684 
       
 
Investeringsverksamheten       
Förvärv av byggnader och mark   10 0  -82 726 
Försäljning av byggnader och mark    5 500 000  0 
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer   12 -759 615  -216 400 
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer    420 600   
Förvärv av långfristiga värdepapper   13 -37 389 577  0 
Utdelning från långfristiga värdepapper   7 305 053  0 
Försäljning av räntefonder    0  37 759 826 
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -31 923 539  37 460 700 
       
Förändring av likvida medel    -25 779 687  36 028 016 
Likvida medel vid årets början    71 163 444  35 135 428 
       
Likvida medel vid årets slut   19 45 383 757  71 163 444 
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NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning. 
       

 Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
 Fordringar 
 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

       
 
 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

       
 
 Intäktsredovisning 
 Tjänster 

Försäljning av tjänster redovisas löpande och månadsvis. Försäljningen redovisas netto. 
       

 
 Materiella anläggningstillgångar 
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 

och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod 
förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas: 

       
    Antal år   
             Byggnader    25-60   

Förbättringsarbeten på annans      
fastighet    10   

             Inventarier och bilar    5   
       

 Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt 
olika nyttjandeperioder. 
 
För byggnader har fördelning i komponenter gjorts enligt följande: 
 
Stomme och grund 
Värme och sanitet 
Fasad, inkl fönster 
Yttertak 
Inre ytskikt och vitvaror 
El 
Ventilation 
 
Vid tidpunkten för övergång till K3 2013-01-01, har analysen baserats på en teknisk inventering av 
byggnadens fysiska skick. 
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 Inkomstskatt 
 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del 

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen. 

       
 
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
Not 2 Nettoomsättning    2020  2019 
        
        
 Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren       
 Vårdavgift    90 259 296  102 359 166 
 Övriga tjänster    2 076 807  2 434 091 
     92 336 103  104 793 257 
        
 
Not 3 Övriga rörelseintäkter    2020  2019 
        

 Övriga rörelseintäkter uppdelade på 
intäktsslag       

 Vinst vid avyttring av anläggningstillgång    172 074  223 833 
 Erhållna lönebidrag    291 225  0 
 Försäkringsersättningar    0  61 400 
 Vinst vid överlåtelse av verksamhet    4 775 642  0 
 Ers höga sjuklönekostnader    925 627  231 930 
     6 164 568  517 163 
        
 
Not 4 Leasingavtal - Operationell leasing 

leasetagare    2020  2019 

        
 Under året har företagets leasingavgifter       
 uppgått till    6 767 355  7 680 541 
        
        

 Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal,       

 förfaller till betalning enligt följande:       
 Inom 1 år    8 244 231  6 552 260 
 Mellan 2 till 5 år    13 190 744  8 675 710 
 Senare än 5 år    221 918  0 
     21 656 893  15 227 970 
        
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal.  
De operationella leasingavtalen utgörs i huvudsak av leasing av fastigheter och lokaler med kontraktstid på mellan ett 
och sex år, samt bilar med en kontraktstid på i snitt tre år. All operationell leasing avser minimileaseavgifter enligt 
icke uppsägningsbara operationella leasingavtal. Det finns inga materiella underleasingavtal, inga väsentliga rörliga 
avgifter, inga förnyelse- eller köpoptioner, indexklausuler eller begränsningar genom leasingarrangemangen. 
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Not 5 Ersättning till revisorer    2020  2019 
        
 Revision       
 Revisionsuppdrag    83 595  128 045 
 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag    9 369  0 
     92 964  128 045 
        
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer 
av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller 
skatterådgivning. 
        
 
Not 6 Personal    2020  2019 
        
 Medelantal anställda       
 Medelantalet anställda bygger på av bolaget       

 betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.       

        
 Medelantal anställda har varit    116,00  134,00 
 varav kvinnor    95,00  105,00 
 varav män    21,00  29,00 
        
 
 Löner, ersättningar m.m.       
 Löner, ersättningar, sociala kostnader och       

 pensionskostnader har utgått med följande 
belopp:       

        
 Styrelsen och VD:       
  Löner och ersättningar   2 156 386  2 160 014 
     2 156 386  2 160 014 
 Övriga anställda:       
  Löner och ersättningar   49 604 671  58 046 442 
  Pensionskostnader   2 784 060  3 216 318 
     52 388 731  61 262 760 
        
 Sociala kostnader    15 741 265  19 315 911 
        
 Summa styrelse och övriga    70 286 382  82 738 685 
        
 
 Könsfördelning i styrelse och företagsledning       
        
 Antal styrelseledamöter    8  8 
 varav kvinnor    4  4 
 varav män    4  4 
 Antal övriga befattningshavare inkl. VD    12  11 
 varav kvinnor    10  9 
 varav män    2  2 
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Not 7 Resultat från övriga värdepapper och 

fordringar som är anläggningstillgång    2020  2019 

        
 Utdelning    305 053  1 081 453 
     305 053  1 081 453 
        
 
Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter    2020  2019 

        
 Räntor    64 407  43 626 
     64 407  43 626 
        
 
Not 9 Skatt på årets resultat    2020  2019 
        
 Aktuell skatt    -776 993  0 
     -776 993  0 
 Avstämning av effektiv skatt       
    Procent Belopp Procent Belopp 
 Resultat före skatt    3 553 299  -313 881 
        
 Skatt enligt gällande skattesats   21,40% -760 406 -21,40% 67 171 
 Ej avdragsgilla kostnader   0,02% -566 6,54% -20 527 
 Ej skattepliktiga intäkter   0,00% 7 -0,11% 345 
 Schablonintäkt periodiseringsfond   0,45% -16 030 6,63% -20 802 
 Tillägg på återförd periodiseringsfond   0,00% 0 8,34% -26 187 
 Avrundningsdifferens    2  0 
 Redovisad effektiv skatt   21,87% -776 993 0,00% 0 
        
 
Not 10  Byggnader och mark    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    6 756 516  6 694 911 
 Inköp    0  82 726 
 Försäljningar/utrangeringar    -1 018 935  -21 121 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    5 737 581  6 756 516 
 Ingående avskrivningar    -1 654 010  -1 457 372 
 Försäljningar/utrangeringar    294 576  9 545 
 Årets avskrivningar    -195 796  -206 184 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -1 555 230  -1 654 011 
 Utgående redovisat värde    4 182 351  5 102 505 
        
 Redovisat värde byggnader    4 182 351  5 102 505 
     4 182 351  5 102 505 
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Not 11 

  
 Förbättringsarbeten på annans fastighet    2020-12-31  2019-12-31 

        
 Ingående anskaffningsvärde    6 450 536  6 450 536 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    6 450 536  6 450 536 
 Ingående avskrivningar    -4 095 235  -3 450 624 
 Årets avskrivningar    -644 616  -644 611 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -4 739 851  -4 095 235 
 Utgående redovisat värde    1 710 685  2 355 301 
        
 
Not 12  Inventarier och fordon    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    5 462 387  5 615 987 
 Inköp    759 615  216 400 
 Försäljningar/utrangeringar    -696 000  -370 000 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    5 526 002  5 462 387 
 Ingående avskrivningar    -3 874 308  -3 688 907 
 Försäljningar/utrangeringar    444 731  316 000 
 Årets avskrivningar    -513 951  -501 401 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -3 943 528  -3 874 308 
 Utgående redovisat värde    1 582 474  1 588 079 
        
 
Not 13  Andra långfristiga värdepappersinnehav    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Värdepapper  Nom. värde Antal  Antal  
 Carnegie Corp Bond D  100 86 710 9 055 053 0 0 
 Case Safe Play  100 33 127 4 591 000 0 0 
 Simplicity Global Corp.  100 36 297 4 523 078 0 0 
 Simplicity Likviditet  100 45 198 5 050 000 0 0 
 Spiltan Räntefond Sv.  100 45 357 5 120 446 0 0 
     37 389 577  0 
        
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 37 204 724 kronor. 
        
 
Not 14  Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Förutbetalda hyror    1 062 539  1 206 530 
 Förutbetalda försäkringspremier    436 213  227 353 
 Förutbetalda hyrda lokaltillbehör    21 851  25 473 
 Förutbetalda serviceavtal data     376 639  393 746 

 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter    670 167  413 450 

     2 567 409  2 266 552 
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Not 15   Upplysningar om aktiekapital       
        

     Antal aktier  Kvotvärde per 
aktie 

 Antal/värde vid årets ingång    8 000  1 000,00 
 Antal/värde vid årets utgång    8 000  1 000,00 
        
 
Not 16  Periodiseringsfond    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Periodiseringsfond 2015    1 450 103  1 450 103 
 Periodiseringsfond 2016    6 072 000  6 072 000 
 Periodiseringsfond 2017    6 209 000  6 209 000 
 Periodiseringsfond 2018    1 250 000  1 250 000 
 Periodiseringsfond 2020    1 209 000  0 
     16 190 103  14 981 103 
        
 
Not 17  Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Upplupna löner    1 731 056  1 648 457 
 Upplupna semesterlöner    3 125 477  3 251 386 
 Avräkning särskild löneskatt pensionskostnader    0  881 789 
 Övriga upplupna kostnader och förutb intäkter    577 160  1 072 470 
     5 433 693  6 854 102 
        
 
Not 18  Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Avskrivningar    1 354 363  1 352 197 
 Nedskrivet värde anläggningstillgångar    0  7 813 

 Vinst vid försäljning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar    -4 944 973  0 

 Förlust vid försäljning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar    0  57 763 

     -3 590 610  1 417 773 
        
 
Not 19  Likvida medel    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Kassa och bank    45 383 757  71 163 444 
     45 383 757  71 163 444 
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Not  20 Disposition av vinst eller förlust       
        
 Förslag till disposition av bolagets vinst       
        
 Till årsstämmans förfogande står       

 balanserad vinst   64 161 176    
 årets vinst   2 776 306    
    66 937 482    
 Styrelsen föreslår att       
 i ny räkning överförs   66 937 482    
    66 937 482    
 
Not 21  Ställda säkerheter       
        
Bolaget har inga ställda säkerheter under 2020. 
 
 

    Not 21 Definition av nyckeltal       
        

 

Soliditet - Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt 
justerat eget kapital 
Avkastning på totalt kapital – Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i 
procent av genomsnittlig balansomslutning 
Kassalikviditet – Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. 
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     Verkställande direktör   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 61 Dnr 2021/73-1.4.1 
 

Delårsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden april 2021 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsrapporten.  

 
Ärendebeskrivning 
Resultatet för samhällsbyggnadsnämnden efter 4 månader är +1308 
tkr. Helårsprognosen är +1566 tkr. 
 
Årets första månader har varit normala ur ett samhällsbyggnads-
förvaltningsperspektiv. Verksamheten har fungerat bra och förväntat 
resultat har levererats.  
 
Politisk verksamhet och administration har ett överskott idag pga. 
lägre kostnader för bostadsanpassningar samt lägre drift-och 
personalkostnader. Personalkostnaden bedöms bestå under året och 
ger därmed ett överskott. Gata, park, skogen ger ett underskott i 
nuläget på skogsbudgeten, vilket bedöms vara i balans vid årsskiftet. 
Plan och bygg har högre intäkter kopplat till bygglov, vilket bedöms 
bestå året ut.  

Miljö och hälsoskydd har högre kostnader för livsmedels- och 
trängseltillsyn, vilket bedöms bestå året ut. Vatten och avlopp har ett 
positivt resultat i nuläget och på årsbasis bedöms det till 1 miljon 
kronor pga. lägre kapitalkostnader. Interna arbeten balanseras under 
året och externa ger ett mindre överskott.  

Fastigheter har ett positivt resultat trots hyreskostnader för 
räddningstjänstens evakueringshyra i Lessebo vilket uppgår till 250 
tkr på helåret. Budget är periodiserad för el-, fjärrvärme- och 
vintervägghållningskostnader. Skadegörelse uppgår 57 tkr på 
fastigheter, 22 tkr på gator. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden april 2021 (2021-05-11) 
Särredovisning VA 2021-05-12 
Beslut SBNAU 2021-05-10 § 42 
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 
Tjänsteskrivelse 2021-04-29 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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1 Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden april 2021 

Delårsrapport 2021-04  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Större händelser  
 
Årets första månader har varit normala ur ett samhällsbyggnadsförvaltningsperspektiv. 
Verksamheten har fungerat bra och förväntat resultat har levererats. Upphandlingen av 
Hackebackeskolan har färdigställts och totalkostnaden blir totalt mindre än det som är avsatt 
i rambudgeten. Räddningstjänstens lokaler i Lessebo har evakuerats och utrivning har 
påbörjats och för återställningen har kommunfullmäktige genomfört en omdisponering av 
rambudget. Intresset för att bosätta sig i vår kommun är högt och försäljningen av villatomter 
i Hovmantorp har eskalerat. Även vår inventering av ödehus har inneburit ett stort intresse för 
att flytta till vår kommun. 
 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

 
Samhällsbyggnadsnämnd     
 Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
                tkr 2021-04 2020-04 2021-04 2021 2021 2021 
Politisk vht o adm 1 302 1 716 414 4 905 5 150 245 
Gata, park, skogen 5 313 5 167 -146 12 367 12 367 0 
Plan och Bygg 175 370 195 969 1 112 143 
Miljö och hälsoskydd 905 780 -125 2 429 2 329 -100 
Va -92 162 254 -1 000 0 1 000 
Interna arbeten -457 0 457 0 0 0 
Externa arbeten -36 0 36 -36 0 36 
Fastigheter 1 241 1 464 223 1 693 1 935 242 
Summa 8 351 9 659 1 308 21 327 22 893 1 566 

 
 
Kommentar till driftredovisning 

Politisk verksamhet och administration har ett överskott idag pga. lägre kostnader för 
bostadsanpassningar samt lägre drift-och personalkostnader. Personalkostnaden bedöms 
bestå under året och ger därmed ett överskott. Gata, park, skogen ger ett underskott i nuläget 
på skogsbudgeten, vilket bedöms vara i balans vid årsskiftet. Plan och bygg har högre intäkter 
kopplat till bygglov, vilket bedöms bestå året ut. Miljö och hälsoskydd har högre kostnader för 
livsmedels- och trängseltillsyn, vilket bedöms bestå året ut. Vatten och avlopp har ett positivt 
resultat i nuläget och på årsbasis bedöms det till 1 miljon kronor pga. lägre kapitalkostnader. 
Interna arbeten balanseras under året och externa ger ett mindre överskott. Fastigheter har ett 
positivt resultat trots hyreskostnader för räddningstjänstens evakueringshyra i Lessebo vilket 
uppgår till 250 tkr på helåret. Budget är periodiserad för el-, fjärrvärme- och 
vintervägghållningskostnader. Skadegörelse uppgår 57 tkr på fastigheter, 22 tkr på gator. 
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Investeringsredovisning (tkr) 

 
Samhällsbyggnadsnämnd    
Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 
mkr 2021-04 2021 2021 2021 
Gata, park 482 6 617 6 645 28 
Vatten och avlopp 150 6 507 13 553 7 046 
Interna arbeten 0 1 700 1 700 0 
Fastigheter 18 046 53 450 63 921 10 471 
Totalt 18 678 68 274 85 819 17 545 

 
 
Kommentar till investeringsredovisning 

De större investeringarna under perioden är Askungens ombyggnad i Hovmantorp, Stallets 
ombyggnad i Lessebo samt Lessebo folkets hus. Både Askungen och folkets hus färdigställs nu 
i maj. Beträffande Stallet har större konstruktionsåtgärder gjorts i grundplattan, vilket 
kommer att påverka slutkostnaden negativt med ca 600 tkr. Bikupans ventilations- och 
klimatåtgärd färdigställs under våren och i nuläget bedöms ett underskott med ca 200 tkr på 
grund av utökade kringarbeten. Hackebackeskolans tillbyggnad är i uppstartsskedet för bygget 
och med ett färdigställande till sommaren 2022 bedöms årets överskott bli ca 10 miljoner 
kronor. Inom VA har projekteringen för Skruvs vattenverk påbörjats och förfrågningsunderlag 
skall färdigställas under året, därmed bedöms årets överskott bli ca 7 miljoner kronor.   
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Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta 
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive 
strategi kommenteras.  
 
Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 
Samverka med Arbetsförmedlingen   Nej 
Samarbete med kommunens näringsliv Ja   
Stödja etablering av nya företag Ja   
Kommentar: Försäljning av mark till ny biogasmack i Lessebo.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   
Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   
Kommentar: Utbyte till LED-gatubelysning är i slutskedet. Projektering för nya GC-vägar pågår.  
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering  Ja   
Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja   
Kommentar: Nya detaljplaner under framtagande och södra Hovmantorp har fått mycket stort 
intresse efter publicering på hemsidan. Ödehusprojektet ger mycket uppmärksamhet och antalet 
intresserade ökar hela tiden. 
 

 
Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till 
gymnasiet 
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet    
Utveckla undervisningen genom digitalisering    
Kommentar: Arbetar ej med strategin.   
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan    
Skapa trygga mötesplatser för unga    
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid    
Kommentar: Arbetar ej med strategin. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor 
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten 

   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

   

Kommentar: Arbetar ej med strategin. 
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4 Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden april 2021 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag 
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt   Nej 
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen Ja   
Kommentar: Dialog med Wexnet och regionen om PTS nya stöd för 2021. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag 
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Delvis  
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen  Delvis  
Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service  Delvis  
Kommentar: Arbetar med att ta fram nya E-tjänster och har skapat möjlighet till digital 
intresseanmälan för södra Hovmantorp. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare 
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Delvis  
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Delvis  
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Delvis  
Kommentar: Trots pågående Corona-pandemi har sjukfrånvaron ej varit högre än tidigare år. 
Intresset för våra lediga tjänster har varit relativt stort. 
Samhällsbyggnadsnämndens mål: Utvecklad service 
God service och bemötande till alla Ja   
Kommentar: Många kontakter med medborgare varje dag inom vår förvaltning samt många frågor 
som kopplas till SSAM. 
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1 Årsredovisning 2020 

Särredovisning vatten och avlopp 

Vatten- och avlopps (VA) verksamheten i Lessebo Kommun är organiserad i 
förvaltningsform under Samhällsbyggnadsnämnden. Drift av allmän Va-
anläggning ska särredovisas enligt särskild lagstiftning (Vattentjänstlagen §50). 
Förvaltningsberättelse 
Året har börjat normalt inom VA-verksamheten. Efter vinterperioden har det varit några 
sönderfrusna mätare i fastigheter samt några vattenläckor i ledningsnätet.  

VA visar ett överskott efter årets första månader och helårsprognosen är 1 miljon kronor.  

Projektering för nybyggnad av Skruvs vattenverk pågår.  

Redovisningsprinciper 
För 2021 är det förväntade resultatet positivt med anledning av utrangering av anläggningar 
som gjordes förrå året samt ändrade intern ränta. Anslutningsavgifterna redovisas som 
anläggning på investeringsprojekten. Gemensamma kostnader fördelas över interna 
debiteringssystem (IT-kostnader, internt arbete). 

RESULTATRÄKNING      
      

Mkr     Prognos 

VA Not 2021-04 2020 Budg 2021 2021 
      

Verksamhetens intäkter, externa poster 1 7,6 23,5 24,1 24,3 

Verksamhetens intäkter, interna poster 1 0,5 2,9 0,3 0,3 
Verksamhetens kostnader, externa poster  2 -4,5 -14,5 -13,7 -14,1 
Verksamhetens kostnader, interna poster 2 -0,5 -2,1 -1,7 -2,1 

Avskrivningar 4 -2,0 -6,3 -6,1 -6,0 
Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens nettokostnad  1,1 3,5 2,9 2,4 

Finansiella intäkter, interna poster   10   

Finansiella kostnader, interna poster 3 -1,0 -14 -2,9 -1,4 

Resultat före extraordinära poster  0,1 0 0 1,0 
      

Extraordinära intäkter  0,0 0   

Extraordinära kostnader  0,0 -2   

Årets resultat  0,1 -3 0,0 1,0 
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2 Årsredovisning 2020 

BALANSRÄKNING   

Mkr  VA  
 Not 2021-04 2020-12 
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar, 
externa poster 4 123,3 124,4 
Maskiner och inventarier  0,0 0,0 
Finansiella 
anläggningstillgångar  0,0 0,0 
Summa 
anläggningstillgångar  123,3 124,4 
   

Omsättningstillgångar   

Förråd  0,0 0,0 
Kortfristiga fordringar  1,3 0,0 
Kassa och bank  0,6 0,0 
Summa 
omsättningstillgångar  1,9 0,0 

Summa tillgångar  125,2 124,4 
   
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTN, SKULDER   
   

Eget kapital   

Ingående eget kapital  -5,7 -2,8 
Årets resultat  0,1 -2,9 
Summa eget kapital 5 -5,6 -5,7 
   

Avsättningar  0 0 
   

Skulder   
Långfristiga skulder, 
externa poster 6 133,7 133,7 
Långfristiga skulder, 
interna poster 6 -3,9 -3,9 
Kortfristiga skulder 7 1,0 0,3 
Summa skulder  130,8 130,1 
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder  125,2 124,4 
   
Ställda panter och 
ansvarsförbindelser  0,0 0,0 

 
 

NOTER,  VA, Mkr   
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3 Årsredovisning 2020 

   
 VA 
Not 1   Verksamhetens intäkter 2021-04 2020 

Försäljningsmedel 0,0 0,0 

Taxor och avgifter 7,6 23,5 

Statsbidrag 0,0 0,0 

Intern försäljning 0,5 2,9 

Försäljning av verksamhet 0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter 8,0 26,5 
   

 VA 

Not 2  Verksamhetens kostnader 2021-04 2020 

Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 

Entreprenader och köp av verksamhet 0,4 1,5 

Köp av verksamhet från kommun 0,3 1,3 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter 1,4 4,0 

Lokal-och markhyror, fastighetsservice 0,1 0,8 

Övriga material och tjänster 2,7 9,1 

Summa verksamhetens kostnader 5,0 16,6 
   
   

 VA 

Not 3  Finansiella kostnader 2021-04 2020 

Räntor på anläggningslån -1,0 -4,0 

Övriga räntekostnader 0,0 0,0 

Summa -1,0 -4,0 
   

 VA 

Not 4  Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2021-04 2020 

Ing. anskaffningsvärde 217,6 218,4 

Årets investering 0,9 2,4 

Årets försäljning/utrangering 0,0 -3,2 

Utgående anskaffn.värde 218,6 217,6 

Ing. ack. avskrivningar -93,3 -87,7 

Årets försäljning/utrangeringar 0,0 0,7 

Årets avskrivningar -2,0 -6,3 

Utgående ack. avskrivningar -95,2 -93,3 

Bokfört värde UB 123,332 124,4 
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4 Årsredovisning 2020 

   

 VA 

Not 5  Eget kapital 2021-04 2020 

Ingående eget kapital -5,7 -2,8 

Årets resultat 0,1 -2,9 

Summa -5,6 -5,7 
   

 VA 

Not 6  Långfristiga skulder 2021-04 2020 

Internlån från kommun 129,8 129,8 

Amortering nästa år 0,0 0,0 

Summa 129,8 129,8 
   

 VA 

Not 7  Kortfristiga skulder 2021-04 2020 

Koncernkonto, intern skuld (redovisas  netto i lång skuld) 0,6 0,0 

Summa 0,6 0,0 
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