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1 Delårsrapport 2021-08 

Delårsrapport 2021–08 

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.  Vi arbetar 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 både 
i och utanför våra tätorter. Ett arbete med att förmedla ödehus på landsbygden har fallit väl 
ut där ett 100-tal personer har visat intresse. Samtliga tomter på Törnrosa är sålda och 
byggnation eller planer på byggnation är igång. Vi ser även ett stort intresse för tomter i 
södra Hovmantorp mot Ormeshaga, drygt 130 intressenter finns för tomterna.  

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. När vi nu ser en 
förändring gällande pandemin så är vår förhoppning att vi kan träffa våra företagare på ett 
annat sätt. Ett startskott är näringslivsgalan som kommer att ske på ett coronasäkert sätt där 
vi kan träffa våra företagare. 

Kulturhuset i Lessebo är klart och fritidsverksamheten planerar för en aktiv fritidsgård men 
vi ska även ha 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. Vi kan se att vår höga arbetslöshet under hela 2021 stadigt har gått ner i 
antal arbetslösa. 

 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

                tkr 2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 

Kommunfullmäktige 427 513 87 772 772 0 
Kommunstyrelsen 1 380 1 382 2 2 080 2 080 0 
Partistöd 325 325 0 488 488 0 
Revision 533 521 -12 783 783 0 
Valnämnd 7 7 0 11 11 0 
Överförmyndare 753 727 -26 980 1 090 110 

Summa 3 425 3 476 51 5 114 5 224 110 
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2 Delårsrapport 2021-08 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
                tkr 2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 
Styr- & ledning 1 490 1 356 -134 2 038 2 038 0 
Kommunledningskontoret 13 738 15 991 2 253 22 702 24 002 1 300 
Näringsliv 1 014 1 595 581 2 375 2 395 20 
Bibliotek 3 077 3 180 104 4 737 4 777 40 
Kultur, Fritid & Turism 7 099 8 001 903 11 551 11 663 112 
Färdtjänst 1 115 1 130 15 1 695 1 695 0 
Arbetsmarknadsenheten 4 642 4 113 -529 6 591 6 185 -406 
Räddningstjänst 7 448 7 446 -2 11 169 11 169 0 
Måltidsverksamhet -411 151 562 -400 100 500 
Mark, beredskap mm -3 150 372 3 522 -2 876 558 3 434 

Summa 36 061 43 335 7 274 59 582 64 582 5 000 

            
Totalt KS 39 486 46 811 7 325 64 696 69 806 5 110 

 

Kommentar till driftredovisning 

Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten efter augusti. Bedömningen är att 
helårsutfallet kommer att ge ett överskott på cirka 5 110 tkr.   
   
Störst positiv avvikelse mot budget finns inom mark, beredskap mm, där intäkter för 
försäljning av tomter finns bokförda men inte är budgeterade.  

Även kommunledningskontoret visar en stor positiv avvikelse jämfört med budgeten vilket 
främst beror på lägre personalkostnader på IT-avdelningen pga. föräldraledighet, 375 tkr 
samt högre intäkter än budgeterat med 700 tkr. Det pågår ett arbete med översyn av 
kostnadsmodellen för IT inför kommande år som ska göra att IT inte tar in mer pengar från 
förvaltningarna än vad som behövs för att täcka kostnaderna. Inom 
kommunledningskontoret finns också HR-avdelningen som beräknas ge ett underskott på ca 
500 tkr vilket beror på rekrytering av ny chef samt dubbla löner under 2 månader, men även 
kostnader som vi betalar till Hul som överstiger budgeten. Övriga verksamheter inom 
kommunledningskontoret beräknas kunna ge ett visst överskott.  

Måltidsverksamheten visar ett överskott på ca 500 tkr vilket beror på lägre kostnader, 300 
tkr, för framförallt råvaror men även högre intäkter än budgeterat, 200 tkr. Kultur, Fritid och 
turism visar ett större överskott per augusti än beräknat på prognosen för helåret. Detta 
beror bl.a. på bidrag till föreningar som ännu inte betalts ut men som kommer att betalas ut 
innan årets slut. Även Corona har en påverkar på utfallet för Kultur och fritid då man fått dra 
ner på verksamheten under pandemin men hoppas på att kunna återuppta det under hösten. 
Turism verksamheten visar dock ett underskott på ca 300 tkr vilket beror på Gökaskratts 
camping där vi inte får in det arrendet vi budgeterat med samt att kommunen fått/får ta 
kostnader som i normalfallet arrendatorn står för. 

Överförmyndarverksamheten beräknas ge ett visst överskott utifrån den prognos som lagts 
för året. Även näringsliv och bibliotek beräknas kunna ge ett visst överskott för 2021. Många 
aktiviteter inom näringslivet har pausats under Corona-pandemin men man hoppas på att 
kunna ta igen det under hösten. 

Arbetsmarknadsenheten visar ett negativt resultat vilket beror på att intäkterna till Intern 
service är lägre än beräknat, ca 200 tkr, och en kostnad för Arbetsmarknadssamverkan till 
Växjö kommun på ca 180 tkr som ej är budgeterat.  

6



3 Delårsrapport 2021-08 

Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 
mkr 2021-08 2021 2021 2021 
Kommunledningskontoret 2 120 2 345 3 345 1 000 
Bibliotek 50 50 50 0 
Kultur & Fritid 987 1 763 1 763 0 
Måltidsverksamhet 48 561 561 0 
Mark, beredskap mm 0 1 000 1 000 0 

Totalt 3 205 5 719 6 719 1 000 
 

Kommentar till investeringsredovisning 

Utfallet för investeringarna efter augusti är 3 205 tkr av totalt 6 719 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. Övriga investeringsmedel som ännu ej utnyttjats under året planeras 
det för och de kommer troligen att användas upp innan året är slut.  
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4 Delårsrapport 2021-08 

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. Ett speciellt projekt för att stärka 
samverkan mellan skola och näringsliv är igång med en projektanställd på Barn och 
utbildningsförvaltningen.  Under året är det minst fyra till fem nyetableringar och fler 
företagsetableringar är på väg.   
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar  Delvis  
Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   
Kommentar: I kulturhuset skapas trygga mötesplatser för ungdomar samma sak gäller 
fritidsgårdsverksamheten i övriga orter. Under hösten kommer en särskild satsning göras 
för att skapa delaktighet för nyanlända. Arbetet med att skapa trygga bostäder för äldre i 
samtliga orter är i sitt slutskede. 
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 ca 14 pågående detaljplanerändringar varav en har initierats av 
kommunstyrelsen i år. Marknadsföring av kommunen pågår kontinuerligt. 
Kommunikationsplanen för utvecklingsstrategin och Lyft blicken gällande inflyttning till 
kommunen kommer att revideras under året.  
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5 Delårsrapport 2021-08 

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 arbeta med frågan genom att i centrala ledningsgruppen 
för tjänstepersoner lyft kommunövergripande frågor. 
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 Ja   
Kommentar:  
I det brottsförebyggande rådet samverkar vi med skolan. Kulturhuset i Lessebo med 
fritidsgård kan inom en snar framtid vara igång med sin verksamhet. Arbetet med att 
strukturera upp fritidsgårdsarbetet i samtliga orter pågår. En handlingsplan för 
Barnkonventionen är beslutad och arbetet pågår enligt plan.  Kontinuerlig dialog med 
socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen gällande trygghetsskapande 
åtgärder. Barnens bästa gäller i Kronoberg ska både kultur- och fritid samt 
arbetsmarknadsenheten vara inkluderade i arbetet. Kultur- och fritid har kontinuerliga 
träffar med föreningar. 
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 

 Delvis  

Kommentar: 
Marknads- och kommunikationschef arbetar med att ta fram en aktivitetsplan för Bikupan, 
en kommunikationsplan för skolans utvecklingsarbete och för Barnens bästa gäller i 
Lessebo kommun. 
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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. Samverkan med Wexnet fortgår gällande vita fläckar i 
kommunen. 
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 

Ja   

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och 
service 

Ja   

Kommentar: Ett pågående arbete med e-tjänster och digitala tjänster fortlöper. E-
tjänstverktyget OpenE lanserades 1 september. Digitaliseringskoordinator är anställd och 
arbetar med att ta fram en handlingsplan för digitalisering och ett digitaliseringsråd 
arbetar vidare utvecklingen. Förslag på ökad service gentemot våra invånare är på gång 
genom en plan för att utveckla receptionen till ett kontaktcenter. I förslag till 
medarbetarpolicy är service och bemötande en väsentlig punkt. 
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: 
Arbetet med tillitsbaserat ledarskap håller på att implementeras i kommunen. Ett 
chefutvecklingsprogram ska i gång under året, det har stannat av något på grund av den 
pandemi vi har varit/och är inne i. Riktlinjer för kommunstyrelsens arbete gällande 
systematiskt arbetsmiljöarbete är beslutade och riktlinjerna innefattar även förvaltningar 
och helägda bolag. HR-avdelningen arbetar med att ta fram en digital kompetensplattform. 
Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och 
öka frisknärvaron 
Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron Ja   
Kommentar: Tillitsbaserat ledarskap ska medföra många saker bland annat minskad 
sjukfrånvaro. Nya regler för friskvårdsbidrag är beslutade från och med 2021. Möjligheten 
till viss form av distansarbete ska möjliggöras när vi är i normalläge efter pandemin. 
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Omvärldsanalys 

Den viktigaste förändringen som  Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) cirkulär från 

augusti  visar jämfört med deras prognos i våras är att SKR nu räknar med en starkare 

skatteunderlagstillväxt i år, men att skatteunderlagets nivå efterföljande år ligger ungefär i 

linje med föregående prognos. Den snabbare ökningen 2021 innebär att förändringen 2022 

blir svagare än vad de tidigare beräknat. 

Skatteunderlagsprognosen  visar att svensk ekonomi beräknas nå normalkonjunktur mot 

slutet av 2023. I år återhämtar sig såväl BNP som arbetade timmar starkt, men även 2022 

räknar SKR med hög tillväxt. Jämfört med föregående prognoser antas BNP och timmarna 

stiga snabbare i år. En större del av den förutspådda konjunkturuppgången är därmed avklarad 

vid 2021 års utgång. Under den kvarstående återhämtningen mot normalkonjunktur de 

efterföljande åren blir därmed tillväxten lägre. Uppgången för sysselsättningen, efter den 

djupa konjunktursvackan 2020, antas ske med fördröjning i förhållande till återhämtningen 

för BNP. Speciellt antalet sysselsatta bedöms öka relativt sett långsamt, bland annat som följd 

av en stigande medelarbetstid. Att antalet arbetslösa nu beräknas ligga på uthålligt högre 

nivåer än före pandemin, beror – förutom på den segdragna återhämtningen för antalet 

sysselsatta – på att SKR nu räknar med ett högre arbetskraftsdeltagande framöver. 

 

Källa: SKR cirkulär 21:31
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse  

 
Socialförvaltningen uppvisar ett stort underskott jämfört med budget och Socialnämnden har 

utifrån Kommunstyrelsens begäran presenterat en analys och ett åtgärdspaket på kort och lång 

sikt för att nå en budget i balans. 

Även i år har det varit en hel del fokus på Coronaviruset. All personal som har kunnat arbeta 

hemifrån har gjort så under hela perioden. Barn- och utbildningsförvaltningen har följt 

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 och under april blev personalsituationen bekymmersam på förskolan 

Galaxen och beslut om stängning under åtta dagar fattades. Björkskolan gick över till 

distansundervisning av samma anledning. Vuxenutbildningen har till största delen undervisat 

på distans under perioden. I den systematiska kvalitetsuppföljningen ser man påverkan på 

måluppfyllelsen på grund av frånvaro på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Även 

Socialförvaltningen har haft en påverkan av Covid 19 exempelvis genom att deras 

sjuksköterskor ombesörjt vaccinationen i sina verksamheter.  

Intresset för att bosätta sig i Lessebo kommun är stort och vårt arbete med ny detaljplan för 

södra Hovmantorp har över 100 intressenter till 22 nya bostadstomter, även Törnrosaområdet 

i Hovmantorp är slutsålt vid månadsskiftet augusti/september. Ödehusprojektet har fortsatt 

stort intresse. 

Risk och kontroll 

Uppföljning skuldhantering  
Riktlinjer för den finansiella verksamheten i kommunen och kommunkoncernen finns i 

finanspolicyn. Finanspolicyn reglerar bland annat hur ränte- och kapitalbindningar ska göras 

för att minimera risken och nå en jämn förfallostruktur för upptagna lån. I policyn står exv. att 

lån inte bör bindas längre än 10 år, att den genomsnittliga förfallotiden bör ligga i intervallet 

4–7 år och att högst 30% av den externa låneskulden får avtalas med rörlig ränta. 

Skuldportföljen håller sig inom policyns ramar. Den sista augusti är kommunkoncernens 

kapitalbindning 4,2 år och kommunens 4,6 år. Andelen lån med rörlig ränta för kommun-

koncernen är 24 procent och för kommunen 17 procent. Snitträntan de senaste 12 månaderna 

är 1,13 procent för koncernen och 1,16 procent för kommunen. 

Kapitalförvaltning 
Enligt finanspolicyn ska redovisning av utfallet av kapitalförvaltningen ske i samband med 

upprättande av delårsrapport och vi väljer att infoga denna redovisning direkt i rapporten. 

Kommunens kapitalförvaltning av framförallt pensionsmedel sköts av E. Öhman J:or Fonder 

och tillåtna tillgångsslag samt limiter för dessa regleras i finanspolicyn. Portföljen håller sig 

inom alla policyns ramar.  
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Kommunens totala portfölj har ökat med 14,1 % under årets första åtta månader och uppgår 

per 31 augusti till 152,8 mkr. 

 

 

 
 

Det index som den totala portföljen löpande utvärderas mot är i enlighet med vad som står i 

finanspolicyn en avkastning för portföljen i form av förändringen i KPI + 3 procentenheter på 

helår. Vilka index delportföljerna redovisas mot finns också angivet i finanspolicyn. 
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Avsättning 
Ansvarsfördelningen för saneringen av intill byggnaden Bergdala Glasbruk är avgjord.  

Medel finns avsatta utifrån gjord bästa bedömning. Lisskullan har inkommit med 

skadeståndsanspråk på kommunen och det ärendet kommer att ha sin gång. 

 

Förväntad utveckling av ekonomiska mål och verksamhetsmål 
 

Ekonomiska mål 

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 

omfattning. Kommunen har byggt upp soliditeten under en period genom att inte nyttja alla 

tilldelade medel för nyanlända. När årets budget togs var konjunkturen svagare än under ett 

normalkonjunkturläge och det finansiella resultatmålet sattes till ett resultat på -1,5 mkr och  

ett uttag från RUR planerades med 1,5 mkr för att klara balanskravet.  

 

Mål Uppfyllt? Kommentar     

Soliditet total högre än 

38 % 

Ja Soliditeten på kommuntotal var 41% vid 

årsskiftet 2020/2021 och den har ökat till 44 % 

och målet är uppnått. 

      
      

Mål Uppfyllt? Kommentar     

Soliditet, 

skattefinansierad 

verksamhet högre än  

48 % 

Ja Soliditeten för den skattefinansierade 

verksamheten exklusive vatten/avlopp är per 

sista augusti 52 %. 

      
      

Mål Uppfyllt? Kommentar     

Resultat efter 

finansnetto > -1,5 mkr 

 

Ja 
Resultatet är 45,5 mkr per den 31 augusti och 

prognosen för helåret är 25,1 mkr.  

      
 

Den samlade bilden är att Lessebo kommun har god ekonomisk hushållning. 
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Övergripande verksamhetsmål 

Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika 

verksamheterna som ryms inom de finansiella målen d v s för att få en koppling mellan 

ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt.  

 

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. Statistiken för 

20/21 publiceras 30 september.  

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: 92,43% (2021) Prognos: Målet uppnås sannolikt inte då tillräckligt många elever inte förväntas 

byta till en av Lessebo kommuns skolor under terminen. Resultatet ligger nära 

målsättningen men knappt under det önskade resultatet.  
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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 

augusti månad visar på 14,1%  

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: Den 30 augusti 2021 var 

invånarantalet 8652 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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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.  
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Helårsprognos 
Kommunens helårsbudget är -1,5 mkr och prognosen för helåret pekar mot ett resultat på  

25,1 mkr. En förklaring till att prognosen är högre än budget är att nettot av skatteintäkter och 

generella statsbidrag beräknas bli 10,1 mkr bättre än budget. En annan förklaring är den 

positiva utvecklingen av kapitalförvaltningen hittills i år där vi i prognosen räknat att den 

ökning som var gällande per sista augusti också ligger kvar vid årets slut. Helårsprognosen för 

kapitalförvaltningen är 19,mkr vilket är 15,5 mkr bättre än budget.  

Helårsprognosen för förvaltningarna visar att Socialförvaltningen kommer att ha högre 

kostnader än budgeterat på helår, prognosen är 215,4 mkr att jämföra mot budgeten på 191,4 

mkr det vill säga en skillnad på 24 mkr. Den största förklaringen till Socialförvaltningens 

prognostiserade budgetöverskridande är att individ och familjeomsorgen beräknas gå 21,3 mkr 

över budget. Avvikelsen inom individ och familjeomsorgen beror på höga placeringskostnader 

inom missbruk, familjehem och kontaktpersoner samt även på högre personalkostnader och 

kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Kommunstyrelsens prognos är ett utfall på 5,1 mkr bättre än budget. Störst positiv avvikelse 

mot budget finns inom mark med 3,4 mkr där intäkter för försäljning av tomter finns bokförda, 

intäkter för markförsäljning budgeteras inte. I övrigt visar kommunledningskontoret en 

positiv avvikelse på 1,3 mkr där 1,1 mkr beror på lägre personalkostnader och högre intäkter 

från förvaltningarna än budgeterat för IT. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens helårsprognos är ett utfall som är 1,2 mkr bättre än budget. 

Vatten och avlopp har en positiv prognos jämfört med budget på 1,7 mkr på grund av sänkt 

internränta medan gata, park visar högre kostnader än budget med 0,7 mkr beroende på högre 

kostnader för sommarvikarier samt eget arbete vid byte av gatubelysningen. 

Prognosen för Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnader ligger på 285,7 mkr att 

jämföra mot budgeterade 291,4 mkr det vill säga en positiv avvikelse med 5,7 mkr. Den största 

positiva avvikelsen med 3,6 mkr ligger inom fritidshem och beror på lägre personalkostnader 

och kostnader för köp av särfritids samt lägre lokalkostnader. Förskolans prognos är 1,7 mkr 

sämre än budget och grundskolans lika mycket bättre än budget.  

Flera av de kommunala bolagen visar prognoser som är sämre än budget. För Lessebohus är 

helårsprognosen -0,5 mkr att jämföra med budget på 2,0 mkr. Hyresbortfall för vakanta 

lägenheter kommer innebära att intäktsbudgeten inte nås och driftskostnaderna kommer bli 

högre än budgeterat. För Lessebo Fastigheter är prognosen i samma nivå som budget 0,3 mkr. 

För Kyrkebyn 3 ligger årsprognosen på – 170 tkr vilket är 135 tkr sämre än budget.  

Lessebo Fjärrvärme har en årsprognos på 1,8 mkr att jämföra med budgeten på 3,0 mkr, vilket 

till stor del beror på extra kostnader för oförutsedda reparationer och administrativa tjänster. 

Det delägda bolaget Kosta Köpmanshus prognostiserar ett nollresultat vilket är 550 tkr bättre 

än budget.  
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Investeringar 

Kommunens investeringsbudget är på 96 mkr och helårsprognosen ligger på 67 mkr. Att 

prognosen ligger 29 mkr lägre än budget är framförallt beroende på att investeringar i 

vattenverket i Skruv och i Hackebackeskolan inte kommer att färdigställas förrän under 2022. 

Investeringsprognos för bolagen är 7 mkr för Lessebohus, ca 1 mkr för Lessebo Fastigheter och 

runt 0,5 mkr för Lessebo Fjärrvärme. Inga investeringar är planerade i Kyrkebyn 3. 

 

Alla förvaltningarna och bolagens resultat och prognoser beskrivs i mer detalj i bilaga 1 och 2.  
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Balanskravsutredning 
 

Enligt balanskravet i kommunallagen måste kommunen ha balans mellan intäkter och 

kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges när och på 

vilket sätt det negativa resultatet ska regleras.  

 

Huvudregeln är att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna när avstämning av 

balanskravet görs.  Undantag kan dock göras om det står i överensstämmelse med god 

ekonomisk hushållning, till exempel om försäljningen är ett led i en omstrukturering. Vad 

gäller realisationsförluster är huvudregeln att dessa ska inräknas i kostnaderna då avstämning 

från balanskravet görs.  

Justering kan också ske om synnerliga skäl finns att inte reglera ett negativt resultat. Enligt 

förarbetena till lagen kan ett sådant exempel vara att kommunen medvetet och tydligt gjort 

avsättningar och byggt upp ett avsevärt kapital för att möta tillfälliga intäktsminskningar eller 

kostnadsökningar. Ett annat exempel är när en avyttring av en tillgång skett, för att eliminera 

framtida kostnader och en reaförlust därigenom har uppstått. Det kan då finnas skäl att inte 

täcka kostnaden enligt huvudregeln.  

I budget 2021 finns ett planerat uttag från RUR med 1,5 mkr, men i och med att den 

underliggande skatteunderlagstillväxten stärkts under året så är årets skatteunderlagsökning 

inte längre lägre än genomsnittet för de 10 senaste åren och då är inte förutsättningarna för ett 

uttag från RUR uppfyllda enligt vad kommunfullmäktige beslutat.  

 

Bilden ovan är hämtad ur SKR:s cirkulär från den 26 augusti 2021. 

Att kommunen får in mer skatteintäkter än budgeterat bidrar till den positiva prognosen för 

balanskravsresultatet på 1,3 mkr. 

Budget Prognos 

Balanskravsutredning 2021-08 2020 2021 2021

Årets resultat enl. resultaträkningen 45,6 20,8 -1,5 25,1

Reducering av samtliga realisationsvinster -13,0 -5,5 0,0 -15,5

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 24,3 11,4 -1,5 1,3

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

Årets balanskravsresultat 24,3 9,9 0,0 1,3
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Väsentliga personalförhållanden 
 

I tabellen nedan beskrivs sjukfrånvaron för perioden 2021-01-01 – 2021-07-31. 

Sjukfrånvaron  fortsätter att gå neråt  på totalen. En bidragande orsak till sjunkande sjuktal 

kan vara att vi stannar hemma vid symtom på sjukdom och på detta sätt inte sprider smitta 

vidare. Verksamhetssystemet ADATO hjälper också cheferna att arbeta aktivt med 

rehabiliteringar och korttidssjukfrånvaro. 

  2021-07-31 2020-07-31 2019-07-31 

Förvaltningar i Lessebo Sjuktim % Sjuktim % Sjuktim % 

Kommunledningskontor 4,91 4,37 6,23 

Samhällsbyggandsförvaltning 4,83 5,02 5,46 

Barn- och Utbildningsförvaltning 6,70 6,89 8,07 

Socialförvaltning 7,08 7,64 8,78 

Summa 6,37 6,64 7,84 

 

Augusti månads siffror finns inte tillgängliga förrän i slutet av september. 
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Ekonomisk redovisning 

Finansiella rapporter 

 

  

Mkr Not Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021

Verksamhetens intäkter 2 102,8 72,7 30,1 146,1 109,5 36,6

Verksamhetens kostnader 3 -458,5 -440,9 -17,6 -707,7 -660,9 -46,8

Avskrivningar 10-11 -17,8 -19,1 1,4 -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 -7,6 7,6 -0,4 -10,6 10,2

Verksamhetens nettokostnader -373,4 -395,0 21,5 -590,7 -590,7 0,0

Skatteintäkter 5 236,1 227,6 8,4 353,2 341,5 11,8

Generella statsbidrag och utjämning 6 165,1 164,8 0,3 245,5 247,1 -1,7

Finansiella intäkter 7 20,3 3,8 16,5 20,7 5,7 15,1

Finansiella kostnader 8 -2,4 -3,4 0,9 -3,6 -5,0 1,4

Summa skatteintäkter och finansnetto 419,0 392,8 26,2 615,8 589,2 26,6

Resultat före extraordinära poster 45,5 -2,1 47,7 25,1 -1,5 26,6

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 45,5 -2,1 47,7 25,1 -1,5 26,6

RESULTATRÄKNING KOMMUN OCH KONCERN (mkr)

Not

Mkr 2021-08 2020-08 2021-08 2020-08

Verksamhetens intäkter 2 102,8 88,0 151,6 133,2

Verksamhetens kostnader 3 -458,5 -439,1 -489,5 -464,0

Avskrivningar 10-11 -17,8 -17,3 -28,7 -29,9

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

Verksamhetens nettokostnad -373,4 -368,3 -366,6 -360,6

Skatteintäkter 5 236,1 230,2 236,1 230,2

Generella statsbidrag och utjämning 6 165,1 176,0 165,1 176,0

Finansiella intäkter 7 20,3 4,3 19,3 3,3

Finansiella kostnader 8 -2,4 -3,4 -5,7 -7,7

Summa skatteintäkter och finansnetto 419,0 407,1 414,8 401,8

Resultat före extraordinära poster 45,5 38,7 48,2 41,1

Extraordinära poster 10-11 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Årets resultat 45,5 38,7 48,2 41,1

Kommun Koncern
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BALANSRÄKNING (mkr)      

  Not Kommun Koncern 

Mkr   2021-08 2020 2021-08 2020 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 369,1 381,4 724,0 747,0 

Maskiner och inventarier 11 24,5 27,5 144,8 148,4 

Pågående nyanläggningar 12 106,4 68,8 140,6 98,1 

Finansiella anläggningstillgångar 13-15 92,5 92,7 42,7 44,6 

Summa anläggningstillgångar   592,5 570,4 1 052,1 1 038,0 

        

Omsättningstillgångar        

Förråd, Exploateringstillgångar 16 0,1 0,2 0,3 0,4 

Kortfristiga fordringar 17 42,7 43,4 44,0 44,9 

Kortfristiga placeringar 18 152,8 133,9 155,1 136,0 

Kassa och bank 19 54,1 43,1 58,8 44,1 

Summa omsättningstillgångar   249,7 220,6 258,3 225,5 

Summa tillgångar   842,3 791,0 1 310,4 1 263,5 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER       

        

Eget kapital 20,26       

Årets resultat  45,6 20,8 48,2 8,8 

Resultatutjämningsreserv  19,0 19,0 19,0 19,0 

Övrigt eget kapital  302,8 282,0 317,3 310,2 

Summa eget kapital   367,4 321,8 384,6 338,0 

        

Avsättningar 21-22 19,7 20,6 21,9 22,8 

        

Skulder        

Långfristiga skulder 23 307,8 276,9 787,9 747,1 

Kortfristiga skulder 24 147,5 171,8 116,0 155,6 

Summa skulder   455,2 448,7 903,9 902,6 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 842,3 791,0 1 310,4 1 263,5 

        
Ställda panter och 

ansvarsförbindelser 25 543,3 543,3 125,7 137,8 
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KASSAFLÖDESANALYS (mkr)      

  Not Kommun Koncern 

Mkr   2021-08 2020 2021-08 2020 

Den löpande verksamheten        

Årets resultat 20,26 45,6 20,8 48,3 8,8 

Justering för av- och nedskrivningar  17,8 38,9 28,7 55,1 

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

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

Justering för realisationsresultat  0,0 1,0 0,0 1,0 

Justering för uppskjuten skatt  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Medel från verksamh. före förändr. av rörelsekap.   62,4 48,9 76,0 53,1 

        

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 0,8 2,1 7,9 -2,4 

Ökning/minskning förråd, varulager, exploat tillg 16 0,0 0,1 -3,8 0,2 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 24 -20,4 5,3 -29,9 9,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   42,8 56,4 50,2 60,6 

        

Investeringsverksamheten        

Investering i materiella anläggningstillgångar 10-12 -39,9 -78,3 -40,7 -116,6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10-11 0,0 0,0 0,0 14,7 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 10-11 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar        

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -39,9 -78,3 -40,7 -101,8 

        

Finansieringsverksamheten        

Nyupptagna lån  30,0 75,0 42,0 94,5 

Ökning av övriga långfristiga skulder  
0,9 0,0 0,9 0,0 

Amortering av skulder  -4,0 -3,0 -3,7 -4,5 

Kortfristig upplåning  0,0  0,0 0,0 0,0 

Ökning av kapitalförvaltning, inkl. värdereglering  -18,9 -9,3 -19,1 -9,3 

Minskning av kapitalförvaltning  0,0  0,0 0,0 0,0 

Minskning av långfristiga fordringar  0,2 0,6 0,2 -0,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   8,2 63,3 20,4 79,9 

        

Årets Kassaflöde  11,1 41,4 29,9 38,7 

        

Likvida medel vid årets början  43,1 1,7 44,1 5,4 

Likvida medel vid årets slut   54,1 43,1 58,8 44,1 
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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. 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 Koncern 

Not 2   Verksamhetens intäkter   2021-08 2020-08 2021-08 2020-08 

Försäljningsmedel  3,7 3,1 3,1 2,2 

Taxor och avgifter  28,1 28,2 58,6 24,1 

Hyror och arrenden  6,4 7,0 55,6 58,7 

Bidrag  58,6 46,4 8,2 39,6 

Försäljning av verksamhet  3,7 3,3 23,6 8,6 

Försäljning av exploateringsfastigheter  2,4 0,0 2,4 0,0 

Summa verksamhetens intäkter   102,8 88,0 151,6 133,2 

 

    Kommun Koncern 

Not 3  Verksamhetens kostnader   2021-08 2020-08 2021-08 2020-08 

Bidrag och transfereringar  10,5 14,5 10,0 13,7 

Köp av verksamhet  71,2 65,7 80,2 64,5 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter*  284,0 269,6 274,5 265,2 

Pensionskostnader  22,1 18,6 21,0 17,8 

Hyror, fastighetsservice & entreprenader  8,5 9,4 35,3 11,6 

Övriga material och tjänster  62,2 61,2 68,6 91,2 

Summa verksamhetens kostnader   458,5 439,1 489,5 463,9 

* From 2020 periodiseras semesterlöneskulden       

      

    Kommun Koncern 

Not 4  Jämförelsestörande poster   2021-08 2020-08 2021-08 2020-08 

        

Summa jämförelsestörande poster   0,0 0,0 0,0 0,0 

      

    Kommun Koncern 

Not 5  Skatteintäkter   2021-08 2020-08 2021-08 2020-08 

Egna skatteintäkter  248,1 226,2 248,1 226,2 

Slutavräkning/Delavräkning för år 2019  -5,9 1,9 -5,9 1,9 

Slutavräkning för år 2020  -1,7  -1,7  

Delavräkning för år 2020  -4,4 2,1 -4,4 2,1 

Summa   236,1 230,2 236,1 230,2 

 

    Kommun Koncern 

Not 6   Generella statsbidrag & utjämning   2021-08 2020-08 2021-08 2020-08 

Inkomstutjämning   97,8 97,9 97,8 97,9 

Kostnadsutjämning  42,2 45,8 42,2 45,8 

Fastighetsavgift  11,8 10,2 11,8 10,2 

Tillfälligt konjunkturstöd  0,0 15,8 0,0 15,8 

Tillfälligt bidrag, mottag flykting  4,3 8,5 4,3 8,5 

LSS-utjämning  -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 

Strukturbidrag & övriga bidrag från staten  17,1 5,9 17,1 5,9 

Summa   165,1 176,0 165,1 176,0 
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    Kommun Koncern 

Not 7  Finansiella intäkter   2021-08 2020-08 2021-08 2020-08 

Ränteintäkter  0,3 0,5 0,3 0,5 

Kapitalförvaltning  18,9 1,0 19,1 1,0 

Övriga finansiella intäkter  1,0 2,8 -0,1 1,7 

Summa   20,3 4,3 19,3 3,2 

      

    Kommun Koncern 

Not 8  Finansiella kostnader   2021-08 2020-08 2021-08 2020-08 

Ränta på pensionsskuld  0,0 0,0 0,0 0,0 

Räntor på anläggningslån  2,0 2,4 5,3 0,9 

Kapitalförvaltning    0,7 0,0 0,7 

Övriga räntekostnader  0,4 0,4 0,4 6,1 

Summa   2,4 3,4 5,7 7,7 

      

    Kommun Koncern 

Not 9 Skatt   2021-08 2020-08 2021-08 2020-08 

Skatt på årets resultat  0,0 0,0 0,0 0,0 

Beräknad skatt på obeskattade reserver  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa   0,0 0,0 0,0 0,0 

      

    Kommun Koncern 

Not 10  Mark, byggn. o tekn. anl.   2021-08 2020 2021-08 2020 

Ing. anskaffningsvärde   680,6 669,5 1216,2 1166,4 

Årets investering  1,1 13,9 1,4 68,6 

Årets investeringsbidrag  0,0  0,0 0,0 

Årets omklassificeringar  0,0 39,7 0,0 38,7 

Årets försäljning/utrangeringar  0,0 -42,4 0,0 -57,5 

Utgående anskaffningsvärde  681,7 680,6 1217,5 1216,2 

Ing ack. avskrivningar  -293,3 -311,0 -435,6 -446,4 

Årets försäljning/utrangeringar  0,0 36,8 0,0 40,9 

Årets avskrivningar  -13,5 -19,0 -23,7 -29,9 

Utgående ack. avskrivningar  -306,8 -293,3 -459,3 -435,4 

Ingående nedskrivningar  -6,0 0,0 -33,8 -12,5 

Årets nedskrivning  0,0 -6,0 0,0 -21,3 

Utgående ack nedskrivningar  -6,0 -6,0 -33,8 -33,8 

Bokfört värde UB   369,0 381,4 724,5 747,0 
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    Kommun Koncern 

Not 11 Maskiner och inventarier    2021-08 2020 2021-08 2020 

Ing. anskaffningsvärde   44,7 58,0 275,9 285,8 

Årets investering  1,2 6,9 1,3 12,4 

Årets investeringsbidrag  0,0  0,0 0,0 

Årets omklassificeringar  0,0 2,1 0,0 2,1 

Årets försäljning/utrangering  0,0 -22,4 0,0 -24,6 

Utgående anskaffningsvärde  45,9 44,7 277,2 275,9 

Ing. ack. Avskrivningar  -17,1 -31,3 -127,4 -137,5 

Årets försäljning/utrangering  0,0 20,9 0,0 22,1 

Årets avskrivningar  -4,3 -6,7 -5,0 -12,0 

Utgående ack. avskrivningar  -21,4 -17,1 -132,4 -127,4 

Bokfört värde UB   24,5 27,5 144,8 148,4 

      

    Kommun Koncern 

Not 12 Pågående nyanläggningar    2021-08 2020 2021-08 2020 

Ing. anskaffningsvärde  68,8 46,5 98,1 97,0 

Årets investering  37,6 64,2 42,5 51,7 

Omklassificeringar  0,0 -41,9 0,0 -50,6 

Bokfört värde UB   106,4 68,8 140,6 98,1 

 

    Kommun Koncern 

Not 13  Aktier i dotterbolag   2021-08 2020 2021-08 2020 

Aktier        

AB Lessebo Fastigheter  2,0 2,0 0,0 0,0 

AB Lessebohus *  14,8 14,8 0,0 0,0 

Lessebo Fjärrvärme AB **  3,0 3,0 0,0 0,0 

Kosta Köpmanshus AB  30,6 30,6 0,0 0,0 

Summa   50,4 50,4 0,0 0,0 

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

** varav 64 641 tkr i villkorat aktieägartillskott, nyttjat      
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    Kommun Koncern 

Not 14  Aktier och andelar   2021-08 2020 2021-08 2020 

Aktier        

Kommun AB  0,0 0,0 0,0 0,0 

AB Glasriket  0,0 0,0 0,0 0,0 

Wexnet AB  0,5 0,5 0,5 0,5 

Södra Smålands Avfall AB  0,3 0,3 0,3 0,3 

Inera  0,0 0,0 0,0 0,0 

Andelar     0,0 0,0 

Wexnet AB  18,0 18,0 18,0 18,0 

Kommunassurans   0,4 0,4 0,4 0,4 

Övrigt  0,0 0,0 0,2 0,3 

Summa   19,3 19,3 19,6 19,6 

 

    Kommun Koncern 

Not 15  Långfristiga fordringar   2021-08 2020 2021-08 2020 

Wexnet AB  11,3 11,3 11,3 11,3 

Konstgräsplan Hovmantorp  0,6 0,7 0,6 0,7 

Kommuninvest  9,0 9,0 9,0 9,0 

Allhallen Hovmantorp  1,9 2,1 1,9 2,1 

Övriga långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,3 2,0 

Summa   22,8 23,1 23,1 25,0 

      

    Kommun Koncern 

Not 16 Förråd och exploateringstillgångar   2021-08 2020 2021-08 2020 

Råvaror och förnödenheter  0,0 0,0 0,2 0,2 

Exploatering Oxnabben  0,1 0,1 0,1 0,1 

Nybyggnadskarta  0,0 0,1 0,0 0,1 

Summa   0,1 0,2 0,3 0,4 

 

    Kommun Koncern 

Not 17 Kortfristiga fordringar   2021-08 2020 2021-08 2020 

Kundfordringar  2,7 5,1 3,3 7,4 

Upplupna skatteintäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 

Fordringar hos staten  2,2 2,0 2,5 2,1 

Mervärdeskattefordran  2,7 5,3 2,7 5,6 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  33,7 27,2 33,9 10,2 

Övriga kortfristiga fordringar  1,4 3,9 1,6 19,6 

Summa   42,7 43,4 44,0 44,9 
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    Kommun Koncern 

Not 18 Kortfristiga placeringar   2021-08 2020 2021-08 2020 

Ingående värde Pensionsförvaltning   130,2 120,9 132,3 122,9 

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB  3,7 3,7 3,7 3,7 

Värdereglering till verkligt värde  7,8 3,5 7,8 3,5 

Tillgångsökningar under året  11,1 5,8 11,3 6,0 

Försäljning     0,0 0,0 

Summa   152,8 133,9 155,1 136,0 

      

    Kommun Koncern 

Not 19  Kassa och bank   2021-08 2020 2021-08 2020 

Kassa, postgiro, bank  0,2 0,1 4,9 1,0 

Koncernkonto        

Lessebo kommun  19,9 22,7 19,9 22,7 

AB Kyrkbyn 3  1,1 1,2 1,1 1,2 

Lessebo Fjärrvärme AB  9,2 -1,6 9,2 -1,6 

AB Lessebohus  19,4 16,2 19,4 16,2 

AB Lessebo Fastigheter  4,3 4,5 4,3 4,5 

Summa   54,1 43,1 58,8 44,1 

      

    Kommun Koncern 

Not 20  Eget kapital   2021-08 2020 2021-08 2020 

Ingående eget kapital  321,8 301,0 338,0 334,0 

Årets resultat  45,6 20,8 48,2 8,8 

Varav resultat affärsdrivande vht  -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 

Varav resultatutjämningsreserv, se nedan  19,0 19,0 19,0 19,0 

Övrigt eget kapital   302,9 282,1 317,4 310,3 

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

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

Summa   367,4 321,8 384,6 338,0 
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    Kommun Koncern 

Not 21 Avsättningar till pensioner   2021-08 2020 2021-08 2020 

Avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP  4,5 4,7 4,5 4,7 

Avsättning särskild löneskatt  1,1 1,1 1,1 1,1 

Andra pensionsavsättningar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa   5,6 5,8 5,6 5,8 

Ingående avsättning  5,8 5,6 5,8 5,6 

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

Förändring avsättning pensioner avs. ÖK-SAP     0,0 0,0 

Förändring avsättning särskild löneskatt  0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring andra pensionsavsättningar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående värde   5,6 5,8 5,6 5,8 

      
ÖK-SAP =Överenskommen särskild 

ålderspension      

      

Upplysningar om pensionsförpliktelse med  Ansvars- Avsättn BR Totalt   

tillämpning av (RIPS07) RKR17 förbindelse     

Ingående avsättning 136,9 5,8 142,7   

Pensionsutbetalningar -5,6 -0,2    

Nyintjänad pension -0,8 0,0    

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,6 0,1    

Bromsen  0,0    

Aktualisering/övrig post 3,6 0,0    

Utgående avsättning 135,5 5,6 141,2   

      

Utredningsgrad   1,0   
      

Förpliktelse minskad genom försäkring: förmånsbestämd ålderspension och efterlevande pension försäkrat hos 

KPA/Folksam/Skandia  

               Kommun Koncern 

2021-08 2020 2021-08 2020 

16,5 14,1 16,6 14,4 

Efter 12 år som heltidspolitiker och en ålder av 50 år har förtroendemän rätt till pension enligt OFP-KL (Bestämmelser  

om omställningsstöd och pension för förtroendevalda). Kommunen har för närvarande 1,5 person med intjänad rätt  

till visstids- och ålderspension. 
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    Kommun Koncern 

Not 22  Andra avsättningar   2021-08 2020 2021-08 2020 

Återställn. av avfallstipp  4,2 4,3 4,2 4,3 

Övriga avsättningar  9,8 10,5 12,1 12,7 

Summa   14,0 14,8 16,3 17,0 

        

Ingående andra avsättningar  14,8 17,0 17,0 20,5 

Förändr/omklassificering återställn. av avfallstipp  -0,1 -10,5 -0,1 -10,5 

Förändr/omklassificering övriga avsättningar  -0,7 8,3 -0,6 7,0 

Utgående värde   14,0 14,8 16,3 17,0 

 

    Kommun Koncern 

Not 23  Långfristiga skulder   2021-08 2020 2021-08 2020 

Lån bank, finansinstitut  283,4 255,4 792,0 754,1 

Långfristig skuld LFAB  24,5 24,5 0,0 0,0 

Amortering nästa år  -1,0 -3,0 -4,9 -7,0 

Skuld anslutningsavgifter  0,9 -3,0 0,9 -7,0 

Summa   307,8 276,9 787,9 747,1 

 

    Kommun Koncern 

Not 24  Kortfristiga skulder   2021-08 2020 2021-08 2020 

Leverantörsskulder  20,5 43,1 22,1 51,5 

Anställdas skatter  7,3 7,6 7,4 7,8 

Arbetsgivaravgifter & löneskatt  15,1 17,9 15,1 18,5 

Upplupen semester- och komplöner  10,6 17,7 10,6 18,1 

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter  34,0 44,0 29,2 31,4 

Amorteringar, låneskuld  1,0 3,0 4,9 7,0 

Mervärdesskatt, särskild varuskatt  0,6 1,0 1,2 1,6 

Övriga kortfristiga skulder  58,4 37,5 25,3 19,9 

Summa   147,5 171,8 116,0 155,6 
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    Kommun Koncern 

Not 25 Panter och ansvarsförb.   2021-08 2020 2021-08 2020 

Borgen egna företag  417,6 405,6 0,0 0,0 

Borgen egna hem  0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga åtaganden  0,9 0,9 0,9 0,9 

Pensionsförpliktelse  109,1 110,2 109,1 110,2 

Pensionsförpliktelse, löneskatt  26,5 26,7 26,5 26,7 

Summa   554,0 543,3 136,4 137,8 

Lessebo kommun har i mars 2003 KF §4, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 289 kommuner som var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 

förening 2019-06-30 har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 

medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 

Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lessebo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 

501 230 mkr och totala tillgångar till 525 483 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 

730,1 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 758,6 mkr.  

    Koncern 

Lån hos Kommuninvest   2021-08 2020 

- Kommunen   255,4 255,4 

- 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   672,9 660,9 

 

    Kommun 

Not 26  Balanskravsutredning   2021-08 2020 

Årets resultat enl. resultaträkningen  45,6 20,8 

Reducering av samtliga realisationsvinster  -13,0 -5,5 

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar   24,3 11,4 

     

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

Årets balanskravsresultat   24,3 9,9 
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Not 27 Övr. upplysning revisonskostnader 

  Kommun Koncern 

  2021–08 2020 2021–08 2020 

Sakkunnigt biträde  0,1 0,1 0,3 0,5 

Förtroendevalda revisorer  0,1 0,1 0,1 0,1 

Total kostnad för räkenskapsrevision  0,2 0,2 0,3 0,6 

Sakkunnigt biträde  0,2 0,4 0,2 0,3 

Förtroendevalda revisorer  0,2 0,2 0,2 0,3 

Total kostnad för övrig revision  0,3 0,6 0,4 0,6 

Total kostnad för revision   0,5 0,8 0,8 1,2 
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Driftredovisning 

Styrelse/nämnd Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2021–08 2021–08 2021–08 2021 2021 2021 

Kommunstyrelse -39,5 -46,8 7,3 -64,7 -69,8 5,1 

Samhällsbyggnadsnämnd -14,2 -15,6 1,4 -22,2 -23,4 1,2 

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

Barn- och utbildningsnämnd -187,3 -195,8 8,5 -285,7 -291,4 5,7 

Socialnämnd -141,0 -126,9 -14,2 -215,4 -191,4 -24,0 

Finansförvaltning 427,7 382,7 45,1 613,3 574,8 38,4 

Totalt 45,6 -2,6 48,2 25,1 -1,5 26,6 

 

Kommunstyrelsen 

Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten efter augusti. Bedömningen är att 

helårsutfallet kommer att ge ett överskott på cirka 5,1 mkr.  Störst positiv avvikelse mot budget 

finns inom mark, beredskap mm, där intäkter för försäljning av tomter finns bokförda men 

inte är budgeterade.   

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden har en årsprognos på 1,2 mkr bättre än budget. En positiv 

avvikelse för den politiska verksamheten samt staben vilket beror på lägre lönekostnader och 

ett mindre överskott på bostadsanpassning. Underskott på gata/park-delen pga. högre 

kostnader för sommarvikarier samt eget arbete vid byte av gatubelysningen. Plan, bygg, miljö 

och hälsoskydd har ett mindre underskott pga. ökade lönekostnader inom miljö och livsmedel. 

VA visar ett positivt resultat. Fastigheters prognos är ett underskott pga. kostnader för 

evakueringslokal till räddningstjänsten i Lessebo samt rivningskostnader vid Stallets förskola. 

Budgeten är periodiserad för el-och fjärrvärmekostnader. För de nya och ombyggda 

fastigheterna Askungen, Folkets Hus samt Stallet kommer en uppdaterad budget anpassad till 

internhyran. 

Myndighetsnämnd 

Ekonomin är stabil och prognosen är ett överskott på 43 tkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnd 

Det totala utfallet för barn- och utbildningsnämnden är ett överskott på 8,5 mkr efter augusti 

och årsprognosen är 5,7 mkr bättre än budget. Högre kostnader avseende förskolan beroende 

på interkommunala ersättningar och driftbidrag till föräldrakooperativ. Lägre personal- och 

lokalkostnader för fritids. Grundskolan förväntas få högre personalkostnader men lägre 

kostnader för skolskjutsar, IT och material. Särskolan förväntas få lägre personalkostnader och 

interkommunala ersättningar. 

Socialnämnd 

Helårsprognosen är 24 mkr sämre än budget. Äldreomsorgen väntas få högre personal-

kostnader p g a pandemin. Prognos för hemsjukvården är ett överskott beroende på bidrag för 

covid-19. Höga personalkostnader inom omsorg funktionsnedsättning väntas ge ett underskott 
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för 2021. Individ- och familjeomsorgen väntas ge ett underskott med 21,3 mkr främst p g a 

höga placeringskostnader. 

Finansförvaltning 
 

Finansförvaltningen beräknas få ett överskott jämfört med budget för helåret 2021 på drygt  

38 mkr. De största orsakerna är slutavräkning av skatten för 2020 (11,7 mkr), positivt utfall för 

kapitalförvaltningen (15,5 mkr) och förfogandemedel som inte kommer att utnyttjas  

(10,2 mkr). I förfogandemedlen ligger bland annat ett statsbidrag på 4,3 mkr som rör Social-

förvaltningens verksamhet som ännu ej äskats från Socialnämnden. Detta statsbidrag ligger i 

prognosen som outnyttjat eftersom Socialförvaltningen gjort sin prognos utan hänsyn till att 

de troligen kommer att tilldelas detta från KS i höst och på detta sätt blir det neutralt för 

kommunen som helhet när väl pengarna omfördelas till Socialnämnden. 

Investeringsredovisning 

Nämnd Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2021–08 2021 2021 2021 

Kommunstyrelse 3,2 5,7 6,7 1,0 

Samhällsbyggnadsnämnd 35,3 58,8 86,8 28,0 

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

Socialnämnd 0,6 1,3 1,3 0,0 

Totalt 39,2 67,0 96,0 29,0 

 

Kommunen 

Stora investeringsprojekt under året har varit ombyggnad/renovering av Stallet (10,3 mkr), 

nybyggnad förskola Hovmantorp (6,4 mkr), tillbyggnad av Hackebackeskolan (5,8 mkr) samt 

renovering av f d Folkets hus i Lessebo (4,3 mkr). 

I övrigt har investerats 2 mkr i datautrustning, 1,9 mkr i asfalt, 1,2 mkr för utbyte av maskiner 

och 1,1 mkr för galvbyte Skruv. 

Prognos 29 mkr lägre än budget framför allt beroende på att investeringar i vattenverket i 

Skruv och Hackebackeskolan  inte kommer att färdigställas förrän 2022. 

Bolagen 

Bolag 

Utfall 

2021–08 

Utfall 

2020 

Utfall 

2019 

AB Lessebohus 3,7 46,2 37,6 

Lessebo Fjärrvärme AB 0,3 4,5 5,7 

AB Lessebo Fastigheter 0,2 9,1 7,4 

AB Kyrkebyn 3 0,0 0 0,3 

Kosta Köpmanshus AB 0,7 0,4 0,1 

Räddningstjänst RÖK 0,5 0,8 2,7 

Totalt 5,3 61,0 53,8 
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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. Sommarhalvåret 

har haft goda grundvattennivåer och relativt få översvämningar.  

VA visar ett överskott hittills i år och helårsprognosen är ca 1,7 miljoner kronor.  

Projektering för nybyggnad av Skruvs vattenverk pågår. Galvbyte pågår i samband med 

asfalteringsarbeten. Nämnden har gett i uppdrag att fördjupa utredningen av 

överföringsledning Hovmantorp - Lessebo samt nybyggnad av vattenverk i Hovmantorp med 

ny intagspunkt i Rottnen. 

Redovisningsprinciper 

För 2021 är det förväntade resultatet positivt med anledning av ändrad intern ränta. 

Anslutningsavgifterna redovisas som anläggning på investeringsprojekten. Gemensamma 

kostnader fördelas över interna debiteringssystem (IT-kostnader, internt arbete). 

Ekonomiskt utfall 

Va-verksamheter visar ett positivt resultat på 708 tkr, men nettoresultat 666 tkr. Budgeten är 

periodiserad och uppgår 42 tkr.  

Verksamheten har positiv avvikelse på personalkostnader och även övrig drift visar en positiv 

avvikelse. 

VA-planen kommer att färdigställas under året. 

Investeringar pågår enligt plan och vattenverket i Skruv kommer att ha ett större överskott 

budgetmässigt under 2021. Även budgetmedel för överföringsledningen ger ett överskott. 
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RESULTATRÄKNING      

Mkr      

VA Not 2021–08 2020 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 
      

Verksamhetens intäkter, externa poster 1 15,6 23,5 24,1 24,3 

Verksamhetens intäkter, interna poster 1 0,9 2,9 0,3 1,4 

Verksamhetens kostnader, externa poster  2 -9,0 -14,5 -13,7 -14,4 

Verksamhetens kostnader, interna poster 2 -0,9 -2,1 -1,7 -2,1 

Avskrivningar 4 -4,0 -6,3 -6,1 -6,0 

Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens nettokostnad  2,6 3,5 2,9 3,2 

Finansiella intäkter, interna poster   10   

Finansiella kostnader, interna poster 3 -1,9 -14 -2,9 -1,4 

Resultat före extraordinära poster  0,7 0 0 1,7 

      

Extraordinära intäkter  0,0 0   

Extraordinära kostnader  0,0 -2   

Årets resultat  0,7 -3 0,0 1,7 
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BALANSRÄKNING   

Mkr  VA  

 Not 2021–08 2020–12 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa 

poster 4 122,3 124,4 

Maskiner och inventarier 4 0,3 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar  122,6 124,4 

   

Omsättningstillgångar   

Förråd  0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar  3,1 0,0 

Kassa och bank  0,1 0,0 

Summa omsättningstillgångar  3,2 0,0 

Summa tillgångar  125,8 124,4 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER   

Eget kapital   

Ingående eget kapital  -5,7 -2,8 

Årets resultat  0,7 -2,9 

Summa eget kapital 5 -5,1 -5,7 

   

Avsättningar  0 0 

   

Skulder   

Långfristiga skulder, externa poster 6 134,6 133,7 

Långfristiga skulder, interna poster 6 -3,9 -3,9 

Kortfristiga skulder 7 0,2 0,3 

Summa skulder  130,8 130,1 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  125,8 124,4 

   

Ställda panter och ansvarsförbindelser  0,0 0,0 
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NOTER,  VA, Mkr   

   
 

VA 

Not 1   Verksamhetens intäkter 2021–08 2020 

Försäljningsmedel 0,0 0,0 

Taxor och avgifter 15,6 23,5 

Statsbidrag 0,0 0,0 

Intern försäljning 0,9 2,9 

Försäljning av verksamhet 0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter 16,5 26,5 

   

 VA 

Not 2  Verksamhetens kostnader 2021–08 2020 

Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 

Entreprenader och köp av verksamhet 0,8 1,5 

Köp av verksamhet från kommun 0,5 1,3 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter 2,9 4,0 

Lokal-och markhyror, fastighetsservice 0,4 0,8 

Övriga material och tjänster 5,3 9,1 

Summa verksamhetens kostnader 9,9 16,6 

   

   

 VA 

Not 3  Finansiella kostnader 2021–08 2020 

Räntor på anläggningslån -1,9 -4,0 

Övriga räntekostnader 0,0 0,0 

Summa -1,9 -4,0 
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 VA 

Not 4  Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2021–08 2020 

Ing. anskaffningsvärde 217,6 218,4 

Årets investering 3,3 2,4 

Årets försäljning/utrangering 0,0 -3,2 

Utgående anskaffningsvärde 220,9 217,6 

Ing. ack. avskrivningar -93,3 -87,7 

Årets försäljning/utrangeringar 0,0 0,7 

Årets avskrivningar -4,0 -6,3 

Utgående ack. avskrivningar -97,3 -93,3 

Bokfört värde UB 123,6 124,4 

   

 VA 

Not 5  Eget kapital 2021–08 2020 

Ingående eget kapital -5,7 -2,8 

Årets resultat 0,7 -2,9 

Summa -5,1 -5,7 

   

 VA 

Not 6  Långfristiga skulder 2021–08 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 2021–08 2020 

Koncernkonto, intern skuld (redovisas  netto i lång skuld) 0,1 0,0 

Summa 0,1 0,0 
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Bilaga 1: Verksamhetsredovisning 

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.  Vi arbetar 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 både 

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

där ett 100-tal personer har visat intresse. Samtliga tomter på Törnrosa är sålda och 

byggnation eller planer på byggnation är igång. Vi ser även ett stort intresse för tomter i södra 

Hovmantorp mot Ormeshaga, drygt 130 intressenter finns för tomterna.  

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. När vi nu ser en 

förändring gällande pandemin så är vår förhoppning att vi kan träffa våra företagare på ett 

annat sätt. Ett startskott är näringslivsgalan som kommer att ske på ett coronasäkert sätt där 

vi kan träffa våra företagare. 

Kulturhuset i Lessebo är klart och fritidsverksamheten planerar för en aktiv fritidsgård men vi 

ska även ha 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. Vi kan se att vår höga arbetslöshet under hela 2021 stadigt har gått ner i antal 

arbetslösa. 

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

                tkr 2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 

Kommunfullmäktige 427 513 87 772 772 0 

Kommunstyrelsen 1 380 1 382 2 2 080 2 080 0 

Partistöd 325 325 0 488 488 0 

Revision 533 521 -12 783 783 0 

Valnämnd 7 7 0 11 11 0 

Överförmyndare 753 727 -26 980 1 090 110 

Summa 3 425 3 476 51 5 114 5 224 110 
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Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

                tkr 2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 

Styr- & ledning 1 490 1 356 -134 2 038 2 038 0 

Kommunledningskontoret 13 738 15 991 2 253 22 702 24 002 1 300 

Näringsliv 1 014 1 595 581 2 375 2 395 20 

Bibliotek 3 077 3 180 104 4 737 4 777 40 

Kultur, Fritid & Turism 7 099 8 001 903 11 551 11 663 112 

Färdtjänst 1 115 1 130 15 1 695 1 695 0 

Arbetsmarknadsenheten 4 642 4 113 -529 6 591 6 185 -406 

Räddningstjänst 7 448 7 446 -2 11 169 11 169 0 

Måltidsverksamhet -411 151 562 -400 100 500 

Mark, beredskap mm -3 150 372 3 522 -2 876 558 3 434 

Summa 36 061 43 335 7 274 59 582 64 582 5 000 

            

Totalt KS 39 486 46 811 7 325 64 696 69 806 5 110 

 

Kommentar till driftredovisning 

Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten efter augusti. Bedömningen är att 

helårsutfallet kommer att ge ett överskott på cirka 5 110 tkr. Störst positiv avvikelse mot 

budget finns inom mark, beredskap mm, där intäkter för försäljning av tomter finns bokförda 

men inte är budgeterade.  

Även kommunledningskontoret visar en stor positiv avvikelse jämfört med budgeten vilket 

främst beror på lägre personalkostnader på IT-avdelningen pga. föräldraledighet, 375 tkr 

samt högre intäkter än budgeterat med 700 tkr. Det pågår ett arbete med översyn av 

kostnadsmodellen för IT inför kommande år som ska göra att IT inte tar in mer pengar från 

förvaltningarna än vad som behövs för att täcka kostnaderna. Inom kommunledningskontoret 

finns också HR-avdelningen som beräknas ge ett underskott på ca 500 tkr vilket beror på 

rekrytering av ny chef samt dubbla löner under 2 månader, men även kostnader som vi betalar 

till Hul som överstiger budgeten. Övriga verksamheter inom kommunledningskontoret 

beräknas kunna ge ett visst överskott.  

Måltidsverksamheten visar ett överskott på ca 500 tkr vilket beror på lägre kostnader, 300 tkr, 

för framförallt råvaror men även högre intäkter än budgeterat, 200 tkr. Kultur, Fritid och 

turism visar ett större överskott per augusti än beräknat på prognosen för helåret. Detta beror 

bl.a. på bidrag till föreningar som ännu inte betalts ut men som kommer att betalas ut innan 

årets slut. Även Corona har en påverkar på utfallet för Kultur och fritid då man fått dra ner på 

verksamheten under pandemin men hoppas på att kunna återuppta det under hösten. Turism 

verksamheten visar dock ett underskott på ca 300 tkr vilket beror på Gökaskratts camping där 

vi inte får in det arrendet vi budgeterat med samt att kommunen fått/får ta kostnader som i 

normalfallet arrendatorn står för. 

Överförmyndarverksamheten beräknas ge ett visst överskott utifrån den prognos som lagts för 

året. Även näringsliv och bibliotek beräknas kunna ge ett visst överskott för 2021. Många 

aktiviteter inom näringslivet har pausats under Corona-pandemin men man hoppas på att 

kunna ta igen det under hösten. 
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Arbetsmarknadsenheten visar ett negativt resultat vilket beror på att intäkterna till Intern 

service är lägre än beräknat, ca 200 tkr, och en kostnad för Arbetsmarknadssamverkan till 

Växjö kommun på ca 180 tkr som ej är budgeterat. 

Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2021-08 2021 2021 2021 

Kommunledningskontoret 2 120 2 345 3 345 1 000 

Bibliotek 50 50 50 0 

Kultur & Fritid 987 1 763 1 763 0 

Måltidsverksamhet 48 561 561 0 

Mark, beredskap mm 0 1 000 1 000 0 

Totalt 3 205 5 719 6 719 1 000 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Utfallet för investeringarna efter augusti är 3 205 tkr av totalt 6 719 tkr som är budgeterat för 

helåret.  

  

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. Övriga investeringsmedel som ännu ej utnyttjats under året planeras det 

för och de kommer troligen att användas upp innan året är slut. 
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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. Ett speciellt projekt för att stärka 
samverkan mellan skola och näringsliv är igång med en projektanställd på Barn och 
utbildningsförvaltningen.  Under året är det minst fyra till fem nyetableringar och fler 
företagsetableringar är på väg.   
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar  Delvis  
Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   

Kommentar: I kulturhuset skapas trygga mötesplatser för ungdomar samma sak gäller 
fritidsgårdsverksamheten i övriga orter. Under hösten kommer en särskild satsning göras 
för att skapa delaktighet för nyanlända. Arbetet med att skapa trygga bostäder för äldre i 
samtliga orter är i sitt slutskede. 
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 ca 14 pågående detaljplanerändringar varav en har initierats av 
kommunstyrelsen i år. Marknadsföring av kommunen pågår kontinuerligt. 
Kommunikationsplanen för utvecklingsstrategin och Lyft blicken gällande inflyttning till 
kommunen kommer att revideras under året.  
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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   Nej 
Utveckla undervisningen genom digitalisering   Nej 
Kommentar: Kommunstyrelsen arbetar med frågan genom att i centrala 
ledningsgruppen för tjänstepersoner lyfta kommunövergripande frågor. 
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 Ja   
Kommentar:  
I det brottsförebyggande rådet samverkar vi med skolan. Kulturhuset i Lessebo med 
fritidsgård kan inom en snar framtid vara igång med sin verksamhet. Arbetet med att 
strukturera upp fritidsgårdsarbetet i samtliga orter pågår. En handlingsplan för 
Barnkonventionen är beslutad och arbetet pågår enligt plan.  Kontinuerlig dialog med 
socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen gällande trygghetsskapande 
åtgärder. Barnens bästa gäller i Kronoberg ska både kultur- och fritid samt 
arbetsmarknadsenheten vara inkluderade i arbetet. Kultur- och fritid har kontinuerliga 
träffar med föreningar. 
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 

 Delvis  

Kommentar: 
Marknads- och kommunikationschef arbetar med att ta fram en aktivitetsplan för Bikupan, 
en kommunikationsplan för skolans utvecklingsarbete och för Barnens bästa gäller i 
Lessebo kommun. 
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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. Samverkan med Wexnet fortgår gällande vita fläckar i 
kommunen. 
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 

Ja   

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och 
service 

Ja   

Kommentar: Ett pågående arbete med e-tjänster och digitala tjänster fortlöper. E-
tjänstverktyget OpenE lanserades 1 september. Digitaliseringskoordinator är anställd och 
arbetar med att ta fram en handlingsplan för digitalisering och ett digitaliseringsråd 
arbetar vidare utvecklingen. Förslag på ökad service gentemot våra invånare är på gång 
genom en plan för att utveckla receptionen till ett kontaktcenter. I förslag till 
medarbetarpolicy är service och bemötande en väsentlig punkt. 
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: 
Arbetet med tillitsbaserat ledarskap håller på att implementeras i kommunen. Ett 
chefutvecklingsprogram ska i gång under året, det har stannat av något på grund av den 
pandemi vi har varit/och är inne i. Riktlinjer för kommunstyrelsens arbete gällande 
systematiskt arbetsmiljöarbete är beslutade och riktlinjerna innefattar även förvaltningar 
och helägda bolag. HR-avdelningen arbetar med att ta fram en digital kompetensplattform. 
Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och 
öka frisknärvaron 
Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron Ja   
Kommentar: Tillitsbaserat ledarskap ska medföra många saker bland annat minskad 
sjukfrånvaro. Nya regler för friskvårdsbidrag är beslutade från och med 2021. Möjligheten 
till viss form av distansarbete ska möjliggöras när vi är i normalläge efter pandemin. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Större händelser  

Det har varit ett intensivt 2021 men många större investeringsprojekt inom våra verksamheter. 

VA har påbörjat projekteringen för en nybyggnad av vattenverket i Skruv. Anläggningsarbete 

för moderniserat resecentrum i Hovmantorp är färdigställt och nya gång- och cykelvägar pågår 

enligt plan. Inom fastigheter är flera projekt i olika skeden där följande kan nämnas. 

Askungens ombyggnad är färdigställd, Folkets hus i Lessebo har efterarbeten, Stallets 

ombyggnad färdigställs i september och Hackebackeskolans tillbyggnad är påbörjad för ett 

planerat färdigställande i mitten av 2022. Intresset för att bosätta sig i vår kommun är stort 

och vårt arbete med ny detaljplan för södra Hovmantorp har över 100 intressenter till 22 nya 

bostadstomter, även Törnrosaområdet i Hovmantorp är slutsålt vid månadsskiftet 

augusti/september. Ödehusprojektet har fortsatt stort intresse. 

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
tkr 2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 

Politisk vht o administration  2 765 3 486 721 4 630 5 244 614 

Gata, park, skogen 9 301 8 751 -550 13 151 12 447 -704 

Plan och Bygg 602 753 150 1 130 1 132 2 

Miljö och hälsoskydd 1 613 1 579 -33 2 470 2 374 -96 

Vatten och Avlopp -667 42 709 -1 717 0 1 717 

Interna arbeten -269 -233 35 0 0 0 

Externa arbeten -59 0 59 -36 0 36 

Fastigheter 905 1 223 318 2 563 2 217 -346 

Summa 14 191 15 600 1 409 22 191 23 414 1 223 

 

Kommentar till driftredovisning 

En positiv avvikelse för den politiska verksamheten samt staben vilket beror på lägre 

lönekostnader och ett mindre överskott på bostadsanpassning. Underskott på gata/park-delen 

pga. högre kostnader för sommarvikarier samt eget arbete vid byte av gatubelysningen. Plan, 

bygg, miljö och hälsoskydd har ett mindre underskott pga. ökade lönekostnader inom miljö 

och livsmedel. VA visar ett positivt resultat. Fastigheters prognos är ett underskott pga. 

kostnader för evakueringslokal till räddningstjänsten i Lessebo samt rivningskostnader vid 

Stallets förskola. Budgeten är periodiserad för el-och fjärrvärmekostnader. För de nya och 

ombyggda fastigheterna Askungen, Folkets Hus samt Stallet kommer en uppdaterad budget 

anpassad till internhyran. 
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Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021-08 2021 2021 2021 

Gata, park 3 332 6 580 7 145 565 

Vatten och avlopp 1 323 5 382 14 375 8 994 

Interna arbeten 865 1 116 1 378 262 

Fastigheter 29 818 45 732 63 921 18 189 

Totalt 35 339 58 810 86 819 28 010 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Avvikelsen inom vatten och avlopp beror framförallt på vattenverket i Skruv som projekteras 

nu för byggstart 2022 samt utredningar för överföringsledning mellan Lessebo och 

Hovmantorp. Inom fastigheter är det avvikelse på budgeten till Hackebackeskolan eftersom 

färdigställandet är under 2022. Askungen förskola visar en negativ avvikelse pga. ändringar 

som har gjorts mest av verksamheten. 

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: Lokaler i kommunhuset har samordnats med arbetsförmedlingens behov. 
Mark till nyetablering av företag har tagits fram till biogasmack. En god dialog med vår 
näringslivschef och anpassning av detaljplaner enligt företagens önskemål. 
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 färdigställt, fortsatt utbyggnad av gång- 
och cykelvägar samt moderniserat resecentrum i Hovmantorp. 
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 planuppdrag för bostäder framförallt i Hovmantorp, stort 
medieintresse för både södra Hovmantorp samt ödehusen i kommunen.  
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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   Nej 
Utveckla undervisningen genom digitalisering   Nej 
Kommentar: Arbetar ej med strategin 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg 
miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan   Nej 
Skapa trygga mötesplatser för unga   Nej 
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

  Nej 

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid   Nej 
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 

  Nej 

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

  Nej 

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: Arbetet med att ta fram nya E-tjänster pågår och tas i drift från och med 
september 2021. 
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 sjukfrånvaro ej varit högre än tidigare 
år. Intresset för lediga tjänster inom vår förvaltning har varit relativt stort under året. 
Samhällsbyggnadsnämndens mål: Utvecklad service 
God service och bemötande till alla Ja   
Kommentar: Många kontakter med medborgare varje dag inom vår förvaltning. 
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Myndighetsnämnden 

Större händelser  

Corona-pandemin samt nya anläggningar har fortsatt att påverka kontrollverksamheten inom 

framförallt livsmedelskontrollen. Det är 8 nya livsmedelsanläggningar under året. 

Tillsynsarbetet inom bygg har prioriterats när inflödet av nya bygglovsärenden har varit lägre 

under sommarhalvåret. Med hänsyn till ökad tomtförsäljning planerar vi för större volymer 

framöver. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet pågår och därefter påbörjas hälsoskyddstillsynen i 

höst. 

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 

Politisk vht 132 175 43 220 263 43 

Totalt 132 175 43 220 263 43 

 

Kommentar till driftredovisning 

Ekonomin är stabil och prognosen är ett överskott på 43 tkr. 

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   Nej 
Stödja etablering av nya företag   Nej 
Kommentar  Arbetar ej med strategin 
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar   Nej 
Skapa mötesplatser som ger trygghet   Nej 
Kommentar: Arbetar ej med strategin 
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och 
exploatering  

  Nej 

Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja   
Kommentar: Kort handläggningstid på bygglov, i övrigt arbetar ej nämnden med 
strategin 

55



 Delårsrapport 2021-08-31 – Verksamhetsredovisning 44 

 

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: Arbetar ej med strategin 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg 
miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan   Nej 
Skapa trygga mötesplatser för unga   Nej 
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

  Nej 

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid   Nej 
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 

  Nej 

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

  Nej 

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 

  Nej 

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 
framtagen. Förvaltningen arbetar med att samordna ledigheter för att säkra service och 
tillgänglighet. Kartläggning av samordnad process för markköp, bygglov och VA-
anslutning pågår. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som 
arbetsgivare 
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro   Nej 
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning   Nej 
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning   Nej 
Kommentar: Arbetar ej med strategin 
Myndighetsnämndens mål: Ökad service 
Smidigt för näringslivet Ja   

Kommentar: Dialog och samverkan med näringslivschef för att underlätta företagares 
kontakter i myndighetsärenden. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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 och vuxenutbildningen samt oro för påverkan på 

språkutvecklingen för barnen i förskolan på grund av hög frånvaro.  

Kulturskolan har flyttat in i nya lokaler, Askungen är nu färdigställd och Stallet beräknas vara 

klart för inflyttning i början av oktober. Stallets ombyggnad och Hackebackeskolans 

tillbyggnad pågår. 

I augusti kom det 26 nya elever till Hackebackeskolan. Under sommaren hade information 

kommit om 6 nya barn. Då tre klassrum inte var brukbara på grund av ombyggnaden och 

personalneddragningar hade skett för att möta minskat elevantal inför hösten uppstod lokal- 

och personalbrist. Lokalfrågan löses genom att flytta paviljonger som är avvecklade i 

kommunen. Personal behöver anställas under hösten.  

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 och nu är verksamheten i full gång. 

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021-08 2020-08 2021-08 2021 2021 2021 

Politisk vht och adm 5 238 4 894 -344 7 452 7 351 -101 

Kulturskola 2 588 2 813 225 3 957 4 222 265 

Förskola 42 570 45 145 2 575 67 650 65 942 -1 708 

Fritidshem 4 480 7 315 2 835 6 799 10 372 3 573 

Grundskola (F-9) inkl 

fritidsgårdar 83 405 84 631 1 226 125 350 127 007 1 658 

Särskola 8 398 9 467 1 069 13 005 14 213 1 208 

Gymnasieskola 32 437 33 084 647 49 019 49 637 618 

Vuxenutbildning 8 192 8 450 258 12 447 12 684 237 

Totalt 187 307 195 799 8 492 285 678 291 428 5 750 
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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 

hösten. 

Kulturskolan: Kostnader för personal, material och IT förväntas ge överskott. 

Förskolan: Högre kostnader för interkommunala ersättningar och driftsbidrag till 

föräldrakooperativet än förväntat. De högre personalkostnaderna inom förskoleverksamheten 

balanseras till största delen av högre intäkter vars syfte är att finansiera personalkostnader. 

Betydligt större intäkter i form av arbetsmarknadsersättningar och ersättning för Corona. 

Fritids: Lägre personalkostnader och kostnader för köp av särfritids. Lägre kostnader för 

lokaler och lokalvård. 

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

av intäkter avsedda för personal. De interkommunala ersättningarna är i dagsläget i balans, 

men budgeten klarar inte fler elever i andra kommuners grundskola eller friskola. Kostnader 

för skolskjutsar, IT och material/läromedel ser just nu att bli lägre än budgeterat. Inom 

grundskolan finns som vanligt ett antal statsbidrag som redovisas kostnadsneutralt i väntan 

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

Skolverket kan komma att påverka utfallet på årsbasis. Situationen på Hackebackeskolan kan 

komma att påverka grundskolans ekonomi. 

Särskola: Lägre kostnader för personal, interkommunala ersättningar och skolskjutsar. 

Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna beräknas utifrån det programval de elever 

som studerade på gymnasiet i våras hade. Med den utgångspunkten ser kostnaderna för 

interkommunala ersättningarna ut att vara i balans, men utfallet på årsbasis är naturligtvis 

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

Kostnaderna för skolskjuts ser ut att ge ett överskott. Kostnaderna för Lessebos egen 

gymnasieskola beräknas ge ett underskott, framför allt beroende på högre personalkostnader 

än budgeterat.  

Vuxenutbildning:  Verksamheten ser i dagsläget ut att ge ett överskott. Förhoppningen är att 

få allt fler i studier till hösten. Den pågående pandemin har dock gjort det 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 

augusti månad, arbetsmarknadsersättningar är beräknade efter de beslut som finns i 
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dagsläget. Även ersättning från Migrationsverket är svår att göra prognos för då antalet 

asylsökande snabbt kan förändras. 

Dessa poster (sjukersättning Corona +1 686 tkr, arbetsmarknadsersättningar +3 648 tkr och 

ersättning från Migrationsverket +1 294 tkr) förklarar till största delen avvikelsen mellan 

periodens utfall och periodens budget. 

Arbetet med rektorernas organisation och deras planeringssystem pågår löpande för att kunna 

organisera verksamheten så att den blir så effektiv, men ändå lagenlig, som möjligt. 

Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021-08 2021 2021 2021 

Förskola 47 433 400 -33 

Fritidshem 0 200 200 0 

Administration 0 467 500 33 

Totalt 47 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 förskole-

avdelningarna på Askungen och 200 tkr till solskydd och lärmiljöer inom- och utomhus på 

Nyängskolan.  
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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   Nej 
Kommentar  Samverkan mellan Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen fortgår. 
Elevernas studietakt har dock saktats ner något beroende på corona då undervisning har 
varit i stort sett helt på distans fram till september. Arbetet med prao vidareutvecklats för 
att kopplas ihop med värdeskapande lärande och näringslivstrategin.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar   Nej 
Skapa mötesplatser som ger trygghet   Nej 
Kommentar:  
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och 
exploatering  

  Nej 

Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på   Nej 

Kommentar: Text 
 

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   Nej 
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 
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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   Nej 
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och 
regionen 

  Nej 

Kommentar:  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och 
företag 
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster   Nej 
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala 
organisationen 

  Nej 

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och 
service 

  Nej 

Kommentar:  
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. Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap i 
ledningsgruppen för barn och utbildning genom bokcirklar och diskussioner. Nya rektorer 
samt bitr 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. 
Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och 
öka frisknärvaron 
Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron Ja   
Kommentar: Se text gällande Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare.  
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Socialnämnden 

Större händelser  

När vi inledde 2021 påverkades verksamheterna av Covid 19, vilket vi fortfarande gör. Hittills 

finns ingen entydig bild av hur och i vilken utsträckning olika sårbara grupper har påverkats.  

Vaccinationen mot covid-19 pågick i större utsträckning under delåret där Sjuksköterskor 

/Distriktsköterskor i hemsjukvården ombesörjde hela vaccinationen i våra verksamheter vilket 

medförde merkostnader på grund av ökad bemanning. Ersättning utgick från regionen till viss 

del men täcker inte hela kostnaden. 

Digitalt signeringsverktyg infördes i början av april och krävde en del ökade administrativa 

uppgifter för legitimerad personal under några månader.   

Bemanningen inom omsorgen i sommar, brist på utbildad och/ eller erfaren vård-och 

omsorgspersonal och sjukfrånvaron utifrån att medarbetare ska stanna hemma vid symtom 

eller om någon i hushållet har bekräftad Covid-19, innebär konsekvenser för verksamheterna. 

Både i ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.  

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. Vissa 

insatser har varit svårare att verkställa tex kontaktperson, kontaktfamilj.  

Missbruksplaceringar. Dialog förs med vårdcentral och med nämnd om ett annat arbetssätt 

där insatser skall kunna ske på hemmaplan i högre utsträckning än idag. 

Hemtjänsten i Kosta, Lessebo och Skruv har under delåret slagits samman och den nya 

organisationen startade i slutet av maj. Antalet hemtjänstärenden fortsätter att öka.  

Inflyttning till särskilt boende har samtidigt varit mycket låg under de senaste månaderna. 

Hjälpbehovet hos brukarna har dock blivit större vilket medfört fler dubbelbemanningar i både 

hemtjänst och särskilt boende, detta är både kostnadsdrivande och svårt att planera för.  

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
tkr 2021–08 2021–08 2021–08 2021 2021 2021 

Ledning och administration 4 410 5 122 712 7 463 7 795 332 

Politik 592 678 86 921 1 019 98 

Äldreomsorg 55 847 55 095 -752 83 946 82 343 -1 603 

Hemsjukvård 15 102 15 880 778 23 207 24 095 888 

Omsorg funktionsnedsättn 25 098 23 623 -1 475 38 509 36 148 -2 361 

Individ o familjeomsorg 39 832 26 302 -13 530 61 093 39 779 -21 314 

Bostadsverksamhet 159 170 11 255 255 0 

Summa 141 039 126 870 -14 169 215 394 191 434 -23 960 
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Kommentar till driftredovisning 

Ledning och administrations utfallet på augusti månad samt prognos har ett överskott på 

personalresor, alkoholtillståndsgivning. Ett överskott på fortbildningsmedel förväntas 

användas under året. 

Politikens verksamhetsutfall samt prognos visar ett överskott på förtroendemäns lön. 

Äldreomsorg har ett underskott på grund av höga personalkostnader och det är pandemin som 

påverkar detta. Verksamhetens intäkters utfall samt prognos är högre än i budget men de 

motsvarar inte merkostnader. Äldreomsorg kommer att använda 30% av äldreomsorgslyftets 

statsbidrag och 52% av de sökta medlen under 2020 för merkostnader covid-19 omgång 3 från 

Socialstyrelsen.  

Hemsjukvården visar ett positivt resultat och det är på grund av mer intäkter från 

Socialstyrelsen och Region Kronoberg för merkostnad covid –19. IT driftkostnader och köpta 

skyddsmaterial har ett negativt utfall samt prognostiseras negativt. 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har ett negativt utfall samt prognos på 

grund av höga personalkostnader på verksamheterna: korttidsvistelse och kontaktperson samt 

4 nya ärende för personlig assistent, LSS.  

Individ och familjeomsorgen har en negativ budgetavvikelse på grund av höga 

placeringskostnader och kommande placeringar inom missbruk, familjehem och 

kontaktperson/kontaktfamilj. Avvikelsen beror även på högre personalkostnader och 

kostnader för ekonomiskt bistånd än budget. Utbetalning av 12 månaders lön till avgående IFO 

chef är med i helårsprognosen. 

Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2021–08 2021 2021 2021 

Hemsjukvård 440 800 800 0 

Äldreomsorg 91 260 260 0 

Omsorg funktionsnedsättn. 79 269 269 0 

Totalt 610 1 329 1 329 0 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Helårsprognosen för investeringarna ligger i enlighet med budget. 

 

 

 
  

63



 Delårsrapport 2021-08-31 – Verksamhetsredovisning 52 

 

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  Delvis  
Stödja etablering av nya företag    
Kommentar: samverkan utifrån LÖK 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar 
Att vidareutveckla välfärdsteknik. 

 
Ja 

  

Skapa mötesplatser som ger trygghet  Delvis  
Kommentar: Planering finns för att vidareutveckla träffpunkter inom ÄO och 
socialpsykiatrin. Under pandemin har dock träffpunkterna varit stängda. Arbetet med 
Time Care har påbörjats.  
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och 
exploatering  

  Nej 

Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på  Delvis  
Kommentar: I samtal med medborgare, kollegor från andra kommuner informera om 
bland annat nya attraktiva tomter i kommunen. 
 

 

 

 

Socialnämndens mål: Att utveckla samverkan med våra grannkommuner 
gällande missbruk och våld i nära relationer 
Undersök behoven och möjligheten till samverkan Ja   
Kommentar: 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:  workshop har genomförts med vuxenskolan , arbetsmarknadsenheten, 
ekonomiskt bistånd 
 
Socialnämndens mål: Alla med insatser inom LSS ska få sina individuella 
behov tillgodosedda med god kvalitet 
Kvalitetssäkra verksamheten  Delvis  
Kommentar: Stickprov genomförandeplaner utifrån rutin och kvalitet.  Egenkontroll 
höst 2021 
 
Socialnämndens mål: Att skapa en långsiktig planering för verksamheten 
    
Kommentar: Jobba vidare med ledningsgruppsstrukturen för att kunna fokusera på 
strategiska frågor och mindre på detaljerade operativa frågor.  
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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   Nej 
Utveckla undervisningen genom digitalisering   Nej 
Kommentar:   
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg 
miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan   Nej 
Skapa trygga mötesplatser för unga   Nej 
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

  Nej 

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid   Nej 
Kommentar:  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns 
skolor 
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig 
del av orten 

  Nej 

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

  Nej 

Kommentar:   

 

Socialnämndens mål: Arbeta fram strukturerade och fortlöpande 
samverkansformer 
IFO ska utveckla samverkan med BUF, Arbete och integration 
samt internt med OF. 

 Delvis  

Kommentar:  Utgå från länsgemensam modell, Barnens Bästa 
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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 

  Nej 

Kommentar:  
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: Arbete utifrån digitaliseringsplan 
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.  
Få sökande med reell kompetens och erfarenhet till chefstjänster och socialsekreterare. 

I hälso-och sjukvården har verksamheten hög andel specialistutbildade sjuksköterskor i 
dagsläget. Rehabpersonal är svår rekryterat. Låg andel undersköterskor i verksamheten. 
 
Socialnämndens mål: Minska handläggningstider 
Vidareutveckla handläggningsprocessen för en kortare 
handläggningstid 

 Delvis  

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    
Möjliggör användandet av tekniska hjälpmedel och 
digitalisering 

 Delvis  

Verka för tidiga och samordnade insatser  Delvis  
Kommentar:    
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Bilaga 2: Bolagen 

AB Lessebohus 
 

  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 37 572 38 367 -795 56 520 57 550 -1 030 

Övriga rörelseintäkter 2 081 2 300 -219 3 120 3 450 -330 

Summa Intäkter 39 653 40 667 -1 013 59 640 61 000 -1 360 

       

Rörelsens kostnader       
Underhålls- och 

reparationskostnader -6 737 -7 433 696 -11 150 -11 150 0 

Driftskostnader -25 298 -23 104 -2 194 -37 935 -35 075 -2 860 

Central administration -1 547 -2 067 519 -2 300 -3 100 800 

Avskrivningar -3 664 -3 967 303 -5 500 -5 950 450 

Summa rörelsens kostnader -37 247 -36 571 -676 -56 885 -55 275 -1 610 

       

Rörelseresultat 2 406 4 096 -1 690 2 755 5 725 -2 970 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  68 50 18 100 75 25 

Räntekostnader -2 275 -2 533 258 -3 400 -3 800 400 

Summa finansiella poster -2 208 -2 483 276 -3 300 -3 725 425 

         

Resultat 199 1 613 -1 414 -545 2 000 -2 545 

 

Kommentar till driftredovisning 

Hyresbortfall för vakanta lägenheter kommer innebära att intäktsbudgeten inte nås. 

Driftskostnaderna kommer att bli högre p g a ny personalorganisation inte hinner ge effekt, 

medan avskrivningskostnaderna beräknas bli lägre eftersom många investeringsprojekt inte 

kommer att bli av. 

Investeringsprognos för Lessebohus är ca 7 mkr för hela året.  
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AB Lessebo Fastigheter 
 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
 2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 

       

Rörelsens intäkter       

       

Hyresintäkter 919 922 -3 1 225 1 230 -5 

Övriga intäkter 2 7 -4 5 10 -5 

Summa Intäkter 921 929 -8 1 230 1 240 -10 

       

Rörelsens kostnader       
Underhålls- och 

reparationskostnader -33 -67 34 -100 -100 0 

Driftskostnader -141 -120 -22 -215 -185 -30 

Central administration -203 -140 -63 -260 -210 -50 

Avskrivningar -285 -267 -18 -430 -400 -30 

Summa rörelsens kostnader -662 -593 -69 -1 005 -895 -110 

       

Rörelseresultat 259 336 -76 225 345 -120 

       

Finansiella poster       

Ränteintäkter  282 137 146 300 205 95 

Räntekostnader -181 -193 13 -270 -290 20 

Summa finansiella poster 101 -57 158 30 -85 115 

       

Resultat 360 279 82 255 260 -5 

 

Kommentar till driftredovisning 

Prognos högre kostnader som jämnas ut av reavinster på kapitalförvaltningen och lägre 

räntekostnader. 

 

Investeringsprognosen för Lessebo Fastigheter ligger på ca 1 mkr för helår.  
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AB Kyrkebyn 3 
 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

 
2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 566 615 -49 750 820 -70 

Övriga intäkter 2 10 -8 5 15 -10 

Summa Intäkter 568 625 -57 755 835 -80 

       

Rörelsens kostnader       
Underhålls- och 

reparationskostnader -2 -67 64 -75 -100 25 

Driftskostnader -162 -141 -21 -255 -220 -35 

Central administration -175 -127 -48 -235 -190 -45 

Avskrivningar -105 -107 2 -160 -160 0 

Summa rörelsens kostnader -444 -441 -3 -725 -670 -55 

       

Rörelseresultat 124 184 -59 30 165 -135 

       

Finansiella poster       

Ränteintäkter  0 3 -3 5 5 0 

Räntekostnader -136 -137 1 -205 -205 0 

Summa finansiella poster -136 -133 -2 -200 -200 0 

       

Resultat -11 50 -62 -170 -35 -135 

 

Kommentar till driftredovisning 

Prognosen pekar på lägre hyresintäkter p g a tom lokal samt högre kostnader för konsulter. 

Inga prognostiserade investeringar i år.  

69



 Delårsrapport 2021-08-31 Bolagen  58  

 

Lessebo Fjärrvärme AB 
 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 
       

Rörelsens intäkter       

Försäljning värme fast 4 828 4 600 228 7 240 6 900 340 

Försäljning värme rörligt 16 051 14 451 1 600 23 925 22 950 975 

Övriga rörelseintäkter 10 7 4 10 10 0 

Anslutningsavgifter 236 667 -431 500 1 000 -500 

Summa Intäkter 21 125 19 724 1 401 31 675 30 860 815 

       

Rörelsens kostnader       

Inköp av flis -4 618 -4 335 -283 -7 045 -6 850 -195 

Inköp av värme Lessebo samh -3 532 -3 354 -178 -5 955 -5 300 -655 

Inköp övrigt -1 194 -734 -460 -1 635 -1 160 -475 

Anslutningsavgifter -236 -667 431 -500 -1 000 500 

Reparationer och underhåll -1 183 -633 -549 -1 500 -950 -550 

Fastighetskostnader -1 254 -833 -421 -1 565 -1 250 -315 

Frakter och transporter -56 -40 -16 -85 -60 -25 

Annonsering och marknadsföring -13 -7 -6 -15 -10 -5 

Administrativa kostnader -495 -400 -95 -750 -600 -150 

Köp av driftstjänster -1 378 -1 267 -111 -2 060 -1 900 -160 

Köp av VD-tjänst -212 -233 22 -320 -350 30 

Köp av ekonom -103 -103 0 -150 -155 5 

Köp av ekonomiassistent -153 -143 -9 -230 -215 -15 

Köp av konsulttjänster -123 -33 -90 -150 -50 -100 

Styrelse -107 -120 13 -190 -180 -10 

Avskrivningar -3 819 -3 783 -36 -5 730 -5 675 -55 

Summa rörelsens kostnader -18 474 -16 686 -1 788 -27 880 -25 705 -2 175 
       

Rörelseresultat 2 650 3 038 -387 3 795 5 155 -1 360 
       

Finansiella poster       

Ränteintäkter  221 183 38 330 275 55 

Räntekostnader -1 524 -1 600 76 -2 285 -2 400 115 

Summa finansiella poster -1 303 -1 417 114 -1 955 -2 125 170 

        

Resultat 1 348 1 621 -273 1 840 3 030 -1 190 

 

Kommentar till driftredovisning 

Prognos högre intäkter p g a att nya kunder tillkommit, men också högre kostnader för inköp 

orsakat av högre försäljning samt extra kostnader för oförutsedda reparationer och 

administrativa tjänster. Lägre räntekostnader i samband med omsättning av lån. 

Investeringsprognos för Lessebo Fjärrvärme ligger runt 0,5 mkr för helår.  
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 

 Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
 2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 

INTÄKTER       

Kommunbidrag  28 707 28 455 252 42 683 42 683 0 

Jämförelsestör, intäkt 0 0 0 0 0 0 
       

Summa Intäkter 28 707 28 455 252 42 683 42 683 0 

       

Taxor/brandsyn mm 1 163 1 243 -80 1 865 1 865 0 

Bidrag 13 33 -20 50 50 0 

Förs. av anl tillg 83 0 83 0 0 0 

       

Summa intäkter 1 259 1 277 -18 1 915 1 915 0 

       

Totala Intäkter 29 966 29 732 234 44 598 44 598 0 

       

KOSTNADER       

Personal -17 808 -19 786 1 978 -28 679 -29 679 1 000 

Övriga kostnader -10 324 -9 859 -465 -14 789 -14 789 0 

Kapitalkostnader -69 -87 18 -130 -130 0 

Jämförelsestör. poster 0  0 0 0 0 

       

Summa Kostnader -28 201 -29 732 1 531 -43 598 -44 598 1 000 
       

Resultat 1 765 0 1 765 1 000 0 1 000 

 

Kommentar till driftredovisning 

Lägre personalkostnader eftersom vakanser tillsatta under året budgeterats för hela året. 

Lessebo kommuns ägarandel är 25,7%. 
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Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB 
 

Tkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 
 2021-08 2021 2021 2021 

     

Rörelsens intäkter     

Hyresintäkter 6 385 9 578 10500 -923 

Övriga rörelseintäkter 6 670 10 005 0 10 005 

Summa Intäkter 13 055 19 582 10 500 9 082 
     

Rörelsens kostnader     

Fastighetskostnader -4 126 -6 189 -450 -5 739 

Övriga externa kostnader -2 260 -3 389 -900 -2 489 

Personalkostnader 0 0 0 0 

Avskrivningar -4 820 -8 130 -7 200 -930 

Summa rörelsens kostnader -11 205 -17 708 -8 550 -9 158 
     

Rörelseresultat 1 850 1 874 1 950 -76 
     

Finansiella poster     

Ränteintäkter  0 0 0 0 

Räntekostnader -1 250 -1 874 -2500 626 

Summa finansiella poster -1 250 -1 874 -2 500 626 

     

Resultat 600 0 -550 550 

     

Bokslutsdispositioner 0   0 

Skatt ca 0   0 
     

Resultat efter skatt 600 0 -550 550 

 

Kommentar till driftredovisning 

Jämförelsesiffrorna skiljer sig från föregående år på grund av förändrad redovisningsprincip. 

Prognos lägre räntekostnader, medan övriga kostnader och intäkter förväntas ligga i linje 

med föregående år. Bolaget har inte redovisat någon budget för perioden. 

Lessebo kommuns ägarandel är 51 procent. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 152 Dnr 2021/312-1.3.1 
 

Antagande av attestreglemente 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt 
attestreglemente enligt bifogat förslag. 
 
Dokumentet ersätter anvisningar för intern kontroll av ekonomiska 
transaktioner som antogs i KF 2013-10-28 §61 samt anvisning 
representation som antogs i KS 1995 § 221. 
 
Ärendebeskrivning 
Anvisningar för intern kontroll antogs i KF 2019-02-25 och det 
dokument som finns för intern kontroll av ekonomiska transaktioner 
som antogs i KF 2013-10-18 § 61 blev därmed i vissa delar överflödigt. 
Anvisning representation som antogs i KS 1995 innehåller föråldrad 
information. För att skapa tydlighet i vad som är gällande rörande 
ansvarsfördelning och attester har ett nytt attestreglemente arbetats 
fram som ersätter de tidigare dokumenten från 1995 och 2013.  
 
Attestreglementet är en viktig del av kommunens internkontroll. 
Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande 
redovisning och arbetssätt som minimerar risk för oegentligheter.  
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Förslag till attestreglemente 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-09

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Attestreglemente 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt 
attestreglemente enligt bifogat förslag. 
 
Dokumentet ersätter anvisningar för intern kontroll av 
ekonomiska transaktioner som antogs i KF 2013-10-28 §61 samt 
anvisning representation som antogs i KS 1995 § 221. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Anvisningar för intern kontroll antogs i KF 2019-02-25 och det 
dokument som finns för intern kontroll av ekonomiska 
transaktioner som antogs i KF 2013-10-18 § 61 blev därmed i vissa 
delar överflödigt. Anvisning representation som antogs i KS 1995 
innehåller föråldrad information. För att skapa tydlighet i vad som 
är gällande rörande ansvarsfördelning och attester har ett nytt 
attestreglemente arbetats fram som ersätter de tidigare 
dokumenten från 1995 och 2013.  
 
Attestreglementet är en viktig del av kommunens internkontroll. 
Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande 
redovisning och arbetssätt som minimerar risk för oegentligheter.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på attestreglemente 
 

Beslutet skickas till 
Kommunens nämnder 
Majoritetsägda bolag 
Ekonomiavdelningen 
 

 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningskontoret 
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SYFTE 

 

1 § Syfte  

Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för intern kontroll och anvisningar för intern 

kontroll. Attestreglementet är en del av kommunens internkontroll. 

Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande redovisning och arbetssätt som 

minimerar risk för oegentligheter. Attestreglementet gäller för kommunens samtliga 

ekonomiska transaktioner, interna som externa, medelsförvaltning samt medel som 

kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla.  

Huvudregeln är att ingen enskild person själv får hantera en transaktion i alla led. 

Attestreglementet gäller för alla nämnder och förvaltningar.  

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna 

attestreglementen som i tillämpliga delar ska beakta kommunens regler. 

 

ANSVAR 
 

2 § Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av detta 

reglemente och för att vid behov ta initiativ till förändring av det. 

3 § Nämnderna 

Kommunens nämnder ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för den interna 

kontrollen och ansvarar för att bestämmelserna i detta reglemente följs och att tillämpliga 

attestmoment utförs. Varje nämnd ska ha en gällande internkontrollplan. 

Nämnderna kan vid behov utfärda tillämpningsanvisningar för sitt ansvarsområde, ett 

exempel skulle kunna vara för ekonomiskt bistånd eller andra bidrag. 

Respektive nämnd utser beslutsattestanter och ersättare till dessa alternativt kan nämnden 

delegera till förvaltningschef att utse beslutsattestanter med ersättare. Om uppdraget utförs 

med stöd av delegation ska detta återrapporteras till nämnden. En attestförteckning för 

beslutsattestanter ska dateras och innehålla minst information om ansvarsområde, vilka 

personer som har attesträtt och om delegation finns ska den undertecknas av 

förvaltningschefen.  

Beslutade attestförteckningar lämnas löpande till ekonomiavdelningen och sparas i minst sju 

år. 
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Förvaltningschef ansvarar för att varje attestant har erforderlig insikt i attestreglementet och 

kunskap om uppgiften.  

Enhetschefer får utse mottagningsattestanter. 

 

ATTEST 
 

4 § Attest   

Med attest menas att intyga att kontroll har utförts utan anmärkning. 

 

Vid varje verifikation är huvudregeln att det ska vara två olika personer som tecknar 

mottagnings och beslutsattest. 

 

De attestmoment som får användas är mottagningsattest, beslutsattest och maskinell attest. 

 

5 § Mottagningsattest   
 

• Kontroll att varan/tjänsten levererats och stämmer med gjord beställning  

• Kontroll att inskannad moms och totalbelopp är korrekt och stämmer med fakturan 

• Kontroll att pris och betalnings- och leveransvillkor stämmer med regler och avtal 

• Att tillräckligt underlag finns för att styrka transaktionen. 

• Att notera och framföra reklamationer, restnoteringar eller andra klagomål till 

leverantören. Vid felaktigheter från leverantören ska kreditfaktura begäras. 

• Angivelse av korrekt kontering av leverantörsfaktura och periodisering  

 

6 § Beslutsattest  

Beslutsattestant ska i regel vara den som har budgetansvaret.  

Kontroll att beställning skett formellt riktigt d v s följer kommunens regler och avtal 

• Att mottagningsattest har skett av lämplig person 

• Kontroll att budgetmedel finns tillgängliga och att utgiften är förenlig med 

verksamheten  

• Kontroll att kontering och bokföringsperiod är korrekta  

• Kontroll av formalia d v s att verifikationen innehåller de uppgifter som krävs enligt 

lagstiftning och god redovisningssed. 

• Att jäv inte förekommer, se rubrik längre ned i detta dokument. 

 

7 § Maskinell attest  

 

• kontroll mot prislista, avtal, attestansvar, kontering. 

 

Maskinellt utförda kontroller ska framgå av systemdokumentation och behandlingshistorik. 
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8 § Incidenthantering  

Mottagnings- och beslutsattestanter ska underrätta närmast överordnad chef och/eller 

ekonomichef vid brister eller oegentligheter. 

 

9 § Avvikelser från huvudregeln om attest av två personer i förening får göras i 

följande fall 

 

Abonnemang, avtal eller motsvarande 

Undantag från huvudregeln får ske i det fall det föreligger abonnemang, avtal eller 

motsvarande som då ersätter attesten. Detta gäller under förutsättning att det sker enligt 

dokumenterad fastställd beställningsrutin. 

Kundfaktura 

Samtliga kontroller kan utföras av samma person vid kundfakturering. Den som förvaltningen 

utsett som ansvarig kan kreditera eller makulera en kundfaktura som är felaktigt utställd. 

Externa inbetalningar av bidrag, skatter, finanser mm 

Externa inbetalningar tas emot och konteras på ekonomiavdelningen. Samtliga kontroller kan 

göras av samma person. Respektive nämnd ansvarar dock för att inbetalningarna kommer till 

kommunen, att det är rätt belopp och att de hamnar på rätt konto. 

Kalkylmässiga kostnadsfördelningar 
Fördelningar som görs via databearbetningar (till exempel personalomkostnads-pålägg och 

kapitalkostnader behöver inte beslutsattesteras. Kontrollerna utförs av handläggare på 

ekonomiavdelningen. 

 
Interna poster 

Bokföringsorder, internfakturor - beslutsattest av ekonomer eller beslutattestant för aktuellt 

område. 

Serviceportalen IT – beslutsattestant vid beställning 

10 § Jäv   

Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller 

närstående. Detsamma gäller utgifter av personnära karaktär. Beslutsattest får således inte 

utföras för egna kostnader i tjänsten såsom kontokortsanvändning, telefonabonnemang, 

representation, kurser och konferenser, egna kontantutlägg, rese- och logikostnader samt 

inköp av datorer, mobiltelefoner och annan utrustning som vederbörande själv i huvudsak 

disponerar etc. Detta innefattar också aktiebolag och organisationer där medarbetaren eller 

närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger bör 

försiktighetsprincipen tillämpas. 
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Som huvudregel gäller att kostnader som avser utgifter där den attestansvarige är involverad 

alltid ska attesteras av överordnad. För nämndsordförande attesterar förvaltningschef. För 

vice ordförande och övriga nämndsledamöter attesterar nämndens ordförande eller 

förvaltningschef. 

Om det avser förvaltningschef utförs beslutsattest av kommunchef eller dennes ersättare. 

Ekonomichefen attesterar kostnader för kommunchefen. 

11 § Kurser, konferenser, representation etc. 

Verifikationer som avser kurser, konferenser, resor och representation ska innehålla syfte och 

deltagare.  

Skatteverkets rättsliga vägledning för vad som är avdragsgill representation med 

beloppsgränser ska följas när fakturor konteras. Till intern representation räknas bland annat 

personalfester och informationsmöten med anställda, övrig representation är extern. 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att det finns länk till Skatteverkets vägledning på 

kommunens intranät. 

12 § Beloppsbegränsningar vid beslutsattest 

Generella beloppsgränser finns för olika nivåer av beslutsattest.  

För att säkerställa internkontrollen inom kommunen är det viktigt med vissa 

beloppsbegränsningar vid beslutsattest. I de fall beloppsgränsen uppnås, attesteras 

verifikationen av överordnad chef. 

• Enhetschef/motsvarande får attestera upp 200 000 kronor. 

 

• Verksamhetschefer på Socialförvaltningen får attestera upp till 750 000 kronor. 

 

• Förvaltningschef får attestera upp till 2 000 000 kronor.  

 

• Ekonomichef får attestera upp till 20 000 000 kronor. 

 

• Kommunchef får attestera upp till 30 000 000 kronor. 

Om faktura inkommer som härrör sig till ordinarie verkställighet som överstiger den 

högsta beloppsgränsen ska ekonomichef och kommunchef attestera fakturan i 

förening. 

Utöver beloppsgränserna ovan har följande befattningar inom Samhällsbyggnads-

förvaltningen utökade beloppsgränser inom sitt ansvarsområde avseende investeringar: 

VA-chef       500 000 kronor 

Drift- och anläggningschef     500 000 kronor 

Fastighetschef  1 000 000 kronor 

Förvaltningschef samhällsbyggnad 5 000 000 kronor 
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Vid frånvaro erhåller ersättare ordinarie attestants beloppsgräns. 

13 a § Företagsknutet betalkort 

Beslut om tilldelning av ett företagsknutet betalkort görs av kommunstyrelsens ordförande 

för förtroendevald och kommunchefen. För övriga anställda beslutar kommunchefen. Se 

specifika regler för företagsknutna betalkort i bilaga 1. 

13 b § ”Handkassa” via betalkort 

Kommunen strävar efter att vara kontantfri och ha enkla och smidiga lösningar för 

inbetalningar och utbetalningar. Förr hade några verksamheter handkassor, idag finns istället 

personligt utfärdade bankkort för några personer inom dessa verksamheter (exv. inom 

Hackes korttidsboende och dagverksamheten) där det kortet kan användas av 

kortinnehavaren för betalning för inköp för kommunens räkning upp till maximalt  

1 000 kronor per rullande 30 dagars period. Se specifika regler i bilaga 2. 

14 § Drivmedelskort 

Drivmedelskort får användas av anställd som i tjänsten har fortlöpande behov av drivmedel 

och köp av tillhörande trafiksäkerhetsprodukter. Förvaltningen/bolaget bestämmer själva i 

vilken omfattning kortet ska användas och vilka begränsningar som kortet ska inneha. Kortet 

får inte användas till kontantuttag. Inga privata köp får förekomma på kortet. Vem som får 

besluta om införskaffande av drivmedelskort regleras i respektive förvaltnings delegations-

ordning. 

15 § Övriga kort 

Rekvisition kan tillåtas om rätt person enligt delegationsordningen utfärdar den. Få butiker 

vill idag hantera pappersrekvisitioner för fakturering utan vill istället att man skaffar ett kort 

kopplat till butiken. Alla former av anskaffning av betal- eller kreditkort eller appar kräver att 

man tecknar ett avtal med ägaren till kortet. De enda som får teckna sådana avtal för 

kommunen är de personer som i förening räknas som kommunens ”firmatecknare”. Sådana 

avtal ska endast vara aktuella i yttersta nödfall. I de fall sådana avtal för kort eller liknande 

görs ska upphandlings- och inköpschefen meddelas så hen kan hålla en förteckning över 

dessa. 

Alla inköp ska i största möjliga mån göras via de ramavtal som kommunen tecknat med 

upphandlade leverantörer. Alla dessa leverantörer kan och ska fakturera Lessebo kommun. 

16 § Lön, ersättningar och andra personalförmåner 

Anställd lägger in sina avvikelser i lönesystemet och ansvarig chef attesterar.  
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BILAGOR 
 
 

1. Regler för företagsknutet betalkort  

 

Kommunens medarbetare kan erbjudas ett företagskort, från den bank vi har avtal med, som 

betalningsmedel för inköp till verksamheten i de fall fakturering inte kan tillämpas. Denna typ 

av kort ska endast utfärdas i undantagsfall och till anställda som har arbetsuppgifter som 

särskilt kan motivera innehav av denna typ av betalkort. Vid inköp med denna typ av kort 

sker månadsvis fakturering till kommunen som därmed är betalningsansvarig.  

Beslut om tilldelning av ett företagsknutet betalkort görs av kommunstyrelsens ordförande 

för förtroendevald och kommunchefen. För övriga anställda beslutar kommunchefen. 

Företagskortet får endast användas för inköp för kommunens räkning. Samtliga kvitton på 

alla köp som gjorts på kortet ska sparas. Samtliga originalkvitton ska inlämnas till 

ekonomiavdelningen för arkivering efter att de skannats in och bilagts fakturan. Vid 

restaurangbesök, representation och konferens ska alltid deltagarlista och syfte bifogas. Vid 

taxiresor och parkeringsavgifter ska alltid syfte bifogas. Om kvitto saknas och kopia inte kan 

ordnas kan kortinnehavaren bli personligt betalningsansvarig.  

Fakturan attesteras enligt attestordningen. Det innebär att egna inköp eller eget deltagande 

på resor mm som betalats med företagskortet, skickas till överordnad chef för attest. 

Kortet är personligt och får bara användas av kortinnehavaren. Utlämnat kort kvitteras genom 

ett avtal mellan kommunen och kortanvändaren, där villkoren för användning och ansvar 

tydligt ska framgå. 

Privata inköp och kontantuttag är inte tillåtna. Kortet ska återlämnas utan dröjsmål vid 

anställnings upphörande, längre ledighet eller vid förändrade arbetsuppgifter då det inte 

längre föreligger något behov av innehav av kommunens betalkort. Om kort använts 

ovarsamt, felaktigt eller i övrigt om fastställda regler inte följts ska den befattningshavare 

som beviljat rätten att använda betalkortet återkalla detsamma.  

Kortet ska förvaras på ett betryggande sätt. Eventuella lösenord får inte förvaras tillsammans 

med kortet. Vid förlust av kortet ska kortinnehavaren omedelbart anmäla detta till utfärdande 

betalkortsföretag.  
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2. Regler för ”handkassa” via betalkort 

 

Förr hade några verksamheter handkassor, idag finns istället personligt utfärdade 

bankkort för några personer inom dessa verksamheter (exv. inom Hackes 

korttidsboende och dagverksamheten) där bankkortet kan användas av 

kortinnehavaren för betalning för inköp för kommunens räkning upp till maximalt  

1 000 kronor per rullande 30 dagars period. 

 

Kommunchef eller ekonomichef har rätt att fatta beslut om tilldelning av denna typ av 

betalkort och det ska ske med stor restriktivitet.  

 

Samtliga originalkvitton ska redovisas till ekonomiavdelningen månadsvis, syftet med 

inköpet ska vara noggrant specificerat och attest ska ske enligt attestordningen. Om 

kvitto saknas och kopia inte kan ordnas kan kortinnehavaren bli personligt 

betalningsansvarig. Privata inköp är ej tillåtna.  

 

Kortet ska återlämnas utan dröjsmål vid anställnings upphörande, längre ledighet, om 

det använts ovarsamt eller felaktigt eller vid beslut av behörig om att denna typ av 

kort ej längre behövs.  

 

Kortet ska förvaras på ett betryggande sätt. Eventuella lösenord får inte förvaras 

tillsammans med kortet. Vid förlust av kortet ska kortinnehavaren omedelbart anmäla 

detta till utfärdande betalkortsföretag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 153 Dnr 2021/317-1.8.1 
 

Granskning av investeringsprocessen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
kommunchef att ta fram förslag på svar till revisorerna, för beslut 
kommande kommunstyrelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har, med hjälp av EY, gjort en särskilt granskning av 
kommunens investeringsprocess. Den sammanfattande bedömningen 
är att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen av 
investeringsprocessen.  
 
Granskningen innehåller tre rekommendationer: 
- Fatta beslut om styrdokument för investeringsprocessen. 
- Tydliggöra prioriteringsordningen för investeringar. 
- Stärka uppföljningen av investeringsprojekt och definiera ”stora 

avvikelser”. 
 

Svar ska lämnas senast 19 november 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport och missiv från revisorerna, daterad 2021-09-09 
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Granskning av investeringsprocessen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
kommunchef att ta fram förslag på svar till revisorerna, för beslut 
kommande kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har, med hjälp av EY, gjort en särskilt granskning av 
kommunens investeringsprocess. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen 
av investeringsprocessen.  
 
Granskningen innehåller tre rekommendationer: 
- Fatta beslut om styrdokument för investeringsprocessen. 
- Tydliggöra prioriteringsordningen för investeringar. 
- Stärka uppföljningen av investeringsprojekt och definiera 

”stora avvikelser”. 
 

Svar ska lämnas senast 19 november 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport och missiv från revisorerna, daterad 2021-09-
09 
 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Revisorer  
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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1. Sammanfattning 

Revisorerna i Lessebo kommun har givit EY i uppdrag att granska huruvida kommunstyrelsen 
har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen.  
 
Det är den sammanfattande bedömning av granskningen att kommunstyrelsen behöver stärka 
styrningen av investeringsprocessen. Mot bakgrund av kommunens växande 
investeringsbehov och ekonomiska återhämtningsåtgärder är det av vikt att det finns en 
tydlighet i prioriteringen och planeringen av kommande investeringar. Det är en brist att det 
saknas formaliserade styrdokument vilka tydliggör ansvar, befogenheter och 
processbeskrivningar. Kommunstyrelsen bör därtill stärka den kontinuerliga 
återrapporteringen av pågående projekt. Detta för att säkerställa styrelsens helhetsansvar för 
kommunens ekonomiska ställning i enlighet med reglementet.  
 
Bedömningen grundar sig bland annat på följande iakttagelser:  
 

 Det saknas styrdokument för hur investeringar ska genomföras inom kommunen. Det 
finns en etablerad arbetsprocess, denna är dock inte formaliserad.  

 Ansvarsfördelningen för investeringar definieras delvis i budgetprocess och 
reglemente. Det saknas dock en helhetsbild för investeringsprocessen.  

 Kommunchef har i samband med uppföljningen av 2020 års interna kontroll givits i 
uppdrag att utarbeta riktlinjer för investeringar.  

 Det finns inom kommunen upprättade lokalbehovsplaner vilka omfattar en 
prioriteringsvärdering. Det är dock inte definierat vilka förutsättningar prioriteringarna 
ska utgå från. Prioriteringarna är ej heller kopplade till politiska mål.  

 Det saknas bestämda standarder för lokalers utformning. Kostnadskalkylering för 
investeringar i lokaler bygger på tidigare genomförda projekt, kunskap från andra 
kommuner, nyckeltal och konsulters kompetens.  

 Kommunen står inför ökade investeringsbehov de kommande åren. Detta har föranlett 
att kommunen vid tillfället för granskningen gör en översyn av den ekonomiska 
processen. Målsättningen är att uppnå en ekonomi i balans samt för att höja 
självfinansieringsgraden av investeringar.  

 Det saknas formella krav på återrapportering till nämnd och kommunstyrelse. 
Samhällsbyggnadsnämnden informeras kontinuerligt om investeringsprojekt. 
Kommunstyrelsen ska enligt uppgift informeras om det skulle uppstå större underskott 
i projekt. Det är dock inte definierat vad som är att anses vara ett större underskott.  

 Ekonomisk slutredovisning upprättas efter samtliga färdigställda projekt.  
 Stickprovskontrollen visar att det saknas tydliga kalkyler för kostnadsbedömning av 

projekten. Båda stickprovsgranskade projekt uppnår i stort budget. Det saknas 
behovsbedömning för ett av de två granskade projekten.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Fatta beslut om styrdokument för investeringsprocessen.  

 Tydliggöra prioriteringsordningen för investeringar.  

 Stärka uppföljningen av investeringsprojekt och definiera vad som är att betrakta som 
”stora avvikelser”.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Det åligger kommunen att planera verksamheten utifrån de framtida behov och förändringar 
som sker. Nämnderna ska i detta avseende inom sitt respektive verksamhetsområde tillse att 
investeringar planeras och genomförs i enlighet med fastställt beslut. De ökade kraven berör 
kommunens investeringar i hög grad, då prioriteringen av vilka satsningar som ska göras är 
strategiskt viktigt för att möjliggöra kommunens mål för verksamheten. 
Investeringar påverkar kommunens ekonomi under många år framåt. Således är det av vikt att 
styrningen, redovisningen och uppföljningen av investeringarna fungerar väl för att säkerställa 
att rätt prioriteringar görs samt att investeringsprocessen är organiserad på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt. Det är även av vikt att hanteringen säkerställer en god ekonomisk hushållning 
samt att investeringsplaneringen utgår från vilket investeringsutrymme som kommunen har att 
förhålla sig till.  
Kommunens investeringstakt har ökat markant de senaste åren och av kommunens budget 
för 2021 framgår att investeringsbudgeten uppgår till 77 mnkr. Nästan 70 procent av 
investeringsbudgeten avser fastigheter. Kommande investeringar innebär upptagande av nya 
lån för kommunen. Det innebär även insatser för att effektivisera verksamheten i syfte att 
uppnå ett positivt resultat som kan finansiera kommunens planerade investeringar.  
Mot bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har investeringsprocessen 
identifierats som väsentligt område, där revisorerna vill granska huruvida styrning och 
uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Syfte och revisionsfrågor  
Granskningens syfte är att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
övergripande styrning av investeringsprocessen. 
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
 Finns en klargjord beslutsprocess för investeringar? 

o Finns det tydliggjort vilka investeringar som ska prioriteras och som utgår från 
politiska mål/beslut? 

o Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning? 
o Finns tillräckliga beslutsunderlag/kalkyler? 

 Sker genomförandet i enlighet med ursprungligt beslut/investeringsplan?  
o Hanteras eventuellt befarade överskridande av investeringsbudgeten i enlighet 

med reglerna? 
 Sker en systematisk uppföljning av genomförda investeringar och återrapportering till 

berörd nämnd/styrelse?  

2.2. Genomförande  
Granskningen sker genom dokumentstudier och intervjuer. Ett stickprov kommer att 
genomföras av två investeringsprocesser vilka avser lokalbyggnation. Granskningen kommer 
till huvudsak att vara inriktad på investeringar i lokaler.  
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2.3. Revisionskriterier 

2.3.1. Kommunallagen (2017:725) 
Kommunallagens 6 kap 1 § redogör för kommunstyrelsens uppgifter. Där framgår att 
kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. 
Därutöver framgår av 11 § att kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Därtill får styrelsen, enligt 12 §, från övriga 
nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in yttrande och upplysningar som 
behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter.  

2.3.2. Kommunstyrelsens reglemente 
Kommunstyrelsen ska enligt reglemente leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska leda 
kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta 
fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar också för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls.  
I kommunens ledningsfunktion ligger också att leda arbetet med mark- och bostadspolitiken 
inklusive främjandet av hållbart samhällsbyggande.  

2.3.3. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar enligt reglemente för förvaltningen av kommunala 
fastigheter och anläggningar.  
Samhällsbyggnadsnämnden ska budgetera medel för nybyggnads-, underhålls-, reparations- 
och ombyggnadsprojekt av kommunala fastigheter och anläggningar.  
Enligt delegering från fullmäktige ansvarar nämnden också för att upphandla entreprenad 
enligt upphandlingsreglementet inom den ram som fullmäktige beviljat. Därtill ska nämnden 
upphandla fasta och lösa inventarier till projekt som kommunfullmäktige anslagit medel till i 
budget.  
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3. Iakttagelser 

3.1. Investeringsprocess 
Det framgår av reglemente att kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av 
kommunens angelägenheter. Detta omfattar framtagande av styrdokument för kommunen. 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fastigheter, anläggningar samt VA-
verksamheten.  
Av intervjuer framkommer att det i Lessebo kommun inte finns dokumenterade riktlinjer för 
investeringsprocessen. Det framförs vid intervju att kommunchef fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för investeringar. Uppdraget gavs i samband med 
uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.  
Av internkontrollplanen för 2020 bekräftas att investeringar utgjorde en av riskerna som 
kontrollerades. Detta kontrollerades genom att följa upp rutiner för slutredovisning av 
investeringar och uppföljning av genomförande. Motsvarande kontroll genomfördes för de 
kommunala bolagen. Av resultatet framgår att kommunstyrelsen saknar rutiner för efterkalkyl 
och slutredovisning. I de få investeringsprojekt som genomförts saknas efterkalkyler och 
slutredovisning. Avseende bolaget AB Lessebohus framgår att det finns en rutin men att denna 
är i behov av förtydligande. Åtgärdsförslaget kopplat till uppföljningen är att utveckla/förtydliga 
rutiner för efterkalkyl och slutredovisning.  
Trots att det saknas en formaliserad investeringsprocess framförs det finnas ett etablerat 
arbetssätt för investeringar. Detta är kopplat till kommunens ordinarie budgetprocess.  
Det finns två anslagsformer för investeringar; ramanslagsfinansierade investeringsmedel och 
projektspecifika investeringsmedel.  
Investeringsmedel som omfattar gatu- och vägunderhåll samt fastighetsunderhåll beslutas 
som ramanslag. Samhällsbyggnadsnämnden har hela förfoganderätten över denna budget. 
Förvaltningen under nämnden har i uppgift att nyttja investeringsmedlen utifrån interna 
prioriteringar och bedömningar av dess allokering.  
Projektspecifika investeringar av större omfattning budgeteras utifrån projektram. 
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppgift att genomföra projektspecifika investeringar av 
fullmäktige genom ordinarie budgetprocess.  
Det framgår av intervju att varje projektspecifik investering är en fristående kostnadsenhet. 
Samhällsbyggnadsnämnden har således inte rätten att omfördela medel mellan 
investeringsprojekt. Underskott i ett investeringsprojekt kan inte kompenseras med överskott i 
ett annat utan fullmäktiges godkännande.  

Investeringsbehov och förstudier 

Investeringar initieras genom att en beställande nämnd påtalar ett investeringsbehov. En 
beställning av utredning görs till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utarbeta en förstudie. Förstudiens omfattning varierar beroende på investeringens 
storlek. Samtliga förstudier som avser fastigheter leds av fastighetschefen. Fastighetschefen 
har vid behov möjlighet att anlita externa konsulter genom avrop från ramavtal, så som 
teknikkonsulter och arkitekter. Det framförs att det finns tillräckliga ramavtal för detta uppdrag.  
Den beställande nämnden är enligt uppgift delaktiga redan i förstudieskedet. Det framförs att 
det är av vikt att investeringsprojekt är förankrade i verksamheternas behovsbedömning. 
Fastighetschefen har bland annat möten med barn och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen månatligen. Därutöver inkluderas också verksamhetschefer för lokalerna 
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som investeringarna avser i förstudieskedet (exempelvis rektorer). Det framförs att 
samhällsbyggnadsförvaltningen ställer krav på den beställande nämnde/förvaltningen att 
tydligt specificera sina behov.  
En förstudie är enligt uppgift kostsam att genomföra. Det är inte ovanligt att detta uppgår till 1-
1,5 mnkr. Kostnaderna som uppstår för förstudien ska belasta investeringsbudget. Om 
investeringen inte genomförs bär samhällsbyggnadsförvaltningen kostnaderna. Det framförs 
att det därför förs en dialog med kommunfullmäktige om investeringsprojekts genomförbarhet. 
Detta för att säkerställa att det inte genomförs förstudier för projekt vilka sedermera inte 
genomförs. Arbetsgången är däremot inte formaliserad. Det framförs att det förekommit att 
samhällsbyggnadsnämnden genomfört förstudier för projekt som kommunstyrelsen senare 
avbrutit. Samhällsbyggnadsförvaltningen kompenserades då inte för nedlagda kostnader. 
Detta avsåg ett LSS-boende vari kostnaderna för projektet ansågs bli för dyrt att genomföra 
(se mer under 3.3).  Istället genomfördes projektet av en privat utförare som kommunen hyr 
platser av.  
Det saknas fastställda standarder för lokalers utformning.  Uppskattningen av ett 
investeringsprojekts utformning och kostnader bygger istället på ett flertal andra faktorer. Dels 
erfarenhet av tidigare genomförda projekt, dels inhämtad kunskap från andra kommuners 
genomförda projekt. Därtill nyttjas konsulters kompetens för bedömning av kostnader. Likaså 
grundar förvaltningen sina bedömningar på nyckeltal, exempelvis antal kvadratmeter per barn 
och klasstorlekar. Även förändringar i lagkrav eller regelverk påverkar bedömningen av 
lokalbehoven. Kommunen har också tagit del av SKR:s strukturmaterial kring typfastigheter för 
exempelvis förskola.  

Samordning och prioritering 

Kommunstyrelsen är samordnande för ett flertal funktioner för investeringar i egenskap av 
samordnande för budgetprocessen. När en förstudie är upprättad lyfts den i 
budgetberedningen. Det framförs att det under innevarande år har upprättats 
lokalförsörjningsplaner för samtliga förvaltningar. Inom ramen för dessa planer inkluderas 
prioriteringsordning för lokalbehoven. Prioriteringens syfte är att samla upp de initierade 
investeringsprojekten och värdera dessa utifrån dess angelägenhet. Lokalbehoven prioriteras 
på en skala mellan 1-3, vilket ska reflektera angelägenheten av lokalbehovets genomförande. 
Lokalförsörjningsplanerna täcker den nästkommande fyra-årsperioden. Det framgår av intervju 
att prioriteringsskalan inte baseras på definierade förutsättningar så som lagkrav, 
demografiska förändringar eller måluppfyllelse. Prioriteringen baseras på bedömningar mellan 
den beställande nämnden/förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. I slutändan är 
det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är ansvariga för prioritering av vilka 
investeringar som inkluderas i budget. Det framförs dock vara sällsynt förekommande att det 
skulle råda oenighet i vilka investeringsprojekt som ska genomföras.  
Det finns inom kommunen ingen samordnande lokalplanerare. Det framförs att frågan har varit 
uppe för diskussion men bedömningen är att kommunen är för liten för att en sådan funktion 
skulle vara nödvändig. Samordningsuppdraget ligger istället på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Det är tydliggjort i budgetprocessen när investeringsförslag ska inkomma och när anmälningar 
ska genomföras. Redan i de inledande skedena av budgetprocessen upprättas en 
uppskattning av investeringsramens omfattning. Ramens omfattning grundas enligt uppgift på 
hur stora kostnader som kommunen klarar av att bära.  
Baserat på investeringars omfattning och prioritering innefattas de sedermera i förslaget till 
fullmäktige. Beslut om budget innebär också att samhällsbyggnadsnämnden ges uppdrag att 
genomföra investeringarna, varefter upphandlingsunderlag upprättas. Projektledare 
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(exempelvis fastighetschef) upprättar förfrågningsunderlag tillsammans med 
upphandlingsenheten.  
Skulle upphandlingen visa att den av fullmäktige beslutade budgetramen är för liten krävs det 
att samhällsbyggnadsnämnden ansöker om utökad ram. Detta beslut tas av fullmäktige. Det 
framförs i sammanhanget att den föreslagna budgetramen som grundat sig i förstudien 
omfattar en säkerhetsmarginal i syfte att kunna bära kostnader som kan uppstå på grund av 
oförutsägbara förutsättningar alternativt förändringar i beställning.  
Efter genomförd upphandling krävs det ett igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen innan 
projektet kan startas upp.  

Framtida investeringsbehov 

Det framförs att kommunstyrelsen för tillfället arbetar med återhämtningsåtgärder vilka bland 
annat kan kopplas till ett växande investeringsbehov. Kommunen har i närtid inte genomfört 
större investeringar. An intervju framgår att det bland annat finns behov av ett nytt vattenverk 
samt ett omfattande eftersatt underhåll av befintliga fastigheter. Utifrån det växande 
investeringsbehovet anses det nödvändigt att se över hela den ekonomiska processen. 
Kommunen har för 2021 en negativ budget. Målsättningen med översynen som nu genomförs 
är att uppnå en ekonomi i balans med två procents överskott av skatteintäkter och generella 
bidrag.  
I samband med budgetuppstart för 2022 framgår att kommunen anlitade en extern konsult för 
att skapa en gemensam bild av hur beslut om investeringar, resultatnivåer och annat kommer 
att påverka kommunens framtida ekonomiska ställning. Arbetet omfattade en workshop med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Som underlag för diskussionen genomfördes en översyn av 
kommunens ekonomiska förutsättningar. Baserat på kommunens budgeterade 
resultatutveckling framgår att kommunens skuldutveckling förväntas öka med 142 procent 
inkluderat investeringar i särskilt boende (71 procent exklusive investeringar i särskilt boende). 
Enligt summeringen av diskussionerna framgår att ett förslag till nästa steg är att prioritera 
mellan investeringar. Likaså behovet att beakta resultatutveckling och den långsiktiga 
utvecklingen.  
Mot bakgrund av de kommande årens investeringsbehov framförs det finnas ett behov av att 
höja självfinansieringsgraden. Kommunen har i dagsläget ingen målsättning kopplat till 
självfinansieringsgraden. Däremot är det en fråga som belyses för tillfället. Kommunen har ett 
kvarvarande låneutrymme på ca 330 mnkr. 
Det finns inom kommunen ett internhyressystem. Syftet med systemet är att lokalkostnader 
ska belasta de nämnder som också nyttjar lokalerna. Internhyran omfattar huvudsakligen 
kapitalkostnader, drift och underhåll. Samtliga nämnder kompenseras för lokalkostnaderna i 
deras respektive budgetar. Internhyressystemet är inte incitamentbaserat – det saknas 
ekonomiska incitament för en beställande nämnd att minimera sina verksamhetslokaler eller 
verka för kostnadseffektiva lokaler. Det framförs dock i intervju att nämnderna har blivit bättre 
på att tydligt definiera sina behov och att inte vara för frikostiga i sina önskemål.  

3.1.1. Bedömning 
Det är vår bedömning att det är en brist att det inom kommunen inte finns beslutade riktlinjer 
för investeringsprocessen. Trots att det finns ett etablerat arbetssätt för investeringar menar vi 
att avsaknaden av riktlinjer riskerar att skapa ineffektivitet och otydligheter i ansvarsfördelning 
och genomförande. Det saknas exempelvis en tydlighet i kraven på beställande nämnds 
definiering av lokalbehov, ekonomiskt ansvar för kostnader för förstudier vars projekt ej 
genomförs, definiering av genomförandet av prioriteringar och dess koppling till politiska 
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beslut. Det poängteras i flertalet intervjuer att Lessebos kommunorganisation är liten och att 
det finns en god och snabb kommunikation avseende investeringsprojekt. Detta anser vi dock 
inte är en garanti för att säkerställa en effektiv styrning.  
Mot denna bakgrund är det positivt att kommunstyrelsen har gett kommunchef i uppdrag att 
utarbeta förslag till riktlinjer. Vi vill betona vikten av att framtagandet av riktlinjer fullföljs. 

3.2. Uppföljning 
Det finns inga formella krav på återrapportering. På årsbasis ges återrapportering av 
projektavslut för samtliga genomförda projekt, detta i samband med bokslut. Det framförs vid 
intervju att samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt återrapporterar kring projekt till 
nämnden vid varje sammanträde. Kommunstyrelsen informeras vid behov. Detta enligt uppgift 
om det skulle uppstå större underskott i enskilda projekt. Det framförs att det inte finns 
beslutade nivåer över vilka fördyrande omständigheter kräver särskilt godkännande eller 
informering. Detta är en bedömningsfråga från projekt till projekt.  
Det framförs att projektledare har ansvar att flagga om det sker fördyringar av projekt vilka inte 
är möjliga att innefattas i ordinarie budgetram. Detta lyfts till samhällsbyggnadsnämnden. 
Fördyringar i byggskedet kräver enligt uppgift dock inte ett godkännande om utökad ram av 
fullmäktige. Detta resulterar i ett projektunderskott.  
Vid genomfört projekt upprättas en slutredovisning. Denna omfattar främst ekonomisk 
redovisning. Kommunstyrelsen informeras om slutredovisningen. Det framförs att 
slutredovisningarna sällan krävt ytterligare förklaringar eller informering av projektledare.  
Kommunstyrelsen har ställ högre krav på återrapporteringar från de kommunala bolagen. 
Kommunstyrelsen har efterfrågat särskilda redovisningar för projekt som inneburit 
nedskrivningar.  

3.2.1. Bedömning 
Det är vår bedömning att uppföljningen till kommunstyrelsen kan stärkas. Mot bakgrund av att 
budget för investeringsprojekt kan vara omfattande menar vi att kommunstyrelsen mot 
bakgrund av sitt, enligt reglemente, helhetsansvar för kommunens ekonomiska ställning bör 
säkerställa en adekvat återrapportering. Vi grundar denna bedömning särskilt på att det 
saknas tydliggjorda nivåer för vad som är att betecknas vara ”större underskott” i enskilda 
projekt. Att normal återrapportering av pågående projekts ekonomiska utfall endast redovisas 
i samband med årsredovisning menar vi är i underkant sett till kommunstyrelsens uppdrag.  

3.3. Stickprov 
Inom ramen för granskningen har ett stickprov av två lokalinvesteringar genomförts. Baserat 
på de i kommunen färdigställda projekt under 2020 och 2021 valdes följande projekt ut:  

 Härden 8 kommunhus 
 LSS-boende Odengatan 8 

Härden 8 kommunhus 
Projektet avser om- och tillbyggnation av kommunhuset. Projektet har genomförts i tre etapper 
som var och en tilldelats egen budgetram. Av beslut i kommunstyrelsen 2016-03-08 framgår 
att den tidigare tekniska förvaltningen utarbetade ett förslag avseende en hållbar lösning på 
lokalbehovet för kommunhuset. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 400 tkr till tekniska 
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förvaltningen för framtagande av förfrågningsunderlag. Det framgår av beslutet att om- och 
tillbyggnationen kommer att finansieras med såväl en projektspecifik budget som 
underhållsmedel.  
Av kommunstyrelsens protokoll 2017-11-28 framgår att syftet med etapp 1 var att bygga 
ändamålsenliga lokaler för socialförvaltningen. Detta innefattar egen reception, samtals- och 
mötesrum, handikappanpassad toalett och väntrum. Det framgår av beslutet att flera enheter 
från socialen varit medverkande samt att synpunkter inhämtats från arbetsmiljöverket, 
skyddsombud och avdelningschefer. Etapp 2 avser ombyggnation av socialkontorets 
administrativa lokaler. Etapp 3 avser ombyggnation av kommunhusets övre plan vilket 
inkluderar renovering och byte av fönster. Fönsterbyte avser även bottenplan. 
Igångsättningstillstånd finns för samtliga etapper.   
 

 Budget Utfall Avvikelse Procentuell 
avvikelse 

Härden 8 
Kommunhus 

25,2 miljoner kr  25,6 miljoner kr -400 tusen kr -1,6 % 

 
Det har för projektet upprättats en slutredovisning. Av slutredovisningen framgår att projektets 
pågått sedan 2016. Den totala budgetramen uppgår till 25,2 mnkr. Enligt slutredovisningen 
uppgick kostnaderna till 25,6 mnkr. Således uppvisade projektet ett underskott på 400 tkr. 
Underskottet motsvarar 1,6 procent av den totala budgetramen. Enligt kommentarerna till 
slutredovisningen framgår att projektet uppvisat negativa avvikelser för etapperna 1 och 2 samt 
för inventarier vars kostnader var högre än initial budget. Utfallet för etapp 3 uppvisade ett 
positivt utfall.  

LSS-boende Odengatan 8 
Projektet avser ombyggnation av fyra SoL-lägenheter och sex LSS-lägenheter samt tillhörande 
personalutrymmen. Lokalerna ägs av Lessebohus AB. Enligt ärendebeskrivning, tillhörande 
beslut i kommunstyrelsen 2018-03-06, framgår att ärendet tidigare återremitterats från 
kommunstyrelsen till kultur-, fritid- och tekniska nämnden vilket då avsåg nybyggnation. Av 
intervju framkommer att nybyggnationen avbröts på grund av att inkomna anbud var högre än 
budgetramen för projektet. Enligt kalkyl skulle nybyggnation uppgå till ca 35 mnkr. Beslut 
fattades att istället projektera för ombyggnad av befintliga lokaler.  
 
Det framgår av kommunstyrelsens beslut att det genomförts en utredning av befintliga lokaler 
av vilken det framgår att det är möjlighet att skapa 10 lägenheter samt tre korttidsboenderum 
inom befintliga lokaler på Odengatan 8. Renoveringen kräver brandskyddsåtgärder samt 
allmän renovering av ytskikt med mera. Kostnadsbedömningen uppgick då till 10 mnkr. En 
behovsbedömning har inkommit där det tydliggörs ett behov av sex LSS-bostäder, fyra SoL-
bostäder och tre korttidsboendeplatser. Därtill har brandskyddsbeskrivning med tillhörande 
ritningar inkommit.  
 

 Budget Utfall Avvikelse Procentuell 
avvikelse 

LSS-boende 
Odengatan 8 

25,3 miljoner kr  25,0 miljoner kr +363 tusen kr +1,4 % 

 
En delredovisning för projektet har upprättats. Av denna framgår att total budget för projektet 
uppgick till 25,3 mnkr. Utfallet uppgår till ca 25 mnkr. Projektet har hittills uppvisat ett positivt 
utfall på 363 tkr. Av delredovisningen framgår under avvikelser att fastigheter skrevs ner med 
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4,1 mnkr efter inköpet. Projekteringskostnader för planerad nybyggnad 2016-17 har 
utrangerats till ett belopp av 1,1 mnkr. Det återstår att renovera ett trapphus.  

3.3.1. Bedömning 
Det är en försvårande omständighet att det saknas beslutade riktlinjer i bedömningen av 
stickprov. Det är därför inte möjligt att följa om investeringarna följt rutinerna för 
genomförandet.  
 
Avseende LSS-boendet framkommer från inkomna underlag att denna omfattar en 
behovsbedömning om LSS- och SoL-bostäder samt korttidsboendeplatser. Det saknas dock 
en initial kostnadskalkyl som tydliggör förväntade kostnader. Av kommunstyrelsebeslut 
framgår en uppskattning på 10 mnkr. Det framgår inte vad denna kalkyl grundar sig på eller 
vad som ingår.  
 
Avseende ombyggnation av kommunhuset saknas behovsbedömning, förkalkyl och/eller 
förstudie som helhet i underlagen. Det är således inte möjligt att bedöma huruvida 
investeringen motsvarade förväntningarna eller ekonomisk plan för de färdigställda lokalerna.  
 
Vi noterar av protokoll att kommunstyrelsen beviljat medel och igångsättningstillstånd för båda 
projekten. Av de ekonomiska slut- respektive delredovisningarna framgår att projekten i allt 
väsentligt färdigställts inom ramen för beslutad budget. Det är däremot en svaghet att 
kommunen inte har kunnat presentera tillräckliga underlag för att möjliggöra en heltäckande 
kontroll av investeringarna.  
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4. Sammanfattande bedömning 
Det är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen av 
investeringsprocessen. Mot bakgrund av kommunens växande investeringsbehov och 
ekonomiska återhämtningsåtgärder är det av vikt att det finns en tydlighet i prioriteringen och 
planeringen av kommande investeringar. Det är en brist att det saknas formaliserade 
styrdokument vilka tydliggör ansvar, befogenheter och processbeskrivningar. Vi anser därtill 
att kommunstyrelsen bör stärka den kontinuerliga återrapporteringen av pågående projekt. 
Detta för att säkerställa styrelsens helhetsansvar för kommunens ekonomiska ställning i 
enlighet med reglementet.  
 

Revisionsfrågor Svar 
Finns en klargjord 
beslutsprocess för 
investeringar? 
 

Nej. Det finns ett etablerat arbetssätt men det saknas riktlinjer 
för investeringsprocess.  

Finns det tydliggjort vilka 
investeringar som ska 
prioriteras och som utgår från 
politiska mål/beslut? 
 

Delvis. Det finns upprättade lokalbehovsplaner vilka omfattar en 
prioriteringsvärdering. Det är dock inte definierat hur vad som 
utgör grund för prioriteringsbedömning. Prioriteringen har ingen 
direkt koppling till politiska mål/beslut.  

Finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning? 
 
 

Delvis. Budgetprocessen och reglemente definierar i viss mån 
ansvarsfördelningen för beslut om investeringsbudget och 
genomförande. Ansvarsfördelningen för processen som helhet 
kan trots detta tydliggöras ytterligare i riktlinjer för investeringar.  

Finns tillräckliga 
beslutsunderlag/kalkyler? 
 

Nej. Vi har som del av stickprovskontrollen efterfrågat 
beslutsunderlag i form av förstudier eller utredningar men detta 
har ej inkommit.  

Sker genomförandet i enlighet 
med ursprungligt 
beslut/investeringsplan? 
 

Ja. Mot bakgrund av stickprovskontrollen menar vi att 
avvikelserna ligger inom ramen för vad som kan förväntas i 
förhållande till ursprungligt beslut.  

Hanteras eventuellt befarade 
överskridande av 
investeringsbudgeten i enlighet 
med reglerna? 
 

Det är inte definierat hur underskott i investeringsprojekt ska 
hanteras. Det framgår av intervju att större underskott ska lyftas 
med kommunstyrelsen. Det är dock inte tydliggjort vad större 
underskott är.  

Sker en systematisk 
uppföljning av genomförda 
investeringar och 
återrapportering till berörd 
nämnd/styrelse?  
 

Delvis. Samhällsbyggnadsnämnden får kontinuerlig 
återrapportering av projektens ekonomiska utfall. 
Kommunstyrelsen återrapporteras som regel endast en gång 
per år alternativt vid större avvikelser, vars omfattning som 
tidigare nämnts inte är definierat.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Fatta beslut om styrdokument för investeringsprocessen.  

 Tydliggöra prioriteringsordningen för investeringar.  

 Stärka uppföljningen av investeringsprojekt och definiera vad som är att betrakta som 
”stora avvikelser”.  
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Lessebo den 20 Augusti 2021 

 

Linus Aldefors    David Maxe 
EY    EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 
 
 
Intervjuade funktioner: 
 Kommunchef 
 Ekonomichef 
 Förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Fastighetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
Dokument: 
 Kommunstyrelsens reglemente 
 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
 Uppföljning av internkontrollplan 2020 
 Lokalbehovsplaner  
 Budget 2021 och plan 2022-2024 
 Övergripande ekonomi – Budgetuppstart 2022 och plan 2023-2025 
 Finanslogik – Förutsättningsutredning för workshop 
 Lista över samtliga investeringsprojekt 2020-2021 
 Stickprovsdokumentation 

o Protokoll Kommunstyrelsen 
o Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 
o Ekonomiska slut- och delredovisningar  
o Konsultbeskrivningar och ritningar 
o Behovsbedömningar  

 
 

100



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 154 Dnr 2021/318- 
 

Riktlinjer för investeringsprocessen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta ”Riktlinjer 
för investeringsprocessen”. 

 
Ärendebeskrivning 
Under 2021 har revisorerna mot bakgrund av risk- och 
väsentlighetsanalys identifierat investeringsprocessen som ett 
väsentligt område. Revisorerna har granskat att styrning och 
uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt. 
Parallellt med detta har även kommunstyrelsen utsett 
investeringsprocessen som ett granskningsområde gällande intern 
kontroll. 
 
Både revisorerna och kommunstyrelsen har kommit fram till att 
styrningen av investeringsprocessen behöver stärkas. Därför har 
kommunledningsförvaltningen tagit fram dokumentet ”Riktlinjer för 
investeringsprocessen” som tydliggöra budgetering, redovisning och 
ekonomi gällande investeringar. 
 
Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-13 
Förslag till riktlinjer 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-13

 

 
 
 
 
 

Investeringsprocessen 
 
Förslag till beslut 
Anta ”Riktlinjer för investeringsprocessen”. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2021 har revisorerna mot bakgrund av risk- och 
väsentlighetsanalys identifierat investeringsprocessen som ett 
väsentligt område. Revisorerna har granskat att styrning och 
uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt 
sätt. Parallellt med detta har även kommunstyrelsen utsett 
investeringsprocessen som ett granskningsområde gällande intern 
kontroll. 

Både revisorerna och kommunstyrelsen har kommit fram till att 
styrningen av investeringsprocessen behöver stärkas. Därför har 
kommunledningsförvaltningen tagit fram dokumentet ”Riktlinjer 
för investeringsprocessen” som tydliggöra budgetering, 
redovisning och ekonomi gällande investeringar. 

 
Bakgrund 
Det åligger kommunen att planera verksamheten utifrån de 
framtida behov och förändringar som sker. Nämnderna ska inom 
sitt respektive verksamhetsområde tillse att investeringar planeras 
och genomförs i enlighet med fastställt beslut. De ökade kraven 
berör kommunens investeringar i hög grad, då prioriteringen av 
vilka satsningar som ska göras är strategiskt viktigt för att 
möjliggöra kommunens mål för verksamheten. 
Investeringar påverkar kommunens ekonomi under många år 
framåt. Således är det av vikt att styrningen, redovisningen och 
uppföljningen av investeringarna fungerar väl för att säkerställa att 
rätt prioriteringar görs samt att investeringsprocessen är 
organiserad på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 
 
 
Beslutet skickas till 
Lessebo kommuns revisorer. 

 

Christina Nyquist 
Kommunchef  Förvaltning 
 
Bilagor: ”Riktlinjer för investeringsprocessen” 
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INLEDNING 
Det åligger kommunen att planera verksamheten utifrån framtida behov och förändringar. 
Nämnderna ska i detta avseende inom sitt respektive verksamhetsområde tillse att 
investeringar planeras och genomförs i enlighet med fastställt beslut. De ökade kraven berör 
kommunens investeringar i hög grad, då prioriteringen av vilka satsningar som ska göras är 
strategiskt viktigt för att möjliggöra kommunens mål för verksamheten. 

Investeringar påverkar kommunens ekonomi under många år fram över. Således är det av vikt 
att styrningen, redovisningen och uppföljningen av investeringarna fungerar väl för att 
säkerställa att rätt prioriteringar görs samt att investeringsprocessen är organiserad på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt. Det är även av vikt att hanteringen säkerställer en god 
ekonomisk hushållning samt att investeringsplaneringen utgår från vilket investeringsutrymme 
som kommunen har att förhålla sig till.  

 

Kommunallagens 6 kap 1 § redogör för kommunstyrelsens uppgifter. Där framgår att 
kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. 
Därutöver framgår av 11 § att kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Därtill får styrelsen, enligt 12 §, från övriga 
nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in yttrande och upplysningar som 
behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter.  

 

Riktlinjerna gäller kommunens förvaltningar och helägda bolag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105



4  

SYFTE 
Investeringsriktlinjernas syfte är att skapa en för kommunen enhetlig ram för handläggning, 
budgetering, beslutsfattande och redovisning av anläggningstillgångar (investeringar) samt 
att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och det samlade resursutnyttjandet. 
Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i 
arbetsprocessen.  
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INVESTERINGSPROCESSEN 
Investeringsbehov kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av 
en investering eller en anskaffning, men behov kan också uppstå övergripande utifrån 
strategiska investeringar. Ibland måste investeringar eller anskaffningar också genomföras på 
grund av lagkrav. För att möjliggöra tid för inarbetning i andra övergripande 
planeringsprocesser samt för övergripande nödvändiga prioriteringar är det av största vikt att 
investeringsbehov signaleras så tidigt som möjligt. Kommunfullmäktige fastställer 
investeringsramar för kommande budgetår samt de fyra efterföljande planeringsåren. Den 
totala investeringsramen avgörs av de finansiella målen. 

 

 

BUDGETERING AV INVESTERINGAR 

 

Behov 
I investeringsbudgeten upptas anskaffning av anläggningstillgång. Som anläggningstillgång 
räknas tillgång som har en ekonomisk livslängd om minst tre år. Det skall finnas en 5-årig 
investeringsplan. Kommunens grundläggande nivå för investeringsramens storlek grundar sig 
på summan av kommunens resultat och avskrivning. Nämnden/styrelsen och helägt bolag 
ska precisera behovet av investeringen. För investeringar över 3 mkr ska en förstudie och 
investeringskalkyl göras. Alla investeringsprojekt beslutas av kommunfullmäktige i samband 
med budget. 
 
 
Utredning 
Eftersom investeringsbesluten är av stor långsiktig betydelse för kommunen, är det viktigt att 
besluten fattas på väl genomarbetade underlag, bland annat för att minska risken för 
felinvesteringar. I budgetdirektivet beslutar budgetberedningen om nämnden får i uppdrag 
att utreda/bereda de förslag som lagts eller om de avslås. För helägda kommunala bolag förs 
en dialog mellan ägarutskottet/rådet och bolagsstyrelsen inför investeringar över 10 miljoner 
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kronor. Om förslaget ska utredas ska det beslutsunderlag som tas fram av nämnden/styrelsen 
innehålla följande delar:  

 Investeringens mål och syfte  
 Investeringsbelopp  
 Tidsplan  
 Driftskonsekvenser  
 Risker och osäkerhetsfaktorer  
 Konsekvensbeskrivning för utebliven investering 
 Standard för fastigheten/lokalen och inventarier 

 
Fastighetsenheten ansvarar för alla investeringar i fastigheter och alla förändringsförslag som 
gäller fastigheter hanteras av dem. Här krävs ett aktivt samråd mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och verksamheterna men det är samhällsförvaltningen som 
ansvarar för att ta fram beslutsunderlag enligt ovan när det gäller alla fastigheter/lokaler. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och verksamheterna gör samtidigt en prioriteringsordning 
gällande fastighets- och lokalbehovet. 
För övriga investeringar i VA, Gata, Park, inventarier ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen 
för att ta fram beslutsunderlag. När beslutsunderlagen är framtagna så sammanställer 
ekonomiavdelningen ett förslag till investeringsplan för hela kommunen till 
budgetberedningen. Sammanställningen kompletteras med finansiell analys och tidplan för 
upphandling. I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts 
resultatpåverkan inarbetas fullt ut i resultatbudgeten. Förutom den tillkommande 
kapitalkostnaden ska även hänsyn tas till investeringens effekt på driftskostnaderna. För 
investeringar som är komponentindelade beräknas de budgeterade kapitalkostnaderna enligt 
schablon årligen framräknad av ekonomiavdelningen. 
 
Beslut 
Varje nämnd och styrelse erhåller investeringsramar för hela planeringsperioden 1+4 år samt 
ett inriktningsbeslut för 5 år i samband med att kommunfullmäktige fastställer årets budget. 
Förslag till investeringsramen hanteras i samband med budgetberedningen, 
kommunfullmäktige fastställer den slutliga ramen. Nämnd/kommunstyrelse har inte 
möjlighet att fatta beslut om att omdisponera ramen inom respektive nämnd/styrelse.  
Helägda bolag tar investeringsramar för hela planeringsperioden 1+ 4 år samt ett 
inriktningsbeslut för 5 år i samverkan med ägarutskottet/rådet. 
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REDOVISNINGAR AV INVESTERINGAR 

 

Projektstart 
När Lessebo kommun har beslutat att upphandling ska inledas kontaktar projektledaren 
inköpsavdelningen. Inköpsavdelningen beslutar om vilken upphandlingslagstiftning som ska 
tillämpas, LOU, LUF, LUK eller LOV. Därefter väljs upphandlingsförfarande baserat den 
upphandlingslagstiftning som ska tillämpas.  
 
Innan upphandling inleds gällande större investeringar ska beslut fattas om vilken 
entreprenadform som ska gälla. 
 
Vid projektstart ska blankett ”Anmälan om projektstart, investeringsprojekt” fyllas i och 
lämnas till ekonomiavdelningen med de underlag som behövs för att registrera projektet i 
ekonomisystemet samt lägga upp det i anläggningsregistret. På blanketten ska bland annat 
anges projektbeskrivning, komponentindelning, konteringar för kapitalkostnader. Om 
projektets totala utgifter överstiger 3 mkr ska anmälan kompletteras med en tidplan för 
projektets för utbetalningar. 
Investeringsprojekt över 10 mkr kräver ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen. För 
helägda bolag krävs en dialog mellan bolaget och ägarutskottet/rådet.  
 
 
Uppföljning 
Varje nämnd/kommunstyrelse svarar för att uppföljning och återrapportering av samtliga 
investeringsprojekt görs till kommunstyrelsen vid delårsrapport och vid årsbokslut. Eventuella 
avvikelser mot gällande budget rapporteras löpande under året i månadsuppföljningarna. 
Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras och kommenteras med 
förslag till åtgärdsplan samt beslutas av kommunstyrelsen. Vid behov ska utbetalningsplanen 
revideras. Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande. Överskott på 
ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt per 
automatik utan en omdisponering ska beslutas av kommunfullmäktige. 
Helägda bolag ger ägarutskottet/rådet samma redovisning vid delårsrapport och vid 
årsbokslut. 
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Slutredovisning 
När investeringsprojektet är färdigställt ska en slutredovisning av projektet göras på blankett 
”Slutredovisning investeringsprojekt”. På blanketten ska det ekonomiska utfallet och 
projekttiden redovisas och eventuella avvikelser från budget ska kommenteras. 
Slutredovisade projekt ska delges Kommunstyrelsen i samband med delårsrapport och/eller 
årsbokslut. Helägda bolag ska redovisa detsamma till ägarutskottet/rådet. 
 
 
Fem år efter godkänd slutbesiktning  
Vid nyproduktion och större underhållsåtgärder där driftskostnaden påverkas väsentligt ska 
det efter fem år göras en uppföljning på kalkylen gällande driftskostnader exempelvis 
energiförbrukning och övriga driftskostnader. Uppföljning av investeringen efter fem år gäller 
investeringar som överstiger 10 mkr. 
 
 

EKONOMI 

 
Budget 
Investeringskalkylen kompletteras med finansiell analys. I samband med 
investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas fullt ut i 
resultatbudgeten. Förutom den tillkommande kapitalkostnaden ska även hänsyn tas till 
investeringens effekt på driftskostnaderna. För investeringar som är komponentindelade 
beräknas de budgeterade kapitalkostnaderna enligt schablon årligen framräknad av 
ekonomiavdelningen. 
 
Självfinansiering 

Investeringsnivåerna bör anpassas till utrymmet för egenfinansiering (årets resultat + 
avskrivningar). På lång sikt är det rimligt att kommunen självfinansierar sina 
skattefinansierade investeringar, så att en långsiktigt ökad låneskuld kan undvikas. 

 

Det är att föredra att mäta självfinansieringsgraden över en rullande tidsperiod på förslagsvis 
fem år eftersom det finns variationer i investeringsbehoven mellan olika år. 

 
Internhyressystem 

Internhyressystemet reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst avseende 
verksamhetslokaler. Syftet med systemet är att uppnå kostnadsmedvetenhet, kontinuitet 
och transparens.  
Systemet ska säkra: 
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- att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde bevaras,  
- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas med hög kostnadseffektivitet,  
- bidra till ett ökat kostnadsmedvetande,  
- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet vid lokalanpassning i såväl egna 
som inhyrda lokaler,  
- bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster.  
Den värdebevarande aspekten tillgodoses genom att planerat underhåll ingår i hyran. 
Dessutom ingår s.k. ägarrelaterade investeringar dvs. investeringar som föranleds av 
fastighetsägarens krav på förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav och 
liknande. 
 
Ingående hyreskomponenter i egna fastigheter  
Hyran sätts samman av ett antal olika hyreskomponenter som beräknas enligt följande 
principer. 

 Kapitalkostnad: Utgörs av avskrivning och internränta på avstämningsårets 
ingående balans. Kapitalkostnad för eventuella investeringar under 
avstämningsåret tillkommer.  

 Kostnader för mediaförbrukning: Beräknas enligt nyckeltal för nya objekt.  
 Kostnader för fastighetsskötsel och sophämtning/återvinning.  
 Planerat underhåll: Beräknas enligt nyckeltal för nya objekt.  
 Lokalförbättringsmedel: Lokalförbättringsmedel ska täcka kostnader för mindre 

förbättringar som förorsakas av myndighetskrav eller ändrad lagstiftning.  
 Försäkringspremier ingår i hyran med ett belopp som motsvarar avstämningsårets 

självkostnad.  
 Fastighetsskatt/fastighetsavgift: Beräknas enligt av skattemyndigheten upprättade 

riktlinjer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 155 Dnr 2020/34-1.5.2 
 

Återrapportering av genomförda 
åtgärder, kommunstyrelsens intern 
kontroll 2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen notera genomförda 
åtgärder med anledning av intern kontroll 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tar årligen fram en intern kontrollplan för 
kommande år i enlighet med anvisningar för intern kontroll. 
Utgångspunkten är att göra en risk- och väsentlighetsanalys. Intern 
kontroll för 2020 visade några brister som ska åtgärdas och 
kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 att kommunchefen skulle 
återkomma senast 2021-10-05 med genomarbetade rutiner. 
 
Kommunchefen har sammanställt en tjänsteskrivelse med de åtgärder 
som vidtagits i enlighet med kommunstyrelsens beslut.  
 
Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-13 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11 § 104 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-13

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Uppföljning av intern kontroll för 
kommunstyrelsen 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar genomförda åtgärder med anledning av 
intern kontroll 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomi 
Risk: Brister i leverantörsrutinen. 
Åtgärd: Nytt attestreglemente är beslutat i kommunstyrelsen. 
Attestreglementet reglerar både rutiner gällande beslutsattest av 
egna kostnader och rutiner för hantering av tjänstekort. 
 

Risk: Risk vid investeringar 
Åtgärd: Riktlinjer för investeringsprocessen är beslutad i 
kommunstyrelsen. Riktlinjerna tydliggör investeringsprocessen 
gällande budget, redovisning och ekonomi 
 
 
Personal 
Risk: Att vi inte säkerställer personalförsörjningen med rätt 
kompetens. 
Åtgärd: HR-avdelningen tillsammans med HUL kravställer Visam 
så att modulen personalomsättning går att följa upp. 
En förstudie för kompetensportal är framtagen samt medel i 
budget kommer att avsättas till en kompetensplattform 2022. 
 
 
Upphandling/inköp 
Risk: Att inköp inte sker enligt avtal 
Åtgärd: Inköp har vid flertal utbildningstillfällen av beställare för 
Marknadsplatsen under 2021 inlett med att ha en kortare  
information om LOU och i några fall även LUF.   
Information om upphandlingar och inköp på Komin har 
uppdaterats. 

Informationshanteringsplanen VerkSAM antagen KS 2021-01-14.  
Inköp och Försäljning med underliggande stycken  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-13

 

har reviderats vad det gäller rutiner och vad som ska diarieföras i 
upphandlingar och i vilket skede.  

Marknadsplatsen sattes i drift 2020-12-14. Utbildning av 
användare görs löpande. Marknadsplatsen ger möjlighet att styra 
vilka produkter som görs beställningsbara. 
 
Inyett används frekvent av Inköpsavdelningen för att mäta 
avtalstrohet. Det återstår att identifiera avtalade 
leverantörer/entreprenörer i systemet.  
I nuläget är volymvärdet ca 75% leverantörer/entreprenörer med 
identifierade avtal. Bedömningen är att 90 – 95% av volymvärdet 
är identifierade som leverantörer/entreprenörer med avtal vid 
årsskiftet 2021 – 2022. 
 
 
Risk: Risk för jäv, mutor och oegentligheter 
Åtgärd: HR-avdelningen har tagit fram handlingsplan för jäv, 
mutor och oegentligheter som ska behandlas i personalutskottet. 
Rutinerna ska förtydligas i personalhandboken efter det att rutinen 
är antagen av kommunstyrelsen. 
Utbildning har genomförts på en chefsdag gällande mutor och 
bestickning. 
 
Övergripande 
Risk: Risk att uppsiktsplikten inte genomförs enligt 
kommunallagen. 
Åtgärd: En utredning är genomförd gällande bolagsstrukturen i 
Lessebo kommun. Förslag till beslut i kommunstyrelsen är 
genomförd 2021-09-07. Beslut kommer att tas i 
kommunfullmäktige 2021-09-20 gällande hur styrningen av hel- 
och majoritetsägda bolag ska hanteras. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ta årligen fram en intern kontrollplan för 
kommande år i enlighet med anvisningar för intern kontroll. 
Utgångspunkten är att göra en risk- och väsentlighetsanalys. 
Intern kontroll för 2020 visade några brister som ska åtgärdas. 
 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-11

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 104 Dnr 2020/34-1.5.2 
 

Uppföljning av intern kontroll 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Notera informationen till protokollet.  
2. Kommunchefen återkommer senast 2021-10-05 med 

genomarbetade rutiner. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt anvisningar för intern kontroll ska föregående års genomförda 
internkontroll redovisas i början av året. Samtliga kontrollmoment 
har genomförts, en sammanfattning har redovisats i 
kommunstyrelsen 2021-02-09.  
 
I några av kontrollmomenten har brister uppmärksammats.  
Kommunstyrelsen ska enligt beslut ha en återkoppling senast 2021-
05-11 gällande vilka åtgärder som är vidtagna. Tjänsteskrivelsen 
beskriver åtgärder som påbörjats, men det krävs mer tid för 
verkställande av rutiner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-09 § 20 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-27 § 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Personalutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-22

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 28 Dnr 2021/329- 
 

Medarbetarskapspolicy 
 
Beslut 
Personalutskottet föreslår KS att anta medarbetarskapspolicyn. 
 
 
Ärendebeskrivning 
För att kunna arbeta tillitsbaserat och därmed skapa en god grund för 
ett engagerat och delaktigt medarbetarskap krävs det, förutom kring 
ledarskapet, ett tillitsbaserat medarbetarskap. Tillit är ett ömsesidigt 
begrepp och för att delaktighet och engagemang ska finnas krävs en 
kultur med högt i tak och trivsel där alla är medvetna om vad som 
ingår i deras uppdrag samt allmänna åligganden i övrigt.    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-15

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Medarbetarskapspolicy 
 
Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslå KS att besluta om 
medarbetarskapspolicy. 
 
Ärendebeskrivning 
För att kunna arbeta tillitsbaserat och därmed skapa en god grund 
för ett engagerat och delaktigt medarbetarskap krävs det, förutom 
kring ledarskapet, ett tillitsbaserat medarbetarskap. Tillit är ett 
ömsesidigt begrepp och för att delaktighet och engagemang ska 
finnas krävs en kultur med högt i tak och trivsel där alla är 
medvetna om vad som ingår i deras uppdrag samt allmänna 
åligganden i övrigt.    
 
  

 
 
Bakgrund 
När varje medarbetare ses som en viktig resurs ges bästa 
förutsättningar för medarbetarna att trivas. Detta främjar 
arbetsmiljön och skapar engagerade, tillitsfulla och lojala 
medarbetare vilket ger en bättre service till medborgarna. Policyn 
innehåller delar som tydliggör de rättigheter och skyldigheter man 
har som medarbetare i Lessebo kommun. Policyn genomsyras av 
värdegrunden och sammanfattar arbetsmiljö- löne- 
kompetensutvecklings – och diskrimineringspolicyn.   
 
 
Konsekvenser 
Medarbetarskapet kommer att tydliggöras och varje medarbetare 
medvetandegörs om vilka rättigheter och skyldigheter som följer 
med anställningen i Lessebo kommun. Inflytande och delaktighet 
kommer att främjas inom ramen för de mål som är uppsatta för 
verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
Medarbetarskapspolicy 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-15

 

 

 
 
Annika Roos Jansson 
HR-avdelning 
 
 
Bilagor 
Medarbetarskapspolicy 
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Medarbetarpolicy
I Lessebo kommun

Antagen: 

Datum:
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Inledning 
 
 
Lessebo kommuns medarbetarpolicy ska fungera som ett stöd för dig som 
medarbetare i kommunen. Den ska ge dig vägledning i vilka rättigheter 
och möjligheter du har som anställd men också en vägledning i vilka 
skyldigheter och vilket ansvar du har. Du får även en beskrivning av vilka 
förväntningar och krav du kan ha på din chef samt på Lessebo kommun 
som arbetsgivare. 

Medarbetarpolicyn riktar sig till samtliga personalgrupper inom alla 
Lessebo kommuns verksamheter.  

Tänk på att medarbetarpolicyn beskriver kommunens värderingar och 
förhållningssätt. Policyn tar upp olika fokusområden inom 
medarbetarskapet så som jämställdhet- och mångfald, arbetsmiljö och 
hälsa och möjlighet till utveckling. Dessa områden regleras inom andra 
styrdokument inom kommunens arbetsmiljö-, diskriminering-, löne- och 
kompetensutvecklingspolicy.  

I vår medarbetarpolicy får du till exempel en beskrivning på hur du ska 
bemöta kollegor och andra personer du möter i ditt arbete och hur du ska 
förhålla dig till Lessebo kommuns värdegrund och mål. Om detta kan du 
således läsa mer om i Lessebo kommuns arbetsmiljö- och 
diskrimineringspolicy.  

De grundläggande bestämmelserna i anställningsförhållandet regleras 
vidare i lagar och avtal.  

 

Värdegrund  
 
 
Som medarbetare i Lessebo kommun ska du arbeta efter kommunens 
värdegrund: 
 
 

”Ansvar, respekt, tillit, tydlighet och utveckling.” 
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I dessa ledord finns det åtagande både för Lessebo kommun som 
arbetsgivare men också för dig som medarbetare och för dig som chef.  

Samtliga av dessa ledord ska genomsyra medarbetarpolicyns alla 
fokusområden.   

Värdegrunden ska hjälpa oss och förena oss att skapa ett bra 
förhållningssätt till oss själva och till våra medborgare. Någon slags 
gemensam etisk kompass behöver vi ha för att kunna samarbeta på ett bra 
sätt och därmed ge våra medborgare god service och ett bra bemötande. 
När den etiska riktningen blir tydlig och uttalad kan tillit och trygghet 
skapas. När vi står på samma grundpelare, i form av värderingar minskar 
risken för missförstånd och arbetsmiljön blir mer stabil och lugn  
– Christina Nyquist, kommunchef. 

Materialet i foldern Värdegrund i Lessebo kommun är tänkt att fungera 
som ett arbetsmaterial under samtal om vår värdegrund. 

Här finns de olika byggstenarna i värdegrunden beskrivna. Du finner också 
frågor att fundera kring och ta ställning till. Vad innebär värdegrunden på 
din arbetsplats? Hur kan du och dina kollegor arbeta efter värdegrunden 
och hur tolkar ni dess innehåll? 

Målet är att alla ska känna igen sig i värdegrunden och vara väl medveten 
om vad den står för. Värdegrunden är uppbyggd av ledord för alla som 
arbetar i Lessebo kommun och är tänkt att fungera som stöd för att vi ska 
känna oss trygga i vår arbetsvardag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställd i Lessebo kommun 

Ansvar

Respekt 

Tillit

Tydlighet

Utveckling
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Du är anställd i Lessebo kommun och har där med fått ett uppdrag att 
utföra de arbetsuppgifter som finns inom ramen för din befattning. Utöver 
dessa arbetsuppgifter finns det en vidare skyldighet att exempelvis 
vikariera för en annan medarbetare, vara lojal mot arbetsgivaren och följa 
fattade beslut, samarbeta med både arbetskamrater och arbetsledare, byta 
schema samt introducera nya arbetskamrater. 

Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och du som anställd 
ska stå till arbetsgivarens förfogande.  

Som chef har du vidare en viktig uppgift att klargöra verksamhetens mål 
för dina medarbetare och att leda och fördela arbetet så att de kan utföra 
de uppgifter som krävs för att nå målen. Du ansvar som chef även för att 
tillhandahålla olika anställningsförmåner samt vara lojal mot arbetstagaren. 

Som chef ansvarar du för en god arbetsmiljö och ger de rätta 
förutsättningarna till dina medarbetare så att de kan göra ett bra arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representant för Lessebo kommun 
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Du är en representant för Lessebo kommun. Detta innebär att du 
företräder kommunen utåt mot externa parter och på det sätt du agerar 
bidrar du till den bild dessa parter får av kommunen. Som medarbetare i 
Lessebo kommun ska du agera på ett professionellt och serviceinriktat sätt.  
 

… med kommuninvånarna i fokus 
 

Lessebo kommuns arbete går ut på att dagligen leverera god service till 
kommunens invånare inom ett antal olika områden, där ibland skola, 
barnomsorg, äldreomsorg, måltid, bygg- och miljö och fritid. Gemensamt 
för alla dessa verksamheter är att ge Lessebo kommuns invånare service av 
hög kvalitet.  

För att Lessebo kommun ska kunna tillhandahålla medborgarnytta på ett 
effektivt sätt och välfärdstjänster med hög kvalitet ställs det krav på dig 
som medarbetare. Det krävs att du som medarbetare är motiverad, 
engagerad och ansvarstagande i ditt arbete.  

Varje medarbetare är unik och har en betydelsefull roll inom vår 
verksamhet. Tillsammans gör vi Lessebo kommun till en attraktiv kommun 
och arbetsplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för dig som anställd 
 
 
I Lessebo kommun ska det vara möjligt för dig att påverka din arbetstid 
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med beaktande av verksamheternas behov och det arbetstidsavtal som är 
fastställt. Som anställd har du samtidigt skyldighet att passa tider och 
arbeta efter fastställt schema.  

Om behov föreligger inom verksamheten är du skyldig att arbeta utöver 
fastställt schema, vikariera för annan kollega, förskjuta arbetstiden samt 
fullgöra jour och beredskap. Övertid och mertid ska vidare alltid vara 
beordrad av din chef.  

Som anställd i Lessebo kommun ska du rapportera din arbetade tid, din 
ledighet och din frånvaro enligt de fastställda regler och rutiner som finns i 
kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan och delaktighet 
 
 
I Lessebo kommun är det viktigt med en öppen kommunikation och 
dialog. Samverkan bygger på en övertygelse om att alla kan och vill bidra 
till verksamhetens utveckling. När samverkan fungerar bra förs 
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kontinuerligt en gemensam dialog mellan chefer, medarbetare och 
fackliga företrädare.  

Om våra beslut föregås av en bra dialog, förslag från alla berörda och en 
önskan om att nå samsyn före beslut förbättrar vi vår verksamhet och vår 
förmåga att hantera förändring och utveckling.  

Genom en bra dialog har vi en chans att ta tillvara allas olika kompetens, 
kreativitet och engagemang. 
 
 

Som arbetsgivare innebär detta att… 

- vi genom dialog inom organisationen säkerställer att samtliga anställda får 
möjlighet till delaktighet och inflytande.  

- vi ansvarar för att skapa goda förutsättningar för ett bra samtalsklimat. 

 
Som medarbetare innebär detta att… 

- du har ett ansvar att vara delaktig och medverka i en bra dialog i syfte att 
utveckla verksamheten. 

- du deltar och är aktiv i verksamhetens arbetsplatsträffar. 

 
Som chef innebär detta att… 

- du genom ditt ledarskap skapar dialog, öppenhet och samverkan mellan de 
olika parterna i verksamheten. 

- du ansvarar för att medarbetare ges chansen till inflytande och delaktighet 
när det kommer till verksamhetens utveckling. 

- du ser till att det varje månad finns möjlighet till en arbetsplatsträff för 
relevanta frågor. 

 

 

 

 

 

Jämställdhet och mångfald 
 

 
I Lessebo kommun är vi övertygade om att jämställdhet och mångfald är 
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avgörande för att vi ska kunna nå våra mål och vara en attraktiv 
arbetsgivare. I kommunen tolererar vi inte någon form av diskriminering. 

Alla medarbetare ska bli bedömda utifrån hur de utför sina 
arbetsuppgifter. I Lessebo kommun anser vi att människor med olika 
bakgrunder, erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att 
skapa framgångsrika verksamheter och kunna utvecklas framåt.  

Vår grundprincip är att alla ska medarbetare ska få möjlighet till utbildning 
och utveckling i arbetet utifrån individuella förutsättningar och 
prestationer, detta med respekt för människan som vilar på Lessebo 
kommuns värdegrund.  

 

Som arbetsgivare innebär detta att… 

- vi ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja våra medarbetares 
lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och för att motverka 
diskriminering.  

- Vi ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsarbete som ingår som en naturlig 
och integrerad del i alla våra verksamheter.  
 

Som medarbetare innebär detta att… 

- du bemöter alla med respekt. 

- du uppmärksammar din chef ifall du uppfattar att någon motverkar våra 
värderingar eller rutiner.  
 

Som chef innebär detta att… 

- du eftersträvar arbetsgrupper med en etnisk och kulturell mångfald samt en 
jämn könsfördelning. 

- du tar tillvara på alla medarbetares fulla potential, kreativitet och olikheter. 

 

 

Arbetsmiljö och hälsa i fokus 
 
 
I Lessebo kommun är personalen organisationens viktigaste resurs och 
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tillgång. På våra arbetsplatser ska medarbetare trivas, må bra och bemöta 
varandra med respekt. I Lessebo kommun är därför hälsa och arbetsmiljö 
en central del i det dagliga arbetet, detta för att uppnå hälsosamma 
arbetsplatser med god arbetsmiljö.  

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och 
socialt sund arbetsplats som är utvecklande och där medarbetare upplever 
arbetsglädje, trygghet och har möjlighet att påverka sitt arbete.  

Vi är alla en del av arbetsmiljön på arbetet och ska därför samverka i dessa 
frågor. 
 

 
Som arbetsgivare innebär detta att… 

- vi ska säkerställa en arbetsmiljö som är tillfredsställande och som inte utsätter 
våra medarbetare för ohälsa. 

- vi informerar och utbildar våra medarbetare i vilka risker som finns i deras 
arbete och hur dessa kan undvikas. 

- vi ger medarbetare möjlighet till friskvårdsaktiviteter. 
 

Som medarbetare innebär detta att…  

- du ska vara aktiv i arbetsmiljöfrågor, verka för en god arbetsmiljö och bidra till 
en god psykosocial arbetsmiljö. 

- du tar ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet och påpekar eventuella 
risker och brister i arbetsmiljön. 
 

Som chef innebär detta att… 

- du ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och 
olycksfall på arbetsplatsen. 

- du arbetar utifrån övertygelsen att ett öppet och gott arbetsklimat är en 
förutsättning för en god arbetsmiljö.  

Möjligheter till utveckling 
 
 
Lessebo kommun är en organisation under ständig utveckling vilket 
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innebär att även medarbetare behöver uppdatera och förbättra sin 
kompetens för att möjliggöra denna utveckling. 

För oss är medarbetarens kompetens och dennes förmåga att använda 
den av största vikt. Inte enbart för att vi fortsatt ska vara 
konkurrenskraftiga utan framförallt för att medarbetare ska känna att det 
är utvecklande och tillfredsställande att arbeta hos oss. 
Kompetensutveckling är även viktigt för våra medarbetares personliga 
utveckling och karriärmöjligheter samt en förutsättning för att vi ska 
uppnå våra uppsatta mål och vår vision. 

 
 
Som arbetsgivare innebär detta att… 

- vi ska ge förutsättning för kompentensutveckling och lärande i 
organisationen, både genom det dagliga arbetet men också genom 
utbildning. 

- vi ser till att alla medarbetare får en introduktion av bra kvalité. 
 

Som medarbetare innebär detta att… 

- du har ett eget ansvar att ta del av den kompetensutveckling du erbjuds. 

- du har ett ansvar att själv vara aktiv för att fortsatt bibehålla, utveckla eller få 
den kompetens som krävs för din anställning.  

- du har även ett ansvar att introducera nya medarbetare. 
 

Som chef innebär detta att… 

- du säkerställer att samtliga medarbetare har årliga medarbetarsamtal och tar 
fram en individuell utvecklingsplan. 

- du leder och möjliggör utveckling för både verksamheten och för 
medarbetaren.  

- du uppmuntrar, vågar ställa krav och ger konstruktiv återkoppling för att 
hjälpa medarbetarna att utvecklas och se nästa steg. 

        Samma chans till löneutveckling 
 

 
En avgörande förutsättning för en effektiv och fungerande kommun är att 
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vi kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med sådan 
kompetens som behövs på kort och lång sikt. Mot denna bakgrund ska 
lönesättningen vara individuell och differentierad. Lönen ska användas 
som ett instrument för att premiera medarbetarens prestation och 
duglighet och särskilt de insatser som förbättrat verksamheten, exempelvis 
kan medarbetarskapet och den värdegrund det vilar på väga som ett tungt 
kriterium inom lönesättningen. Lessebo kommuns lönekartläggning syftar 
till att minska löneskillnader mellan likartade yrken och eliminera osakliga 
löneskillnader som bland annat beror på kön.  
 
 
Som arbetsgivare innebär detta att… 

- vi ska ha en lönesättning som grundas på systematiska bedömningar av de 
utförda arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt medarbetarens arbetsresultat 
och bidrag till verksamhetsförbättringar. 

- vi ska upprätthålla en lönespridning som stimulerar utveckling.  

- vi ansvarar för att lönesättningen är marknadsmässig och att vi har tydliga 
lönekriterier. 

 
 
Som medarbetare innebär detta att… 

- du arbetar för de uppsatta mål som finns inom din verksamhet och inom 
kommunen. 

- du ansvarar för att vara väl införstådd med vilka lönekriterier som prioriteras 
utifrån lönepolicyn. 
 

Som chef innebär detta att… 

- du är ansvarig för att samtliga medarbetare känner till verksamhetens mål. 

- du är ansvarig för att kommunens lönepolicy efterlevs och att medarbetarna 
är väl förtrogna med våra lönekriterier.  

- du säkerställer att medarbetarna bedöms på objektiva grunder.  

 

 

 

Adress: Storgatan 78, 365 31 Lessebo  |  Telefon: 0478- 125 00
E-post: info@lessebo.se|  Webb: www.lessebo.se
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§ 27 Dnr 2021/328- 
 

Distanspolicy 
 
Beslut 
Personalutskottet föreslår KS att anta distanspolicy. 
 
 
Ärendebeskrivning 

Policyn beskriver Lessebo kommuns syn på distansarbete. Den 
beskriver även hur detta ska regleras. Lessebo kommuns inställning 
är att arbete i första hand ska utföras på arbetsplatsen och inom 
ordinarie arbetstid. Men vissa medarbetare har arbetsuppgifter som 
av sin natur kan utföras på annan plats än på ordinarie arbetsplats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen 
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Distanspolicy 
 
Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslå KS att besluta om distanspolicy. 
 
Ärendebeskrivning 

Policyn beskriver Lessebo kommuns syn på distansarbete. Den 
beskriver även hur detta ska regleras. Lessebo kommuns 
inställning är att arbete i första hand ska utföras på arbetsplatsen 
och inom ordinarie arbetstid. Men vissa medarbetare har 
arbetsuppgifter som av sin natur kan utföras på annan plats än på 
ordinarie arbetsplats.  
 
 
Bakgrund 

En viktig aspekt som diskuterats är Lessebo kommuns 
närhetsprincip, men att i någon utsträckning erbjuda distans-
/hemarbete är nödvändigt eftersom Lessebo kommun vill vara en 
attraktiv arbetsgivare och stå sig i konkurrensen med andra 
arbetsgivare.  

 
 
Konsekvenser 
 
Lessebo kommun har många medarbetare som pendlar till 
stadsregionerna. För att öka attraktiviteten och underlätta 
rekrytering av kompetenta medarbetare är möjligheten att arbeta 
på distans en viktig faktor. Att delvis tillåta arbete på distans 
bidrar till att fler potentiella medarbetare ser möjligheten att 
arbeta i Lessebo kommun, vilket är särskilt viktigt vid rekrytering 
av spetskompetens och inte minst utifrån behållarperspektivet. 
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Beslutsunderlag 
Distanspolicy 
 

 

 

 
 
Annika Roos Jansson 
HR-chef  
 
 
Bilagor 
Distanspolicy 
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Inledning 

En viktig aspekt som diskuterats är Lessebo kommuns närhetsprincip, men att i någon 
utsträckning erbjuda distans-/hemarbete är nödvändigt eftersom Lessebo kommun vill vara 
en attraktiv arbetsgivare och stå sig i konkurrensen med andra arbetsgivare.  
 
Lessebo kommun har många medarbetare som pendlar till stadsregionerna. För att öka 
attraktiviteten och underlätta rekrytering av kompetenta medarbetare är möjligheten att 
arbeta på distans en viktig faktor. Att delvis tillåta arbete på distans bidrar till att fler 
potentiella medarbetare ser möjligheten att arbeta i Lessebo kommun, vilket är särskilt 
viktigt vid rekrytering av spetskompetens och inte minst utifrån behållarperspektivet. 
 

Policy 

Policyn beskriver Lessebo kommuns syn på distansarbete. Den beskriver även hur detta ska 
regleras. Lessebo kommuns inställning är att arbete i första hand ska utföras på arbetsplatsen 
och inom ordinarie arbetstid. Men vissa medarbetare har arbetsuppgifter som av sin natur 
kan utföras på annan plats än på ordinarie arbetsplats. Under förutsättningar som regleras 
nedan kan det vara möjligt att utföra dessa arbetsuppgifter på distans. 

 
Vad är distansarbete? 

Med distansarbete avses arbete som medarbetaren regelbundet utför i hemmet eller på 
annan plats än ordinarie arbetsplats, en eller flera dagar per period (vecka eller månad). 
Distansarbete ska vara frivilligt och för att det ska betraktas som distansarbete krävs en 
överenskommelse mellan chef och medarbetare.  

 
Förutsättningar 

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för både arbetsgivaren och medarbetaren 
behöver nedan aspekter beaktas i bedömningen: 
 

 IT-miljö, IT-system och sekretess 
Deltagande i möten på arbetsplatsen ska i möjligaste mån erbjudas både fysiskt och 
digitalt, beroende på mötets innehåll. Sekretessbelagd information ska ej behandlas 
på Teams-möten. Distansarbete kan ske under förutsättning att det finns tekniska 
förutsättningar för arbetsuppgifterna (t.ex. tillgång till verksamhetssystem på 
distans). Vid bedömning om distansarbete är lämpligt, behöver också förutsättningar 
för en god informationssäkerhet vägas in. Medarbetaren ansvarar för att samma 
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säkerhetsregler tillämpas som på arbetsplatsen, och att kommunens 
informationssäkerhetspolicy följs 

 Avgränsad hemmiljö/förhållningssätt 
I kommunens tjänst är det viktigt att representation gällande klädsel och ordning i 
din hemmiljö uppfylls även vid distansarbete.  

 Tillgängliga chefer  
Det är fortsatt viktigt med närvarande chefer, inte minst med hänsyn till policy för 
tillitsbaserat ledarskap. Hänsyn måste tas utifrån det uppdrag man har.  

 Konferenser och kurser 
Digitala konferenser och kurser är ett klimatsmart och ekonomiskt alternativ. Det är 
alltid viktigt att överväga ett digitalt mötesalternativ.  

 Ergonomi/fysisk miljö  
En risk- och konsekvensanalys av arbetsmiljön är nödvändig och ett ansvar från 
arbetsgivaren finns men också en del begränsningar.  

 Social miljö 
Överhörning i korridor och medarbetarperspektiv beaktas och vägs in. 
 
 

Arbetstidens förläggning 

Det är chefen som beslutar om arbetstidens förläggning (antalet dagar och vilka dagar). 
Dagarna för distansarbete ska förläggas så att medarbetaren kan delta på arbetsplatsens 
gemensamma arbetsplats- och informationsmöten samt andra arbetsrelaterade möten på 
samma villkor som övriga medarbetare. 
 

Närmaste chef kan bestämma några dagar i veckan då alla i arbetslaget ska vara på plats för 
att uppnå effektiva möten och främja det direkta mötets effekt och karaktär. Med detta som 
utgångspunkt kan man sedan låta medarbetaren disponera distansarbete utifrån behov och 
önskemål i samråd med närmaste chef. Dessa kan grunda sig på arbete som med fördel utförs 
i lugn och ro i hemmet utan de störmoment som vanligtvis förekommer på arbetsplatsen. Det 
kan även grunda sig på att man kort efter avslutad arbetsdag behöver infinna sig på plats 
nära hemmet såsom lämning till barns aktivitet, läkarbesök med mera. Distansarbete blir då 
ett sätt att främja medarbetarens livspussel. Varje enskilt önskemål bedöms utifrån den 
enskilda medarbetarens förutsättningar, rådande situation och verksamhetens behov med 
ovan aspekter som vägs in. Servicenivån till medborgarna eller det interna arbetet i Lessebo 
kommun får inte försämras i samband med distansarbete eller tillfälligt arbete i hemmet. Det 
är alltid närmsta chef som avgör möjligheten till distansarbete. 
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Arbetsmiljö och hälsa 

Som chef är du ansvarig för dina medarbetares arbetsmiljö, oavsett om de arbetar på 
arbetsplatsen eller hemifrån. Detta regleras i arbetsmiljölagen som även säger att 
arbetsgivaren och medarbetarna ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. 
Arbetsgivarens möjlighet till insyn och kontroll över arbetsplatsens utformning försvåras vid 
hemarbete. Därför krävs det ett bra samarbete mellan chef och medarbetare för en hälsosam 
arbetssituation vid arbete på distans. Riskbedömning ska göras i samband med distans och 
dialog ska föras kring hur hemarbetsplatsen ser ut och hur medarbeten kan skapa en så 
fungerande arbetsmiljö som möjligt, till exempel arbetsutrustning, belysning och ergonomi. 
Om man inte kan ordna en lika bra sittplats i hemmet kan till exempel tätare pauser för att 
röra på sig vara en åtgärd. 

 
Utrustning 

Lessebo kommun bekostar inte anpassade arbetsverktyg (möbler, lampor etcetera) vid 
distans. Personlig utrustning, till exempel bärbar dator, bildskärm, tangentbord och 
tjänstetelefon, får användas i distansarbetet. Medarbetaren ombesörjer själv transport och 
installation. Chefen ansvarar för att dokumentera vilken utrustning som flyttas från 
arbetsplatsen och att utrustningen återställs efter perioden av hemarbete. Utrustning som 
används av flera medarbetare får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Chefen kan vid behov 
förse medarbetare med nödvändig utrustning. Medarbetaren svarar för 
elförbrukningskostnader och internetuppkoppling. 

 
Tillgänglighet 

Medarbetaren förväntas vara tillgänglig samma tider och i samma omfattning som vid arbete 
på ordinarie arbetsplats och ska vara nåbar via telefon, mejl och Teams. 

 
Hantering av information 

Information som tillhör arbetsgivaren ska hanteras med samma säkerhetsrutiner som gäller 
på ordinarie arbetsplats. Offentlighetsprincipen gäller även på distans. 
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Försäkring 

Vid distansarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (AFA). Det föreligger dock ett något svagare 
skydd än vid skador som sker på arbetsplatsen. Skälet till det är att arbetsgivaren inte har 
samma inflytande över eventuella skaderisker i medarbetarens hem eller på annan plats. Till 
skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det 
arbete som ska utföras. Med det menas till exempel att om du har skadat dig i samband med 
att du kokar kaffe i köket räknas inte det som ett arbetsolycksfall, även om det sker under 
fastställd arbetstid. Då är istället hemförsäkringen gällande.  
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§ 26 Dnr 2021/327- 
 

Chefsutvecklingsprogram 
 
Beslut 
Personalutskottet föreslår KS att anta chefsutvecklingsprogrammet. 
 
Ärendebeskrivning 
KF beslutade den 21 september 2020 en chefspolicy som grundar sig 
på kommunens värdegrund samt en önskan om att cheferna arbetar 
tillitsbaserat. Cheferna i Lessebo kommun behöver förutsättningar till 
detta i form av utbildning och introduktion i ledarskap. De olika HR 
perspektiven som ryms inom ramen för framtaget 
chefsutvecklingsprogram ger tillsammans goda förutsättningar för 
cheferna att klara sitt uppdrag utifrån ovan aspekt.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen 
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Chefsutvecklingsprogram 
 
Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslå KS att besluta om 
chefsutvecklingsprogram 
 
Ärendebeskrivning 
KF beslutade den 21 september 2020 en chefspolicy som grundar 
sig på kommunens värdegrund samt en önskan om att cheferna 
arbetar tillitsbaserat. Cheferna i Lessebo kommun behöver 
förutsättningar till detta i form av utbildning och introduktion i 
ledarskap. De olika HR perspektiven som ryms inom ramen för 
framtaget chefsutvecklingsprogram ger tillsammans goda 
förutsättningar för cheferna att klara sitt uppdrag utifrån ovan 
aspekt.  
 
  

 
 
Bakgrund 
Att arbeta tillitsbaserat innebär att varje medarbetare ses som en 
viktig resurs vilket skapar bästa förutsättningar för medarbetarna 
att trivas. Detta främjar arbetsmiljön och skapar engagerade, 
tillitsfulla och lojala medarbetare vilket ger en bättre service till 
medborgarna. Det är viktigt att alla chefer bär ett HR tänk där de 
ser medarbetaren, är lyhörda, modiga och bryr sig på riktigt. 
Framtaget chefsutvecklingsprogram innehåller flera moduler 
utbildning inom HR området samt återkommande chefsdagar med 
ledarskapstema. Samtliga dessa delar ger kunskap i hur man 
kommunicerar med medarbetarna och bemöter medarbetarna på 
ett professionellt och respektfullt sätt och på så vis skapar 
förutsättningar för ett tillitsbaserat klimat. 
 
 
Konsekvenser 
Lessebo kommuns chefer kommer med hjälp av detta 
chefsutvecklingsprogram tillsammans med verksamhetsnära HR 
stöd i övrigt att skapa sig en god grund gällande lagstiftning inom 
HR området men också hjälp i hur man i praktiken arbetar 
tillitsbaserat. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa att lagar, 
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avtal och personalpolitik implementeras och följs vilket också 
skapar en rättvis och enhetlig syn på medarbetarskapet. 
 
Beslutsunderlag 
Chefsutvecklingsprogram 
 

 
 

 

 
 
Annika Roos Jansson 
HR-chef  
 
 
Bilagor 
Chefsutvecklingsprogram 
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 2021  2022 2023 
Vårprogram 

   
Modul 1 – Arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar  
 Arbetslivsinriktad 

rehabilitering  
 FK, Previa och andra 

samverkansparter 
 Missbruk och andra droger 

 
 
 

Modul 4 – Arbetsrätt 
 Grundläggande arbetsrätt för 

chefer 
 Att hantera misskötsel i 

anställningen 
 LAS och övertalighet 

 
 

Modul 8 –Arbetstid/Ledigheter 
 ATL - arbetstid 
 Semesterlagen  
 Tjänstledighet 
 Föräldraledighet  

  
 

Chefsdag - ledarskapstema Chefsdag - ledarskapstema Chefsdag - ledarskapstema 
Höstprogram 

   
Modul 2– Ekonomi och 
målstyrning 
 
 

Modul 5 – Lön och samtal 
 Framtagning av lönekriterier  
 Lönesättning och lönesamtal 
 Medarbetarsamtal  
 Lönekartläggning  

 

Modul 9 – Utveckling 
medarbetare/delaktighet  
 Grupputveckling 
 Målarbete 
 Det nödvändiga samtalet 

 
Chefsdag - ledarskapstema Chefsdag- ledarskapstema Chefsdag-ledarskapstema 

Modul 3 – Samverkan och 
arbetsmiljö  
 Samverkan och MBL 
 Systematiskt arbetsmiljöansvar 
 Samverkansavtalet 
 

Modul 6 – Ekonomi och 
målstyrning  
 Upphandling och inköp  
 Budgetprocessen 
 Årsbokslut 
 Målstyrning 
 Politisk styrd organisation 
 

Modul 10 – Kris, beredskap och 
säkerhet 
 Korruption 
 Krisledningsplan 
 Kriskommunikationsplan 
 Risk- och sårbarhetsanalysen 
 Regionala rutiner 

Krissamverkan Kronoberg 
 Upprätta en lägesbild vid 

samhällsstörning 
 Övning 
 

 
 

 

Modul 7 – Diskriminering 
 Kränkande särbehandling 
 Diskrimineringslagen i 

praktiken 
 

 

60 minuter 
 Nya LAS regler 
 Samverkansavtalet 
 Löneprocessen/semesterlönev

äxling 
 

60 minuter 
 Visselblåsarfunktion 
 Nya LAS regler 

 

60 minuter 
 Det svåra samtalet 
 Samverkan och MBL 
 

 

Ledarskap i Lessebo kommun 
Chefsutvecklingsprogram 

142



 

 

 

 

 

 

Introduktion ny som chef sker löpande och ges i samband med nyanställning, respektive närmaste 
chef ger signal till HR och Kansli 

 Värdegrund, ledarskap/medarbetarskap (HR) 
 Lönesättning och lönesamtal (HR)  
 Medarbetarsamtal (HR) 
 Policy och handlingsplaner (HR) 
 Samverkansavtalet (HR) 
 Våra digitala system (HR 
 Diarieföring och dokumenthantering (Sara) 
 Politisk styrd organisation (Sara) 
 Budget och ekonomi (Maria) 

 

Chefsdag med ledarskap innehåller aktuellt tema kring 

 Värdegrundsarbete 
 Förändringsledning 
 Kommunikation 
 Utveckling av grupper 
 Svåra samtal 

 

Ledarskap i Lessebo kommun 
Introduktionsprogram för nya chefer 
HR-avdelningen personaladelningen@lessebo.se

personaladelningen@lessebo.seHR-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Personalutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-22

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 23 Dnr 2021/236-1.2.7 
 

Tjänstskrivelse kaffe -te 
 
Beslut 
Personalutskottet föreslår KS att Lessebo kommun ska ha avgiftsfritt 
kaffe och te för våra medarbetare samt att medelstilldelning tillförs 
inför år 2022 och framåt när det gäller kaffe och te för våra 
medarbetare. 
 
Ärendebeskrivning 
I beslut KS 2021/236-1.2.7 Tjänsteskrivelse Kaffe - te fick Hr chef i 
uppdrag att göra en översyn och komma med ett förslag på hur kaffe 
och te ska tillhandahållas för Lessebo kommuns medarbetare. 
 
Hr chefen har tillsammans med ekonomiavdelningen kommit fram 
till att den totala kostnaden för kaffe och te hamnar på totalt 839 000 
:- och detta är beräknat på en medarbetare dricker 2 koppar kaffe/te 
per dag.  Detta kommer att finansieras ur befintlig budget för år 2021 
och justeras i budget 2022. Ekonomiavdelningen hjälper sedan till att 
dela upp medelstilldelningen på varje förvaltning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen 
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Kaffe - Te 
 
Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslå KS att besluta om medelstilldelning inför 
år 2022 och framåt när det gäller kaffe och te för våra 
medarbetare. 
 
Ärendebeskrivning 
I beslut KS 2021/236-1.2.7 Tjänsteskrivelse Kaffe - te fick Hr chef i 
uppdrag att göra en översyn och komma med ett förslag på hur 
kaffe och te ska tillhandahållas för Lessebo kommuns 
medarbetare. 
 
Hr chefen har tillsammans med ekonomiavdelningen kommit fram 
till att den totala kostnaden för kaffe och te hamnar på totalt 
839 000 :- och detta är beräknat på en medarbetare dricker 2 
koppar kaffe/te per dag.  Detta kommer att finansieras ur befintlig 
budget för år 2021 och justeras i budget 2022. 
Ekonomiavdelningen hjälper sedan till att dela upp 
medelstilldelningen på varje förvaltning. 
 
 
 
 
Michael Karlsson 
Hr- strateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Personalutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-14

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 18 Dnr 2021/236-1.2.7 
 

Tjänstskrivelse kaffe 
 
Beslut 
Personalutskottet noterar ger HR chef i uppdrag göra en översyn och 
komma med ett förslag på hur kaffe/te ska tillhandahållas för 
medarbetarna. 
 
Ärendebeskrivning 
HR chef informerar personalutskottet att kaffe och te behandlas olika 
på olika arbetsplatser i Lessebo kommun. HR chefen önska att 
tillhandahållet av kaffe och te för våra medarbetare ska ske på ett 
likartat sätt oavsett var man arbetar i vår organisation. 
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Remissyttrande: Vissa lagförslag med 
anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 
2021:27) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge remissyttrande enligt nedan, 
med särskild betoning på följande punkter: 
- Departementsskrivelsen är otydlig vilken roll och befogenheter 

kommunen och utföraren kommer att ha. Behöver förtydligas 
för att undvika målkonflikt mellan aktörerna.  

- Arbetsförmedlingens lokala närvaro måste förtydligas.  
- Klargörande hur arbetsförmedlingen ska vara den 

sammanhållande länken och ansvarig myndighet och samtidigt 
se till att arbetsmarknadspolitiska insatser genomförs. 

 
Ärendebeskrivning 
Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till 
en väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är att den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med Arbetsförmedlingen 
som ansvarig myndighet, på ett mer effektivt sätt än i dag behöver 
kunna ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och 
möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. 
Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten ska därför reformeras. Lessebo kommun är en 
remissinstans gällande departementsskrivelse Ds 2021:27. 
 
Lessebo kommun vill ge följande kommentarer: 
 
 I regeringens regleringsbrev för 2020 och 2021 finns uppdrag till 
arbetsförmedlingen om att säkerställa närvaro och likvärdig 
service i hela landet. I dag har vi ingen lokal närvaro i Lessebo 
kommun, arbetsförmedlingen har sagt upp sina befintliga lokaler 
under våren 2021. I departementsskrivelsen bör det förtydligas vad 
som menas med lokal närvaro. 
 
Samverkan med kommunen ska stärkas. Vi har idag en lokal 
överenskommelse med arbetsförmedlingen – LÖK. Vi har bra 
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dialog men dessvärre så stannar det vid bra dialog. Vi har avtal om 
arbetsträningsplatser men får inga anvisningar från 
arbetsförmedlingen.  
 
Kommunens förutsättningar att medverka ska förbättras. Varför 
utlämnas kommunen gällande förändring i offentlighets- och 
sekretesslagen. Departementsskrivelsen utgår från 
tvåpartssamarbete, arbetsförmedlingen och utförare men tar inte 
med kommunen och samordningsförbunden.  
 
En mindre kommun som Lessebo med högt mottagande och en 
hög arbetslöshet har tre aktörer där två är mindre aktörer. Det 
finns en stor risk för varierande kvalité för mindre kommuner.  
 
DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete – tas inte 
upp i departementsskrivelsen. 
 
Otydligt hur arbetet med personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och vilken samarbetspartner som ska ta ansvar 
för denna grupp. 
 
Otydligt i departementsskrivelsen gällande kommunens roll och 
befogenheter exempelvis kan kommunen arbeta med jobbspåret 
eller är det enbart riktat till utföraren? 
 
Under våren 2022 ska det komma klargörande vilken roll 
kommunen kommer att ha i samverkan med arbetsförmedlingen 
och utförarna. 
 
Det är bra att det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan avseende sjukskrivna 
och unga som uppbär aktivitetsersättning kommer att finnas kvar. 
 

 
Bakgrund 
Sammanfattning av departementsskrivelsen ”Vissa lagförslag med 
anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet”:  
 
Syftet med reformeringen är:  
Aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet    
Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet    
Välfungerande verksamhet i hela landet    
En bred verktygslåda av insatser   
En bredd av utförare   
 
Arbetsförmedlingens ansvar:  
Likvärdig tillgång till service och insatser i hela landet. 
Ändamålsenlig lokal närvaro i hela landet    
Samverkan med bland annat kommunerna    
Kommuners förutsättningar att medverka ska förbättras. 
Sammanhållen planering för arbetssökande    
Kontroll av individersättningar   
Infrastruktur, analys av arbetsmarknaden, uppföljning, kontroll av 
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leverantörer.  
Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga    
Arbetslivsinriktad rehabilitering    
 
Detta innebär att vissa uppgifter kommer att minska i omfattning 
för arbetsförmedlingen.   
 
Arbetsförmedlingen och utförare behöver utbyta information om 
deltagare. Lagändringar behövs för att möjliggöra ett effektivt 
informationsutbyte samtidigt som enskildas integritet skyddas.   
 
Lagförslag i Departementsskrivelse 2021:27: 
Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring   
Lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)   
Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare  
  

 
 
 
Beslutsunderlag 
Departementsskrivelse 2021:27 
 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningsförvaltningen 
 
Ann-Sofie Flink 
Arbetsmarknadschef Kommunledningsförvaltningen 
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Remiss 
 
 
2021-09-10 
A2021/01723 
  
 

 
 

Arbetsmarknadsdepartementet 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-411 36 16 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: a.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 

Remissinstanser 
 

1. Academedia AB 
2. Akademikerförbundet SSR 
3. Akavia 
4. Alea Kompetenshöjning AB 
5. Allgencia AB 
6. Almega 
7. Almega, kompetensföretagen 
8. Almega, utbildningsföretagen 
9. Arbetsförmedlingen 
10. Arbetsgivarverket 
11. Arbetsmiljöverket 
12. Arboga kommun 
13. Arvidsjaur kommun 
14. Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB 
15. Bollnäs kommun 
16. Botkyrka kommun 
17. Centrala studiestödsnämnden 
18. Coompanion 
19. Delaktighet Handlingskraft Röreslefrihet (DHR) 
20. Delegationen mot segregation 
21. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) 
22. Diskrimineringsombudsmannen 
23. Ekobrottsmyndigheten 
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24. Ekonomistyrningsverket 
25. Elevernas riksförbund 
26. Entreprenörskapsforum 
27. Eskilstuna kommun 
28. Fagersta kommun 
29. Filipstads kommun 
30. Flens kommun 
31. Folkbildningsrådet 
32. Forum – Idéburna organisationer med social inriktning 
33. Fremia 
34. Funktionsrätt Sverige 
35. Företagarna 
36. Försvarsmakten 
37. Försäkringskassan 
38. Förvaltningsrätten i Umeå 
39. Förvaltningsrätten i Växjö 
40. Grönlunds Yrkesutbildningar AB 
41. Göteborgs kommun 
42. Haparanda kommun 
43. Hultsfreds kommun 
44. Hylte kommun 
45. Högsby kommun 
46. Härnösands kommun 
47. Hörselskadades Riksförbund (HRF) 
48. Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 
49. Inspektionen för socialförsäkringen 
50. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU) 
51. Integritetsskyddsmyndigheten 
52. Irisgruppen, Iris Sverige AB 
53. Jokkmokks kommun 
54. Justitiekanslern 
55. Jämställdhetsmyndigheten 
56. Kammarkollegiet 
57. Kammarrätten i Stockholm 
58. Karlshamns kommun 
59. Konstnärsnämnden 
60. Konstnärliga och litterära yrkesutövares nämnd (KLYS) 
61. Kommunal 
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62. Konkurrensverket 
63. Kriminalvården 
64. Landsorganisationen i Sverige (LO) 
65. Lernia AB 
66. Lessebo kommun 
67. Linnéuniversitet 
68. Livek, ekonomisk förening 
69. Ljusdals kommun 
70. Lunds universitet 
71. Länsstyrelsen i Kalmar län 
72. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
73. Länsstyrelsen i Skåne län 
74. Länsstyrelsen i Stockholms län 
75. Länsstyrelsen i Värmlands län 
76. Malmö kommun 
77. Manpower Matchning 
78. Migrationsverket 
79. Misa AB 
80. Montico kompetensutveckling AB 
81. Motala kommun 
82. Myndigheten för delaktighet 
83. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) 
84. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
85. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
86. Myndigheten för yrkeshögskolan 
87. Mölndals kommun 
88. Nacka kommun  
89. Norbergs kommun 
90. Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) 
91. Näringslivets regelnämnd NNR 
92. Oskarshamns kommun 
93. Palm & Partners Bemanning AB 
94. Polismyndigheten 
95. Propus AB 
96. Randstad RiseSmart 
97. Region Gävleborg 
98. Region Norrbotten 
99. Region Skåne 
100. Region Stockholm 
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101. Region Värmland 
102. Region Västernorrland 
103. Region Östergötland 
104. Riksdagens ombudsmän (JO) 
105. Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) 
106. Riksorganisationen för idéburen välfärd (Famna) 
107. Riksrevisionen 
108. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
109. Saco studentråd 
110. Sandvikens kommun 
111. Samhall 
112. Seko, Service- och kommunikationsfacket 
113. Skatteverket 
114. Skoopi – arbetsintegrerade företagens organisation 
115. Småföretagarnas riksförbund 
116. Socialstyrelsen 
117. Fackförbundet ST 
118. Statens servicecenter 
119. Statens skolinspektion 
120. Statens skolverk 
121. Statistiska centralbyrån 
122. Statskontoret 
123. Stockholms kommun 
124. Stockholms universitet 
125. Strömsunds kommun 
126. Studieförbundet Folkuniversitetet 
127. Svensk scenkonst 
128. Svenska ILO-kommittén 
129. Svenskt Näringsliv 
130. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 
131. Sveriges akademikers centralorganisation i staten (SACO-S) 
132. Sveriges a-kassor 
133. Sveriges advokatsamfund 
134. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
135. Sveriges elevkårer 
136. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
137. Synskadades Riksförbund (SRF) 
138. Söderhamns kommun 
139. Teknikföretagen 
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140. Tillväxtverket 
141. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 
142. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 
143. Trelleborgs kommun 
144. Trygghetsstiftelsen 
145. Täby kommun  
146. Vilhelmina kommun 
147. Umeå kommun 
148. Unionen 
149. Upphandlingsmyndigheten 
150. Uppsala kommun 
151. Uppsala universitet 
152. Verket för innovationssystem (Vinnova) 
153. Västra Götalandsregionen 
154. Yrkesakademin AB 
155. Åmåls kommun 
156. Östersunds kommun 
157. Östra Göinge kommun 

 
 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast 
den 12 november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 
a.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
maria.wikhall@regeringskansliet.se. Ange diarienummer A2021/01723 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 
promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

 
 
 
Charlotte Kugelberg 
Expeditionschef 
 
 
 
 
Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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1 Sammanfattning 

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en 
väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är att den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med Arbetsförmedlingen 
som ansvarig myndighet, på ett mer effektivt sätt än i dag behöver 
kunna ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra 
för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Arbetsförmedlingen 
och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska därför reforme-
ras. 

Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för 
arbetsmarknadspolitiken, men matchande och rustande insatser ska 
i huvudsak utföras av fristående aktörer. En ny arbetsmarknads-
politisk insats, förmedlingsinsatser, ska införas och anskaffas från 
leverantörer med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet. 
Kvalitet och kontroll ska vara styrande för ett nytt system med för-
medlingsinsatser. Kostnadseffektivitet ska vara vägledande för för-
medlingsinsatserna, som också behöver utformas så att konkurrens 
mellan leverantörerna leder till kontinuerliga förbättringar. Leveran-
törer av förmedlingsinsatser ska ges starka incitament att nå goda 
resultat för alla deltagare. Den arbetssökande ska så långt som möj-
ligt ges möjlighet att påverka valet av leverantör. I den reformerade 
verksamheten ska det fortsatt finnas en bredd av andra arbets-
marknadspolitiska insatser som utförs av fristående aktörer, t.ex. 
leverantörer, kommuner, arbetsgivare och idéburna aktörer, eller i 
Arbetsförmedlingens egen regi, liksom insatser som bedrivs i sam-
verkan. 

För att såväl Arbetsförmedlingen som leverantörerna ska kunna 
fullgöra sina respektive uppdrag på ett effektivt sätt när leverantörer 
i större utsträckning utför arbetsmarknadspolitiska insatser, behö-
ver utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och leveran-
tören kunna ske mer effektivt. För att skyddet för enskildas integri-
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tet ska kunna upprätthållas och ett effektivt informationsutbyte ska 
kunna ske krävs vissa lagändringar. Reformeringen innebär även att 
begrepp behöver anpassas i några lagar. Denna promemoria inne-
håller förslag till sådana lagändringar. 

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2022. 
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 43 § lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

43 §1 

En sökande ska varnas om han eller hon 
1. utan godtagbart skäl inte 

medverkat till att upprätta en 
individuell handlingsplan, 

2. utan godtagbart skäl inte 
lämnat en aktivitetsrapport till 
den offentliga arbetsförmedlingen 
inom utsatt tid, 

3. utan godtagbart skäl inte 
besökt eller tagit kontakt med den 
offentliga arbetsförmedlingen eller 
en kompletterande aktör vid 
överenskommen eller på annat 
sätt beslutad tidpunkt, 

4. utan godtagbart skäl inte 
sökt anvisat lämpligt arbete, eller 

1. utan godtagbart skäl inte 
har medverkat till att upprätta en 
individuell handlingsplan hos 
Arbetsförmedlingen, 

2. utan godtagbart skäl inte 
har lämnat en aktivitetsrapport 
till Arbetsförmedlingen inom 
utsatt tid, 

3. utan godtagbart skäl inte 
har besökt eller kontaktat 
Arbetsförmedlingen, eller en leve-
rantör som utför arbets-
marknadspolitiska insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen, 
vid en bestämd tidpunkt, 

4. utan godtagbart skäl inte 
har sökt lämpligt arbete som har 
anvisats av Arbetsförmedlingen, 
eller 

1 Senaste lydelse 2013:152. 
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Författningsförslag Ds 2021:27 

5. inte aktivt sökt lämpliga 5. inte aktivt har sökt lämp-
arbeten. liga arbeten. 

Om sökanden missköter arbetssökandet enligt första stycket vid 
upprepade tillfällen inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon 
stängas av från rätt till ersättning. 

Avstängningstiden ska vara 1 
ersättningsdag vid det andra till-
fället, 5 ersättningsdagar vid det 
tredje tillfället och 10 ersätt-
ningsdagar vid det fjärde till-
fället. Vid ett femte fall av 
misskötsamhet under ersätt-
ningsperioden, har sökanden 
inte rätt till ersättning förrän han 
eller hon på nytt uppfyllt ett 
arbetsvillkor. 

Avstängningstiden ska vara 1 
ersättningsdag vid det andra till-
fället, 5 ersättningsdagar vid det 
tredje tillfället och 10 ersätt-
ningsdagar vid det fjärde till-
fället. Vid ett femte fall av 
misskötsamhet under ersätt-
ningsperioden, har sökanden 
inte rätt till ersättning förrän han 
eller hon på nytt har uppfyllt ett 
arbetsvillkor. 

Denna lag träder i kraft den 1 december 2022. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:625) 
om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2000:625) om den arbets-
marknadspolitiska verksamheten1 ska införas två nya paragrafer, 3 
och 4 §§ av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §2 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om skyldighet 
för en leverantör som utför arbets-
marknadspolitiska insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen 
att till Arbetsförmedlingen lämna 
uppgifter som myndigheten 
behöver i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. 

4 §3 

Den som på grund av anställ-
ning eller på något annat sätt del-
tar eller har deltagit i en leveran-
törs verksamhet att utföra arbets-
marknadspolitiska insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen 
får inte obehörigen röja vad han 
eller hon då har fått veta om 
enskilds personliga förhållanden 
eller affärs- eller driftförhållan-
den. Detsamma gäller den som 
deltar eller har deltagit i verk-
samhet hos en underleverantör 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2020:480. 
2 Tidigare 3 § upphävd genom 2007:809. 
3 Tidigare 4 § upphävd genom 2012:416. 
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som medverkar till att fullgöra 
leverantörens uppdrag. 

I det allmännas verksamhet 
tillämpas offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 

Denna lag träder i kraft den 1 december 2022. 
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Ds 2021:27 Författningsförslag 

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) 
om behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Härigenom föreskrivs att 4, 5 och 12 §§ lagen (2002:546) om 
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §1 

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten bara om det är nödvändigt 
för 

1. handläggning av ärenden, 
2. publicering av plats- 2. publicering av plats-

information, information om information, information om 
kompletterande aktörer och leverantörer som utför arbets-
ansökningar om anställning, marknadspolitiska insatser på 

uppdrag av Arbetsförmedlingen 
och ansökningar om anställning, 

3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultat-
redovisning och utvärdering av verksamheten, 

4. kontroll av ekonomiskt stöd till arbetsgivare och enskilda som 
tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 

5. framställning av avidentifierad statistik, och 
6. samarbete på det arbetsmarknadspolitiska området inom 

Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
samt enligt överenskommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam 
nordisk arbetsmarknad. 

5 §2 

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhanda-
hållande av information som behövs inom 

1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller 
arbetslöshetskassornas verksamhet som underlag för beslut om och 
kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd, 

1 Senaste lydelse 2020:481. 
2 Senaste lydelse 2018:259. 

13 

171



   

 

 
 

  
     

  
  

   
 

  
   

 
 

    
   

  
 

 
   

 
 

 
  

    
 

   

   
 

   
   

 
 

 
 

 

   
   

      
  

  
  

  
  

   

 
 
 

   
 

  

Författningsförslag Ds 2021:27 

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och 
kontroll av skatt, 

3. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet som 
avser tillsyn och uppföljning samt utfärdande av intyg enligt 48 § 
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 

4. Kronofogdemyndighetens verksamhet som underlag för 
bedömning enligt 4 kap. utsökningsbalken av i vilken utsträckning 
en gäldenär har utmätningsbar egendom, 

5. socialnämndernas verksamhet som underlag för beslut om och 
kontroll av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen 
(2001:453), 

6. Migrationsverkets verk- 6. Migrationsverkets verk-
samhet som underlag för beslut samhet som underlag för beslut 
om bistånd enligt lagen om bistånd enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl., samt asylsökande m.fl., och 

7. kompletterande aktörers 7. leverantörers verksamhet 
verksamhet enligt uppdrag från att utföra arbetsmarknads-
Arbetsförmedlingen. politiska insatser på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen får även behandla personuppgifter för att 

tillhandahålla information till riksdagen eller regeringen eller till 
någon annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag 
eller förordning. 

12 §3 

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna, Kronofogde-
myndigheten, en socialnämnd och Migrationsverket får ha direkt-
åtkomst till personuppgifter som behandlas i en arbetsmarknads-
politisk databas om det behövs för de ändamål som avses i 5 §. En 
socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Arbetsförmedlingen 
har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta 
del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden. 

En enskild får i en arbets- En enskild får i en arbets-
marknadspolitisk databas ha marknadspolitisk databas ha 
direktåtkomst till uppgifter om direktåtkomst till uppgifter om 
sig själv samt till sådana upp- sig själv samt till sådana upp-

3 Senaste lydelse 2010:2029. 
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Ds 2021:27 Författningsförslag 

gifter om arbetsgivare och gifter om arbetsgivare och leve-
kompletterande aktörer som får rantörer som utför arbets-
behandlas enligt 4 § 2. marknadspolitiska insatser på 

uppdrag av Arbetsförmedlingen 
som får behandlas enligt 4 § 2. 

En arbetsgivare får i en arbetsmarknadspolitisk databas ha 
direktåtkomst till sådana uppgifter om en arbetssökande som får 
behandlas enligt 4 § 2. 

Regeringen meddelar före- Regeringen får meddela före-
skrifter om vilka personupp- skrifter om vilka personupp-
gifter som får omfattas av gifter som får omfattas av 
direktåtkomst enligt första– direktåtkomst enligt första– 
tredje styckena. tredje styckena. 

Denna lag träder i kraft den 1 december 2022. 

15 

173



   

 

   
 

    
 

      
   

   
 

 
     

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
  

   
 

   
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

      
   

   

 
    
      

Författningsförslag Ds 2021:27 

2.4 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)1 

dels att 28 kap. 11–12 a och 17 §§ samt rubrikerna närmast före 
28 kap. 11 och 12 a §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast efter 28 kap. 10 a § ska lyda ”Den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten och arbetslöshetsför-
säkringen”, 

dels att rubriken närmast före 28 kap. 13 § ska lyda ”Arbets-
löshetsförsäkringen”. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

28 kap. 
Arbetsförmedling m.m. Den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten 

11 §2 

Sekretess gäller för uppgift Sekretess gäller i den arbets-
om en enskilds personliga för- marknadspolitiska verksamheten 
hållanden, om det inte står klart för uppgift om en enskilds per-
att uppgiften kan röjas utan att sonliga förhållanden, om det kan 
den enskilde eller någon när- antas att den enskilde eller någon 
stående till denne lider men och närstående till denne lider men 
uppgiften förekommer i ärende om uppgiften röjs. 
om 

1. arbetsförmedling, 
2. yrkesvägledning, 
3. arbetsvård, 
4. antagning till arbets-

marknadsutbildning, eller 
5. hjälp och stöd vid arbets-

löshet eller andra åtgärder i 
anställningsfrämjande syfte eller 

1 Senaste lydelse av rubriken närmast efter 28 kap. 10 a § 2017:594. 
2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. 
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Ds 2021:27 Författningsförslag 

för att främja en enskilds anpass-
ning till arbetslivet. 

Sekretessen gäller inte beslut i ärende. 
I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 1–3 och 6 §§ 

i stället för första och andra styckena. 
För uppgift i en allmän hand- För uppgift i en allmän hand-

ling gäller sekretessen i högst ling gäller sekretessen i högst 
femtio år. sjuttio år. 

12 §3 

Sekretess gäller i ärende om Sekretess gäller i den arbets-
arbetsförmedling och ärende marknadspolitiska verksamheten 
enligt lagstiftningen om anställ- för uppgift om en enskilds 
ningsfrämjande åtgärder för upp- affärs- eller driftförhållanden, 
gift om en enskilds affärs- eller om det kan antas att den enskilde 
driftförhållanden, om det inte lider skada om uppgiften röjs. 
står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde lider skada. 

Sekretessen gäller inte beslut om stöd i ärende enligt lagen 
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo 
år. 

Etableringsinsatser Sekretessbrytande bestämmelse4 

12 a §5 

Utöver vad som följer av 21 Sekretessen enligt 11 och 12 §§ 
kap. 5 § gäller sekretess för uppgift hindrar inte att uppgift lämnas till 
om en enskilds personliga för- en leverantör som utför arbets-
hållanden när uppgiften före- marknadspolitiska insatser på 
kommer i ärende om etablerings- uppdrag av Arbetsförmedlingen, 
insatser och i ärende om ersättning om det är nödvändigt för att leve-
som kan lämnas för deltagande i rantören ska kunna fullgöra sitt 
etableringsinsatser, om det inte uppdrag. 
står klart att uppgiften kan röjas 

3 Senaste lydelse 2021:672. 
4 Senaste lydelse 2017:594. 
5 Senaste lydelse 2017:594. 
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Författningsförslag Ds 2021:27 

utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. 

För uppgift i en allmän hand-
ling gäller sekretessen i högst 
femtio år. 

17 §6 

Den tystnadsplikt som följer Den tystnadsplikt som följer 
av 12 a § och av ett förbehåll som av ett förbehåll som har gjorts 
har gjorts med stöd av 16 § andra med stöd av 16 § andra 
meningen inskränker rätten meningen inskränker rätten 
enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryck- enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryck-
frihetsförordningen och 1 kap. 1 frihetsförordningen och 1 kap. 1 
och 10 §§ yttrandefrihets- och 10 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och grundlagen att meddela och 
offentliggöra uppgifter. offentliggöra uppgifter. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2022. 
2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före 

ikraftträdandet. 

6 Senaste lydelse 2018:1919. 
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2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2017:584) 
om ansvar för etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare 

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (2017:584) om ansvar för 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upphöra att 
gälla. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2022. 
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för uppgifter 

som den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt 
bedriven verksamhet för nyanlända invandrare har fått veta före 
ikraftträdandet. 
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3 Inriktningen för en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet 

3.1 En effektivare arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet 

3.1.1 Behov av effektivare stöd till arbetssökande och 
arbetsgivare 

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en 
väl fungerande arbetsmarknad. En väl fungerande arbetsmarknad är 
till nytta för arbetstagare och arbetsgivare, men även för samhället i 
stort och kännetecknas av hög sysselsättning och en produktiv 
användning av arbetskraften. 

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för den offentliga 
arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 
Myndigheten ska enligt förordningen (2007:1030) med instruktion 
för Arbetsförmedlingen verka för att förbättra arbetsmarknadens 
funktionssätt genom att effektivt sammanföra de som söker arbete 
med de som söker arbetskraft, prioritera de som befinner sig långt 
från arbetsmarknaden och bidra till att stadigvarande öka syssel-
sättningen på lång sikt. Arbetsförmedlingens verksamhet ska utfor-
mas så att den bedrivs på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt 
och så att arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en likvärdig 
service i hela landet. Den ska anpassas efter den enskildes förutsätt-
ningar, främja mångfald och jämställdhet samt motverka diskrimi-
nering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen 
fungerar som en omställningsförsäkring. Myndigheten har ett sam-
lat ansvar för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken 
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och ett särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser 
som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingen ska säkerställa att felaktiga utbetalningar inte 
görs och motverka bidragsbrott samt i detta arbete samverka med 
berörda parter. 

Under lång tid har många insatser inom den arbetsmarknads-
politiska verksamheten utförts av fristående aktörer på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutbildning har upphandlats 
sedan mitten av 1980-talet. Sedan 2007 har Arbetsförmedlingen även 
anlitat kompletterande aktörer för att få arbetssökande i arbete. 
Arbetsförmedlingen anskaffar i dag matchningstjänster inom ramen 
för bl.a. tjänsten Kundval rusta och matcha (Krom) samt rustande 
insatser inom ramen för bl.a. tjänsten Introduktion till arbete. 

På senare år har många förändringar genomförts inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten för att förbättra arbetsmarknadens 
funktionssätt och för att förbättra möjligheterna för arbetslösa att få 
ett arbete. Det återstår dock många utmaningar på svensk arbets-
marknad. Redan före utbrottet av covid-19 fanns obalanser på 
arbetsmarknaden, som innebar att arbetslösheten var hög i vissa 
grupper, samtidigt som arbetskraftsbristen var hög i många yrken 
och branscher. Den ekonomiska nedgången i pandemins spår riske-
rar dessutom att leda till negativa effekter på lång sikt. Långa 
perioder av arbetslöshet riskerar att försämra arbetslösas yrkes-
kunskaper och försvåra matchningen på arbetsmarknaden. Effek-
terna kan medföra att redan svaga grupper drabbas särskilt hårt. För 
att förbättra den svenska arbetsmarknadens funktionssätt krävs 
olika typer av åtgärder. En del är att den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten på ett mer effektivt sätt än i dag behöver kunna ge 
stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler 
arbetsgivare att hitta rätt kompetens. 

3.1.2 Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska 
reformeras 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska reformeras i grun-
den. Syftet är att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten och bidra till högre sysselsättning och lägre 
arbetslöshet. Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighets-
ansvaret och ansvara för att det finns en välfungerande arbets-
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marknadspolitisk verksamhet i hela landet, men matchande och 
rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer. En ny 
arbetsmarknadspolitisk insats, förmedlingsinsatser, ska införas 
genom reglering i förordning. Förmedlingsinsatserna kommer att 
anskaffas från leverantörer. Insatsen ska stödja arbetssökande att få 
varaktigt arbete, antingen via direkt matchning eller vid behov via 
reguljär utbildning, och arbetsgivare ges därigenom också stöd att 
hitta arbetskraft. Myndighetens arbete bl.a. med anskaffning, 
kontroll och uppföljning av leverantörer och tjänster kommer där-
med att få ökad betydelse. Samtidigt kommer andra uppgifter som 
Arbetsförmedlingen utför i egen regi att minska i omfattning. 
Myndigheten kommer exempelvis inte stödja deltagare i förmed-
lingsinsatser med sådan matchning och arbetsgivarkontakter som 
leverantörerna ska utföra enligt avtal. Att låta arbetsmarknads-
politiska insatser i större utsträckning utföras av leverantörer bidrar 
till att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får tillgång till fler 
kompetenser och andra kontaktytor. Konkurrensdrivna förbätt-
ringar av de matchande och rustande insatserna inom insatser som 
anskaffas kan på sikt också bidra till förbättrade arbetsmarknads-
politiska resultat i förhållande till anslagna medel. 

Det ska även i den reformerade verksamheten finnas en bredd av 
arbetsmarknadspolitiska insatser för att svara mot varierande behov 
hos arbetssökande och arbetsgivare. Dessa insatser kan utföras av 
fristående aktörer, t.ex. leverantörer, kommuner, arbetsgivare och 
idéburna aktörer, eller i Arbetsförmedlingens egen regi. Vissa 
arbetssökande kommer även ha behov av insatser inom reguljär 
utbildning (dvs. kommunal vuxenutbildning inklusive sfi, yrkes-
högskolor, universitet och högskolor samt folkhögskolor). Arbets-
förmedlingens samverkan med andra på nationell, regional och lokal 
nivå kommer fortsatt att vara central för genomförandet av det 
arbetsmarknadspolitiska uppdraget. Arbetsförmedlingen behöver 
fortsatt ha en aktiv roll, även lokalt, i att utforma, samordna och 
anvisa sökande till sådana insatser när det är arbetsmarknadspolitiskt 
motiverat. 
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3.2 Reformens genomförande 

3.2.1 Genomförandet ska ske ordnat och successivt 

Regeringen har angett att det huvudsakliga regelverket för refor-
meringen ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande 
under slutet av 2022, se bl.a. Regleringsbrev för budgetåret 2021 
avseende Arbetsförmedlingen. 

Reformeringen av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
ska ske ordnat och successivt och det ska finnas en fungerande verk-
samhet för arbetssökande och arbetsgivare i hela landet. Regeringen 
har gett Arbetsförmedlingen flera uppdrag om genomförandet av 
den reformerade verksamheten. Det har bl.a. skett i regleringsbreven 
för 2019, 2020 och 2021 samt genom särskilda uppdrag. Uppdragen 
har bl.a. gällt att myndigheten ska säkerställa att det finns en ända-
målsenlig genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för 
ett successivt genomförande av reformeringen. Regeringen gav i 
regleringsbrevet för 2020 Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa 
utvecklade matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför 
ett kommande system. I regleringsbrevet för 2021 har regeringen 
gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att påbörja en utökning av 
utvecklade matchningstjänster till fler leveransområden tidigt under 
2021 och att vidareutveckla ersättningsmodeller i syfte att 
implementeras så snart som möjligt men senast tidigt under andra 
halvåret 2022. Dessa matchningstjänster utgör en del av genom-
förandet av reformeringen av Arbetsförmedlingen. 

3.2.2 Förordningsreglerad arbetsmarknadspolitik verksamhet 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten regleras i huvudsak i 
förordning. Det framgår t.ex. av 1 § förordningen med instruktion 
för Arbetsförmedlingen att det är Arbetsförmedlingen som ansvarar 
för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I 5 § förordningen 
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns 
bestämmelser om formerna för den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten, dvs. vilka verktyg Arbetsförmedlingen har till sitt för-
fogande för att utföra sitt uppdrag. Många arbetsmarknadspolitiska 
insatser ges inom ramen för arbetsmarknadspolitiska program, för 
vilka det finns särskilda förordningar (se 9 § förordningen om den 
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arbetsmarknadspolitiska verksamheten). I förordning regleras även 
vissa krav på Arbetsförmedlingen när myndigheten utför sitt upp-
drag, t.ex. att beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska 
program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade och att alla 
arbetssökande ska få en individuell handlingsplan. Det finns även 
viss lagreglering inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Bland annat finns bestämmelser i lagen (2000:625) om den arbets-
marknadspolitiska verksamheten, lagen (2010:536) om valfrihet hos 
Arbetsförmedlingen, lagen (2002:546) om behandling av person-
uppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Den reformerade arbetsmarknadspolitiska verksamheten kom-
mer, på motsvarande sätt som i dag, i stor utsträckning att regleras i 
förordning. Det innebär bl.a. att Arbetsförmedlingens ansvar och 
formerna för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten kommer 
att framgå av en förordning med instruktion för myndigheten. Där-
utöver kommer det att finnas särskilda förordningar som reglerar 
specifika arbetsmarknadspolitiska insatser. Den förordnings-
reglering som nu gäller behöver dock ändras i delar, för att den 
reformerade verksamheten ska bli effektivare. Exempelvis kommer 
det att behövas en reglering för själva förmedlingsinsatserna, på 
samma sätt som gäller för andra insatser. Det kommer även att 
behövas förordningsreglering om myndighetens ansvar för anskaff-
ning av förmedlingsinsatser. Den största delen av regleringen för den 
reformerade verksamheten kommer alltså att finnas i förordning. 
Arbetet med nödvändiga förordningsändringar pågår i Regerings-
kansliet. 

3.2.3 Styrning genom uppdrag och finansiell styrning 

En central och viktig del i genomförandet av reformen är hur 
Arbetsförmedlingen anskaffar förmedlingsinsatser. Förutsätt-
ningarna som ges av gällande regelverk kommer att kompletteras 
med mål och värden som är viktiga när Arbetsförmedlingen 
anskaffar förmedlingsinsatser. Utöver den förordningsreglering som 
behövs för den reformerade verksamheten, t.ex. bestämmelser om 
förmedlingsinsatser, kan regeringen även ge Arbetsförmedlingen 
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genomförandeuppdrag som anger vilka mål och värden som är vik-
tiga när myndigheten anskaffar dessa insatser. 

Hur många arbetssökande som kommer att få del av förmedlings-
insatser beror, på samma sätt som för alla arbetsmarknadspolitiska 
insatser, bl.a. på hur många som ingår i målgruppen för själva insat-
sen, myndighetens tillgängliga medel samt regeringens finansiella 
och övriga styrning. 

3.2.4 Vissa lagändringar 

För att genomföra reformen effektivt kommer det att behövas vissa 
lagändringar som understödjer den reformerande verksamheten. 
Exempelvis kommer en reformerad verksamhet där arbetsmarknads-
politiska insatser i större utsträckning utförs av leverantörer ställa 
högre krav på att Arbetsförmedlingen kan dela information med och 
få information om enskilda från dessa leverantörer. Syftet är att både 
Arbetsförmedlingen och leverantörerna ska kunna fullgöra sina 
respektive uppdrag effektivt. När insatser i större utsträckning 
utförs av leverantörer ökar även behovet av en reglering av enskildas 
integritetsskydd hos leverantörerna. Den reformerade verksam-
heten medför även ett behov av att se över begrepp i vissa lagar. 
Denna promemoria innehåller förslag till lagändringar. Lagförslagen 
syftar sammantaget dels till att förbättra möjligheterna för ett mer 
ändamålsenligt informationsutbyte samtidigt som intrånget i den 
personliga integriteten för enskilda minimeras, dels till att anpassa 
vissa begrepp i befintlig lagstiftning till den reformerade verk-
samheten. 

Utöver de lagändringar som föreslås i denna promemoria och 
som har betydelse för reformeringen av den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten pågår beredning i Regeringskansliet av de lagförslag 
som Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbets-
marknadspolitiken har lämnat i betänkandet Kommuner som 
utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga 
förutsättningarna (SOU 2020:41). 

För att ge en bakgrund till det pågående arbetet med reformen 
inom Regeringskansliet och till de lagändringar som föreslås i denna 
promemoria ges i det följande en övergripande beskrivning av hur 
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den reformerade arbetsmarknadspolitiska verksamheten är tänkt att 
se ut. 

3.3 Arbetsförmedlingens ansvar i den reformerade 
verksamheten 

3.3.1 En sammanhållen statlig verksamhet 

Arbetsförmedlingen ska fortsatt vara ansvarig myndighet på det 
arbetsmarknadspolitiska området. Även i den reformerade verk-
samheten ska Arbetsförmedlingen verka för att arbetsmarknads-
politiska insatser kommer till stånd. Till följd av att förmedlings-
insatser införs kommer de arbetsmarknadspolitiska insatserna i 
större utsträckning än i dag att anskaffas genom upphandling eller 
inom ramen för valfrihetssystem. Samtidigt behöver insatser också 
framöver tillhandahållas genom samverkan eller överenskommelser. 
Arbetsförmedlingen kommer bl.a. fortfarande att ha en aktiv roll i 
fråga om att utforma, samordna och anvisa till insatser som bedrivs 
i samverkan med andra fristående aktörer. 

Reformeringen kommer att medföra delvis förändrade förutsätt-
ningar för Arbetsförmedlingen i dess roll som ansvarig myndighet. 
Myndigheten kommer även i fortsättningen att ha i uppgift att bl.a. 
bedöma den enskildes förutsättningar och behov och fatta beslut om 
arbetsmarknadspolitiska insatser samt bedriva den samverkan med 
andra myndigheter som krävs i förhållande till sådana bedömningar 
och beslut. Uppgifterna kommer också som i dag att innefatta bl.a. 
kontroll i förhållande till individersättningar och att besluta om och 
följa upp bidrag, stöd och ersättningar till leverantörer, anordnare, 
arbetsgivare eller andra, liksom att tillhandahålla digital och annan 
infrastruktur som behövs inom den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten. Myndigheten kommer också fortfarande att tillhandahålla 
viss grundläggande service till både arbetssökande och arbetsgivare 
och vissa insatser i egen regi. Samtidigt kommer vissa uppgifter som 
Arbetsförmedlingen utför i egen regi att minska i omfattning. 
Myndigheten kommer exempelvis inte stödja deltagare i för-
medlingsinsatser med sådan matchning och arbetsgivarkontakter 
som leverantörerna ska utföra enligt avtal. Andra uppgifter kommer 
däremot att öka i betydelse hos myndigheten. Det rör sig exempelvis 
om uppgifterna att anskaffa, kontrollera och följa upp leverantörer 
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och tjänster, liksom att utveckla digital infrastruktur för utbyte av 
information mellan bl.a. myndigheten och leverantörer. 

Arbetsförmedlingen ska verka för att det finns ett utbud i form 
av en rad olika arbetsmarknadspolitiska insatser liksom att enskilda 
erbjuds sådana insatser eller kedjor av insatser när det är arbets-
marknadspolitiskt motiverat. Myndigheten behöver därför upprätt-
hålla arbetssätt och organisation som stödjer detta, inklusive att 
insatser anordnas och utvecklas i samverkan med kommuner och 
andra lokala samverkansparter. I syfte att de arbetsmarknads-
politiska insatserna ska kunna erbjudas till enskilda på ett effektivt 
sätt, ska Arbetsförmedlingen fortsätta arbetet med att utveckla 
enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar, 
inklusive ett statistiskt bedömningsstöd. 

Arbetsmarknadspolitiken ska fortsatt vara nationellt samman-
hållen, med en statlig finansiering. Reformeringen innebär inga för-
ändringar av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. 

3.3.2 Likvärdig tillgång till service och insatser i hela landet 

I egenskap av ansvarig myndighet behöver Arbetsförmedlingen i den 
reformerade verksamheten upprätthålla en likvärdig tillgång till såväl 
grundläggande service som arbetsmarknadspolitiska insatser i hela 
landet. 

Likvärdig tillgång till grundläggande service och stöd 

Grundläggande service och stöd till arbetssökande, arbetsgivare och 
allmänhet innefattar t.ex. att myndigheten behöver tillhandahålla 
information, samt ge möjlighet att ställa frågor och begära ut hand-
lingar. Sådan grundläggande service kan ges via olika kanaler, t.ex. 
genom digitala tjänster, telefon eller att ha en tillgänglighet för 
fysiska besök. Arbetsförmedlingen kommer även framöver att 
behöva utveckla olika servicekanaler i syfte att de ska svara väl mot 
behov hos användare och vara kostnadseffektiva. 
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Likvärdig tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser 

Utöver sådan grundläggande service behöver myndigheten också 
erbjuda arbetssökande och arbetsgivare likvärdig tillgång till stöd i 
form av arbetsmarknadspolitiska insatser när detta är arbets-
marknadspolitiskt motiverat. I sådant stöd ingår t.ex. förmedlings-
insatser eller andra arbetsmarknadspolitiska program samt insatser 
som ges i samverkan. Sådant stöd innefattar även stöd till arbets-
givare i deras rekryteringsarbete. 

Med likvärdig tillgång avses i detta sammanhang att arbets-
sökande och arbetsgivare, oberoende av t.ex. var i landet de bor eller 
verkar, ska ha tillgång till insatser av god kvalitet utifrån sina behov 
och förutsättningar samt vad som är arbetsmarknadspolitiskt moti-
verat. Med likvärdighet avses däremot inte att insatserna måste vara 
utformade på samma sätt överallt eller att innehållet måste vara det-
samma för alla. Med likvärdighet avses inte heller att alla arbets-
sökande och arbetsgivare måste få precis lika mycket insatser 
eftersom insatserna behöver prioriteras utifrån bl.a. den arbets-
sökandes förutsättningar och utifrån vad som är arbetsmarknads-
politiskt motiverat. Insatserna behöver också alltjämt tillhandahållas 
på ett kostnadseffektivt sätt. 

Många av de uppgifter som Arbetsförmedlingen fortsatt ska 
utföra förutsätter ändamålsenlig lokal närvaro i hela landet, t.ex. för 
att Arbetsförmedlingen vid behov ska kunna ha fysiska möten med 
arbetssökande och arbetsgivare inom rimligt reseavstånd. Även som 
samverkanspart behöver Arbetsförmedlingen finnas tillgänglig på 
ett likvärdigt sätt, t.ex. gentemot kommuner. Regeringen har i regle-
ringsbreven för både 2020 och 2021 uppdragit åt Arbets-
förmedlingen att säkerställa bl.a. närvaro och likvärdig service i hela 
landet. Arbetsförmedlingen kommer behöva fortsätta arbetet med 
att säkerställa en ändamålsenlig och väl fungerande lokal närvaro, 
t.ex. genom egna kontor, eller genom samarbetslösningar med kom-
muner eller Statens servicecenter. 

Arbetsförmedlingen behöver fortlöpande följa om det i hela lan-
det finns tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser, inklusive för-
medlingsinsatser, i tillräcklig omfattning. Arbetsförmedlingen 
behöver också, genom såväl incitament och krav som andra lämpliga 
åtgärder, verka för att marknadsutbudet av förmedlingsinsatser och 
andra insatser som myndigheten anskaffar över tid är tillräckligt i 
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hela landet. Ett tillräckligt marknadsutbud av förmedlingsinsatser är 
av central betydelse för att en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet ska fungera väl. Om det tillfälligt inte bedöms finnas ett 
tillräckligt marknadsutbud, behöver Arbetsförmedlingen under en 
tydligt avgränsad övergångsperiod, på det sätt som är mest 
ändamålsenligt, kunna säkra ett tillräckligt utbud av matchnings-
tjänster. Det kan tänkas ske på olika sätt, t.ex. genom lokala sam-
arbetslösningar med kommuner, att andra upphandlade aktörer 
träder in som leverantörer av matchningstjänster under en avgränsad 
tid, eller att motsvarande insatser ges av Arbetsförmedlingen i egen 
regi. 

3.3.3 Arbetsmarknadspolitiska insatser 

En fortsatt bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser och utförare 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna utgör Arbetsförmedlingens 
huvudsakliga verktyg för att uppfylla det arbetsmarknadspolitiska 
uppdraget. Insatserna ska svara mot olika behov som finns hos 
arbetssökande och arbetsgivare, och även syfta till att bidra till att 
stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. De ska därigenom 
stödja målet för arbetsmarknadspolitiken om att insatserna ska bidra 
till en väl fungerande arbetsmarknad. 

Det ska fortsatt finnas en bredd av insatser, motsvarande de som 
följer av 5 § förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten. De kan vara av matchande karaktär och syfta till att sam-
manföra arbetssökande med arbetsgivare som har lediga platser, t.ex. 
platsförmedling och vägledning. De kan också vara av rustande 
karaktär och syfta till att stärka den enskildes förutsättningar att få 
och behålla ett arbete, t.ex. arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik 
eller reguljär utbildning. Insatser kan också samtidigt innehålla både 
matchande, rustande och andra inslag. De utvecklade matchnings-
tjänsterna inom Krom innehåller t.ex. sådana olika inslag. Sub-
ventionerade anställningar kan vidare syfta både till att stärka den 
enskilde och stimulera arbetsgivare till att anställa personer som har 
svårt att få ett arbete utan sådant stöd. Detsamma gäller arbets-
marknadsutbildningar som både ska stärka den enskildes möj-
ligheter att komma i arbete och bidra till en förbättrad kompetens-
försörjning. 
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Vidare ska Arbetsförmedlingen fortsatt ansvara för att stöd till-
handahålls till arbetsgivare, bl.a. i deras rekryteringsarbete och 
genom rådgivning och stöd för arbetsgivare som har anställda med 
en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Arbetsförmedlingen har ansvar för att de arbetsmarknads-
politiska insatser som myndigheten har till sitt förfogande för att 
utföra sitt uppdrag finns tillgängliga, antingen genom anskaffning, 
samverkan, överenskommelser eller genom att de utförs i egen regi. 
I dag anskaffar myndigheten bl.a. förberedande utbildning, arbets-
marknadsutbildning och tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilite-
ring. Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten kommer det 
vidare, liksom i dag, att finnas andra fristående aktörer som utför 
insatser men som Arbetsförmedlingen inte anskaffar. Det handlar 
bl.a. om möjligheten för arbetssökande att under vissa förutsätt-
ningar ta del av utbildning på grundläggande, gymnasial och efter-
gymnasial nivå samt svenska för invandrare med aktivitetsstöd eller 
etableringsersättning, och om studiemotiverande utbildning inom 
folkhögskolor. Vid sidan av förmedlingsinsatserna kommer det 
också fortsatt att finnas arbetsplatsförlagda insatser som erbjuds hos 
eller anordnas av arbetsgivare eller av andra organisationer, inklusive 
idéburna aktörer. Vissa insatser kan också komma att utföras av 
exempelvis kommuner inom ramen för samverkanslösningar eller 
inom ramen för till exempel projekt med finansiering från 
Europeiska socialfonden. 

Arbetsförmedlingen behöver även i fortsättningen verka för att 
ett sådant utbud av arbetsmarknadspolitiska insatser, eller kedjor av 
insatser, ska finnas genom anskaffning, samverkan eller överens-
kommelser med privata företag och andra organisationer, såväl som 
med kommuner och statliga myndigheter. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

För arbetssökande som har en konstaterad funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga kommer det, liksom i dag, att 
finnas särskilda insatser enligt förordningen (2017:462) om särskilda 
insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kommer även framöver att 
ansvara för beslut, uppföljning och kontroll av dessa insatser. Sådana 
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beslut behöver fortsatt vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade. 
Leverantörer av förmedlingsinsatser kommer att kunna stödja den 
enskilde att hitta arbetsgivare som kan vara intresserad av att anställa 
den enskilde. Det är dock Arbetsförmedlingen som utreder förut-
sättningarna för och fattar beslut om lönebidrag. Däremot kan 
endast Arbetsförmedlingen matcha och anvisa en arbetssökande till 
ett arbete hos Samhall Aktiebolag och till skyddat arbete hos offent-
lig arbetsgivare, som främst anordnas av kommuner. Korrekt 
funktionshinderkodning är fortsatt viktig för att personer med 
funktionsnedsättning ska få ett stöd baserat på individens behov. 

I den reformerade verksamheten kommer det också fortfarande 
att finnas t.ex. utredande, vägledande, rehabiliterande och arbets-
förberedande insatser, som kan erbjudas oavsett om den enskilde har 
en funktionsnedsättning eller t.ex. deltar i arbetslivsinriktad rehabi-
litering. Liksom i dag kommer det att vara upp till Arbetsför-
medlingen att avgöra hur sådana mer specialiserade insatser bör 
utföras, t.ex. utföras i egen regi, erbjudas i samverkan med andra 
aktörer eller anskaffas från leverantörer. För vissa insatser av denna 
typ och för denna målgrupp kan idéburna aktörer bidra med mer-
värde. Det ska finnas möjligheter för ideell sektor att medverka inom 
ramen för den reformerade arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Det s.k. förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan avseende sjukskrivna och unga som uppbär aktivi-
tetsersättning kommer att finnas kvar i den reformerade verksam-
heten. Detsamma gäller Arbetsförmedlingens uppdrag att delta i 
samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (Finsam). En väl fungerande operativ samverkan kommer 
att vara grunden för detta arbete. 

3.3.4 Anskaffning av tjänster 

När myndigheten anskaffar en insats gäller lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling, förkortad LOU. Den reglerar hur Arbets-
förmedlingen ska förfara vid köp, men inte vad myndigheten får eller 
ska köpa. Om Arbetsförmedlingen väljer att anskaffa arbets-
marknadspolitiska insatser genom att inrätta ett valfrihetssystem ska 
myndigheten enlig lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbets-
förmedlingen tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem, för-
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kortad LOV. Utgångspunkten är att Arbetsförmedlingen väljer den 
anskaffningsform som är mest ändamålsenlig för varje enskild 
anskaffning, med utgångspunkt i att kvaliteten och kostnads-
effektiviteten i tjänsterna ska upprätthållas. 

Kontroll och uppföljning av leverantörer och utförda tjänster 

När en myndighet anskaffar tjänster är systematisk kontroll och 
uppföljning av leverantörer en central del. Det är också en förutsätt-
ning för att säkerställa kvalitet i utförandet av anskaffade tjänster 
och motverka fusk och brottslighet hos oseriösa aktörer. Arbets-
förmedlingen ska säkerställa en strikt och systematisk kontroll och 
uppföljning av leverantörer och utförda tjänster. Myndigheten ska 
vidta relevanta åtgärder vid konstaterade brister eller oegentligheter. 
Arbetsförmedlingens kontroll av leverantörer behöver vara god såväl 
vid inträdet som under pågående tjänst. Myndighetens förebyggande 
arbete är också av betydelse. 

Det är angeläget att oseriösa aktörer förhindras att bli leveran-
törer. Det är därför viktigt att identifiera och utesluta oseriösa 
aktörer redan i upphandlingsprocessen. Lagstöd för att utesluta 
sådana aktörer finns under vissa förutsättningar i dag i såväl LOU 
som LOV i form av s.k. uteslutningsgrunder. LOU innehåller dock 
fler uteslutningsgrunder. Välfärdsutredningen har i sitt slut-
betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) föreslagit 
att det ska införas utökade grunder för när en sökande aktör får 
uteslutas från ett valfrihetssystem. Välfärdsutredningens förslag 
bereds inom Regeringskansliet. En sådan reglering skulle då gälla 
även för Arbetsförmedlingen i de fall LOV används för anskaffning. 
Arbetsförmedlingen ska vid anskaffning ställa strikta kvalifice-
ringskrav på de leverantörer som deltar i myndighetens upp-
handlingar eller ansöker om att få ansluta sig till ett av myndighetens 
valfrihetssystem. 

Kontroll och uppföljning behöver också åtföljas av att myndig-
heten skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder vid identifierade brister 
så att leverantörer som inte håller tillräckligt hög kvalitet antingen 
kan förmås att förbättra sig eller kan uteslutas genom avslutande av 
avtal. Vidare behöver myndigheten bedriva ett systematiskt arbete 
för att kontinuerligt vidareutveckla och förbättra anskaffningen av 
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insatser. I denna promemoria föreslås det att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer ska kunna meddela före-
skrifter om skyldighet för leverantörer att lämna vissa uppgifter till 
Arbetsförmedlingen. Syftet med bestämmelsen är att de uppgifter 
som leverantörerna lämnar till Arbetsförmedlingen ska bidra till att 
myndigheten på ett effektivare sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag, 
t.ex. när det gäller beslut om insatser och myndighetens kontroll-
uppdrag. Uppgiftsskyldigheten kan därför bidra till att stärka för-
utsättningarna för Arbetsförmedlingen att kontrollera och följa upp 
leverantörer och tjänster. 

3.3.5 Arbetsförmedlingens ansvar för beslut om insatser till 
enskilda 

Beslut om insatser till enskilda ska vara arbetsmarknadspolitiskt 
motiverade 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att arbetssökande som är anmälda 
hos myndigheten erbjuds arbetsmarknadspolitiska insatser när det 
är motiverat, liksom för att kunna ge arbetsgivare stöd vid rekryte-
ringar och anställningar. Arbetsförmedlingen kommer att ha kvar all 
myndighetsutövning och därmed ansvara för att utreda förutsätt-
ningarna för och besluta om sådana insatser. Myndighetens beslut 
om anvisningar till insatser ska vara arbetsmarknadspolitiskt moti-
verade. Det gäller även beslut om anvisning till en förmedlingsinsats. 
Att en insats ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad innebär att 
den ska vara lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande 
arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Det är Arbetsförmedlingen 
som i det enskilda fallet bedömer behovet av en insats och om den 
är arbetsmarknadspolitiskt motiverad inom ramen för en arbets-
marknadspolitisk bedömning. Inom ramen för den bedömningen 
ska Arbetsförmedlingen främja jämställdhet, bl.a. så att kvinnor och 
män får tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser på lika villkor. 
Arbetsförmedlingen behöver också fortsatt bedöma om en arbets-
sökande har en funktionsnedsättning, och om denna i så fall kan 
anses ha en påverkan på arbetsförmågan. I detta syfte kommer 
Arbetsförmedlingen även framöver att ansvara för insatser som syf-
tar till att bl.a. klargöra arbetssökandes arbetsförutsättningar och 
anpassa arbetssituationen. 
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För att den arbetssökande ska få ett sammanhållet och effektivt 
stöd i form av arbetsmarknadspolitiska insatser lämnas i denna pro-
memoria förslag om att Arbetsförmedlingen ska ges möjlighet att 
lämna ut uppgifter om enskilds förhållanden till leverantörer. Det 
kan t.ex. handla om uppgifter om den enskildes arbetslivserfarenhet, 
utbildningsbakgrund eller behov av vissa hjälpmedel. Arbets-
förmedlingen behöver utveckla den digitala infrastruktur som är 
nödvändig för detta informationsutbyte. 

Arbetssökandes process och behovet av information från leverantörer 

När en person skrivs in hos Arbetsförmedlingen och under inskriv-
ningstiden, t.ex. när en anvisning till en förmedlingsinsats upphör 
utan att den enskilde har lämnat arbetslösheten, kommer myndig-
heten att bedöma bl.a. vilket stöd i form av arbetsmarknadspolitiska 
insatser som är motiverat för den enskilde. I sådana bedömningar 
kommer myndigheten använda s.k. statistiska bedömningsstöd som 
genererar automatiserade bedömningar. Myndigheten kommer även 
att behöva använda andra former av bedömningsstöd än statistiska 
som stöd för fördjupade bedömningar eller för bedömningar av vil-
ken insats som den enskilde är i behov av. En arbetssökande kan hän-
visas att söka jobb på egen hand med stöd av företrädesvis digitala 
självservicetjänster och ta del av Arbetsförmedlingens digitala väg-
ledningsverktyg. En arbetssökande kan också anvisas till en arbets-
marknadspolitisk insats, t.ex. en förmedlingsinsats, en arbets-
marknadsutbildning eller en insats som ges i samverkan med andra 
fristående aktörer. Under den tid då en arbetssökande söker jobb på 
egen hand eller deltar i en arbetsmarknadspolitisk insats ansvarar 
myndigheten fortfarande för att bedöma vilket stöd som är arbets-
marknadspolitiskt motiverat och besluta om den enskilde bör 
anvisas till en arbetsmarknadspolitisk insats, t.ex. om nya uppgifter 
framkommer som påverkar bedömningen av den enskildes stöd-
behov. Det kan t.ex. handla om att myndigheten mot bakgrund av 
information från den arbetssökande själv eller från en leverantör 
bedömer att en arbetssökande som deltar i en förmedlingsinsats är i 
behov av att ta del av en arbetspraktik, utbildning eller en sub-
ventionerad anställning. Arbetsförmedlingen kommer också att 
behöva göra en bedömning på nytt när den arbetssökande har varit 
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inskriven en viss tid eller när en anvisning till en insats upphör, utan 
att den arbetssökande har lämnat arbetslösheten. Hur stödet till den 
enskilde utformas under inskrivningstiden kan således, liksom i dag, 
se olika ut beroende på den enskildes förutsättningar och behov. 

I en reformerad verksamhet där leverantörer ska utföra för-
medlingsinsatser behöver Arbetsförmedlingen säkerställa en rätts-
säker och effektiv ärendehandläggning för arbetssökande. Sannolikt 
kommer vissa arbetssökande redan att vara anvisade till förmed-
lingsinsatser när det framkommer information som föranleder 
Arbetsförmedlingen att göra en ny prövning av den arbetssökandes 
behov av insatser. Sådan information kan komma t.ex. från den 
arbetssökande eller från leverantören. Informationen kan avse t.ex. 
möjlig förekomst av en funktionsnedsättning som är av betydelse för 
den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden, eller att den 
enskilde kan vara i behov av en kompletterande eller annan arbets-
marknadspolitisk insats. Utöver den information som Arbets-
förmedlingen får direkt från den enskilde, behöver myndigheten, när 
den bereder och fattar beslut i ärenden, därför i högre grad kunna få 
uppgifter om den enskilde som kan ha betydelse för ett ärende från 
leverantörer som utför förmedlingsinsatser eller annan insats. Bland 
annat mot denna bakgrund föreslås det i denna promemoria att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska 
kunna meddela föreskrifter om skyldighet för leverantörer att lämna 
vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen. 

Myndigheten kommer också i högre grad att behöva lämna upp-
gifter om den enskilde till leverantörer, t.ex. uppgifter som har fram-
kommit under handläggningen av ett ärende om en insats för den 
enskilde, i syfte att leverantören ska kunna tillhandahålla ett mer 
ändamålsenligt stöd. Bland annat mot denna bakgrund föreslås det 
en lagändring i denna promemoria om sekretessbrytande bestäm-
melser för Arbetsförmedlingen. 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver utvecklas 

För att Arbetsförmedlingen ska kunna fatta beslut om insatser som 
är arbetsmarknadspolitiskt motiverade, behöver myndigheten bl.a. 
bedöma den enskildes behov av insatser för att komma i arbete. 
Regeringen har i regleringsbreven för både 2020 och 2021 uppdragit 
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åt Arbetsförmedlingen att utveckla mer enhetliga och träffsäkra 
arbetsmarknadspolitiska bedömningar, inklusive utveckling av ett 
statistiskt bedömningsstöd som ska utgöra en integrerad del av myn-
dighetens arbetsmarknadspolitiska bedömning. För att ett statistiskt 
bedömningsstöd ska kunna anses utgöra en integrerad del av den 
arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver detta ingå i myndig-
hetens bedömningsförfarande. Genom statistiska bedömningsstöd 
kan myndigheten uppskatta sannolikheten för en arbetssökande att 
komma i arbete inom en viss tid, utifrån bl.a. registerdata om den 
enskilde. Bedömningsstödet kan därigenom ligga till grund för att 
bedöma hur stort stödbehov den enskilde har och därmed också 
behovet av insatser tidigt under inskrivningstiden. 

Träffsäkra och enhetliga bedömningsstöd är av stor betydelse för 
att förbättra förutsättningarna för att ge arbetssökande ett ända-
målsenligt stöd. Det statistiska bedömningsstödets utfall om stöd-
behovet hos den enskilde kommer också att ligga till grund för att 
generera mått som förhåller sig till olika kategorier, s.k. spår, inom 
ersättningssystemet för leverantörer av förmedlingsinsatser, vilka 
kan användas när myndigheten ska fatta beslut om ersättning till 
leverantören. Under 2020 införde Arbetsförmedlingen ett nytt 
statistiskt bedömningsstöd som används inför anvisning till match-
ningstjänsten Krom. Myndigheten har genomfört en studie av kva-
liteten i detta bedömningsstöd (Träffsäkerhet och likabehandling 
vid automatiserade anvisningar inom Rusta och matcha – En kvali-
tetsgranskning, Arbetsförmedlingen analys 2021:9). 

Arbetsförmedlingen bedömer i återrapporten Förbereda för 
reformeringen av myndigheten – Återrapport regleringsbrev 2020 
att även andra former av bedömningsstöd än statistiska behöver 
utvecklas, bl.a. i syfte att kunna göra förbättrade fördjupade arbets-
marknadspolitiska bedömningar liksom för att bedöma vilken insats 
som är mer lämplig för en enskild arbetssökande. 

Användningen av automatiserade bedömningar och beslut kan 
bidra till ökad effektivitet och enhetlighet. Inom den nuvarande 
matchningstjänsten Krom görs i dag en automatiserad arbets-
marknadspolitisk bedömning med hjälp av bedömningsstöd, som 
kompletteras med en manuell bedömning av en arbetsförmedlare. 
Arbetsförmedlingen har också infört ett s.k. digitalt själv-
serviceflöde där arbetssökande som uppger att de kommer att 
påbörja jobb eller utbildning inom 90 dagar utför sina ärenden digi-
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talt. Statistiska bedömningsstöd och automatiska beslutsprocesser 
kan bidra till att verksamheten blir mer effektiv och att besluten blir 
mer enhetliga. 

Arbetsförmedlingens pågående utvecklingsarbete med den 
arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver fortsätta, i syfte att 
myndigheten ska kunna säkerställa att såväl manuella som auto-
matiska bedömningar är effektiva, träffsäkra och tillförlitliga samt 
att beslut som fattas med grund i bedömningen är rättssäkra. Arbets-
förmedlingen behöver i detta syfte också kontinuerligt följa upp och 
utvärdera bedömningsstöd liksom att bedöma behovet av ytterligare 
eller andra uppgifter för bedömningsstöd. Myndigheten behöver 
även i detta arbete aktivt främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män. I arbetet med att utveckla bedömningsstöd behöver myndig-
heten överväga vilka personuppgifter som kan behöva behandlas. 

3.3.6 Den enskilde ska söka arbeten och ta del av 
arbetsmarknadspolitiska insatser 

Den individuella handlingsplanen 

Det kommer även i den reformerade verksamheten att ställas krav på 
den enskilde att själv aktivt vidta åtgärder för att ta sig ur arbets-
lösheten, t.ex. genom att vara aktivt arbetssökande, delta i arbets-
marknadspolitiska insatser eller ansöka om reguljär utbildning. Lik-
som i dag behöver det vara tydligt för den enskilde vad som förväntas 
av honom eller henne när det gäller aktivt arbetssökande och del-
tagande i arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsförmedlingen 
ansvarar för att det finns en sammanhållen planering i en individuell 
handlingsplan. Handlingsplanen utgör ett stöd för den enskilde att 
vidta lämpliga åtgärder för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den fyller 
också en funktion av att ge en samlad och aktuell information till 
den enskilde om skyldigheter, inriktning för arbetssökandet och 
beslutade insatser. 

En arbetssökande som anvisas till insatser som utförs av leveran-
törer behöver, utöver den individuella handlingsplan som Arbets-
förmedlingen upprättar, även ha en närmare planering av sina aktivi-
teter hos leverantören. För att kunna göra en ändamålsenlig plane-
ring behöver leverantören få del av uppgifter ur den individuella 
handlingsplanen hos Arbetsförmedlingen. En leverantör av förmed-
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lingsinsatser kan t.ex. behöva veta inriktningen på arbetssökandet 
för den enskilde och om hon eller han ska delta i andra insatser vid 
sidan av förmedlingsinsatsen. Leverantörens planering av aktiviteter 
behöver alltså ske med utgångspunkt i de bedömningar av den 
enskildes behov av insatser som Arbetsförmedlingen har gjort. Även 
de som inte deltar i förmedlingsinsatser behöver ha en planering av 
aktiviteter som bl.a. kan stödja deltagarens jobbsökande, och som 
myndigheten fortsatt kommer att stödja dessa arbetssökande med. 
Arbetsförmedlingen ansvarar för att den enskildes planering blir 
sammanhållen oberoende av om hon eller han deltar i insatser som 
utförs hos fristående aktörer, i andra insatser som utförs inom ramen 
för samarbetslösningar eller i myndighetens regi. 

Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag 

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen 
fungerar som en omställningsförsäkring samt bedriva kontroll av att 
den enskilde uppfyller vissa skyldigheter i förhållande till arbets-
löshetsförsäkringen liksom de individersättningar som får lämnas 
vid deltagande i program, bl.a. aktivitetsstöd. 

Arbetsförmedlingen kommer även framöver att bl.a. ange inrikt-
ningen för arbetssökandet och tydliggöra vissa andra förväntningar 
på den enskilde i förhållande till skyldigheter som följer av villkoren 
för individersättningarna i handlingsplanen. Det är av betydelse att 
handlingsplanen både håller kvalitet och är aktuell bl.a. för att den 
enskilde ska veta vad som i ett senare skede kan komma att ligga till 
grund för myndighetens underrättelser till en arbetslöshetskassa 
eller för utredning om sanktion avseende de ersättningar som lämnas 
vid deltagande i program. Arbetsförmedlingen kommer också fort-
satt att ansvara för att följa upp de aktivitetsrapporter som den som 
är arbetslös ska lämna till myndigheten. Arbetsförmedlingen ska 
också fortfarande kunna anvisa den som är arbetslös att söka ett 
arbete om det behövs för att matcha den som söker arbetskraft med 
den som söker arbete, eller för att kontrollera att han eller hon står 
till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbeten. Möjlig-
heten för myndigheten att göra en sådan anvisning kommer fortsatt 
att vara av betydelse, t.ex. för arbetssökande som söker jobb på egen 
hand med företrädesvis digitala tjänster. 
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Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag gäller oavsett om den 
enskilde söker arbete på egen hand eller deltar i en insats, t.ex. en 
förmedlingsinsats eller annan insats. För att Arbetsförmedlingen ska 
kunna fullgöra sitt kontrolluppdrag i förhållande till arbetssökande 
som deltar i insatser hos en leverantör behöver det säkerställas att 
leverantören kontinuerligt lämnar nödvändig information till 
Arbetsförmedlingen om sådant som kan påverka den enskildes rätt 
till ersättning eller som kan leda till att Arbetsförmedlingen åter-
kallar en anvisning till en insats. Bland annat av den anledningen 
föreslås det en uppgiftsskyldighet för leverantörer. 

3.3.7 Samverkan med andra myndigheter och aktörer 

Arbetsförmedlingen ansvarar fortsatt för samverkan 

Arbetsförmedlingen kommer fortsatt att ha ansvaret för den arbets-
marknadspolitiska verksamheten och även vara den aktör som har 
samlad kunskap om arbetsmarknaden och dess behov. Inom 
myndighetens verksamhetsområde ska Arbetsförmedlingen därför 
fortfarande ansvara för samverkan med andra aktörer, bl.a. med 
kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå. Samverkansansvaret avser både den sam-
verkan som krävs för att Arbetsförmedlingen ska kunna utföra sina 
myndighetsutövande uppgifter och sådan samverkan som avser 
utformning och samordning av, samt anvisningar till arbets-
marknadspolitiska insatser. Samverkan ska alltså även framöver 
finnas för t.ex. etableringsinsatser, rehabiliterande insatser och 
insatser som syftar till övergångar till reguljär utbildning, men även 
för lokala arbetsmarknadsinsatser. Arbetsförmedlingen behöver 
också fortsätta att bedriva samverkansarbete som syftar till att 
underlätta för arbetsgivares kompetensförsörjning, t.ex. med 
regioner, branschorganisationer och utbildningsanordnare. 

Samverkansansvaret innefattar dels samverkan i ett individ-
ärende, t.ex. inför bedömningar, beslut och eventuell samordning av 
vilka insatser den enskilde ska ta del av, dels samverkan som syftar 
till att t.ex. upprätta gemensamma arbetssätt och kontaktvägar eller 
klargöra gränsdragningar mellan olika aktörers uppdrag. Arbets-
förmedlingen behöver säkerställa att det finns tydliga och smidiga 
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kontaktvägar mellan myndigheten och samverkansparterna, bl.a. i 
syfte att samverkan kring en enskild fortsatt ska fungera smidigt. 

Samverkan med kommuner 

Kommunerna har en central betydelse för arbetsmarknadspolitiken, 
och bedriver insatser och verksamheter som på olika sätt underlättar 
arbetssökandes inträde på arbetsmarknaden. Kommunerna ansvarar 
bl.a. för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) för individer som 
är i behov av sådant stöd och för vuxenutbildning på grundläggande 
och gymnasial nivå samt i form av svenska för invandrare. Kom-
munerna är även stora arbetsgivare och anordnar ofta arbets-
marknadspolitiska insatser som t.ex. praktik. 

Särskilt för vissa arbetssökande som står långt från arbets-
marknaden och redan har upparbetade kontakter med kommunen, 
kan insatser i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och respektive 
kommun vara det mest effektiva sättet att komma närmare ett 
arbete. Arbetsförmedlingen kommer därför även i den reformerade 
verksamheten att behöva ha ett långsiktigt och utvecklingsinriktat 
förhållningssätt till samverkan med kommunerna. Upparbetade och 
ändamålsenliga strukturer för samverkan och samordning mellan 
Arbetsförmedlingen och kommuner behöver tas till vara och utveck-
las. I regleringsbrevet för 2021 har regeringen bl.a. angett att Arbets-
förmedlingen ska säkerställa en operativ samverkan med kommuner 
i individärenden samt tydligt definierade och väl fungerande 
kontaktvägar i varje kommun, säkerställa en strategisk samverkan 
med kommunerna och andra aktörer, samt främja lokala projekt i 
samverkan. 

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbets-
marknadspolitiken lämnade också förslag som bl.a. syftar till att för-
bättra förutsättningarna för kommuner att ingå olika typer av sam-
arbeten med Arbetsförmedlingen. Betänkandet bereds i Regerings-
kansliet. Kommunerna är viktiga aktörer i arbetsmarknadspolitiken 
även i den reformerade verksamheten. Det gäller till exempel för 
unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och perso-
ner som uppbär ekonomiskt bistånd från kommunen samtidigt som 
de söker arbete. Regeringens inriktning för hanteringen av förslagen 
är därför bl.a. att genomföra de förslag som syftar till att förbättra 
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förutsättningarna för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunerna. Samtidigt avses de förslag som syftar till att underlätta 
för kommuner att vara utförare av arbetsmarknadspolitiska insatser 
åt Arbetsförmedlingen i konkurrens med privata aktörer inte 
genomföras. 

Samverkan med idéburna aktörer och folkbildningens aktörer 

Det mervärde som idéburna aktörer tillför inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten behöver tas till vara även i den 
reformerade verksamheten. Arbetsförmedlingen behöver därför ha 
som utgångspunkt att det även framöver ska finnas goda förutsätt-
ningar för samverkan med sådana aktörer, t.ex. ideella föreningar, 
registrerade trossamfund och stiftelser, kooperativa rörelser samt 
arbetsintegrerade och sociala företag. Även Arbetsförmedlingens 
samverkan med folkbildningens aktörer är viktig för att folk-
bildningsinsatser ska kunna erbjudas inom den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. 

3.3.8 Digital och annan infrastruktur 

Det ingår också i Arbetsförmedlingens ansvar att tillhandahålla och 
utveckla infrastruktur i syfte att effektivt stödja den arbets-
marknadspolitiska verksamheten och de aktörer som verkar inom 
denna. I detta ingår informationsutbyte mellan olika aktörer, liksom 
sådan infrastruktur som behövs för att verksamheten ska kunna 
följas upp som grund för verksamhetsutveckling, kontroll och 
utvärdering. 

Arbetsförmedlingen ansvarar som en del av detta för utveckling, 
drift, förvaltning och support av digital infrastruktur inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I detta ingår att kvalitets-
säkra och tillgängliggöra relevanta data för olika användare liksom 
att garantera effektiv och säker lagring och bearbetning av informa-
tion i IT-system. I regleringsbreven för både 2020 och 2021 har 
regeringen uppdragit till Arbetsförmedlingen att utveckla den digi-
tala infrastruktur som är nödvändig för ett effektivt utbyte av 
information mellan berörda aktörer i den arbetsmarknadspolitiska 
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verksamheten, inklusive leverantörer av arbetsmarknadspolitiska 
insatser. 

3.3.9 Vissa andra ansvarsområden hos Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen har fortsatt till uppgift att ta fram statistik, 
analysera, följa upp och utvärdera den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten inklusive de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbets-
förmedlingen har också i uppgift att göra arbetsmarknadsanalyser 
och analysera kompetensförsörjningsbehov inom olika branscher 
och yrken på nationell och regional nivå, bl.a. för att stödja den 
arbetsmarknadspolitiska bedömningen samt inriktningen och 
dimensioneringen av arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbets-
förmedlingen behöver även framöver kontinuerligt och systematiskt 
tillgängliggöra statistik, arbetsmarknadsanalyser och utvärderingar 
externt. Myndigheten ska också säkra tillgång till data om leve-
rantören och den verksamhet som denne bedriver i syfte att både 
kunna kontrollera, följa upp, utvärdera och utveckla tjänsterna lik-
som att leverantören behöver lämna information till myndigheten 
om förhållanden som avser enskilda deltagare. Vidare har myndig-
heten uppgifter enligt lagen (1974:13) om vissa anställnings-
främjande åtgärder. 

Arbetsförmedlingen kommer att ha kvar sina uppgifter vid höjd 
beredskap. Myndigheten har också kvar motsvarande uppgifter och 
befogenheter som myndigheten har i dag på det internationella om-
rådet eller som följer av samarbetet inom Europeiska unionen (EU). 

3.4 En ny arbetsmarknadspolitisk insats införs 

3.4.1 Syftet med förmedlingsinsatser 

Som ett led i reformeringen av verksamheten behöver en ny arbets-
marknadspolitisk insats, förmedlingsinsatser, införas genom regle-
ring i förordning. Förmedlingsinsatserna kommer att utföras av 
leverantörer som anskaffas av Arbetsförmedlingen. Förmedlings-
insatserna ska stödja den enskilde att få varaktigt arbete, antingen via 
direkt matchning eller vid behov via reguljär utbildning. Därmed 
behöver insatserna till betydande delar utgöras av matchande insat-
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ser i form av platsförmedling, stöd för att förbättra deltagarens jobb-
sökande och vägledning, tillsammans med kartläggning, planering 
och uppföljning av hans eller hennes aktiviteter. Insatserna ska också 
kunna innehålla insatser av rustande karaktär som understödjer 
matchningen. 

Syftet med förmedlingsinsatserna är att den enskilde ska få 
varaktigt arbete. Det innebär bl.a. att den arbetssökande matchas 
mot jobb som svarar väl mot hennes eller hans förutsättningar i form 
av utbildning, kompetens och yrkeserfarenhet. Det kan också inne-
bära att den arbetssökande matchas mot jobb som kan ge kvali-
fikationer, arbetslivserfarenhet, kontakter med arbetsgivare eller 
annat som kan leda till en mer varaktig förankring på arbetsm-
arknaden. Genom sådan matchning ska också arbetsgivare ges stöd 
att hitta arbetskraft. Detta innebär att leverantörerna behöver ha 
goda kontakter med arbetsgivare. 

Bland de arbetssökande som deltar i förmedlingsinsatser kommer 
det att finnas vissa arbetssökande som för att få ett varaktigt arbete 
har behov av utbildning inom det reguljära utbildningssystemet, dvs. 
inom kommunal vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskolor, 
universitet och högskolor eller folkhögskolor. Inom förmedlings-
insatserna behöver arbetssökande därför också kunna ges stöd och 
vägledning för att kunna övergå till reguljär utbildning. Att förmed-
lingsinsatserna ska stödja arbetssökande till utbildning är nöd-
vändigt för att insatserna ska kunna bidra till att stärka arbets-
sökandes ställning på arbetsmarknaden och till en förbättrad 
kompetensförsörjning. 

Förmedlingsinsatserna ska däremot inte innehålla specialist-
insatser som endast riktar sig till ett fåtal av deltagarna eller andra 
dyrare rustande insatser. Sådana rustande insatser bör tillhandahållas 
separat från förmedlingsinsatserna och föregås av en arbets-
marknadspolitisk bedömning. För att säkerställa ett fullgott stöd i 
form av arbetsmarknadspolitiska insatser till arbetssökande med 
andra behov än vad som kan tillgodoses inom ramen för förmed-
lingsinsatserna ska Arbetsförmedlingen kunna besluta om andra 
arbetsmarknadspolitiska insatser när detta är arbetsmarknads-
politiskt motiverat. 

44 

202



       

 

    

    
  

  
 

    
 

   
 

  
  

  

 
  

  
 

  
  

   
 

  
   

     
   

    
    

  
  

  
  

  
 

  

Ds 2021:27 Inriktningen för en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

3.4.2 Målgrupp för den nya insatsen 

Målgruppen för förmedlingsinsatserna ska vara bred och omfatta 
arbetssökande som är arbetslösa. En förutsättning för en anvisning 
till en förmedlingsinsats är att Arbetsförmedlingen bedömer att en 
sådan anvisning är arbetsmarknadspolitiskt motiverad för den 
enskilde. Behov av förmedlingsinsatser kan finnas både bland arbets-
lösa som varit inskrivna kort tid som löper risk för långtids-
arbetslöshet och bland arbetslösa som har varit inskrivna en längre 
tid. Behov kan också finnas för bl.a. deltagare i etablerings-
programmet och för personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga. 

3.4.3 Leverantörernas utrymme att utforma aktiviteterna 

Förmedlingsinsatserna ska, i likhet med övriga arbetsmarknads-
politiska insatser, anpassas utifrån den enskildes förutsättningar. 
Inom ramen för insatserna ska det därför finnas utrymme att anpassa 
aktiviteterna utifrån den enskildes behov. Insatserna behöver även 
utformas så att de är tillgängliga för bl.a. personer med funktions-
nedsättning och för personer med bristande språkkunskaper i 
svenska. Insatserna ska också utformas på ett effektivt sätt så att de 
främjar mångfald och jämställdhet samt motverkar diskriminering i 
arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden. 

Leverantören av förmedlingsinsatser behöver inom ramen för 
regelverk och avtal, ges ett tillräckligt handlingsutrymme att anpassa 
och utforma aktiviteter till den enskilde i form av aktiviteter inom 
den insats som Arbetsförmedlingen har beslutat om för den 
enskilde, liksom utrymme att utveckla arbetsmetoder och arbetssätt 
i syfte att leverantören ska kunna nå kvalitet och goda resultat i 
insatsen. Sådana arbetssätt kan, om leverantören bedömer det som 
önskvärt, även innefatta olika former av samarbeten med andra rele-
vanta aktörer utifrån de förutsättningar som ges av avtal med 
Arbetsförmedlingen och gällande regelverk i övrigt. Eftersom det 
fortsatt är Arbetsförmedlingen som har ansvaret för myndighets-
utövning, dvs. att utreda och besluta i ärenden, kommer leve-
rantörerna däremot inte att ta över Arbetsförmedlingens utpekade 
samverkansskyldigheter. 
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3.5 Arbetsförmedlingens anskaffning av 
förmedlingsinsatser 

3.5.1 Form för anskaffningen 

I egenskap av ansvarig myndighet för den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten ansvarar Arbetsförmedlingen för anskaffning av för-
medlingsinsatserna. Vid anskaffningen behöver Arbetsförmedlingen 
överväga hur anskaffningen ska göras utifrån vad som är mest ända-
målsenligt. Det är i många avseenden möjligt att ha tjänster med lik-
nande utformning både inom ramen för LOU och LOV. Som exem-
pel kan den enskilde ges möjlighet att påverka valet av leverantör 
enligt såväl LOU som LOV. Det går på samma sätt att uppnå syftet 
med båda regelverken att ersättning till leverantörer ska baseras på 
hur väl de lyckas uppnå målet med insatsen. Leverantörer kan också 
vara föremål för strikta kvalificeringskrav, utförandekrav, uppfölj-
ning och uteslutning inom ramen för såväl LOU som LOV. 

I valet av form för anskaffningen behöver Arbetsförmedlingen 
göra flera överväganden. Myndigheten behöver bl.a. förhålla sig till 
syftet med förmedlingsinsatserna, den tänkta målgruppen, förutsätt-
ningar på leverantörsmarknaden samt lokala och regionala förutsätt-
ningar i övrigt. Arbetsförmedlingen behöver vidare utgå från de 
behov som finns hos arbetssökande och arbetsgivare. Myndigheten 
behöver även överväga om någon av formerna för anskaffningen ger 
bättre eller mindre bra möjligheter till kontroll av leverantörer och 
utförda tjänster. Arbetsförmedlingen behöver därför pröva vilken 
form för anskaffning som ska användas i varje enskild anskaffning av 
förmedlingsinsatser, på samma sätt som gäller för anskaffningar av 
andra tjänster. 

3.5.2 Tydliga krav på kvalitet och kontroll 

Kvalitet, goda resultat och kontroll är viktiga utgångspunkter när 
Arbetsförmedlingen anskaffar förmedlingsinsatserna, liksom kost-
nadseffektivitet i syfte att statliga medel ska användas effektivt. Det 
behöver säkerställas att alla deltagare får ett ändamålsenligt stöd. En 
central del i att insatserna ska fungera väl och hålla kvalitet för alla 
deltagare är att Arbetsförmedlingen ställer strikta och relevanta krav 
på såväl de leverantörer som anlitas som på hur tjänsten som sådan 
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ska utföras. Myndigheten behöver t.ex. kunna säkerställa att de 
aktiviteter som erbjuds inom förmedlingsinsatser kan anses vara 
lämpliga och att leverantören har rätt kompetens och i övrigt är 
lämpliga att utföra insatsen. Anskaffningen behöver också utformas 
på ett sådant sätt att fusk och brottslighet hos leverantörer mot-
verkas. Arbetsförmedlingen ska därför i sin anskaffning ha strikta 
och tydliga kvalitetskriterier som ska garantera leverantörer som är 
lämpliga och kan leverera tjänster av hög kvalitet. Redan vid anskaff-
ningen behöver myndigheten säkerställa att det finns förutsättningar 
för kontroll och utvärdering av leverantörer och deras tjänster. Tyd-
liga krav minskar utrymmet för oavsiktliga fel och är en förutsätt-
ning för att myndigheten ska kunna korrigera felaktigheter. Det 
gäller såväl i dialog med leverantörerna som i en eventuell rättslig 
process. Tydliga och objektiva krav ger sammantaget myndigheten 
bättre förutsättningar att bedriva en effektiv kontrollverksamhet. 

Det finns samtidigt en avvägning mellan detaljeringsgrad på kra-
ven som syftar till att öka kvaliteten hos leverantörer och i utföran-
det av tjänsterna, och att krav också kan medföra administrativa 
kostnader och minska utrymmet för leverantörer att utveckla meto-
der och arbetssätt i syfte att förbättra sina resultat. Därför behöver 
kraven ställas så att leverantörernas handlingsutrymme och möjlig-
heter att utveckla nya metoder och arbetssätt inte begränsas på ett 
omotiverat sätt och så att onödig administration kan undvikas. 

3.5.3 Den enskildes möjlighet att påverka valet av leverantör 

När Arbetsförmedlingen har beslutat om att anvisa en arbets-
sökande till en förmedlingsinsats, ska hon eller han så långt som 
möjligt ges möjlighet att påverka valet av leverantör. En förutsätt-
ning för detta är att kvalitet, goda resultat, kontroll och kostnads-
effektivitet kan upprätthållas. Det innebär att Arbetsförmedlingen 
behöver ställa ett sådant krav vid anskaffningen av förmedlings-
insatsen, oavsett form för anskaffningen. För att möjligheten att 
påverka valet av utförare ska kunna bidra till kvalitet för de arbets-
sökande och kvalitetskonkurrens bland leverantörerna, behöver den 
enskilde ges förutsättningar att göra ett aktivt och välgrundat val. 

Möjlighet för den enskilde att påverka valet av leverantör kan ges 
inom både LOV och LOU, men under olika förutsättningar. Inom 
LOV som är ett valfrihetssystem påverkar den enskilde genom att välja 
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leverantör. Inom LOU är det myndigheten som väljer leverantör för 
den enskilde utifrån i avtal fastställda kriterier, men där ett kriterium 
kan vara att den enskilde ska ges möjlighet att påverka detta val. 

Deltagaren behöver då ges tillräcklig information för att kunna 
göra ett välgrundat val. Myndigheten behöver därför tillhandahålla 
tillgänglig och jämförbar information om kvalitet och resultat i för-
medlingsinsatser liksom om andra förhållanden om leverantörerna. 
Det kan handla om att utveckla ett ratingsystem som möjliggör för 
individen att göra informerade val utifrån sin situation och som 
underlättar för myndigheten att göra en kontinuerlig kvalitets-
uppföljning. Myndigheten ska också se till att även arbetssökande 
med särskilda behov, t.ex. på grund av en funktionsnedsättning eller 
bristande språkkunskaper i svenska, ges förutsättningar att göra ett 
aktivt och välgrundat val. För en arbetssökande som inte väljer att 
nyttja möjligheten att påverka valet av leverantör, ska det finnas ett 
system där han eller hon ändå erbjuds att ta del av insatsen hos en 
leverantör. Fördelningen av arbetssökande mellan leverantörer kan 
komma att ske på olika sätt beroende på vilken form för anskaffning 
som väljs, men bör grundas på tydliga principer och objektiva 
kriterier. 

En mångfald av aktörer eller aktörstyper kan bidra till olika slags 
kompetens hos leverantörer, t.ex. branschspecifik kompetens. Det 
kan också handla om kompetens att arbeta med specifika mål-
grupper, t.ex. ungdomar, personer som har en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrare inom 
etableringsprogrammet eller arbetssökande som är i behov av 
omställning. Leverantörer med olika inriktning på verksamheten 
skulle också kunna bidra med kontaktnät gentemot olika arbets-
givare och andra aktörer som kan vara viktiga för att nå målet med 
insatsen. Anskaffningen ska också främja medverkan av leverantörer 
med lokal och regional kännedom. Eftersom den enskilde så långt 
möjligt ska ges möjlighet att påverka valet av leverantör finns det 
därför skäl att eftersträva en variation och mångfald av aktörer, 
inklusive idéburna aktörer, bland de leverantörer som tillhandahåller 
förmedlingsinsatser. 
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3.5.4 Leverantörer ska inte kunna neka arbetssökande 

Alla arbetssökande som tar del av förmedlingsinsatser ska ges ett 
ändamålsenligt stöd. En leverantör som tecknar avtal med Arbets-
förmedlingen om att utföra förmedlingsinsatser ska kunna ta emot 
de arbetssökande som Arbetsförmedlingen anvisar till insatsen. Det 
finns annars en risk för att leverantörer väljer att prioritera att ge 
insatser till arbetssökande som är lättare att få i arbete, om det ger 
leverantören större ekonomisk avkastning. En leverantör ska därför 
inte kunna neka att ta emot en enskild. 

Det kan dock finnas anledningar till att Arbetsförmedlingen på 
förhand i avtal preciserar vissa situationer där leverantören inte 
behöver ta emot fler deltagare, t.ex. att leverantören får ange en övre 
gräns för hur många deltagare denne kan ta emot. Dessa förutsätt-
ningar behöver tydliggöras när Arbetsförmedlingen anskaffar för-
medlingsinsatserna. 

3.5.5 Ersättning till leverantörer ska ge leverantörer starka 
incitament att nå resultat 

Leverantörer av förmedlingsinsatser ska ges starka incitament att nå 
goda resultat för alla deltagare. Den ersättningsmodell som ska gälla 
för förmedlingsinsatserna behöver därför utformas så att den på ett 
kostnadseffektivt sätt ger leverantörerna starka incitament att nå 
resultat i form av varaktigt arbete. Varaktiga resultat motsvarar en 
tillräckligt lång tid i arbete för att undvika att arbetslösa snabbt åter-
går i arbetslöshet. Med varaktiga resultat menas också att en arbets-
sökande har lämnat insatsen för att gå över till reguljär utbildning, 
och där den arbetssökande inte avbryter utbildning i förtid för att 
åter hamna i arbetslöshet. För att Arbetsförmedlingen rättssäkert 
och mer effektivt ska kunna fastställa rätten till och storleken på 
ersättningen till en leverantör kan myndigheten behöva uppgifter 
om det arbete en enskild har haft efter att insatsen har avslutats hos 
leverantören. Arbetsförmedlingen bör därför i kontrollsyfte ges till-
gång till uppgifter på individnivå om bl.a. utbetalda ersättningar för 
arbete som arbetsgivare löpande lämnar i arbetsgivardeklarationen. 
Uppgifterna finns i Skatteverkets beskattningsdatabas. Detta kan 
regleras i förordning. Arbetsförmedlingen kan också behöva tillgång 
till dessa uppgifter för andra ändamål. 
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När Arbetsförmedlingen anskaffar förmedlingsinsatser behöver 
myndigheten utforma ersättningsmodellen så att den ger leveran-
törerna incitament att stödja alla deltagare att nå varaktiga resultat 
och så att den motverkar att leverantörerna i sitt arbete prioriterar 
bort de deltagare som står längre från arbetsmarknaden. Ersätt-
ningen behöver därför differentieras utifrån de arbetssökandes 
förutsättningar att nå målet med insatsen. En differentiering av 
ersättningarna kan t.ex. göras genom en kategoriindelning s.k. spår 
där varje spår svarar mot en viss spridning i förväntade jobbchanser 
bland deltagarna och där samma ersättningar gäller för leverantören 
inom ett visst spår. Differentieringen kan basera sig på Arbets-
förmedlingens bedömning av den enskildes behov av stöd i sitt 
arbetssökande. För att alla arbetssökande ska ges ett stöd som håller 
kvalitet kan Arbetsförmedlingen även behöva ställa andra särskilda 
krav på insatsens utförande. 

I syfte att nå ett likvärdigt utbud av förmedlingsinsatser över lan-
det behöver det också skapas krav eller incitament som gör att leve-
rantörer inte enbart väljer att etablera sig i starka arbetsmarknads-
regioner. 

3.5.6 Systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete 

Förmedlingsinsatserna behöver utvecklas och förbättras kontinuer-
ligt utifrån kunskap om hur systemet fungerar. Kunskap om syste-
met är en förutsättning för att nå en ändamålsenlig styrning av myn-
digheten samt för att myndigheten själv ska kunna göra kontinuer-
liga förbättringar och anpassningar utifrån förändrade förutsätt-
ningar och andra behov. Arbetsförmedlingen behöver därför konti-
nuerligt och systematiskt genom kontroll, uppföljning och utvärde-
ring bygga upp en god kunskap om leverantörer och tjänster, bl.a. 
hur utformningen av ersättningsmodellen påverkar kvalitet, resultat 
och kostnadseffektivitet i förmedlingsinsatserna. För att kunna göra 
det behöver Arbetsförmedlingen säkerställa att det finns relevanta 
data om leverantörer och tjänster. 

Arbetsförmedlingen behöver även anskaffa förmedlings-
insatserna på ett sådant sätt att det finns förutsättningar för konti-
nuerlig förbättring och vidareutveckling. I detta ingår bl.a. att krav 
och ersättningsnivåer i tjänsterna behöver kunna anpassas över tid 
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utifrån förändrade förutsättningar och behov, bl.a. ekonomiska 
ramar, konjunkturläge och i syfte att nå ökad kostnadseffektivitet. 
Ersättningarna behöver även utformas på ett sätt som ger kostnads-
kontroll. 
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4 Sekretess och tystnadsplikt inom 
den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 

4.1 Gällande rätt 

4.1.1 Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och företrädare för 
media har rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet. Det 
kommer till uttryck bl.a. genom att allmänna handlingar är offent-
liga, rätten till yttrandefrihet och att tjänstemän i offentlig verk-
samhet har meddelarfrihet. Principen om handlingsoffentlighet slås 
fast i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF. Där föreskrivs att var 
och en till främjade av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upp-
lysning och ett fritt konstnärligt skapande har rätt att ta del av all-
männa handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en 
myndighet och enligt särskilda bestämmelser är att anse som 
inkommen till myndigheten eller upprättad där (2 kap. 4 § TF). 

Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas bara om det 
krävs med hänsyn till vissa angivna intressen, bl.a. intresset av att 
skydda rikets säkerhet, intresset av att förebygga eller beivra brott 
eller intresset av att skydda en enskilds personliga och ekonomiska 
förhållanden. En begränsning av rätten att ta del av allmänna hand-
lingar ska anges noga i en bestämmelse i en särskild lag eller, om det 
anses lämpligare i ett visst fall, i en annan lag som den särskilda lagen 
hänvisar till. Efter bemyndigande i en sådan bestämmelse får rege-
ringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestäm-
melsens tillämplighet (2 kap. 2 § andra stycket TF). Den särskilda 
lagen är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Rege-
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ringen har meddelat närmare föreskrifter i offentlighets- och sek-
retessförordningen (2009:641), OSF. 

Den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 
1 kap. 1 och 7 §§ TF och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihets-
grundlagen, YGL, har som regel företräde framför tystnadsplikten. 
Det kan därmed vara tillåtet att lämna en muntlig uppgift för pub-
licering, trots att den handling som innehåller uppgiften omfattas av 
sekretess. Bestämmelser om tystnadsplikt kan dock genom bestäm-
melser i OSL ges företräde framför rätten att meddela och offentlig-
göra uppgifter. 

4.1.2 Sekretess kan begränsa rätten att ta del av allmänna 
handlingar 

Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, oavsett om det sker 
genom utlämnande av en handling eller genom att röja uppgiften 
muntligen eller på något annat sätt (3 kap. 1 § OSL). 

En sekretessbestämmelse består i regel av tre huvudsakliga rekvi-
sit som anger sekretessens föremål, räckvidd och styrka. Sekre-
tessens föremål är den information som kan hemlighållas och anges 
i lagen genom ordet uppgift tillsammans med en precisering av upp-
giftens art, t.ex. uppgift om enskilds personliga förhållanden. Sekre-
tessens räckvidd bestäms vanligen genom att det i sekretess-
bestämmelsen preciseras att sekretessen för de angivna uppgifterna 
bara gäller i en viss typ av ärende, i en viss typ av verksamhet eller 
hos en viss myndighet. Sekretessens styrka bestäms normalt med 
hjälp av ett s.k. skaderekvisit. Man skiljer mellan raka och omvända 
skaderekvisit. Med ett rakt skaderekvisit är utgångspunkten att upp-
gifterna är offentliga och att sekretess bara gäller om det kan antas 
att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs. Enligt det omvända 
skaderekvisitet gäller däremot sekretess som huvudregel. Sekre-
tessen enligt en bestämmelse kan även vara absolut, vilket innebär 
att inga uppgifter får lämnas ut. 
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4.1.3 Sekretessbrytande bestämmelser möjliggör 
informationsutbyte trots sekretess 

Sekretess gäller som huvudregel inte bara i förhållande till enskilda 
utan också mellan myndigheter och i viss utsträckning även inom en 
myndighet (8 kap. 1 och 2 §§ OSL). Ibland måste dock en myndig-
het kunna lämna ut sekretessbelagda uppgifter, såväl till enskilda 
som till andra myndigheter, för att kunna utföra sitt uppdrag. För 
att möjliggöra utbyte av sekretessbelagda uppgifter finns s.k. sekre-
tessbrytande bestämmelser. En sekretessbrytande bestämmelse 
innebär att en sekretessbelagd uppgift trots sekretessen får lämnas 
ut under vissa förutsättningar. En sådan bestämmelse utformas efter 
en intresseavvägning mellan de olika organens behov av att utbyta 
uppgifter och det intresse som den aktuella sekretessbestämmelsen 
avser att skydda. 

I 10 kap. OSL finns vissa sekretessbrytande bestämmelser och 
bestämmelser om undantag från sekretess. Av 10 kap. 1 § och 12 kap. 
1 § OSL följer att sekretess till skydd för någon enskild inte hindrar 
att uppgifter om den enskilde lämnas till den enskilde själv, andra 
enskilda eller en myndighet, om den enskilde samtycker till det. 
Enligt 10 kap. 27 § OSL, den s.k. generalklausulen, får en sekretess-
belagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att 
intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse 
som sekretessen ska skydda. Enligt 10 kap. 28 § OSL hindrar inte 
heller sekretess att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om 
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. 

Regeringen har tidigare bedömt att det ofta inte är lämpligt att ett 
omfattande utlämnande av sekretessbelagda uppgifter sker enbart 
med stöd av generalklausulen (prop. 2015/16:65 s. 94). Även om 
utgångspunkten är att ett rutinmässigt uppgiftsutbyte ska vara för-
fattningsreglerat hindrar inte generalklausulen att sådant utbyte sker 
även utan stöd av en särskild författningsreglering. I de undantagsfall 
när rutinmässigt uppgiftsutlämnande inte är författningsreglerat, 
men likväl kan anses tillräckligt motiverat, måste den intresse-
avvägning som ska göras enligt generalklausulen ske på förhand och 
behöver inte avse en prövning i enskilda fall (jfr. prop. 1979/80:2 Del 
A s. 327). 

En grundläggande princip i OSL är att sekretess som huvudregel 
inte följer med en uppgift när den lämnas till en annan myndighet. I 
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vissa fall bör dock känsliga uppgifter omfattas av sekretess även hos 
den mottagande myndigheten. Under sådana förhållanden kan det i 
vissa fall bedömas finnas skäl att införa bestämmelser om överföring 
av sekretess. 

4.1.4 Sekretess inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 

Specifika bestämmelser inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 

Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten kan flera bestäm-
melser i OSL vara tillämpliga beroende på situation. Vissa bestäm-
melser är centrala för Arbetsförmedlingens verksamhet, medan 
andra gäller för vissa specifika situationer, t.ex. vid ett upphandlings-
förfarande eller då myndigheten utreder en enskilds hälsotillstånd. 

I 28 kap. 11 § OSL regleras sekretess för uppgifter om enskildas 
personliga förhållanden. I paragrafen anges att sekretess gäller för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider men och uppgiften förekommer i ärende om 
arbetsförmedling, yrkesvägledning, arbetsvård, antagning till arbets-
marknadsutbildning, eller hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra 
åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för att främja en enskilds 
anpassning till arbetslivet. Sekretessen gäller dock inte beslut i ett 
ärende. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst 
femtio år. 

I 28 kap. 12 § OSL regleras sekretess för uppgifter om enskildas 
affärs- och driftförhållanden. Sekretess enligt paragrafen gäller i 
ärende om arbetsförmedling och ärende enligt lagstiftningen om 
anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om en enskilds affärs-
eller driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde lider skada. För uppgift i en allmän handling 
gäller sekretessen i högst tjugo år. 

Slutligen finns det bestämmelser om ett förstärkt sekretesskydd 
för nyanlända invandrare i 28 kap. 12 a § OSL. Bestämmelsen anger 
att utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess för uppgift 
om en enskilds personliga förhållanden när uppgiften förekommer i 
ärende om etableringsinsatser och i ärende om ersättning som kan 
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lämnas för deltagande i etableringsinsatser, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen 
i högst femtio år. I 28 kap. 17 § OSL anges bl.a. att den tystnadsplikt 
som följer av 12 a § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ TF och 
1 kap. 1 och 10 §§ YGL att meddela och offentliggöra uppgifter. 

Generella bestämmelser inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 

Utöver den sekretess som gäller specifikt inom den arbetsmarknads-
politiska verksamheten finns sekretessbestämmelser som gäller när 
Arbetsförmedlingen upphandlar tjänster och ingår avtal med leve-
rantörer inom sin verksamhet. I 19 kap. 3 § andra stycket OSL anges 
det bl.a. att uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande 
erbjudande inom en kommun, en region eller en myndighet eller 
mellan statliga myndigheter inte i något fall får lämnas till någon 
annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla 
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och 
anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Av 31 kap. 16 § 
första stycket OSL följer bl.a. att sekretess gäller för uppgift om en 
enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärs-
förbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Inom den del 
av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som utgör hälso- och 
sjukvård gäller sekretess enligt 17 kap. 4 § OSL och 25 kap. 1 och 
10 §§ OSL. 

Hos alla myndigheter gäller ett minimisekretesskydd för upp-
gifter om enskildas hälsa och sexualliv (21 kap. 1 § OSL) och för 
uppgift om en enskilds bostadsadress, telefonnummer och andra 
jämförbara uppgifter som kan lämna uppgift om var den enskilde bor 
eller som kan användas för att komma i kontakt med den enskilde 
samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga (21 kap. 
3 § OSL). 

Det saknas särskilda sekretessbrytande bestämmelser för upp-
gifter hos Arbetsförmedlingen. 
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4.1.5 Tystnadsplikt i privat verksamhet inom det 
arbetsmarknadspolitiska området 

Allmänt om tystnadsplikt 

Bestämmelser om tystnadsplikt för funktionärer inom den privata 
sektorn finns i allmänhet i de författningar som reglerar den verk-
samhet där tystnadsplikten gäller. En föreskrift om tystnadsplikt är 
i regel förenad med straffansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken, 
förutsatt att det inte i författningen eller på annat håll finns en sär-
skild straffbestämmelse som reglerar brott mot tystnadsplikten. 

I flera författningar regleras tystnadsplikt specifikt för privata 
utförare av offentligt finansierade tjänster. Här kan bl.a. nämnas 
tystnadsplikt för den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven 
förskola, fritidshem eller förskoleklass enligt 29 kap. 14 § skollagen 
(2010:800), tystnadsplikt för den som är eller har varit verksam inom 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt 
socialtjänstlagen enligt 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och 
tystnadsplikt inom den privata hälso- och sjukvården enligt 6 kap. 
12–14 och 16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659). Enligt 5 kap. 2 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller att den som på grund av 
anställning eller på annat sätt deltar eller har deltagit i säkerhets-
känslig verksamhet inte obehörigen får röja eller utnyttja säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter. Enligt 4 § lagen (2020:914) om tyst-
nadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av 
uppgifter gäller att den som på grund av anställning eller på något 
annat sätt deltar i eller har deltagit i en tjänsteleverantörs verksamhet 
att på uppdrag av en myndighet endast tekniskt bearbeta eller tek-
niskt lagra uppgifter inte får obehörigen röja eller utnyttja dessa upp-
gifter. 

Syftet med författningsstyrda tystnadspliktsbestämmelser är bl.a. 
att uppgifter som hanteras i enskild verksamhet ska få motsvarande 
skydd som vid motsvarande hantering hos en myndighet. Det finns 
ingen anledning att göra skillnad på tystnadspliktsförhållandena för 
privatanställda och offentliganställda (se prop. 2017/18:89 s. 120). 
Vid tolkningen av bestämmelserna om tystnadsplikt kan ledning 
sökas i OSL:s motsvarande bestämmelser. Utgångspunkten är att 
det ska vara en nära överensstämmelse när det gäller innebörden av 
de olika bestämmelserna om tystnadsplikt för offentlig respektive 
enskild verksamhet. 

58 

216



        

 

   
 

  
   

  
  

    
  

 
   

 
  

  
   

  
        

   
  

 
   

 
    

    
 

     
    

   
  

 
  

  

Ds 2021:27 Sekretess och tystnadsplikt inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Specifika bestämmelser om tystnadsplikt inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Det finns även vissa specifika bestämmelser om tystnadsplikt på det 
arbetsmarknadspolitiska området. I 7 § lagen (2017:584) om ansvar 
för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare anges det att 
den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven 
verksamhet för nyanlända invandrare inte obehörigen får röja vad 
han eller hon då har fått veta om enskildas personliga förhållanden. 
Av lagen (1992:314) om tystnadsplikt i verksamhet i Samhall-
gruppen framgår att den som deltar i eller har deltagit i verksamhet 
som genom produktion av varor och tjänster syftar till att uppnå 
meningsfullt och utvecklande arbete för arbetshandikappade, inte 
obehörigen får röja vad han därvid har fått veta om en anvisad 
arbetstagares personliga förhållanden. I 16 § lagen (1974:13) om 
vissa anställningsfrämjande åtgärder anges det slutligen att den som 
har tagit befattning med ett ärende enligt lagen inte obehörigen får 
röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas 
personliga förhållanden eller affärs- eller driftförhållanden. 

När Arbetsförmedlingen anskaffar utförandet av arbets-
marknadspolitiska insatser från fristående aktörer finns, utöver de 
angivna bestämmelserna ingen generell författningsreglerad tyst-
nadsplikt som finns för det allmännas verksamhet i OSL. För att till-
godose behovet av tystnadsplikt vid sådan anskaffning upprättar 
Arbetsförmedlingen i dag vanligen ett civilrättsligt avtal om tyst-
nadsplikt. En avtalsreglerad tystnadsplikt är däremot inte straff-
sanktionerad, likt det som gäller författningsreglerad tystnadsplikt, 
oavsett om den följer av OSL eller av särskilda bestämmelser om 
tystnadsplikt för den privata sektorn (se 20 kap. 3 § brottsbalken). 
Även om ett visst uppgiftsskydd uppnås genom en avtalsreglerad 
tystnadsplikt, är alltså skyddet svagare än om personal som har tyst-
nadsplikt enligt OSL eller någon annan författning hanterar upp-
gifterna i fråga. 
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4.2 Sekretess inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 

4.2.1 Nya sekretessbestämmelser för den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Förslag: Sekretess ska gälla i den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider men om uppgiften röjs. Sekretess ska även gälla i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten för uppgift om en enskilds 
affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs. 

För uppgift i allmän handling som avser personliga för-
hållanden ska sekretessen gälla i högst sjuttio år. 

De särskilda bestämmelserna om sekretess för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden när uppgiften förekommer i 
ärende om etableringsinsatser och i ärende om ersättning som 
kan lämnas för deltagande i etableringsinsatser ska upphöra att 
gälla. Även bestämmelsen som inskränker rätten att meddela och 
offentliggöra sådana uppgifter ska upphöra att gälla. 

Skälen för förslaget 

Nuvarande ordning 

Sekretessen inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för 
enskilds personliga förhållanden och affärs- eller driftförhållanden 
regleras i 28 kap. 11 och 12 §§ OSL. Båda bestämmelserna har, med 
vissa redaktionella ändringar, flyttats över till OSL från 7 kap. 10 § 
och 8 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100). 

I förarbetena till dåvarande 7 kap. 10 § sekretesslagen (nuvarande 
28 kap. 11 § OSL) anges det att den sekretess som gällt sedan tidi-
gare även ska gälla i den nya sekretesslagen, vilket innebär ett omvänt 
skaderekvisit för alla ärendetyper. Det förs dock resonemang om att 
dela upp verksamhetsgrenarna i olika sekretessnivåer. Å ena sidan 
anses arbetsförmedling och vägledning vara ärenden av utpräglad 
förtroendekaraktär som kan omfattas av absolut sekretess. Å andra 
sidan anses ärende om arbetsvård, antagning till arbetsmarknads-
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utbildning, hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder i 
anställningsfrämjande syfte eller för att främja enskilds anpassning 
till arbetslivet ha ett betydande inslag av myndighetsutövning som 
därför kan omfattas av ett rakt skaderekvisit. För att tillgodose 
intresset av allmän insyn i fallen med myndighetsutövning fördes det 
in en generell bestämmelse som innebar att sekretess inte skulle gälla 
för beslut (prop. 1979/80:2 del A s. 199 f). I samma förarbeten fram-
går att exempel på arbetsvårdsåtgärder är arbetsprövning och arbets-
träning, omskolning och yrkesutbildning. Med hjälp och stöd vid 
arbetslöshet avses dels arbetslöshetshjälp bestående i beredskaps-
arbete, arkivarbete och musikerhjälp, dels olika former av stöd, bl.a. 
kontant arbetsmarknadsstöd. Med andra åtgärder i anställnings-
främjande syfte eller för att främja enskilds anpassning till arbetslivet 
avses bl.a. åtgärder enligt lagen (1974:13) om vissa anställnings-
främjande åtgärder. Till denna typ av ärende skulle också räknas 
ärende enligt cirkuläret (1972:130) om anställning av straffade per-
soner m.fl. inom statlig och statsunderstödd verksamhet, som hand-
läggs av statens personalnämnd (prop. 1979/80:2 del A s. 200). 

I förarbetena till dåvarande 8 kap. 1 § sekretesslagen (nuvarande 
28 kap. 12 § OSL) anges det att den sekretess som gällt sedan tidi-
gare även ska gälla i den nya sekretesslagen, vilket innebär ett omvänt 
skaderekvisit för alla ärendetyper. Bestämmelsen omfattar arbets-
förmedling i traditionell bemärkelse och anställningsfrämjande 
åtgärder av det slag som avses i lagen om vissa anställningsfrämjande 
åtgärder. Skyddet omfattar inte bara de företagare och andra som har 
direkt kontakt med de berörda myndigheterna utan också sådana 
enskilda vilkas förhållanden kommer till dessa myndigheters känne-
dom genom förmedling av företag med vilka myndigheten har 
direktkontakt. Med uttrycket enskild avses både fysiska och juri-
diska personer. 

När det gäller styrkan på sekretessen anförs i förarbetena att det 
på den traditionella arbetsförmedlingens område knappast finns 
något insynsintresse såvitt gäller enskilda företags affärs- och drift-
förhållanden. Sekretessen på detta område angavs närmast som en 
förtroendesekretess. När det däremot gällde anställningsfrämjande 
åtgärder av det slag som avses i 1974 års lag i ämnet fanns klara inslag 
av myndighetsutövning och till följd därav också ett betydligt större 
insynsintresse än i fråga om den vanliga arbetsförmedlingen. Även 
om insynsintresset ansågs något större i de ärenden som faller under 
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paragrafen och innefattade myndighetsutövning än i de andra ären-
den som avsågs där, var skillnaden inte är så stor att man avstod från 
en enhetlig sekretessnivå. I likhet med 7 kap. 10 § skulle därför ett 
omvänt skaderekvisit gälla för både ärenden om arbetsförmedling 
och ärenden om andra anställningsfrämjande åtgärder (prop. 
1979/80:2 Del A s 226). 

Av domstolspraxis framgår hur omfattningen av sekretessen för 
arbetsförmedling och anställningsfrämjande åtgärder i nuvarande 28 
kap. 12 § OSL ska tolkas. Enligt rättsfallet (RÅ 1996 ref. 79) ska 
arbetsförmedling och anställningsfrämjandeåtgärder omfatta inte 
bara uppgifter om arbetsgivare som söker arbetskraft genom den 
offentliga arbetsförmedlingen, dvs. sådant som normalt anses falla 
inom begreppet ärende om arbetsförmedling. Den ska inte heller 
bara gälla sådana uppgifter som ges in till eller finns hos arbets-
marknadsmyndigheterna med anledning av tillämpningen av lagen 
om anställningsfrämjande åtgärder – t.ex. varsel om driftinskränk-
ningar – utan den gäller över huvud taget alla ärenden som har 
anknytning till arbetsmarknadspolitiska åtgärder vilka syftar till att 
främja anställningar och sysselsättning. Rekryteringsstöd enligt 
förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd och lönebidrag enligt 
förordningen (1991:333) om lönebidrag ansågs vara sådana anställ-
ningsfrämjande åtgärder. Andra sådana åtgärder ansågs vara starta 
eget-bidrag enligt förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa 
m.fl. som startar egen näringsverksamhet och medflyttandebidrag 
enligt 11–14 §§ förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag. De upp-
gifter som det här var fråga om rör främst med vilka belopp och 
under vilken tid, som en arbetsgivare får statsbidrag för löner eller 
liknande till anställda som rekryteras genom den offentliga arbets-
förmedlingen. Domstolen ansåg att uppgifter om rekryteringsstöd, 
lönebidrag eller annat arbetsmarknadspolitiskt stöd var hänförliga 
till det berörda bolagets affärs- och driftförhållanden.  

I ett senare avgörande (HFD 2015 ref. 11) ansåg domstolen att 
sekretessbestämmelsen i 28 kap. 12 § OSL även är tillämplig på upp-
gift hos Arbetsförmedlingen om anordnare av sysselsättning i jobb-
och utvecklingsgarantins fas tre. Uppgiften ansågs röra anordnarens 
affärs- eller driftförhållanden när sysselsättningen sker i affärs-
verksamhet hos denne. 
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Behov av anpassningar till den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Arbetsmarknadspolitiken kännetecknas av en ständigt pågående 
utveckling, där olika insatser införs, förändras eller avvecklas utifrån 
förändrade behov hos de arbetssökande och på arbetsmarknaden. 
Sedan de nuvarande sekretessbestämmelserna infördes har den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten genomgått omfattande för-
ändringar. Till exempel har begreppet arbetsvård utmönstrats och 
det finns inte längre någon antagningsprocess för antagning till 
arbetsmarknadsutbildning. I sekretessbestämmelserna används även 
begreppet ärende om arbetsförmedling, även om delar av dagens 
verksamhet utgörs av sådan service till arbetssökande och arbets-
givare som kan ligga närmare faktiskt handlande än ärendehantering 
enligt förvaltningslagen (2017:900). 

I lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten finns övergripande bestämmelser om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. I 1 § anges det att verksamheten består av 
arbetsmarknadspolitiska program och andra insatser samt att 
programmen och insatserna hanteras av Arbetsförmedlingen om 
inte något annat föreskrivs. De närmare formerna för den arbets-
marknadspolitiska verksamheten framgår av 5 § förordningen 
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Enligt 
den bestämmelsen bedrivs den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten i form av platsförmedling, vägledning, arbetsmarknads-
politiska program, arbetsplatsintroduktion, arbetslivsinriktad 
rehabilitering, och verksamhet för unga med funktionshinder. Verk-
samheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande 
åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen. 

Betydande delar av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
utgörs i dag av myndighetsutövning, t.ex. genom handläggning och 
beslut om anvisning av enskild till arbetsmarknadspolitiskt program, 
om olika former av ekonomiskt stöd, bidrag eller ersättning för kost-
nader till bl.a. arbetsgivare, anordnare, arbetssökande eller annan 
samt om sanktioner i form av varning och avstängning från rätt till 
ersättning för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser som 
missköter sig. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar i de flesta 
ärendena inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. För-
säkringskassan beslutar om ersättning till enskilda som deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program. 
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Även utförandet av de arbetsmarknadspolitiska insatserna har 
förändrats. Sedan mitten av 1980-talet upphandlas arbetsmarknads-
utbildningar och sedan 2007 används kompletterande aktörer för att 
få arbetssökande i arbete. Till följd av införandet av förmedlings-
insatser kommer Arbetsförmedlingen att ha ett ökat behov av att 
kunna lämna uppgifter om enskilda till leverantörer som utför 
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen. Det gäller både uppgifter om personliga förhållanden 
och uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden. 

Förändringar i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten sedan 
nuvarande lagstiftning infördes, reformeringen av Arbetsför-
medlingen och den ständigt pågående utvecklingen inom arbets-
marknadspolitiken innebär att det finns ett behov av anpassning av 
nuvarande sekretessbestämmelser. 

Sekretess ska gälla för hela den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har utvecklats väsent-
ligt sedan nuvarande sekretessbestämmelser på området kom till. 
Som framgår ovan bedrivs verksamheten i dag i form av plats-
förmedling, vägledning, arbetsmarknadspolitiska program, arbets-
platsintroduktion, arbetslivsinriktad rehabilitering och verksamhet 
för unga med funktionshinder. Verksamheten omfattar också frågor 
om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbets-
löshetsförsäkringen. Även om syftet med verksamheten i stor 
utsträckning är detsamma som när de nuvarande sekretess-
bestämmelserna kom till, har det tillkommit nya insatser samtidigt 
som vissa har försvunnit. Förutom att insatserna har förändrats har 
Arbetsförmedlingens arbete med de arbetssökande också utvecklats 
bl.a. genom att myndigheten ska upprätta en individuell handlings-
plan där den arbetssökandes skyldigheter, planerade aktiviteter och 
arbetssökandets inriktning ska framgå. För att följa upp den indivi-
duella handlingsplanen ska den som är arbetslös regelbundet i en 
aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit 
för att ta sig ur sin arbetslöshet. I flera olika typer av ärenden lämnar 
enskilda därmed uppgifter för att få hjälp och stöd i sitt arbets-
sökande. Det kan handla om uppgifter som lämnas vid arbetslöshet 
när en enskild skriver in sig som arbetssökande hos Arbets-
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förmedlingen, i planeringssamtal och vid upprättande av individuella 
handlingsplaner, vid aktivitetsrapportering och vid Arbets-
förmedlingens handläggning av ärenden om anvisning till ett arbets-
marknadspolitiskt program. Arbetsförmedlingen förfogar över de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna genom att fatta beslut för 
enskilda personer utifrån vad som är arbetsmarknadspolitiskt moti-
verat. Myndigheten beslutar även om olika typer av subventionerade 
anställningar och andra bidrag till arbetsgivare där uppgifter om 
enskilda kan förekomma. Det innebär att Arbetsförmedlingen i sin 
ärendehandläggning behandlar potentiellt känsliga uppgifter för ett 
stort antal individer och i många olika ärendetyper. Arbets-
förmedlingen hanterar bl.a. uppgifter om enskilds hälsa eller 
funktionsnedsättning, arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund 
och familjeförhållanden. Sådana uppgifter kan vara integritets-
känsliga. Det finns dock inte någon sekretessreglering som är gene-
rellt tillämplig på alla individärenden inom den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. De sekretessbestämmelser som redogörs 
för ovan avser i stället vissa särskilt angivna typer av ärenden, dvs. 
ärenden om arbetsförmedling, yrkesvägledning, arbetsvård, antag-
ning till arbetsmarknadsutbildning, eller hjälp och stöd vid arbets-
löshet eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för att 
främja en enskilds anpassning till arbetslivet. Det behöver säker-
ställas att det finns ett skydd för de uppgifter som enskilda lämnar i 
alla typer av ärenden inom den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten om sina personliga förhållanden. 

Liksom i dag kommer Arbetsförmedlingen i den reformerade 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten att kunna tillhandahålla olika 
former av stöd eller bidrag till arbetsgivare, t.ex. subventionerande 
anställningar samt ekonomiska bidrag för hjälpmedel, anpassningar 
och stöd för medarbetare med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgivare kommer också att kunna vara 
anordnare och ta emot arbetssökande för arbetspraktik eller arbets-
träning. Arbetsgivare kommer därmed att behöva lämna uppgifter 
till Arbetsförmedlingen för att myndigheten ska kunna pröva om 
förutsättningarna är uppfyllda för t.ex. en subventionerad anställ-
ning. Även enskilda personer som är anmälda som arbetssökande 
kan behöva lämna uppgifter om affärs- och driftförhållanden som 
hänför sig till t.ex. en enskild firma, bl.a. för att bedöma behovet av 
insatser eller för att bestämma inriktningen på den enskildes arbets-
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sökande. Leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser och 
utbildningar behöver också lämna uppgifter om sina affärs- och 
driftförhållanden, inför ingående av avtal och under utförandet av 
tjänsten eller utbildningen. Det innebär att Arbetsförmedlingen, i 
sin ärendehandläggning, behandlar potentiellt känsliga uppgifter om 
företag och arbetsgivare i många olika ärendetyper. Arbets-
förmedlingen hanterar bl.a. uppgifter om företags organisations-
nummer, om företags kontaktpersoner och kontaktuppgifter för 
dessa, om lönekostnader för anställda, om företags verksamhet, samt 
för leverantörer av insatser eller utbildningar även uppgifter om 
avtal, utförande verksamheter och tjänsteutbud. Inte heller för 
enskilds affärs- eller driftförhållanden finns det någon sekretess-
reglering som är generellt tillämplig på alla ärenden inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten. De sekretessbestämmelser som 
finns gäller i stället ärende om arbetsförmedling och ärende enligt 
lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder. Det behöver 
säkerställas att det finns ett skydd för de uppgifter som enskilda läm-
nar i alla typer av ärenden inom den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten om affärs- eller driftförhållanden på samma sätt som för 
personliga förhållanden. Detta stämmer väl överens med den praxis 
som har utvecklats på området. 

För att säkerställa ett sekretesskydd för uppgifter om både 
enskilds personliga förhållanden och om enskilds affärs- eller drift-
förhållanden inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bör 
det uttryckligen framgå att sekretess ska gälla för sådana uppgifter 
inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vad den arbets-
marknadspolitiska verksamheten omfattar framgår bl.a. av lagen om 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och förordningen om 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Även ärenden enligt 
lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder och ärenden enligt 
förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbets-
marknadspolitiska insatser är en del av den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten. 

Sekretessbestämmelsen bör inte begränsas till en viss myndighet 
även om det i huvudsak är Arbetsförmedlingen som fattar beslut i 
ärenden inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
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Offentlighet ska vara huvudregel 

Utgångspunkten vid utformningen av en ny sekretessbestämmelse 
är att det inte ska gälla mer sekretess än vad som är oundgängligen 
nödvändigt för att skydda det intresse som har föranlett bestämmel-
sen. Av detta skäl är de flesta sekretessbestämmelser försedda med 
skaderekvisit (prop. 1979/80:2 Del A s. 78 f.). En grundläggande 
princip vid bedömningen av om en ny sekretessreglering ska införas 
är att behovet av och styrkan i den inte kan bestämmas enbart med 
hänsyn till sekretessintresset. Behovet av sekretess måste i varje sam-
manhang vägas mot intresset av insyn i myndigheternas verksamhet. 

De nuvarande bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ OSL har ett 
omvänt skaderekvisit för uppgifter om en enskilds ekonomiska för-
hållanden och affärs- eller driftförhållanden, dvs. en presumtion för 
att uppgifter inte kan lämnas ut. Det omvända skaderekvisitet valdes 
efter en avvägning mellan offentlighetsintresset och behovet av 
sekretesskydd för uppgifterna. Den huvudsakliga motiveringen var 
att sekretess i ärenden om arbetsförmedling i huvudsak var att 
betrakta som en förtroendesekretess och att det inte fanns något 
insynsintresse i dessa ärenden. Det anfördes vidare att även om det 
fanns inslag av myndighetsutövning i arbetsfrämjande åtgärder fanns 
det inte tillräckligt starka skäl att ha två olika sekretessnivåer (prop. 
1979/80:2 del A s. 226). 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har utvecklats sedan 
de nu gällande sekretessbestämmelserna kom till. En stor del av den 
verksamhet som rör traditionell arbetsförmedling och vägledning 
erbjuds i dag via digitala självservicetjänster, såsom möjligheten för 
arbetssökande och arbetsgivare att skapa en profil för att bli hittad 
av arbetsgivare eller söka efter personal. I denna del av verksamheten 
kan insynsintresset fortfarande anses vara litet. Det skulle tala för att 
ha kvar ett starkare sekretesskydd, dvs. med ett omvänt skade-
rekvisit. Å andra sidan har den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten utvecklats till att innehålla myndighetsutövning i stor 
utsträckning. Förutom beslut om olika typer av arbetsmarknads-
politiska insatser kan även den s.k. traditionella arbetsförmedlingen 
ha inslag av myndighetsutövning. Arbetsförmedlingen kan t.ex. 
anvisa en enskild att söka ett lämpligt arbete under hot om indragen 
ersättning. Detta skulle då tala för ett sekretesskydd med offentlig-
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het som huvudregel, dvs. en sekretessbestämmelse med ett rakt 
skaderekvisit för enskildas personliga förhållanden. 

Det kan konstateras att många av de typer av uppgifter som han-
teras av Arbetsförmedlingen även förekommer i ärenden hos För-
säkringskassan, t.ex. uppgifter om hälsa och bedömningar av enskil-
das arbetsförmåga. Det finns även stora likheter i myndigheternas 
handläggning av ärenden, t.ex. att ärenden utmynnar i någon form 
av beslut för den enskilde. Det är därför rimligt att de överväganden 
som har gjorts av insynsintresset inom socialförsäkringen i huvudsak 
kan vara tillämpliga även för uppgifter som hanteras hos Arbets-
förmedlingen. Den reglering som gäller för motsvarande uppgifter 
hos Försäkringskassan, dvs. bestämmelserna 28 kap. 1 § OSL, bör 
därmed kunna vara utgångspunkten för en sekretessreglering för 
uppgifter om enskilds personliga förhållanden som hanteras i ären-
den inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Sammantaget 
finns det starka skäl att ändra den nuvarande sekretessbestämmelsen 
för enskilds personliga förhållanden från ett omvänt till ett rakt 
skaderekvisit, dvs. till offentlighet som huvudregel. 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är som huvudregel 
avgiftsfri för arbetssökande och arbetsgivare. Verksamheten finan-
sieras genom anslag som tilldelas myndigheterna genom statens bud-
get. En betydande del av verksamhetens budget går till subventio-
nerade anställningar och andra ekonomiska stöd till arbetsgivare. I 
den reformerade verksamheten kommer dessutom arbetsmarknads-
politiska insatser i betydligt större omfattning att utföras av leve-
rantörer. Att verksamheten finansieras med skattemedel talar för att 
det finns ett starkt intresse för media och allmänheten att kunna 
granska verksamheten. Intresset av insyn i ärenden om enskilds 
affärs- eller driftförhållanden inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten kan därför anses vara betydligt större i dag än då den 
nuvarande sekretessbestämmelsen kom till. Liksom för personliga 
förhållanden finns det starka skäl att ändra den nuvarande sekretess-
bestämmelsen för enskilds affärs- eller driftförhållanden från ett 
omvänt till ett rakt skaderekvisit, dvs. till offentlighet som huvud-
regel. 

Sammanfattningsvis bör sekretessen gälla i ärenden inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten för uppgifter både om 
enskilds personliga förhållanden och om affärs- eller driftför-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
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till denne lider men om uppgiften röjs, dvs. med presumtion för 
offentlighet. För tydlighetens skull bör, liksom i dag, sekretess för 
personliga förhållanden och sekretess för affärs- eller driftför-
hållanden regleras i två separata paragrafer. 

En presumtion för offentlighet utesluter emellertid inte att 
sekretess alltjämt kan gälla för vissa typer av uppgifter. Pre-
sumtionen för offentlighet kan alltså brytas om uppgiften som sådan 
är av den arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att med-
föra skada för det intresse som ska skyddas genom bestämmelsen. 
Bestämmelsen syftar till att skydda enskildas personliga förhållan-
den, vilket t.ex. innebär att en uppgift om sjukdom är av sådan art 
att sekretess regelmässigt gäller för uppgiften (prop. 1979/80:2 del 
A s. 80 f och 190). Även andra typer av uppgifter, t.ex. att en arbets-
sökande är intagen på en kriminalvårdsanstalt eller har någon form 
av funktionsnedsättning, kan vara av sådan art att de omfattas av sek-
retess. 

Sekretesstidens längd 

Sekretesstidens längd varierar normalt beroende på vilket skydds-
intresse som har föranlett sekretessen. När det gäller skyddet för 
enskildas personliga förhållanden är sekretesstiden i regel begränsad 
till 50 eller 70 år. Den längre sekretesstiden har ofta motiverats med 
att sekretessen som utgångspunkt bör gälla under större delen av den 
enskildes livstid. När det gäller sekretess för affärs- eller drift-
förhållanden är sekretesstiden i regel begränsad till 20 år. 

Enligt den nuvarande ordningen gäller sekretess under högst 50 
år för uppgift om enskilds personliga förhållanden inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten (28 kap. 11 § OSL). För uppgifter 
om en enskilds personliga förhållanden i ärenden inom social-
försäkringen gäller sekretessen i högst 70 år (28 kap. 1 § femte 
stycket OSL). Den längre tiden har bl.a. motiverats med att enskilda 
kan förekomma i ärenden inom socialförsäkringen redan i tjugoårs-
åldern. Den nu föreslagna sekretessen avser integritetskänsliga upp-
gifter om enskilda personers deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
insatser och ersättning som är kopplad till sådant deltagande. När 
det gäller sekretessens begränsning i tid bör det noteras att enskilda 
kan få arbetsmarknadspolitiska insatser redan i tjugoårsåldern. En 
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sekretess under högst 50 år är därmed för kort tid för att skydda 
uppgifterna under flertalet av arbetssökandes livslängd. En sek-
retesstid om 70 år för enskilds personliga förhållanden får därför 
anses vara väl avvägd. 

Den sekretesstid som i dag gäller för uppgifter om enskilds affärs-
eller driftförhållanden enligt 28 kap. 12 § OSL får anses väl avvägd 
och bör därför gälla även i fortsättningen. 

De särskilda sekretessbestämmelserna för uppgifter om vissa 
nyanlända invandrare tas bort 

Det finns särskilda bestämmelser för sekretess avseende uppgifter 
för nyanlända invandrare som deltar i etableringsinsatser och får 
ersättning för deltagandet i sådana insatser. Målgruppen för dessa 
insatser är nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande samt 
deras anhöriga, i fortsättningen vissa nyanlända invandrare. Denna 
ordning har gällt sedan slutet av 2010, då mottagandet av vissa 
nyanlända invandrare reformerades genom den s.k. etablerings-
reformen (prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208). 
Reformen innebar att staten tog över det samordnande ansvaret från 
kommunerna för introduktionen för målgruppen. Staten tog också 
över ansvaret för individernas försörjning under introduktionstiden. 

I förarbeten till den nuvarande sekretessbestämmelsen i 28 kap. 
12 a § OSL hänvisades det till att samma sekretesskydd, dvs. med ett 
omvänt skaderekvisit, som gäller i ärenden om introduktions-
ersättning inom socialtjänsten, bör gälla även i ärenden om etable-
ringsinsatser och ersättning för deltagande i sådana insatser. De upp-
gifter som det kan vara fråga om ansågs vara av lika ömtålig art och 
förtjäna samma sekretesskydd som de uppgifter som lämnas i ären-
den om socialbidrag. Exempelvis kan det förekomma uppgifter om 
på vilken grund den nyanlände invandraren har beviljats uppe-
hållstillstånd, familjeförhållanden, utbildning, arbetslivserfarenhet 
och hälsa (prop. 2009/10:60 s. 124 ff.). 

Under 2017 harmoniserades regelverket för etableringsinatser 
med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande (se prop. 
2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340). Harmoni-
seringen innebär bl.a. att vissa nyanlända invandrare numera anvisas 
till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-
programmet. Inom etableringsprogrammet kan den enskilda ta del 

70 

228



        

 

 
 

   
    

  
  

     
 

      
 

      
   

   
  

   
         

  
        

  
  

   
 

   
   

  
     

    
  

 
  

   
  

     
    

    
 

  

Ds 2021:27 Sekretess och tystnadsplikt inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

av olika insatser som syftar till att påskynda etableringen i arbets-
och samhällslivet, bl.a. arbetsmarknadspolitiska insatser enligt 5 § 
förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Den föreslagna sekretessbestämmelsen för enskilds personliga 
förhållanden ovan omfattar alla typer av ärenden inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten. Ärenden om etableringsinsatser 
och ersättning för sådana insatser är en del av den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. Det innebär att bestämmelsen även omfattar 
sådana uppgifter som kan förekomma i ärenden om etablerings-
insatser och ersättning för sådana insatser. Den nuvarande sekretess-
bestämmelsen i 28 kap. 12 a § OSL omfattar bara uppgifter om vissa 
nyanlända invandrare som deltar i etableringsinsatser och uppgifter 
om ersättning för sådant deltagande. Andra nyanlända invandrare 
omfattas i stället av samma sekretesskydd som gäller för övriga 
arbetssökande inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
enligt 28 kap. 11 § OSL. Det sistnämnda gäller även för enskilda som 
efter tiden med etableringsinsatser behöver fortsatt arbetsmarknads-
politiskt stöd. Frågan är om det finns skäl att ha ett starkare sek-
retesskydd för uppgifter om vissa nyanlända invandrare än för övriga 
arbetssökande och om det därför bör finnas särskilda bestämmelser 
om detta. 

Den myndighetsutövning som förekommer i ärenden som rör 
enskilda generellt inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 
förekommer även i ärenden som rör vissa nyanlända invandrare. 
Vissa nyanlända invandrare kan liksom övriga arbetssökande ta del 
av arbetsmarknadspolitiska insatser som utförs av leverantörer, 
såsom exempelvis förberedande utbildning eller förmedlings-
insatser. På motsvarande sätt kan även vissa nyanlända invandrare 
anställas med någon form av subvention eller ekonomiskt stöd till 
arbetsgivaren, t.ex. i form av nystartsjobb. Det finns sammantaget 
samma starka insynsintresse i den verksamhet som bedrivs för vissa 
nyanlända invandrare som för övriga arbetssökande. 

Behovet av sekretesskydd för de uppgifter som förekommer i 
ärenden om etableringsinsatser och om ersättning för sådana insat-
ser kan antas vara i stort sett detsamma som för de uppgifter som 
förekommer i ärenden som rör övriga arbetssökande. De uppgifter 
som behöver skyddas utgörs främst av känsliga uppgifter om den 
enskildes hälsa, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet på 
samma sätt som för andra arbetssökande i den arbetsmarknads-
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politiska verksamheten. En skillnad mellan vissa nyanlända invand-
rare och övriga arbetssökande är dock att det kan förekomma upp-
gifter om på vilken grund en enskild har beviljats uppehållstillstånd, 
vilket typiskt sett är en uppgift som kan behöva omfattas av ett sek-
retesskydd, och om nationalitet. 

Det ska i detta sammanhang nämnas att uppgifter som rör en 
utlänning omfattas av ett sekretesskydd också enligt 21 kap. 5 § 
OSL, som gäller oavsett i vilket sammanhang uppgiften före-
kommer. För sekretessen enligt denna bestämmelse gäller ett rakt 
skaderekvisit, dvs. presumtion för offentlighet. Det särskilda sek-
retesskyddet för utlänningar syftar till att förhindra att röjande av 
uppgift om utlänning leder till skada som just hänger samman med 
den enskildas särskilda förhållanden som utlänning. Typexemplet är 
att röjande av uppgifter om politisk flykting här i landet leder till 
repressalier mot flyktingen eller anhöriga i hemlandet. Skadan kan 
också ha sin upprinnelse i motsättningar mellan olika invandrar-
grupper. (prop. 1979/80:2 Del A s 209) 

Ett rakt skaderekvisit innebär en presumtion för offentlighet, 
men uppgifter som typiskt sett är ägnade att medföra skada för det 
intresse de skyddar om de lämnas ut, t.ex. uppgifter om enskildas 
hälsa, omfattas normalt av sekretess (prop. 1979/80:2, Del A s. 80 
f.). Ett rakt skaderekvisit för uppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten innebär att känsliga uppgifter både om 
nyanlända invandrare som deltar i etableringsinsatser och övriga 
arbetssökande omfattas av ett sekretesskydd. Det innebär att samma 
skaderekvisit ska tillämpas vid sekretessbedömningen enligt den 
föreslagna sekretessbestämmelsen som enligt det särskilda sek-
retesskyddet för utlänningar enligt 21 kap. 5 § OSL. 

Mot bakgrund av det ovan anförda finns det sammantaget inte 
behov av en särreglering för den sekretess som ska gälla för uppgifter 
om nyanlända invandrare som deltar i etableringsinsatser eller får 
ersättning för deltagandet i sådana insatser, vilka därmed omfattas av 
samma sekretessbestämmelser som föreslås ska gälla i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten i övrigt. Bestämmelsen i 28 kap. 
12 a § OSL bör därför upphöra att gälla. 
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Bestämmelsen som inskränker rätten att meddela och offentliggöra 
uppgifter om vissa nyanlända invandrare tas bort 

Rätten för var och en enligt 1 kap. 1 och 7 §§ TF och 1 kap. 1 och 
10 §§ YGL att dels lämna uppgifter för publicering i de medier som 
de båda grundlagarna omfattar, dels offentliggöra uppgifter har vissa 
begränsningar. Viss tystnadsplikt som har företräde framför med-
delarfriheten anges i TF och YGL. I övrigt finns de tystnadsplikter 
som har företräde framför rätten att meddela och offentliggöra upp-
gifter angivna i OSL (se 13 kap, slutet av varje kapitel i lagens fjärde– 
sjätte avdelningar samt sjunde avdelningen). Grundprincipen är att 
undantag från rätten att meddela och offentliggöra uppgifter ska 
införas bara om starka skäl talar för det. Omständigheten att en sek-
retessbestämmelse är absolut talar i sig för att det finns större anled-
ning att överväga ett sådant undantag än i andra fall. Det motsatta 
förhållandet gäller om sekretessbestämmelsen är försedd med ett 
rakt skaderekvisit (jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 111 f.). 

Sekretess inom det arbetsmarknadspolitiska området regleras i 
huvudsak i 28 kap. 11–12 a §§ OSL. Med undantag för uppgifter om 
enskilds personliga förhållanden i ärenden om etableringsinsatser 
och ersättning för deltagande i sådana insatser gäller meddelarfrihet 
inom det arbetsmarknadspolitiska området (se 28 kap. 17 § OSL). I 
förarbetena till bestämmelsen om att inskränka rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter för uppgifter om enskilds personliga för-
hållanden i ärenden om etableringsinsatser angavs det att det inte 
fanns skäl att ha en annan ordning än den som gällde enligt den 
numera upphävda bestämmelsen i 26 kap. 1 § fjärde stycket 2 OSL 
avseende ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och 
vissa andra utlänningar. Ärenden om introduktionsersättning 
omfattades av ett omvänt skaderekvisit och en inskränkning i rätten 
att meddela och offentliggöra uppgifter för uppgift om enskilds per-
sonliga förhållanden i sådana ärenden. Eftersom den föreslagna 
bestämmelsen i 28 kap. 12 a § OSL hade ett omvänt skaderekvisit 
gjordes således bedömningen att även meddelarfriheten kunde 
inskränkas på samma sätt som för ärenden om introduktions-
ersättning. 

Frågan är om det finns starka skäl för undantag från rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter för just uppgifter om vissa 
nyanlända invandrares personliga förhållanden inom den arbets-

73 

231



        

 

  
     

     
   

      
 
 

    
   

 
 

    
  

 

   
   

  

    
  

     
   

    
   

  
  

  
     

   
 

 

  
    

   

Sekretess och tystnadsplikt inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Ds 2021:27 

marknadspolitiska verksamheten. Som framgår ovan är bedöm-
ningen att sekretessen inom den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten så långt som möjligt bör hållas ihop och vara enhetlig. 
Även om det kan övervägas att ha olika sekretesskydd för olika 
ärendetyper, t.ex. mellan å ena sidan rena arbetsförmedlande tjänster 
och å andra sidan insatser som innebär myndighetsutövning, är skill-
naderna i behov av sekretesskydd mellan olika ärendetyper i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten inte tillräckligt påtagliga för 
att göra en sådan skillnad. Skillnaderna är inte heller så påtagliga att 
det är motiverat att göra en skillnad mellan uppgifter som rör 
nyanlända invandrare som tar del av etableringsinsatser och övriga 
arbetssökande. Bedömningen är att insynsintresset i Arbetsför-
medlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet, både när det gäller 
nyanlända invandrare och övriga arbetssökande, klart överväger den 
enskilde personens intresse av att få vissa uppgifter skyddade. 
Behovet av insyn tar särskilt sikte på att myndigheten i stor utsträck-
ning ägnar sig åt myndighetsutövning, dvs. beslutar om enskildas 
insatser och att leverantörer som huvudregel är utförare av flertalet 
beslutade insatser. 

Det föreslås här att ett rakt skaderekvisit ska gälla för uppgifter i 
alla ärenden inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, på 
grund av det starka intresset för insyn. I konsekvens med detta bör 
därför inte heller rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
inskränkas när det gäller uppgift om enskilds personliga för-
hållanden i sådana ärenden. En ändring med denna innebörd bör där-
för göras i 28 kap. 17 § OSL. Det ska påpekas att skyddet mot att 
utlänningar utsätts för sådana övergrepp eller sådant allvarligt men 
som hänger samman med hans eller hennes särskilda förhållanden 
som utlänning, kommer att finnas kvar genom bestämmelserna i 
21 kap. 5 och 8 §§ OSL. Dessa typer av uppgifter omfattas både av 
sekretess och en inskränkning av rätten att meddela och offentlig-
göra uppgifter om enskilds personliga förhållanden. 

Bestämmelser som bör behållas 

Enligt nuvarande ordning gäller sekretessen inte för beslut i ärende 
som rör personliga förhållanden (se 28 kap. 11 § andra stycket OSL). 
Däremot gäller sekretess för beslut i ärende som rör affärs- eller 
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driftförhållanden, bortsett från beslut om stöd i ärende enligt lagen 
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen (se 28 kap. 12 § andra stycket 
OSL). Även om ett rakt skaderekvisit, som föreslås ovan, generellt 
innebär en ökad insyn i ärenden inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten är bedömningen att den ordning som gäller i dag 
avseende sekretess för beslut bör bestå. 

Av nuvarande ordning följer vidare att de sekretessregler som 
följer av 28 kap. 1–3 och 6 §§ OSL gäller i ärende hos Försäkrings-
kassan eller domstol i stället för 28 kap. 11 § första och andra 
styckena (se 28 kap. 11 § tredje stycket OSL). Även i den delen bör 
den ordning som gäller i dag bestå. 

4.2.2 En särskild sekretessbrytande bestämmelse införs för 
Arbetsförmedlingen 

Förslag: Sekretessen i den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten ska inte hindra att uppgift lämnas till en leverantör som 
utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen, om det är nödvändigt för att leverantören ska 
kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Skälen för förslaget 

Leverantörer behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen 

I den reformerade verksamheten kommer leverantörer i större 
utsträckning än i dag att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen. Leverantören behöver ha tillgång 
till vissa uppgifter om den som ska ta del av insatsen, för att kunna 
fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Flera uppgifter kommer 
leverantören att kunna få direkt från den enskilde själv. Vissa upp-
gifter behöver emellertid med nödvändighet komma direkt från 
Arbetsförmedlingen, bl.a. uppgifter om att den enskilde har anvisats 
till en viss insats hos leverantören. Leverantören behöver vidare få 
tillgång till nödvändiga person- och kontaktuppgifter. Leverantören 
har även sannolikt behov av att få del av uppgifter i den individuella 
handlingsplan som Arbetsförmedlingen har upprättat för den 
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enskilde. Det kan handla om uppgifter om hans eller hennes för-
utsättningar att delta i insatsen hos leverantören, uppgifter om 
utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet samt uppgifter om behov 
av vissa arbetshjälpmedel. Det kan även handla om uppgifter om de 
skyldigheter som gäller för den enskilde, t.ex. att aktivt söka arbeten 
eller att delta i den anvisade insatsen. Om han eller hon kommer att 
delta i andra insatser hos andra aktörer kan leverantören behöva få 
kännedom även om detta. Arbetsförmedlingen kan t.ex. behöva 
lämna uppgifter om att en arbetsgivare får eller har fått stöd kopplat 
till den enskilde i form av en arbetspraktik eller en subventionerad 
anställning. 

Den sekretess som gäller i dag och kommer att gälla enligt de 
föreslagna bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ OSL hindrar 
Arbetsförmedlingen från att lämna ut alla nödvändiga uppgifter till 
en leverantör. Arbetsförmedlingen och leverantören måste därför 
förlita sig på samtycke från den enskilde för att uppgifter som 
omfattas av sekretess ska kunna lämnas ut till leverantören med stöd 
av 10 kap. 1 § och 12 kap. OSL. Leverantörerna behöver uppgifter 
för att snabbt kunna påbörja sin insats och för att undvika ett 
dubbelarbete. Leverantörer behöver i vissa fall fördjupa och 
komplettera den kartläggning som redan är gjord hos Arbets-
förmedlingen i syfte att kunna göra en individuellt anpassad plane-
ring för den enskilde. Ett nekat medgivande från honom eller henne 
kan leda till att leverantören får ett bristande underlag. Detta påver-
kar insatsens effektivitet negativt, vilket i förlängningen kan riskera 
att förlänga den enskildes tid i arbetslöshet. Att behöva lämna 
samma uppgifter flera gånger medför dessutom en onödig börda och 
kan skapa onödiga ledtider. Samhällets intresse av att arbets-
marknadspolitiska insatser blir så effektiva som möjligt får anses 
väga över den enskildes intresse av att själv besluta över vilka upp-
gifter som ska lämnas till leverantören. En sekretessbrytande 
bestämmelse bör mot denna bakgrund införas som möjliggör att 
uppgifter, utan hinder av den sekretess som nu föreslås gälla inom 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, kan lämnas till en leve-
rantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen, om uppgiften behövs där för att leverantören 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

76 

234



        

 

  

    
 

    
  

 
 

  
  

  
   

  
  

       
 

  
 

   
 

          
        

   
 

   
   

 
   

   
 

   
 

  
         

   

Ds 2021:27 Sekretess och tystnadsplikt inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Arbetsförmedlingen bedömer vilka uppgifter som ska lämnas ut 

Den föreslagna bestämmelsen ger Arbetsförmedlingen en möjlighet 
att lämna ut de uppgifter som bedöms som nödvändiga för att leve-
rantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Vilka uppgifter som kan 
vara nödvändiga för att leverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag 
är beroende av vilken typ av insats denne ska utföra, den enskildes 
förutsättningar och inriktningen för jobbsökandet. 

Mot den bakgrunden, och med hänsyn till att ett syfte med refor-
men är att leverantörerna av förmedlingsinsatser ska kunna utveckla 
metoder och arbetssätt i syfte att förbättra sina resultat, är det svårt 
att i bestämmelsen närmare specificera vilka uppgifter som kan 
behöva lämnas till leverantören. Detta måste därför kontinuerligt 
vara föremål för utveckling. 

Det är Arbetsförmedlingen, inte leverantören, som måste göra en 
bedömning av vilka uppgifter som är nödvändiga för att leverantören 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag i det enskilda fallet. Under själva 
anskaffningsförfarandet specificerar Arbetsförmedlingen vilket 
behov som tjänsten ska fylla och är den part som bäst kan bedöma 
vilka uppgifter som verkligen är nödvändiga för att tillgodose detta 
behov. Det är t.ex. inte uteslutet att en leverantör som vid sidan av 
sitt uppdrag hos Arbetsförmedlingen driver någon annan typ av 
verksamhet kan ha ett intresse av att få del av fler uppgifter än vad 
som är nödvändigt för utförandet av uppdraget. Från lika-
behandlingssynpunkt är det också viktigt att det är Arbetsför-
medlingen som bedömer vilket behov av uppgifter som finns, så att 
olika leverantörer som tillhandahåller samma tjänst får tillgång till 
samma typ av information. 

Arbetsförmedlingen behöver säkerställa den enskildes integri-
tetsskydd. Det kan göras genom tydliga instruktioner till myndig-
hetens handläggare. Det går även att utforma rutiner eller system-
stöd för utlämnandet, t.ex. genom att specificera vilka typer av upp-
gifter som utförandet av en specifik tjänst generellt kräver och vad 
som kan påverka bedömningen av vad som får lämnas ut. En sådan 
lösning kan även effektivisera utlämnandet och underlätta för hand-
läggaren som ansvarar för utlämnandet i det enskilda fallet. 
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4.3 Tystnadsplikt hos leverantörer och 
underleverantörer 

Förslag: Den som på grund av anställning eller på något annat 
sätt deltar eller har deltagit i en leverantörs verksamhet att utföra 
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsför-
medlingen ska inte obehörigen få röja vad han eller hon då har 
fått veta om enskilds personliga förhållanden eller affärs- eller 
driftförhållanden. Detsamma ska gälla för den som deltar eller har 
deltagit i verksamhet hos en underleverantör som medverkar till 
att fullgöra leverantörens uppdrag. I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretess-
lagen. Bestämmelsen ska placeras i lagen om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. 

Bestämmelsen om tystnadsplikt i lagen om ansvar för etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare tas bort. 

Skälen för förslaget 

Ökat behov av uppgiftsskydd i ett nytt system med leverantörer som 
utförare av insatser 

För att en leverantör av en arbetsmarknadspolitisk insats ska kunna 
utforma stödet till den enskilde på ett ändamålsenligt sätt, och där-
med skapa bästa möjliga förutsättningar för att han eller hon ska 
kunna lämna sin arbetslöshet, är det viktigt att leverantören har till-
gång till relevant information om den enskildes situation och för-
utsättningar. Den enskilde själv kommer att ha och kunna lämna vik-
tig information till leverantören, både initialt och löpande under en 
pågående insats. Även om information normalt sett inte är integri-
tetskänslig kan inte uteslutas att leverantörer får kännedom om 
integritetskänsliga uppgifter om den enskilde. 

Eftersom Arbetsförmedlingen i den reformerade verksamheten 
kommer att fatta beslut om t.ex. anvisning till en förmedlingsinsats 
som utförs av en leverantör, kommer även myndigheten att ha viktig 
information om den enskilde som leverantörer kan ha behov av, t.ex. 
för planeringen av aktiviteter för den enskilde. Det är därför viktigt 
att även Arbetsförmedlingen lämnar relevant information om en 
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enskild till en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser. 
Som framgår ovan kan det t.ex. handla om uppgifter om att den 
enskilde har anvisats till en viss insats hos leverantören, den 
enskildes person- och kontaktuppgifter, uppgifter om den enskildes 
förutsättningar att delta i insatsen och uppgifter om utbildnings-
bakgrund och yrkeserfarenhet. Det kan även handla om uppgifter i 
den individuella handlingsplanen, t.ex. arbetssökandets inriktning 
och de skyldigheter som gäller för att den enskilde ska ha rätt till 
aktivitetsstöd eller annan individersättning. 

Sannolikt kommer därmed en betydande mängd uppgifter, som 
finns hos Arbetsförmedlingen, även att hanteras av de leverantörer 
som utför insatserna. Vid utlämnande av en omfattande uppgifts-
mängd kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om huruvida 
det finns enskilda uppgifter som är förknippade med särskild skade-
risk i sekretesshänseende (jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 81). Detta 
kompliceras ytterligare t.ex. då en leverantör anlitar en eller flera 
underleverantörer som har i uppdrag att bidra till att leverantören 
uppfyller sina förpliktelser gentemot Arbetsförmedlingen. Myn-
digheten måste alltså vid anskaffningen även beakta att en eller flera 
underleverantörer kan komma att ges tillgång till myndighetens 
uppgifter. 

I dag är det vanligt att Arbetsförmedlingen tecknar sekretess-
förbindelser med leverantörer, i syfte att nå ett högre uppgiftsskydd. 
En sådan lösning förespråkas också i förarbetena till den tidigare sek-
retesslagen (1980:100) när det finns behov av tystnadsplikt för andra 
personkategorier än de som omfattas av en författningsreglerad 
tystnadsplikt (prop. 1979/80:2 Del A s. 128). En avtalsreglerad tyst-
nadsplikt innebär dock inte att straffansvar för brott mot tystnads-
plikten kan uppkomma om tystnadsplikten bryts. Det är inte heller 
tydligt i vilken utsträckning en avtalsreglerad tystnadsplikt möjlig-
gör utlämnande av annars sekretessbelagda uppgifter till en leve-
rantör. En sekretessförbindelse för en leverantörs medarbetare gäller 
dessutom endast i förhållande till arbetsgivaren, dvs. leverantören. 
En medarbetare som bryter mot sitt sekretessåtagande kan drabbas 
av sanktioner bara om det följer av avtalet, vilket i första hand är en 
fråga mellan avtalsparterna, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. De 
sanktioner som kan komma i fråga är exempelvis skyldighet att 
betala skadestånd eller uppsägning. 
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En utgångspunkt bör vara att uppgifter om enskilda så långt som 
möjligt ska ha samma skydd oavsett om de hanteras av Arbetsför-
medlingen själv eller av en leverantör som anlitas av myndigheten. 
Det är otillfredsställande att uppgifterna i dag har ett sämre skydd 
hos en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser än hos 
Arbetsförmedlingen. Det bör därför införas en långsiktigt hållbar 
reglering som i första hand syftar till att säkerställa ett motsvarande 
sekretesskydd för uppgifter som hanteras hos en leverantör som för 
uppgifter som hanteras av Arbetsförmedlingen. 

Det införs en lagreglerad tystnadsplikt 

Som tidigare har nämnts finns det redan i dag bestämmelser om lag-
reglerad tystnadsplikt som omfattar vissa delar av den arbets-
marknadspolitiska verksamheten. Sådana bestämmelser finns bl.a. 
för den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven 
verksamhet för nyanlända invandrare, men även på vissa andra 
områden. När kommuner och statliga myndigheter utför arbets-
marknadspolitiska insatser gäller sekretess enligt OSL. För pri-
vaträttsliga leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser 
för andra än nyanlända arbetssökande saknas dock motsvarande reg-
ler. I den reformerade verksamheten kommer en större andel av de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna att utföras av leverantörer, jäm-
fört med i dag. Det finns därför behov av att säkerställa ett fullgott 
sekretesskydd för uppgifter som hanteras av leverantörer, oavsett 
vilka arbetssökande som berörs. Ett sådant sekretesskydd bör så 
långt möjligt överensstämma med det sekretesskydd som gäller för 
Arbetsförmedlingen i de fall där insatserna ges i egen regi. Ett sek-
retesskydd för uppgifter som motsvarar det som gäller för Arbets-
förmedlingen kan uppnås genom att en generell straffsanktionerad 
tystnadsplikt för alla leverantörer införs. 

Eftersom tystnadsplikt utgör en begränsning av den grundlags-
fästa yttrandefriheten, kan en sådan reglering endast göras i lag. 
Lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
innehåller övergripande bestämmelser om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. Det är därför naturligt att bestämmelser om 
tystnadsplikt för leverantörer inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten placeras i den lagen. 
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Även med en lagreglerad tystnadsplikt kommer det fortsatt att 
vara viktigt att Arbetsförmedlingen vidtar åtgärder för att begränsa 
en leverantörs åtkomst till information. Det kan exempelvis röra sig 
om att avtalsreglera behörighetsstyrning. Vidare bör myndigheten 
alltid överväga om det finns skäl att komplettera med en avtals-
reglerad tystnadsplikt för sådana uppgifter som inte omfattas av 
tystnadsplikten. 

Tystnadsplikten ska gälla både hos leverantör och underleverantörer 

Den nya bestämmelsen om tystnadsplikt bör omfatta all anskaffning 
av arbetsmarknadspolitiska insatser från ett företag eller en annan 
enskild. Vilken civilrättslig verksamhetsform som leverantören i 
fråga har bör sakna betydelse för bestämmelsens tillämplighet. Det 
bör inte heller finnas något krav på att ekonomisk ersättning ska 
lämnas för det uppdrag som utförs för att bestämmelsen ska vara 
tillämplig, även om det kan antas att sådan ersättning i de flesta fall 
kommer att lämnas. Det framstår som lämpligt att i bestämmelsen 
använda begreppet leverantör för att beskriva de företag och enskilda 
som avses, eftersom denna benämning används för de aktörer som 
tillhandahåller tjänster inom ramen för ett upphandlingsförfarande 
(se t.ex. 1 kap. 16 § lagen [2016:1145] om offentlig upphandling, 1 § 
andra stycket lagen [2008:962] om valfrihetssystem och 1 § lagen 
[2010:536] om valfrihet hos Arbetsförmedlingen). 

En leverantör kan anlita en eller flera underleverantörer som 
medverkar till att fullgöra leverantörens uppdrag. Underleverantörer 
kan också finnas i flera led genom att en underleverantör anlitar egna 
underleverantörer, som i sin tur bidrar till att fullgöra leverantörens 
uppdrag. Under uppdragets löptid kan underleverantörer bytas ut 
och nya kan tillkomma. En underleverantör som medverkar till att 
fullgöra leverantörens uppdrag att utföra arbetsmarknadspolitiska 
insatser bör därför omfattas av samma tystnadsplikt som den leve-
rantör som Arbetsförmedlingen har ingått avtal med. 

81 

239



        

 

 
 

  
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

 
      

  
   

  
 

  
  

   
   

  
  

 
  

 
 

 
 

    
   

Sekretess och tystnadsplikt inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Ds 2021:27 

Tystnadsplikten ska gälla uppdrag att utföra arbetsmarknadspolitiska 
insatser 

Återhållsamhet ska iakttas vid införandet av bestämmelser om tyst-
nadsplikt. Bedömningen är emellertid att det är nödvändigt med en 
tystnadsplikt hos leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska 
insatser. Det behöver då övervägas vilken verksamhet hos leve-
rantörerna som ska omfattas av tystnadsplikt. 

Det finns redan i dag vissa specifika bestämmelser om tystnads-
plikt för privaträttsliga aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska 
området. Det finns även generella bestämmelser om tystnadsplikt 
som omfattar alla myndigheters utkontrakterad verksamhet, t.ex. 
tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lag-
ring av uppgifter. I den reformerade verksamheten behöver därför 
bestämmelser om tystnadsplikt utformas på ett sådant sätt att det 
inte uppstår oklarheter i förhållande till andra regler om tystnads-
plikt, samtidigt som kravet på återhållsamhet beaktas. 

I den reformerande arbetsmarknadspolitiska verksamheten kom-
mer leverantörer i större utsträckning än i dag att utföra arbets-
marknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det 
innebär att leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser i större 
omfattning också kommer att hantera uppgifter om enskilda. Av 
skäl som tidigare har anförts föreslås Arbetsförmedlingen, genom en 
ny sekretessbrytande bestämmelse, få möjlighet att lämna ut upp-
gifter om den enskilde till en leverantör av arbetsmarknadspolitiska 
insatser, om det är nödvändigt för att leverantören ska kunna full-
göra sitt uppdrag. Det är dessa förändrade sakförhållanden, dvs. att 
leverantörer i större omfattning kommer att hantera uppgifter om 
enskilda och att de ges möjlighet att ta del av sådana uppgifter som 
annars skulle vara sekretessbelagda hos Arbetsförmedlingen, som 
motiverar införandet av en tystnadsplikt. Behovet av tystnadsplikt 
uppstår därför just för leverantörer som utför arbetsmarknads-
politiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, även om tyst-
nadsplikten givetvis gäller uppgifter som en leverantör fått om 
enskild på annat sätt än från den enskilde själv eller från Arbets-
förmedlingen. 

I den mån leverantören utför arbetsmarknadspolitiska insatser 
som riktar sig till nyanlända invandrare bedöms detta visserligen 
redan täckas av den befintliga tystnadsplikten i 7 § lagen om ansvar 

82 

240



        

 

   
 

 
      

   
  

  
    

      
  

    
   

   

  

    
  

  
  

   
  

   
 

 

 
 

  
    

  
    

  
 

   

Ds 2021:27 Sekretess och tystnadsplikt inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det bedöms 
dock vara mer ändamålsenligt att införa en generell tystnads-
pliktsbestämmelse som gäller för alla uppdrag att utföra arbets-
marknadspolitiska insatser, än att begränsa den nya bestämmelsen 
till de situationer som den befintliga bestämmelsen för nyanlända 
invandrare inte täcker. 

Det finns även många andra situationer där privata aktörer 
anordnar insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Det handlar bl.a. om arbetspraktik och arbetsträning. Företag och 
andra privata aktörer anställer också arbetssökande med ekonomiskt 
stöd genom s.k. subventionerade anställningar. Det finns även andra 
situationer där sådana aktörer får ekonomisk ersättning för att ge 
stöd till enskilda, t.ex. i form av bidrag till arbetshjälpmedel. Dessa 
situationer är dock inte nya utan det rör sig om väl etablerade för-
faranden inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Gemen-
samt för dessa situationer är också att det varken finns eller föreslås 
några sekretessbrytande bestämmelser som möjliggör för Arbets-
förmedlingen eller leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser 
att lämna ut uppgifter om den enskildes personliga förhållanden till 
anordnaren eller arbetsgivaren. Reformeringen i sig bedöms därför 
inte motivera någon utvidgning av bestämmelsen om tystnadsplikt 
till denna typ av situationer. 

Tystnadsplikten bör därför sammantaget avgränsas till att gälla 
när en leverantör, eller i förekommande fall en underleverantör, 
utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen. 

Personkategorier som omfattas av tystnadsplikten 

Åtkomst till uppgifter kan komma att ske på flera olika sätt hos en 
leverantör av arbetsmarknadspolitiska insatser. Utöver anställda 
finns även andra personkategorier hos leverantören som kan komma 
att hantera uppgifter och information om arbetssökande. Det skulle 
t.ex. kunna handla om styrelseledamöter, ägare och andra personer i 
leverantörens verksamhet som kan bereda sig tillgång till eller på 
annat sätt förfoga över de uppgifter som leverantören hanterar. Det 
kan inte heller uteslutas att inhyrda konsulter eller andra uppdrags-
tagare kan komma att hantera uppgifter och information om arbets-
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sökande. För att undvika onödiga gränsdragningsproblem och 
tillämpningssvårigheter bör tystnadsplikten omfatta samtliga 
personkategorier som på grund av anställning eller på något annat 
sätt deltar i eller har deltagit i en leverantörs verksamhet att på upp-
drag av Arbetsförmedlingen utföra arbetsmarknadspolitiska insat-
ser. Genom en sådan utformning tydliggörs att även andra person-
kategorier hos leverantören som kan bereda sig tillgång till myndig-
hetens uppgifter lyder under tystnadsplikt. 

För verksamhet hos en underleverantör som omfattas av bestäm-
melsen gäller samma räckvidd och avgränsning av den personkrets 
som omfattas av tystnadsplikten. 

Tystnadsplikt både för enskildas personliga förhållanden och för 
affärs- eller driftförhållanden 

En utgångspunkt är att tystnadsplikten enligt den nya bestämmelsen 
så långt som möjligt ska överensstämma med den tystnadsplikt som 
gäller enligt OSL inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
hos det allmänna. I denna promemoria föreslås nya bestämmelser 
om sekretess och sekretessgenombrott för Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens behov av att lämna vidare uppgifter inne-
fattar både uppgifter som är sekretessreglerade till skydd för enskilds 
personliga förhållanden och uppgifter som är sekretessreglerade till 
skydd för affärs- eller driftförhållanden. Även tystnadsplikten bör 
därför avse både uppgifter som skyddas av sekretess för enskildas 
personliga förhållanden och affärs- eller driftförhållanden. 

Även om leverantörerna omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt 
behöver Arbetsförmedlingen noga pröva om det finns rättsligt stöd 
att lämna ut sekretessreglerade uppgifter till en leverantör utan att 
det finns risk för skada eller men för de intressen som sekretessen 
ska skydda. Myndigheten bör också upplysa leverantören om tyst-
nadspliktens räckvidd. För det fall leverantören, efter Arbets-
förmedlingens godkännande, anlitar en underleverantör bör myn-
digheten också försäkra sig om att leverantören i sin tur informerar 
underleverantören om tystnadspliktens räckvidd. 
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Tystnadsplikten omfattar bara uppgifter som obehörigen lämnas ut 

Den föreslagna bestämmelsen innebär ett förbud mot att obehörigen 
röja eller utnyttja uppgifter. Det inte lämpligt att uttömmande 
reglera i vilka fall utlämnande får ske. Detta måste bedömas utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet (jfr bl.a. prop. 2017/18:105 
s. 134). Vid tolkningen av vad som ska anses vara ett obehörigt 
röjande kan dock viss ledning sökas i 10 kap. 2 § OSL och det 
skaderekvisit som finns i OSL. Sådan tolkningshjälp har rekommen-
derats vid tidigare motsvarande lagstiftningstillfällen (jfr prop. 
1979/80:80 s. 46, prop. 1980/81:28 s. 23 och prop. 1987/88:161 s. 9). 
Som exempel kan nämnas att det enligt OSL gäller sekretess mellan 
olika verksamhetsgrenar inom en myndighet. På motsvarande sätt 
bör därför den föreslagna tystnadsplikten medföra hinder för 
personal inom en del av leverantörens organisation att lämna 
information till andra delar av organisationen som ägnar sig åt annan 
verksamhet än att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vägledning kan även sökas i den 
praxis som har utvecklats om tystnadsplikt inom flera verksamhets-
områden i den privata sektorn. För flera verksamheter har obehörig-
hetsrekvisitet tolkats som att ett utlämnande av uppgifter får ske 
bl.a. om den som uppgiften rör har lämnat sitt samtycke, om 
uppgifter lämnas vidare till personer inom den berörda verk-
samheten som behöver dem för verksamheten eller om uppgifterna 
enligt lag eller annan författning ska lämnas ut, exempelvis till en 
tillsynsmyndighet (se t.ex. prop. 2002/03:139 s. 479). Det är ange-
läget att en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen säkerställer att det är just den 
personal som ska utföra en insats för en arbetssökande som också 
hanterar uppgifter om den enskilde. 

I den reformerade verksamheten kommer arbetsmarknads-
politiska insatser i större utsträckning än i dag utföras av leve-
rantörer. För att en leverantör ska kunna utföra sitt uppdrag på ett 
ändamålsenligt sätt behöver leverantören sannolikt kunna dela 
information om den arbetssökande med andra. Det kan t.ex. finnas 
behov för en leverantör av förmedlingsinsatser att lämna vissa upp-
gifter om en arbetssökande till en arbetsgivare. En leverantör av en 
insats kan även ha ett behov av att kunna lämna information om en 
arbetssökande till en underleverantör som utför vissa delar av leve-
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rantörens uppdrag. Som obehörigt röjande bör därmed inte anses 
sådant utlämnande av information som behövs för att personal hos 
leverantören ska kunna utföra uppdraget eller som personal hos 
leverantören lämnar till en underleverantör. 

För att Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra sitt uppdrag, bl.a. 
när det gäller kontroll och uppföljning av arbetssökande och leve-
rantörer behöver leverantören lämna vissa uppgifter till Arbets-
förmedlingen. Det föreslås därför i denna promemoria att rege-
ringen ska få meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leve-
rantörer, dvs. en skyldighet för en leverantör att lämna uppgifter till 
Arbetsförmedlingen. Som obehörigt röjande bör därmed inte heller 
anses sådant utlämnande som följer av en skyldighet enligt lag eller 
förordning att lämna uppgifter. 

Straffrättslig sanktion för brott mot tystnadsplikten 

Brott mot en lagstadgad tystnadsplikt sanktioneras som utgångs-
punkt genom 20 kap. 3 § brottsbalken. I vissa fall görs dock undan-
tag från straffsanktionen. Det saknas skäl att för den nu aktuella 
tystnadsplikten göra undantag från 20 kap. 3 §, eftersom en straff-
sanktionerad tystnadsplikt kan antas leda till ett effektivare skydd 
för arbetssökande och andra enskilda som bestämmelsen avser att 
skydda. 

En intresseavvägning i förhållande till yttrandefriheten 

Vid bedömningen av behovet av tystnadsplikt behöver det göras en 
avvägning mellan å ena sidan intresset av att uppgifterna skyddas 
mot obehörigt röjande och utnyttjande och å andra sidan intresset 
av yttrandefrihet för de personer som på grund av anställning eller 
på något annat sätt deltar eller har deltagit i en leverantörs verksam-
het. 

När en leverantör utför arbetsmarknadspolitiska insatser på upp-
drag av Arbetsförmedlingen ska personal inte ta del av information i 
större utsträckning än vad som kan anses vara absolut nödvändigt 
för att kunna utföra den aktuella insatsen, t.ex. en förmedlingsinsats. 
Det kommer alltså i praktiken att röra sig om en mycket liten 
begränsning av de anställdas yttrandefrihet. Tystnadsplikt för 
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anställda hos en leverantör är inte heller något nytt utan regleras ofta 
redan i dag genom sekretessförbindelser i samband med att Arbets-
förmedlingen anskaffar tjänster. De anställdas intresse av yttrande-
frihet när det gäller uppgifter av aktuellt slag bör därmed vara 
begränsat. Motsvarande bedömning gjordes vid den utvidgning av 
tystnadsplikten som gäller i det allmännas verksamhet för enbart 
teknisk bearbetning eller lagring (prop. 2016/17:198 s. 20). Det kan 
därtill nämnas att tystnadsplikt redan i dag gäller inom vissa delar av 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för privata aktörer, t.ex. 
för den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven 
verksamhet för nyanlända invandrare. För enskilda arbetssökande är 
det av stor betydelse att uppgifter om deras personliga förhållanden, 
som kan vara integritetskänsliga, skyddas även om de deltar i insatser 
som anskaffas från och utförs av en privat leverantör. För att den 
enskilde ska kunna få ett relevant stöd, och därmed så snabbt som 
möjligt kunna lämna sin arbetslöshet, är det viktigt att den enskilde 
känner förtroende för att han eller hon kan lämna uppgifter om per-
sonliga förhållanden, utan att dessa riskerar att obehörigen lämnas 
ut. Detta är lika viktigt oavsett om det är en myndighet eller en 
leverantör som utför insatsen. 

På motsvarande sätt är det av vikt att uppgifter som är sekretess-
reglerade till skydd för affärs- och driftförhållanden får ett 
ändamålsenligt skydd. För att arbetsmarknadspolitiska insatser ska 
kunna anskaffas från en leverantör utan ett bristande sekretesskydd, 
kan därför tystnadsplikt inte anses mer långtgående än vad som 
behövs med hänsyn till regleringens ändamål. 

Behovet av tystnadsplikt för den som är anställd eller på något 
annat sätt deltar eller har deltagit i en tjänsteleverantörs verksamhet 
att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser bedöms därför samman-
taget väga tyngre än intresset av yttrandefrihet för dessa personer. 
Förslaget om tystnadsplikt får anses vara proportionerligt och även 
i övrigt uppfylla de krav som gäller för begränsningar i yttrande-
friheten enligt regeringsformen och Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna. 
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En upplysning om att offentlighets- och sekretesslagen gäller i det 
allmännas verksamhet 

Tystnadsplikten föreslås gälla för personer i verksamhet hos leve-
rantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen. Det bör i anslutning till bestämmelsen om 
tystnadsplikt tas in en upplysning om att offentlighets- och sek-
retesslagen ska tillämpas i det allmännas verksamhet. 

Den särskilda tystnadsplikten inom etableringsuppdraget tas bort 

Av 7 § lagen om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare framgår att den som är eller har varit verksam inom en 
yrkesmässigt bedriven verksamhet för nyanlända invandrare inte 
obehörigen får röja vad han eller hon då har fått veta om enskildas 
personliga förhållanden. I förarbetena till bestämmelsen anfördes att 
bestämmelsen ursprungligen främst avsåg leverantörer av den 
numera avskaffade tjänsten etableringslots, även om den också gäller 
andra anordnare av aktiviteter för vissa nyanlända invandrare. Det 
ansågs inte tillfredsställande att uppgifter om enskildas personliga 
förhållanden helt saknade sekretesskydd hos privata aktörer som 
bedriver yrkesmässig verksamhet som avser insatser för nyanlända 
invandrare (prop. 2009/10:60 s. 99). 

I denna promemoria föreslås det en tystnadsplikt för anställda 
och andra hos leverantörer och underleverantörer som utför arbets-
marknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. En 
sådan tystnadsplikt kommer att gälla hos leverantörer oavsett om 
insatserna som utförs hos leverantören riktar sig till nyanlända 
invandrare eller andra arbetssökande. Bedömningen är att den före-
slagna tystnadspliktsbestämmelsen kommer att täcka in alla de 
situationer som tystnadsplikten i lagen om ansvar för etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare avser att skydda. Bestämmel-
sen om tystnadsplikt i den lagen behövs inte och bör därför tas bort. 
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5 Uppgiftsskyldighet för 
leverantörer av insatser 

5.1 Gällande rätt 

5.1.1 Uppgiftsskyldighet mellan myndigheter 

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i allmänhet i de för-
fattningar som reglerar den verksamhet där uppgiftsskyldigheten 
gäller. Uppgiftsskyldigheten för myndigheter regleras som huvud-
regel i förordning. Skyldigheten att lämna uppgifter syftar till att 
skapa förutsättningar för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina 
uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Arbets-
förmedlingen får uppgifter från ett flertal andra myndigheter. 

5.1.2 Uppgiftsskyldighet för privata aktörer 

Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns vissa speci-
fika bestämmelser om uppgiftsskyldighet som avser privata aktörer. 
Även dessa uppgiftsskyldigheter syftar till att Arbetsförmedlingen 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag, t.ex. för att kunna bedöma rätten till 
ekonomiskt stöd för en arbetsgivare som anställer en arbetssökande 
i en subventionerad anställning. 

I 2 § lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten anges det att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbets-
givare att till en myndighet lämna uppgifter som har betydelse för 
ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etablerings-
jobb. Av samma paragraf följer att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer även får meddela föreskrifter om skyl-
dighet för en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation 
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som har slutit kollektivavtal om etableringsjobb att till en myndighet 
lämna in en kopia av avtalet och lämna uppgifter som har betydelse 
för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etable-
ringsjobb. 

Av 2 § lagen (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och för-
säkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen 
följer att ett kreditinstitut ska på begäran lämna uppgifter till 
Arbetsförmedlingen om en arbetsgivares förhållande till institutet, 
om uppgifterna behövs för att kontrollera om lön har betalats ut till 
den som har en anställning med ekonomiskt stöd beslutat av Arbets-
förmedlingen och i sådant fall med vilket belopp. Av samma paragraf 
följer att ett kreditinstitut också på begäran ska lämna uppgifter till 
Arbetsförmedlingen om vilket förhållande till institutet en enskild 
med en sådan anställning som avses i första stycket har, om upp-
gifterna behövs för att fastställa om personen är innehavare av ett 
visst konto. Av 3 § samma lag följer att en försäkringsgivare på 
begäran ska lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om en enskilds 
förhållande till företaget, om uppgifterna behövs för att kontrollera 
om den som har en anställning med ekonomiskt stöd beslutat av 
Arbetsförmedlingen omfattas av någon försäkring. 

Utöver den lagreglerade uppgiftsskyldigheten finns bestämmel-
ser om arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter i förordning. 
Exempelvis framgår det av 31 och 32 §§ förordningen (2018:43) om 
stöd för nystartsjobb att en arbetsgivare bl.a. ska lämna de uppgifter 
som behövs för att Arbetsförmedlingen ska kunna granska arbets-
givarens verksamhet och en skyldighet att lämna uppgifter om änd-
rade förhållanden som kan påverka rätten till stöd eller stödets stor-
lek. Liknande skyldigheter finns för arbetsgivare som anställer 
arbetssökande med andra typer av subventionerande anställningar, 
t.ex. i 32 och 33 §§ förordningen (2018:42) om särskilt anställnings-
stöd. 

Det saknas författningsstyrda bestämmelser om uppgifts-
skyldighet för leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insat-
ser. Arbetsförmedlingen upprättar i stället särskilda avtal med leve-
rantörer om skyldighet att lämna vissa nödvändiga uppgifter till 
Arbetsförmedlingen. 
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5.2 Leverantörers skyldighet att lämna uppgifter till 
Arbetsförmedlingen 

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet för en leve-
rantör som bedriver arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag 
av Arbetsförmedlingen att till Arbetsförmedlingen lämna upp-
gifter som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten. 

Bestämmelsen ska placeras i lagen om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. 

Skälen för förslaget 

Arbetsförmedlingens behov av information från leverantörer för att 
kunna fullgöra sitt uppdrag 

I den reformerade arbetsmarknadspolitiska verksamheten, när en 
större andel av de arbetsmarknadspolitiska insatserna väntas utföras 
av leverantörer, kan behovet av informationsutbyte mellan Arbets-
förmedlingen och dessa leverantörer väntas öka. Arbetsförmed-
lingen kommer fortsatt att besluta om insatser som är arbets-
marknadspolitiskt motiverade för arbetssökande samtidigt som 
myndigheten ska bedriva kontroll av att den arbetssökande uppfyller 
vissa skyldigheter i förhållande till individersättningarna. Arbets-
förmedlingen kommer till följd av reformen att ha mindre av egen 
löpande kontakt med många sökande jämfört med i dag. 

Det är av stor vikt att Arbetsförmedlingen fortsatt har tillgång till 
den information som är nödvändig för att myndigheten ska kunna 
fatta arbetsmarknadspolitiskt motiverade beslut om insatser för 
arbetssökande och ha en god kontroll i förhållande till individ-
ersättningarna. Även om den arbetssökande kommer att vara en 
viktig informationskälla för att Arbetsförmedlingen ska kunna full-
göra sitt uppdrag är det rimligt att anta att risken för felaktiga 
bedömningar och beslut skulle öka om dessa enbart skulle bygga på 
uppgifter från den individ som berörs. 

Särskilt leverantörer av förmedlingsinsatser men även andra leve-
rantörer kommer sannolikt att ha information och bidra med upp-

91 

249



      

 

       
  

 
  

    
     

          
    

 
 

 
  

   
    

 
  

  
    

 

 
   

      
  

 
 

 
 

     
  

        
  

 
 

  

Uppgiftsskyldighet för leverantörer av insatser Ds 2021:27 

gifter som kan komplettera Arbetsförmedlingens bild av en arbets-
sökandes behov och förutsättningar. Arbetsförmedlingen kan också 
behöva uppgifter från leverantörer för att kunna fullgöra sitt 
kontrolluppdrag i förhållande till arbetslöshetsförsäkringen och 
andra individersättningar som förekommer inom arbetsmarknads-
politiken. Det innebär att myndigheten behöver information om den 
arbetssökande under tiden som han eller hon deltar i en insats som 
utförs av en leverantör för att kunna ta ställning till om den ersätt-
ning som betalas ut till den enskilde är korrekt. Arbetsförmedlingen 
behöver även information för att kunna fatta beslut om rätt ersätt-
ning till en leverantör för utförd tjänst. Slutligen kommer Arbets-
förmedlingen att behöva uppgifter för uppföljning, utvärdering och 
utveckling av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

För att säkerställa att Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra sitt 
uppdrag bör det finnas en skyldighet för en leverantör som utför 
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen 
att lämna uppgifter till myndigheten. 

Uppgiftsskyldigheten ska regleras närmare genom föreskrifter som 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

Arbetsförmedlingen kommer att behöva uppgifter från leverantörer 
som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen. Exempelvis kan det handla om uppgifter om enskilda 
som behövs i ett ärende hos Arbetsförmedlingen om anvisning till 
ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det kan också handla om upp-
gifter om en enskild som behövs för kontroll av att han eller hon 
uppfyller sina skyldigheter i förhållande till arbetslöshets-
försäkringen och de individersättningar som lämnas vid deltagande i 
arbetsmarknadspolitiska program. Det kan vidare handla om upp-
gifter som behövs för att kunna bedöma en leverantörs rätt till och 
storlek på ersättning för utfört uppdrag, t.ex. uppgifter om när den 
enskilde fick ett arbete och hur länge arbetet förväntas pågå. Det kan 
vidare handla om uppgifter som Arbetsförmedlingen behöver för att 
följa upp att ingångna avtal efterlevs. Arbetsförmedlingen kan även 
ha behov av uppgifter som finns hos en leverantör för analys- och 
utvärderingsverksamhet. 

Det kan alltså vara fråga om uppgifter för många olika ändamål 
och dessutom med en relativt hög detaljeringsgrad. Regleringen av 
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uppgiftsskyldigheten, bl.a. vilka uppgifter som ska lämnas, bör där-
för lämpligen utformas i förordning eller myndighetsföreskrifter. En 
alltför snäv utformning av lagtexten skulle kunna försvåra en senare 
förändring av systemet om ett sådant behov skulle uppkomma. 

En bemyndigandebestämmelse behöver vara utformad på ett sätt 
att den omfattar de situationer och behov som kan antas uppkomma 
för uppgiftsutlämnande från de leverantörer som utför insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen. Eftersom det på förhand inte går 
att veta vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som över tid kan 
komma att anskaffas bör bestämmelsen omfatta de uppgifter som 
Arbetsförmedlingen kan komma att behöva från leverantörer för att 
fullgöra sitt uppdrag. 

Lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten innehåller 
övergripande bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten. Lagen innehåller vidare redan i dag bestämmelser om upp-
giftsskyldighet för bl.a. arbetsgivare. I denna promemoria föreslås 
dessutom att det införs en tystnadsplikt för leverantörer av arbets-
marknadspolitiska insatser i samma lag. Den aktuella bemyndi-
gandebestämmelsen kan därför placeras i den lagen. 
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6 Personuppgiftsbehandling 

6.1 Gällande rätt 

6.1.1 EU:s dataskyddsförordning 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), dataskyddsförordningen, är i alla delar bindande och 
direkt tillämplig i samtliga EU:s medlemsländer och ska tillämpas 
fr.o.m. den 25 maj 2018. Förordningen, som utgör den generella 
regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU, tillåter och 
ibland förutsätter att medlemsstaterna kompletterar förordningen 
med nationell lagstiftning. 

EU:s dataskyddsförordning är tillämplig på sådan behandling av 
personuppgifter som helt eller delvis sker på automatisk väg och på 
annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller 
kommer att ingå i ett register (artikel 2.1). Med personuppgifter 
avses enligt artikel 4 i förordningen varje upplysning som avser en 
identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk 
person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt 
med hänvisning till en s.k. identifierare, t.ex. ett namn, ett identi-
fikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online identifikatorer 
eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella 
eller sociala identitet. 

Med behandling avses enligt artikel 4.2 en åtgärd eller kombi-
nation av åtgärder avseende personuppgifter eller uppsättningar av 
personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, 
såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utläm-
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ning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat 
sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller för-
störning. 

Personuppgiftsansvarig är enligt artikel 4.7 en fysisk eller juridisk 
person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som 
ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och med-
len för behandlingen av personuppgifter. Den som behandlar per-
sonuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning benämns 
enligt artikel 4.8 personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde 
kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning. 

Principerna för behandling av personuppgifter, dvs. vilka all-
männa krav som gäller för all personuppgiftsbehandling, anges i 
artikel 5. En grundläggande princip vid behandling av person-
uppgifter är principen om ändamålsbegränsning. Principen kommer 
till uttryck i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen och innebär att 
personuppgifter enbart får behandlas för särskilda, uttryckligt 
angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt 
som är oförenligt med dessa ändamål. Enligt artikel 5.2 i dataskydds-
förordningen ska den personuppgiftsansvariga säkerställa att varje 
personuppgiftsbehandling sker i enlighet med principen om 
ändamålsbegränsning. Utgångspunkten är att det följer av data-
skyddsförordningen att det är den personuppgiftsansvarige som 
bestämmer för vilka ändamål personuppgifter behandlas. Att 
ändamålen ska vara särskilda innebär att de måste vara tillräckligt 
specificerade för att ge ledning för bedömningen av vilka uppgifter 
som är adekvata och relevanta för den aktuella behandlingen och för 
att det ska kunna avgöras att inte för många uppgifter behandlas. 

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs att 
åtminstone ett av villkoren i artikel 6.1 a–f är uppfyllda: 

a) den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes per-
sonuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål, 

b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den 
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den 
registrerade innan ett sådant avtal ingås, 

c) behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig för-
pliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, 
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d) behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan 
fysisk person, 

e) behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndig-
hetsutövning, eller 

f) behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den person-
uppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte 
den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och fri-
heter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när 
den registrerade är ett barn. 

Villkoret i artikel 6.1 f är inte tillämpligt vid behandling som 
utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter. 

I normalfallet torde svenska myndigheters uppdrag i första hand 
utgöra en rättslig grund för behandling av personuppgifter med stöd 
av artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning, dvs. på grundval av att 
uppdraget avser en uppgift av allmänt intresse (prop. 2017/18:105 s. 
53 f.). Den grund för behandlingen som avses i artikel 6.1 c och e ska 
enligt artikel 6.3 fastställas i enlighet med unionsrätten eller en 
medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 
omfattas av. Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga 
grunden eller, i fråga om behandling enligt punkt e, vara nödvändig 
för att utgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av allmänt 
intresse och vara proportionell mot det legitima mål som efter-
strävas. 

Med särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga person-
uppgifter) avses enligt artikel 9 i dataskyddsförordningen behand-
ling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, poli-
tiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i 
fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska 
uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om 
hälsa eller uppgifter om en fysiskt persons sexualliv eller sexuella 
läggning. Enligt regleringen är behandling av känsliga person-
uppgifter förbjuden om inte något av de undantag som anges i artikel 
9.2 är tillämpliga. Förbudet ska enligt artikel 9.2 inte tillämpas om 
någon av de situationer som beskrivs i punkterna a–j föreligger, t.ex. 
om den registrerade lämnat sitt samtycke till behandlingen av per-
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sonuppgifter för vissa specifika ändamål eller att behandlingen är 
nödvändig för olika ändamål som anges i punkterna. För att vissa av 
undantagen ska vara tillämpliga krävs dock att grunden för sådana 
behandlingar på olika sätt kommer till uttryck i unionsrätten eller i 
nationell rätt. 

6.1.2 Dataskyddslagen 

Dataskyddsförordningen kompletteras i Sverige av lagen (2018:218) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
och förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. Dessa författningar är av generell 
karaktär och reglerar bl.a. frågor om rättslig grund för behandling av 
personuppgifter, känsliga personuppgifter, tillsynsmyndighetens 
handläggning och beslut samt skadestånd och överklagande. Lagen 
är subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning, vilket möj-
liggör avvikande bestämmelser i registerförfattningar. 

6.1.3 Arbetsförmedlingens registerlag 

När Arbetsförmedlingen behandlar personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten gäller lagen (2002:546) om 
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten. I lagen finns särskilda bestämmelser om vilka person-
uppgifter som får behandlas i en databas. Med databas i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten förstås en samling personuppgifter 
som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i 
verksamheten för de ändamål som föreskrivs i lagen. 

I 4 § anges ett antal ändamål för vilka personuppgifter får behand-
las. Ändamålsbestämmelserna tar i första hand sikte på behandling 
av personuppgifter för Arbetsförmedlingens egen verksamhet (de 
s.k. primära ändamålen). Arbetsförmedlingen får exempelvis 
behandla personuppgifter för handläggning av ärenden, publicering 
av platsinformation, metodutveckling och framställning av avidenti-
fierad statistik. Bestämmelsen innebär således att Arbets-
förmedlingen är bunden av vissa författningsreglerade ändamål som 
sätter ramarna för personuppgiftsbehandling inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten. I 5 § finns bestämmelser om när 
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behandling av personuppgifter är tillåten för att Arbetsförmedlingen 
ska kunna tillhandahålla personuppgifter till andra myndigheter och 
organ som behöver uppgifterna i sina respektive verksamheter (de 
s.k. sekundära ändamålen). Av 8–9 §§ framgår att Arbets-
förmedlingen enbart får behandla särskilda kategorier av person-
uppgifter under vissa förutsättningar inom den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. Känsliga personuppgifter som avslöjar 
etniskt ursprung eller rör hälsa får dessutom behandlas i en databas 
om de är nödvändiga för handläggningen av ett ärende. 

6.2 Ändringar i Arbetsförmedlingens registerlag 

Förslag: De paragrafer som reglerar ändamålen för Arbets-
förmedlingens behandling av personuppgifter och direktåtkomst 
ska ändras genom att begreppet kompletterande aktör ersätts 
med begreppet leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska 
insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Skälen för förslaget 

Nuvarande ordning 

I 4 § lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten anges bl.a. att Arbetsförmedlingen får 
behandla personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten bara om det är nödvändigt för publicering av information 
om kompletterande aktörer. Syftet med bestämmelsen är att under-
lätta för den enskilde att inom ramen för ett valfrihetssystem i en 
sökbar databas välja mellan olika leverantörer, inklusive ensam-
företagare. (prop. 2010/11:1 utg. omr. 14 s. 74). 

I 5 § samma lag anges bl.a. att Arbetsförmedlingen får behandla 
personuppgifter för tillhandahållande av information som behövs 
inom kompletterande aktörers verksamhet enligt uppdrag från 
Arbetsförmedlingen. Syftet med bestämmelsen är att underlätta för 
de kompletterande aktörerna att utföra sina uppdrag genom att få 
tillgång till viss information från Arbetsförmedlingen om de per-
soner som ska placeras i deras verksamhet, t.ex. kontakt- och 
identifieringsuppgifter samt uppgifter om utbildningsbakgrund, 
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yrkeserfarenhet och andra meriter (prop. 2010/11:1 utg. omr. 14 
s. 76 f.). 

Av 12 § andra stycket samma lag framgår att en enskild i en 
arbetsmarknadspolitisk databas får ha direktåtkomst till uppgifter 
om kompletterande aktörer som får behandlas enligt 4 § 2, dvs. 
sådana uppgifter som behandlas för publicering av information om 
kompletterande aktörer. Syftet med bestämmelsen är att Arbets-
förmedlingen behöver kunna bevilja den enskilde direktåtkomst till 
Arbetsförmedlingens register eller sammanställningar över olika 
tjänsteleverantörer för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt upp-
drag att tillhandahålla ett valfrihetssystem (prop. 2010/11:1 utg. 
omr. 14 s. 81). 

En reformerad verksamhet där arbetsmarknadspolitiska insatser i 
större utsträckning utförs av leverantörer 

Arbetsförmedlingen kommer även i den reformerade arbets-
marknadspolitiska verksamheten att ha ansvar för att arbetssökande 
erbjuds och får relevanta och ändamålsenliga insatser som syftar till 
att han eller hon kan få eller behålla ett arbete. I den reformerade 
verksamheten kommer förmedlingsinsatser att utföras av leveran-
törer på uppdrag av myndigheten. 

Liksom i dag kommer Arbetsförmedlingen även för den övriga 
verksamheten att anskaffa andra arbetsmarknadspolitiska insatser, 
t.ex. arbetsmarknadsutbildningar. För att understödja en reformerad 
verksamhet där leverantörer sammantaget kommer att vara utförare 
av arbetsmarknadspolitiska insatser i större utsträckning än i dag och 
där Arbetsförmedlingen har mindre egen löpande kontakt med 
många sökande, finns det ett stort behov av att informationsutbytet 
mellan leverantörerna och Arbetsförmedlingen är effektivt, sam-
tidigt som enskildas behov av integritetsskydd måste säkerställas. I 
denna promemoria föreslås det därför en mer ändamålsenlig och 
enhetlig reglering för informationsutbyte mellan Arbets-
förmedlingen och de leverantörer som utför insatser på uppdrag av 
myndigheten. Det föreslås bl.a. en tystnadsplikt för anställda och 
andra personer hos leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska 
insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det föreslås även mer 
ändamålsenliga bestämmelser om sekretess hos myndigheter som 
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verkar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, främst 
Arbetsförmedlingen. 

Anpassningar för att Arbetsförmedlingen ska kunna publicera 
information om leverantörer 

När det gäller anskaffningen av förmedlingsinsatser är inriktningen 
att den enskilde så långt som möjligt ska ges möjlighet att påverka 
vilken leverantör som tillhandahåller insatsen. Även för övriga 
anskaffade insatser kan det komma att finnas inslag av valfrihet för 
den enskilde att välja leverantör. Liksom i dag kommer Arbets-
förmedlingen att teckna kontrakt med ett antal leverantörer som den 
arbetssökande sedan kan välja mellan. För att han eller hon ska få 
möjlighet att påverka detta val krävs att Arbetsförmedlingen upp-
rättar och tillhandahåller register eller sammanställningar över samt-
liga valbara leverantörer, t.ex. i en sökbar databas med uppgift om 
leverantörens specialisering och rating. Vid införandet av den nu 
aktuella bestämmelsen anförde regeringen att med kompletterande 
aktörer avses externa leverantörer av tjänster som på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen bedriver arbetsmarknadspolitisk verksamhet 
(prop. 2010/11:1 utg. omr. 14 s. 74). I den reformerade verk-
samheten kommer det därmed potentiellt att vara fråga om samma 
typer av aktörer som levererar utförandet av arbetsmarknads-
politiska insatser. Likt i dag kan därför vissa av de aktörer som kan 
komma i fråga som leverantör av en förmedlingsinsats eller annan 
valbar insats komma att vara ensamföretagare med enskilda firmor. 
För att ensamföretagare ska kunna omfattas av Arbetsförmedlingens 
förteckningar över valbara leverantörer krävs att Arbets-
förmedlingen får behandla personuppgifter avseende dessa. Samma 
krav på effektivitet och ändamålsenlighet gör sig gällande i den 
reformerade verksamheten som när kompletterande aktörer 
infördes. För att kunna använda ett system med sökbara leverantörer 
i en databas, behöver det förtydligas i lagen att Arbetsförmedlingen 
ska få behandla personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten om det är nödvändigt för information om en leve-
rantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen. 

I samband med införandet av den aktuella bestämmelsen anförde 
regeringen att det får anses ligga i de enskilda leverantörernas 
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intresse att information om dem publiceras och att publiceringen av 
företagsinformationen ska bygga på frivillighet. Regeringen ansåg 
mot den bakgrunden och med hänsyn till att de aktuella uppgifterna 
inte är av integritetskänslig art att förslaget inte medför några sär-
skilda risker för den personliga integriteten (prop. 2010/11:1 utg. 
omr. 14 s. 74). Ur ett integritetsperspektiv gör sig samma bedöm-
ning gällande nu. Det får alltjämt anses ligga i de enskilda leverantör-
ernas intresse att information om dem publiceras. Avsikten är också 
att publiceringen av företagsinformationen ska bygga på frivillighet, 
eftersom det är frivilligt att erbjuda tjänster till Arbetsförmedlingen 
för utförandet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Mot den bak-
grunden och då de aktuella uppgifterna inte kan anses integritets-
känsliga innebär förslaget inte några särskilda risker för den 
personliga integriteten. 

Anpassningar för att Arbetsförmedlingen ska kunna tillhandahålla 
uppgifter till leverantörer 

För att leverantörerna ska kunna fullgöra sina uppdrag krävs att de 
har tillgång till viss information om de personer som är anvisade till 
en arbetsmarknadspolitisk insats som ska utföras hos en leverantör. 
Det handlar främst om kontakt- och identifieringsuppgifter samt 
om uppgifter om utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och andra 
meriter. Beroende på vilken insats en leverantör ska utföra kan det 
finnas behov av exempelvis uppgifter om att en enskild har anvisats 
att söka ett arbete eller anvisats till ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram. Det kan även finnas behov av uppgifter som är av betydelse 
för om leverantören kan ha rätt till och storleken på en resultat-
baserad ersättning. Det kan vidare finnas ett behov för leverantören 
att få del av individuppgifter i den individuella handlingsplan som 
Arbetsförmedlingen upprättar för den arbetssökande. Det är rimligt 
att Arbetsförmedlingen får möjlighet att behandla personuppgifter i 
syfte att tillhandahålla de uppgifter som leverantörer av arbets-
marknadspolitiska insatser behöver för att kunna fullgöra sina upp-
drag. Den sekundära ändamålsbestämmelsen som i dag reglerar till-
handahållande av uppgifter till en kompletterande aktör bör ändras 
till att Arbetsförmedlingen ska få behandla personuppgifter för till-
handahållande av information som behövs inom en leverantörs verk-
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samhet att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen. 

I samband med införandet av den aktuella bestämmelsen anförde 
regeringen att intresset av att Arbetsförmedlingen får möjlighet att 
behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla de uppgifter som 
de kompletterande aktörerna behöver för att kunna fullgöra sina 
uppdrag får anses väga tyngre än intresset av att skydda den enskil-
des integritet (prop. 2010/11:1 utg. omr. 14 s. 76). Ur ett integritets-
perspektiv gör sig samma bedömning gällande nu. Intresset av att 
Arbetsförmedlingen ska kunna lämna information om en sökande 
till en leverantör, för att leverantören ska kunna fullgöra sitt upp-
drag, får alltså anses väga tyngre än intresset av att skydda den 
enskildes integritet. 

Anpassningar för att arbetssökande ska få direktåtkomst till 
förteckningar över leverantörer 

För att den arbetssökande ska få möjlighet att påverka valet av leve-
rantör av en arbetsmarknadspolitisk insats krävs att Arbetsför-
medlingen upprättar och tillhandahåller register eller samman-
ställningar över samtliga valbara leverantörer, t.ex. i en sökbar data-
bas. För att kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandahålla ett val-
frihetssystem eller ett annat system där enskilda ska kunna påverka 
valet av en leverantör bör det förtydligas i lagen att Arbets-
förmedlingen ska få möjlighet att bevilja den enskilde direktåtkomst 
till Arbetsförmedlingens register eller sammanställningar, av 
exempelvis ratinginstrument, över olika leverantörer som utför 
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsför-
medlingen. 

I samband med införandet av den aktuella bestämmelsen anförde 
regeringen att det inte kan anses vara förenat med några särskilda 
integritetsrisker att bevilja de enskilda direktåtkomst till samman-
ställningar över valbara kompletterande aktörer och att det tvärtom 
borde ligga i aktörernas eget intresse att den enskilde kan beredas 
tillgång till dessa sammanställningar (se prop. 2010/11:1 utg. omr. 
14 s. 81). Ur ett integritetsperspektiv gör sig samma bedömning 
gällande nu. Det kan alltså inte anses vara förenat med några sär-
skilda integritetsrisker att bevilja de enskilda direktåtkomst till 
sammanställningar över valbara leverantörer. 
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6.3 Personuppgiftsbehandling hos leverantörer som 
utför arbetsmarknadspolitiska insatser 

Bedömning: EU:s dataskyddsförordning och lagen med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
utgör tillräcklig reglering för den personuppgiftsbehandling som 
kan komma att ske hos leverantörer som utför insatser på upp-
drag av Arbetsförmedlingen. Det behöver således inte införas 
någon ytterligare lagreglering om denna behandling. 

Skälen för bedömningen 

Behandling av personuppgifter hos leverantörer 

I den reformerade verksamheten kommer arbetsmarknadspolitiska 
insatser i större utsträckning att utföras av leverantörer på uppdrag 
av Arbetsförmedlingen. För att leverantörer ska kunna utföra sitt 
uppdrag på ett ändamålsenligt sätt behövs vissa uppgifter om 
enskilda som ska ta del av de insatser som leverantören utför. Som 
framgår ovan handlar det främst om kontakt- och identifierings-
uppgifter samt om uppgifter om utbildningsbakgrund, yrkeserfaren-
het och andra meriter. Beroende på vilket insats en leverantör ska 
utföra kan det finnas behov av exempelvis uppgifter om anvisningar 
till arbete och arbetsmarknadspolitiska program samt annat som kan 
finnas i en individuell handlingsplan som Arbetsförmedlingen har 
upprättat för den enskilde. Dessa uppgifter kan en leverantör få både 
från den enskilde själv och från Arbetsförmedlingen. 

För att Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra sitt uppdrag, t.ex. 
att besluta om insatser och kontrollera att enskilda är aktivt arbets-
sökande behöver leverantörerna lämna uppgifter om enskilda som 
får insatser hos leverantören. Exempelvis kan det handla om upp-
gifter att en enskild inte deltar i insatsen, eller uppgifter som har 
betydelse för Arbetsförmedlingens bedömning av individens behov 
av insatser eller förutsättningar att tillgodogöra sig den aktuella 
insatsen. 

Som framgår ovan avses med behandling av personuppgifter 
enligt artikel 4.2 i dataskyddsförordningen en åtgärd eller kombina-
tion av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av 
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personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, 
såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utläm-
ning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat 
sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller för-
störning. I skäl 15 till förordningen anges att skyddet för fysiska per-
soner bör vara tillämpligt på både automatiserad och manuell 
behandling av personuppgifter, om personuppgifterna ingår i eller är 
avsedda att ingå i ett register. 

Mot denna bakgrund är det sannolikt att leverantörer som utför 
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen 
kommer att utföra sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av 
dataskyddsförordningen. 

Personuppgiftsansvar 

Begreppet personuppgiftsansvarig definieras i artikel 4.7 i data-
skyddsförordningen som en fysisk eller juridisk person, offentlig 
myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller till-
sammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behand-
lingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behand-
lingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt, kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna 
för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlems-
staternas nationella rätt. Det förekommer situationer där det kan 
vara svårt att avgöra om den som behandlar personuppgifter gör det 
i egenskap av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har tagit fram en väg-
ledning rörande begreppen personuppgiftsansvarig och person-
uppgiftsbiträde. I vägledningen framhålls att bedömningen av om 
det är fråga om ett biträdesförhållande beror på vilka konkreta 
aktiviteter som vidtas med personuppgifter i en specifik kontext. 
Bedömningen ska utgå från den tjänst som erbjuds. När tjänsten 
som erbjuds inte är specifikt inriktad på behandling av person-
uppgifter, eller där personuppgiftsbehandlingen inte utgör ett kärn-
element i den tjänst som erbjuds, kan tjänsteleverantören vara per-
sonuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som tjänste-
leverantören utför, beroende på att det då är mer troligt att det är 
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tjänsteleverantören själv som bestämmer ändamål och medel för per-
sonuppgiftsbehandlingen (EDPB, Guidelines 07/2020 on the 
concepts of controller and processor in the GDPR, version 1.0, 
beslutad den 2 september 2020, s. 25.). Som ovan anförts kommer 
leverantörer att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag 
av Arbetsförmedlingen. Leverantörerna kommer därmed själva att 
bestämma ändamål och medel för den personuppgiftsbehandling 
som behövs för att utföra uppdragen. Leverantören blir i sådant fall 
personuppgiftsansvarig för denna behandling. 

EU:s dataskyddsförordning ställer krav på att den person-
uppgiftsansvarige ska kunna visa att en behandling av person-
uppgifter utförs i enlighet med dess bestämmelser. Ur ett säkerhets-
perspektiv kan det t.ex. innebära att en personuppgiftsansvarig ska 
kunna visa att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder har 
vidtagits för att upprätthålla rätt nivå av skydd för person-
uppgifterna. För att identifiera vilka säkerhetsåtgärder som aktuali-
seras vid behandling av en viss mängd uppgifter behöver den person-
uppgiftsansvarige göra en analys där hänsyn tas till vilka risker och 
hot som finns för behandlingen. I artikel 32 i dataskydds-
förordningen anges det vilka typer av säkerhetshöjande åtgärder det 
kan röra sig om. 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen 

Som framgår ovan måste en myndighet eller annan aktör kunna 
stödja sin behandling av personuppgifter på någon av de grunder 
som anges i artikel 6.1 a–e i dataskyddsförordningen. För att en 
behandling av personuppgifter ska vara tillåten enligt artikel 6.1 b–f 
måste den också vara nödvändig för att fullgöra, skydda eller utföra 
den rättsliga grunden. I normalfallet torde myndigheternas uppdrag 
i första hand utgöra en rättslig grund för behandling av person-
uppgifter med stöd av artikel 6.1 e, dvs. på grundval av att uppdraget 
avser en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den person-
uppgiftsansvariges myndighetsutövning (prop. 2017/18:105 s. 53 f.). 
Enligt artikel 6.1 c i förordningen kan behandlingen av person-
uppgifter även vara laglig om den är nödvändig för att fullgöra en 
rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Enligt 
artikel 6.3 i förordningen ska den grund för behandlingen som avses 
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i artikel 6.1 c och e vara fastställd i unionsrätten eller medlems-
staternas nationella rätt. När det gäller artikel 6.1 c ska även syftet 
med behandlingen fastställas i den rättsliga grunden. I 2 kap. 1 och 
2 §§ lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning föreskrivs under vilka förutsättningar artikel 6.1 c och e 
i dataskyddsförordningen tillämpas. 

När det gäller den personuppgiftsbehandling som kan komma att 
ske hos leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser kan 
det konstateras att leverantörerna kommer att utföra insatserna på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen. Insatserna som sådana regleras i 
förordning. Även om leverantörerna inte är myndigheter eller har ett 
uppdrag som följer direkt av lag eller förordning får de ändå anses 
utföra uppgifter av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskydds-
förordning. 

I denna promemoria föreslås det att regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyl-
dighet för leverantörer att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen 
som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten. Skyldigheten att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen 
kommer därmed att författningsregleras och blir då en rättslig för-
pliktelse för leverantörerna. Syftet med regleringen är att Arbets-
förmedlingen med hjälp av uppgifterna dels ska kunna göra bästa 
möjliga bedömning av den enskildes behov och fatta korrekta beslut 
om insatser, dels ska kunna kontrollera att den enskilde uppfyller 
vissa skyldigheter i förhållande till arbetslöshetsförsäkringen och 
övriga arbetsmarknadspolitiska individersättningar. Regleringen 
syftar även till att Arbetsförmedlingen ska kunna följa upp och 
utvärdera de tjänster som leverantörerna tillhandahåller. I vissa fall 
kommer personuppgiftsbehandlingen hos leverantörerna därför 
även att ha stöd i artikel 6.1 c i förordningen, dvs. behandling av per-
sonuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige. 

Att kunna erbjuda den enskilde arbetsmarknadspolitiskt motive-
rade insatser för att komma i arbete och att individersättningen ska 
gå till det den är avsedd för, är viktigt både för att det bidrar till att 
göra den arbetssökandes tid i arbetslöshet så kort som möjligt och 
till de statliga insatsernas legitimitet. Sammantaget överväger detta 
intresse det eventuella integritetsintrång som leverantörernas 
behandling av personuppgifter möjligen skulle kunna innebära för 
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den enskilde. Bedömningen är därför att den behandling av person-
uppgifter som kan komma att behövas hos leverantörer, både när det 
gäller behandlingen som behövs för att utföra själva insatsen på upp-
drag av Arbetsförmedlingen och för att lämna uppgifter till myndig-
heten, är proportionell i förhållande till målet med uppdraget och 
uppgiftsskyldigheten. Kraven på att den nationella rätten ska upp-
fylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell i förhållande 
till det legitima mål som eftersträvas i artikel 6.3 i dataskydds-
förordningen får därmed anses vara uppfyllt. 

Behandling av känsliga personuppgifter 

Enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen är det förbjudet att 
behandla känsliga personuppgifter. Förbudet ska dock inte tillämpas 
i vissa fall som närmare regleras i artikel 9.2 i förordningen. Av 
artikel 9.2 g framgår att förbudet mot behandling av känsliga person-
uppgifter inte gäller om behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett 
viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller medlems-
staternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det efter-
strävade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten 
till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda 
åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande 
intressen. 

De personuppgifter som en leverantör främst kommer att behöva 
behandla för att utföra sitt uppdrag är kontakt- och identifierings-
uppgifter samt uppgifter om utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet 
och andra meriter. Även andra nödvändiga uppgifter kan behöva 
behandlas för uppdragets fullgörande, t.ex. inriktning på den enskil-
des arbetssökande som Arbetsförmedlingen har bestämt och om 
hon eller han är anvisad till andra insatser. Dessa uppgifter bedöms 
inte vara känsliga. Det kan emellertid inte uteslutas att en leverantör 
även kan behöva behandla vissa känsliga personuppgifter om den 
enskilde, t.ex. om hon eller han blir sjuk under en pågående arbets-
marknadspolitisk insats eller uppgifter om en funktionsnedsättning 
hos en enskild. Sådana uppgifter kan komma både från den enskilde 
själv och från Arbetsförmedlingen. Det kan inte heller uteslutas att 
en leverantör kan behöva lämna vissa känsliga uppgifter om en 
enskild till Arbetsförmedlingen för att myndigheten ska kunna 
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utföra sitt uppdrag, t.ex. för att kunna utreda om den enskilde har 
rätt till aktivitetsstöd för sitt deltagande i insatsen. Bedömningen är 
att det måste anses utgöra ett viktigt allmänt intresse att en leve-
rantör ska kunna utföra arbetsmarknadspolitiska insatser korrekt, 
rättssäkert och effektivt även om leverantören behöver behandla 
vissa känsliga personuppgifter. 

Som framgår ovan är en förutsättning för att undantaget i artikel 
9.2 g i dataskyddsförordningen ska vara tillämpligt att behandlingen 
sker på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet. För att 
behandling av känsliga personuppgifter ska få ske ställs särskilda 
krav på det rättsliga stödet. Detta måste vara förenligt med det 
väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmel-
ser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den 
registrerades grundläggande intressen. Av 3 kap. 4 § lagen med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning fram-
går att regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan 
behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig med hän-
syn till ett viktigt allmänt intresse. Bedömningen är att de bestäm-
melser som kan behövas för att leverantörer ska kunna behandla 
känsliga personuppgifter för ett viktigt allmänt intresse kan med-
delas i förordning (jfr prop. 2017/18:105 s. 92). 

Den sammantagna bedömningen är att dataskyddsförordningen 
och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning inte behöver kompletteras med särskilda bestäm-
melser som gäller för myndigheter i de s.k. registerlagarna. 
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7 Följdändringar i 
arbetslöshetsförsäkringen 

Förslag: Den paragraf som reglerar att en sökande ska varnas eller 
stängas av från rätt till ersättning, ska ändras genom att begreppet 
kompletterande aktör ersätts med begreppet leverantör som 
utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen. Det ska också förtydligas i paragrafen att det är 
hos Arbetsförmedlingen som det upprättas en individuell hand-
lingsplan och att det är till den myndigheten som en sökande ska 
lämna en aktivitetsrapport samt att det är Arbetsförmedlingen 
som anvisar en sökande att söka lämpligt arbete. 

Skälen för förslaget 

Nuvarande ordning 

I 43 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring finns bestäm-
melser om sanktioner när den enskilde missköter sitt arbetssökande. 
Av paragrafen framgår bl.a. att en sökande ska varnas om han eller 
hon utan godtagbart skäl inte har medverkat till att upprätta en 
individuell handlingsplan, lämnat en aktivitetsrapport till den offent-
liga arbetsförmedlingen inom utsatt tid, tagit kontakt med den 
offentliga arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid 
överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt eller sökt 
anvisat lämpligt arbete. 

Syftet med sanktionsbestämmelserna är att understödja ett aktivt 
arbetssökande och att enskilda i övrigt tar del av de insatser som 
bedöms lämpliga av Arbetsförmedlingen (prop. 2012/13:12 s. 21). 
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Leverantörer som utförare av arbetsmarknadspolitiska insatser 

Det är Arbetsförmedlingen som har ansvar för att arbetssökande 
erbjuds och får relevanta och ändamålsenliga insatser som syftar till 
att han eller hon kan få eller behålla ett arbete. Ansvaret gäller både 
individer som har en stark och individer som har en svag förankring 
på arbetsmarknaden. I den reformerade verksamheten kommer leve-
rantörer att utföra förmedlingsinsatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen. Liksom i dag kommer Arbetsförmedlingen även i 
myndighetens övriga verksamhet att anskaffa andra arbetsmarknads-
politiska insatser, t.ex. arbetsmarknadsutbildningar. Sammantaget 
kommer därför arbetsmarknadspolitiska insatser i större utsträck-
ning än i dag att utföras av leverantörer. 

För att understödja den reformerade verksamheten föreslås det i 
denna promemoria en mer ändamålsenlig och enhetlig reglering för 
informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörerna. 
Det föreslås bl.a. en tystnadsplikt för personer som är anställda eller 
som på något annat sätt deltar i en leverantörs verksamhet. Det 
föreslås även mer ändamålsenliga bestämmelser om sekretess för den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Därutöver föreslås det vissa 
ändringar i de bestämmelser som styr Arbetsförmedlingens person-
uppgiftsbehandling, bl.a. så att myndigheten ska få behandla person-
uppgifter för att tillhandahålla dessa uppgifter till leverantörer som 
utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen. 

Anpassningar i arbetslöshetsförsäkringens sanktionsregler 

Även om arbetssökande med arbetslöshetsersättning i stor utsträck-
ning förväntas söka arbete på egen hand även i en reformerad arbets-
marknadspolitisk verksamhet, kan det finnas behov av stöd i arbets-
sökandet för vissa av dessa individer. Sanktionsregelverket inom 
arbetslöshetsförsäkringen kan därför förväntas bidra till ett aktivt 
arbetssökande även i framtiden för sökande som erbjuds stöd hos en 
leverantör. 

Det är Arbetsförmedlingen som har ansvar för att bedöma vilka 
sökande som har behov av extra stöd i sitt arbetssökande utöver det 
stöd han eller hon kan få genom digitala tjänster, t.ex. genom plats-
banken. Arbetsförmedlingen har även ansvar för att säkerställa att 
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dessa insatser finns att tillgå, t.ex. genom att anskaffa nödvändiga 
insatser som innebär att enskilda personer kan få stöd i sitt arbets-
sökande. För att säkerställa att enskilda aktivt vidtar åtgärder för att 
ta sig ur sin arbetslöshet, bl.a. tar del av stöd och insatser, i en refor-
merad arbetsmarknadspolitisk verksamhet behöver det finnas 
understödjande sanktionsregler. Det kommer t.ex. i en reformerad 
verksamhet att vara möjligt för Arbetsförmedlingen att erbjuda en 
sökande att ta del av förmedlingsinsatser som utförs av andra aktörer 
än Arbetsförmedlingen. Det bör tydliggöras i lagtexten att en 
sökande med arbetslöshetsersättning ska varnas eller stängas av från 
rätt till ersättning om han eller hon utan godtagbart skäl inte har 
besökt eller kontaktat en leverantör som utför arbetsmarknads-
politiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen vid en bestämd 
tidpunkt. Det ska dock påpekas att insatserna som kan komma i 
fråga för sökanden med arbetslöshetsersättning inte får innebära att 
han eller hon inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande och vara 
aktivt arbetssökande. Det är Arbetsförmedlingen som behöver 
säkerställa att myndigheten inte anvisar den sökande att ta del av 
insatser hos en leverantör som innebär att han eller hon inte kan 
uppfylla de villkor som ställs för att ha rätt till arbetslöshets-
ersättning. För det fall Arbetsförmedlingen bedömer att en sökande 
med arbetslöshetsersättning har behov av mer omfattande insatser 
får en anvisning i stället göras till en förmedlingsinsats eller andra 
insatser inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Förtydliganden om individuell handlingsplan, aktivitetsrapport och 
anvisning att söka arbete 

Arbetsförmedlingen kommer fortsatt att ha ansvar för att upprätta 
en individuell handlingsplan för alla arbetssökande, oavsett vilka 
insatser de deltar i. Arbetsförmedlingen kommer även i en refor-
merad arbetsmarknadspolitisk verksamhet att följa upp den indi-
viduella handlingsplanen, bl.a. genom inlämnade aktivitetsrapporter 
från sökanden. Myndigheten kommer dessutom, på samma sätt som 
i dag, att kunna anvisa en enskild att söka lämpliga arbeten. 

I den reformerade verksamheten kommer leverantörer av insatser 
fortsatt att behöva planera den sökandes aktiviteter inom ramen för 
den insats som utförs. Det bör dock, likt i dag, bara vara under-
låtenhet att medverka till en individuell handlingsplan hos Arbets-
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förmedlingen som ska kunna leda till en sanktion, dvs. varning eller 
avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning. På samma sätt bör 
endast underlåtenhet att lämna en aktivitetsrapport till Arbets-
förmedlingen eller underlåtenhet att söka ett lämpligt arbete som har 
anvisats av Arbetsförmedlingen kunna leda till en sanktion. Det bör 
tydliggöras i lagtexten att det är myndigheten Arbetsförmedlingen 
som avses med den offentliga arbetsförmedlingen och att det är 
myndigheten som anvisar en enskild att söka ett arbete.  

Promemorians förslag i förhållande till SOU 2020:37 

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på 
inkomster överlämnade sitt betänkande Ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) i juni 2020. Utredningen 
har föreslagit att lagen om arbetslöshetsförsäkring ersätts av en ny 
lag. När det gäller sanktionssystemets utformning har utredningen 
inte föreslagit några större materiella förändringar, men vissa för-
tydliganden i syfte att ytterligare tydliggöra regelverket kring syste-
met. Förslaget ovan utgår från gällande rätt men bedöms i sak vara 
förenliga med utredningens förslag. 
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8 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 december 2022. 
Äldre bestämmelser om sekretess ska gälla för uppgifter som 

har lämnats före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser ska också 
gälla för den tystnadsplikt som gäller för den som är eller har varit 
verksam inom en yrkesmässigt bedriven verksamhet för 
nyanlända invandrare. 

Skälen för förslaget: De föreslagna lagarna bör träda i kraft så snart 
som möjligt. Flera av de lagändringar som föreslås i denna prome-
moria kommer dock att kräva anpassningar av Arbetsförmedlingens 
handläggarstöd och datasystem. Det är mot bakgrund av behovet av 
ett sådant anpassningsarbete nödvändigt att lämna tillräcklig tid för 
att det ska kunna genomföras på ett rättssäkert sätt och att myndig-
heterna ska kunna upprätthålla sin övriga verksamhet på ett bra sätt. 
En lämplig tidpunkt för ikraftträdande bedöms därför vara den 
1 december 2022. 

När det gäller ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen 
behövs övergångsbestämmelser för att säkerställa att sekretessen 
även i fortsättningen gäller för uppgifter som har lämnats före ikraft-
trädandet. Detsamma gäller ändringen i lagen om ansvar för etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. I övrigt bedöms det inte 
nödvändigt med några särskilda övergångsbestämmelser. 
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9 Konsekvenser 

9.1 Övergripande konsekvenser 

Syftet med reformeringen av Arbetsförmedlingen är att förbättra 
effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och bidra 
till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Bakgrund och 
utgångspunkter för reformen beskrivs i avsnitt 3. 

I detta avsnitt beskrivs konsekvenser av de lagförslag som lämnas 
i denna promemoria. Lagförslagen ska sammantaget förbättra möj-
ligheterna för ett ändamålsenligt informationsutbyte, i syfte att såväl 
Arbetsförmedlingen som leverantörer ska kunna fullgöra sina upp-
drag effektivt, samtidigt som intrånget i den personliga integriteten 
för enskilda minimeras. Med effektivt avses i detta sammanhang bl.a. 
att stödet i form av arbetsmarknadspolitiska insatser till den arbets-
sökande ska vara sammanhållet även när det ges av fler olika aktörer, 
att Arbetsförmedlingens beslut ska baseras på bästa möjliga infor-
mationsunderlag och att leverantörer av arbetsmarknadspolitiska 
insatser ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. 
Lagförslagen torde därmed leda till en minskning av de transaktions-
kostnader som annars skulle följa av att uppgifter som tidigare har 
utförts av myndigheten i egen regi i stället utförs av leverantörer, 
men på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten regleras i huvudsak 
på förordningsnivå. De lagförslag som lämnas här medför i sig vissa 
konsekvenser för bl.a. enskilda och leverantörer. De verksamhets-
mässiga förändringar vars huvuddrag beskrivs i avsnitt 3 är däremot 
i huvudsak beroende av kommande ändringar i förordning samt av 
övrig styrning från regeringen. Konsekvenser av reformen i stort 
kommer därför att bedömas inom ramen för det fortsatta arbetet 
med nödvändiga förordningsändringar. 
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9.2 Konsekvenser för enskilda 

I denna promemoria lämnas förslag om ändringar i sekretess-
bestämmelserna i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, vilka 
innebär att en presumtion för offentlighet ska gälla för uppgifter om 
enskilds personliga förhållanden och affärs- eller driftförhållanden. 
Det innebär en förändring mot i dag, då presumtionen i stället är att 
dessa uppgifter inte kan lämnas ut. I promemorian föreslås också att 
den särbestämmelse om sekretess som gäller för uppgifter om 
nyanlända invandrare som deltar i etableringsprogrammet ska upp-
höra att gälla, vilket innebär att dessa uppgifter i stället omfattas av 
den allmänna bestämmelsen om sekretess inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten. 

De föreslagna lagändringarna förväntas ge förbättrade möjlig-
heter till insyn i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, vilket 
generellt kan antas gynna enskilda. Ändringarna innebär samtidigt 
att något fler uppgifter som rör enskilda kan komma att lämnas ut, 
jämfört med vad som är fallet i dag. En presumtion för offentlighet 
utesluter emellertid inte att sekretess alltjämt kommer att gälla för 
vissa typer av uppgifter, om ett utlämnande typiskt sett kan vara 
ägnat att medföra skada för det intresse som ska skyddas genom 
bestämmelsen. Ändringarna innebär alltså att integritetskänsliga 
uppgifter om enskilda även fortsatt kommer att omfattas av ett 
sekretesskydd. 

Vidare lämnas i promemorian förslag som innebär att leve-
rantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen ska kunna ta del av vissa uppgifter som finns 
hos Arbetsförmedlingen om enskilda arbetssökandes personliga för-
hållanden, samtidigt som uppgifter om enskilda hos leverantörerna 
ska omfattas av ett motsvarande sekretesskydd som hos Arbets-
förmedlingen. I promemorian lämnas också förslag om att leve-
rantörer ska ha en skyldighet att lämna uppgifter till Arbets-
förmedlingen som myndigheten behöver i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. 

I den reformerade verksamheten kan dessa lagändringar väntas 
innebära flera fördelar för arbetslösa, jämfört med om lag-
ändringarna inte skulle genomföras. Förbättrade förutsättningar att 
utbyta uppgifter om den enskilde kan bidra till att Arbets-
förmedlingen ges bättre förutsättningar att besluta om bl.a. inrikt-
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ning och omfattning på insatserna, att leverantören får bättre 
underlag för att utforma insatserna till den arbetssökande, och att 
det sammantagna stödet i form av arbetsmarknadspolitiska insatser 
därigenom kan bli mer ändamålsenligt och sammanhållet än vad som 
skulle vara fallet om sådana förutsättningar inte skulle ges. 

I dag kan en leverantör få tillgång till individuppgifter som finns 
hos Arbetsförmedlingen om den enskilde ger sitt medgivande till att 
myndigheten lämnar ut sådana uppgifter. Med dessa lagförslag får 
Arbetsförmedlingen möjlighet att lämna vissa uppgifter om del-
tagaren till leverantören utan att detta är beroende av den enskildes 
medgivande, vilket kommer att förbättra leverantörens förutsätt-
ningar att utforma insatserna. Förutsatt att Arbetsförmedlingen 
använder sig av de möjligheter att lämna information till leverantörer 
som skapas genom dessa lagförslag innebär det också, oavsett 
kommande förordningsreglering, att en arbetssökande som deltar i 
insatser hos en leverantör slipper lämna viss information flera 
gånger. Därmed minskar bördan för den enskilde att lämna uppgifter 
och även risken för onödiga ledtider. 

Att utvidga kretsen av personer som potentiellt kan få ta del av 
uppgifter om den enskildes personliga förhållanden, dessutom till 
personer utanför Arbetsförmedlingen, medför emellertid vissa 
risker från integritetsskyddssynpunkt. Lagförslagen innebär att 
arbetssökande som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen behöver 
räkna med att personuppgifter kan komma att lämnas ut till en leve-
rantör, om han eller hon anvisas till insatser som leverantören utför. 
Visserligen är det inte obligatoriskt att delta i arbetsmarknads-
politiska insatser, och den arbetssökande skulle i princip kunna välja 
att inte delta i en anvisad insats som utförs av en leverantör, för att 
därigenom undvika att uppgifterna lämnas ut. Det skulle dock i för-
längningen kunna medföra att han eller hon förlorar sin rätt till 
ersättning. I praktiken torde därför många arbetslösa ha små möjlig-
heter att välja att avstå. Utifrån ett samhällsperspektiv är det inte 
heller önskvärt att den arbetssökande väljer att avstå från deltagande 
i arbetsmarknadspolitiskt motiverade insatser, eftersom den arbets-
sökandes tid i arbetslöshet då riskerar att förlängas. 

För att motverka de ökade integritetsriskerna föreslås att en 
straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda och andra som 
deltar i en leverantörs verksamhet. En sådan tystnadsplikt innebär 
att uppgifterna omfattas av ett starkare skydd än den avtalsreglerade 
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tystnadsplikt som används i dag. Det starkare uppgiftsskyddet kan 
därför få viss positiv effekt för skyddet av den personliga integri-
teten. Det kan bl.a. bidra till att upprätthålla den arbetssökandes för-
troende för att han eller hon kan lämna uppgifter om personliga för-
hållanden till såväl Arbetsförmedlingen som en leverantör av insat-
ser, utan att uppgifterna riskerar att obehörigen lämnas ut. Personal 
hos leverantören ska inte heller ta del av denna typ av information i 
högre utsträckning än vad som kan anses vara absolut nödvändigt för 
att tillhandahålla tjänsterna i fråga. Vidare är leverantörer, när de 
behandlar personuppgifter, skyldiga att följa EU:s dataskydds-
förordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser 
till EU:s dataskyddsförordning. 

Den föreslagna tystnadsplikten för denna typ av uppgifter med-
för samtidigt en viss inskränkning av yttrandefriheten för de per-
soner som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar 
eller har deltagit i en leverantörs verksamhet. 

9.3 Konsekvenser för statliga myndigheter 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska reformeras. De 
lagändringar som föreslås i denna promemoria medför inte i sig 
några krav på förändringar i Arbetsförmedlingens eller andra statliga 
myndigheters verksamheter. Som beskrivs ovan regleras verk-
samheten i huvudsak i förordning, vilket gör att det främst är i för-
ordningar samt i annan styrning som reformeringen kommer att ske. 

I den reformerade verksamheten bedöms de föreslagna lag-
ändringarna skapa förutsättningar för Arbetsförmedlingen att 
bedriva delar av verksamheten på ett mer effektivt sätt än vad som 
hade varit fallet utan dessa lagändringar. Genom att myndigheten ges 
möjlighet att lämna ut vissa uppgifter till leverantörer, i kombination 
med den författningsstyrda skyldigheten för leverantörerna att i 
gengäld lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen, upprätthålls 
förutsättningarna för ett effektivt informationsflöde mellan Arbets-
förmedlingen och leverantörerna. Ett sådant informationsflöde 
skapar i sin tur förutsättningar för att både det sammantagna stödet 
i form av arbetsmarknadspolitiska insatser och Arbetsförmedlingens 
kontrollfunktion fortsatt ska fungera effektivt även i den refor-
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merade verksamheten, när Arbetsförmedlingen har mindre egen 
löpande kontakt med många arbetssökande, jämfört med i dag. 

Den reformerade verksamheten kan väntas innebära ett förändrat 
arbetssätt för Arbetsförmedlingen. Myndighetens roll som utförare 
av insatser i egen regi minskar, samtidigt som anskaffning, kontroll 
och uppföljning av insatser som utförs av leverantörer får en mer 
framträdande roll, liksom handläggning och beslut om anvisning till 
sådana insatser. För att ett sådant system ska fungera effektivt, 
inklusive att Arbetsförmedlingen fortsatt ska kunna utföra sina 
myndighetsuppgifter på ett effektivt sätt, behöver myndigheten bl.a. 
en ändamålsenlig infrastruktur för anskaffning av tjänster och 
informationsutbyte med leverantörerna, men också ändamålsenliga 
arbetssätt för att utföra sina myndighetsfunktioner. 

För att det ska finnas goda förutsättningar för att de person-
uppgifter som leverantörerna får del av med stöd av dessa förslag ska 
hanteras på ett säkert sätt, och inte riskera att spridas till obehöriga, 
kommer det också att vara viktigt att Arbetsförmedlingen noga 
överväger vilka mer specifika krav som myndigheten bör ställa på 
leverantörens verksamhet, samt vilka stödinsatser som kan till-
handahållas. 

9.4 Konsekvenser för statens budget 

De föreslagna lagändringarna bedöms inte i sig medföra några krav 
på förändringar i Arbetsförmedlingens eller andra statliga myndig-
heters verksamheter, och har därför inga budgetära konsekvenser för 
staten jämfört med i dag. 

Som beskrivits ovan bedöms dock de föreslagna lagändringarna 
vara en förutsättning för effektivitet i en reformerad arbets-
marknadspolitisk verksamhet med anskaffade förmedlingsinsatser. 
Utan dessa lagändringar skulle det finnas risk för en mindre effektiv 
verksamhet hos myndigheten och hos leverantörerna, bl.a. i form av 
ökat dubbelarbete hos myndigheten och leverantörerna, längre led-
tider, och att myndigheten som följd av färre egna kontakter med 
arbetssökande skulle få ett sämre underlag för bedömning av den 
enskildes behov. 
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På sikt väntas reformen som helhet bidra till dels en mer effektiv 
användning av statliga medel, dels allt annat lika minskade kostnader 
för staten som en följd av kortare arbetslöshetstider. 

9.5 Konsekvenser för kommunerna 

Reformeringen innebär inga förändringar av ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun. Införandet av förmedlingsinsatser kan för-
visso väntas påverka kommuner, bl.a. deras verksamheter som 
underlättar arbetssökandes inträde på arbetsmarknaden samt i deras 
roller som arbetsgivare och anordnare av arbetsmarknadspolitiska 
insatser som t.ex. praktik. De lagförslag som lämnas i denna pro-
memoria bedöms däremot inte i sig medföra några konsekvenser för 
kommunerna. 

9.6 Konsekvenser för företag 

I promemorian föreslås att den nuvarande sekretessbestämmelsen 
för enskilds affärs- eller driftförhållanden ska ändras från ett omvänt 
till ett rakt skaderekvisit, dvs. till offentlighet som huvudregel. 
Syftet är att förbättra möjligheterna till insyn i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten. Detta kan generellt antas vara till fördel för 
företag, både företag som önskar utnyttja Arbetsförmedlingens stöd 
och service, och företag är anordnare eller leverantörer av arbets-
marknadspolitiska tjänster. Samtidigt innebär lagförslaget att fler 
uppgifter som rör företags affärs- eller driftförhållanden kan komma 
att lämnas ut. Såsom framhålls ovan i avsnitt 9.2 utesluter en pre-
sumtion för offentlighet emellertid inte att sekretess alltjämt kom-
mer att gälla för vissa typer av uppgifter, om ett utlämnande typiskt 
sett kan vara ägnat att medföra skada för det intresse som ska 
skyddas genom bestämmelsen. Ändringarna innebär alltså att sådana 
uppgifter om företags affärs- eller driftförhållanden fortsatt kommer 
att omfattas av ett sekretesskydd. De föreslagna lagändringarna 
bedöms därutöver inte medföra några generella konsekvenser för 
företag. I det följande beskrivs lagförslagens konsekvenser för de 
företag och andra organisationer som är eller önskar bli leverantörer 
av arbetsmarknadspolitiska insatser. Dessa konsekvenser behöver 
ses i ljuset av att en större andel av den arbetsmarknadspolitiska 
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verksamheten till följd av reformeringen väntas utföras av fristående 
aktörer, även om detta inte är en konsekvens som följer direkt av 
förslagen i denna promemoria. 

Arbetsförmedlingen kommer med dessa förslag att ges möjlighet 
att lämna ut vissa personuppgifter till leverantörer avseende de 
arbetssökande som deltar i de arbetsmarknadspolitiska insatser som 
de utför. Förutsatt att Arbetsförmedlingen använder sig av denna 
möjlighet kommer leverantören att kunna få del av uppgifter som 
har framkommit vid Arbetsförmedlingens kartläggning av den 
enskildes situation, och därmed behöva lägga mindre tid på att själva 
inhämta motsvarande uppgifter. Det skapas också bättre förutsätt-
ningar för att leverantören ska få en korrekt helhetsbild av den 
enskildes situation och behov. Redan i dag förekommer visserligen 
att leverantörer får del av uppgifter hos Arbetsförmedlingen, under 
förutsättning att den enskilde lämnar sitt medgivande. Något sådant 
uppgiftslämnande sker alltså inte med automatik och är inte heller 
förutsägbart. Det förslag till sekretessbrytande bestämmelse som 
lämnas i denna promemoria bedöms sammantaget ge bättre för-
utsättningar för leverantören att erbjuda den arbetssökande en 
effektiv insats, och i förlängningen också bättre förutsättningar att 
uppnå resultat. Dessa förbättrade förutsättningar gäller både leve-
rantörer av förmedlingsinsatser och leverantörer som redan i dag 
utför olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Vidare föreslås i denna promemoria att en straffsanktionerad 
tystnadsplikt införs för anställda och andra som deltar eller har del-
tagit i en leverantörs verksamhet. I praktiken innebär detta ingen 
stor förändring av leverantörernas förutsättningar eftersom Arbets-
förmedlingen redan i dag tecknar sekretessförbindelser med leve-
rantörer. Den egentliga förändringen utifrån leverantörens per-
spektiv är därför att den nu föreslagna tystnadsplikten, till skillnad 
från en avtalsreglerad tystnadsplikt, är förenad med straffansvar för 
anställda som deltar i leverantörens verksamhet. Om en anställd bry-
ter mot en straffsanktionerad tystnadsplikt blir det också i första 
hand den anställde som drabbas av sanktion, till skillnad från vid en 
avtalsreglerad tystnadsplikt då Arbetsförmedlingen kan komma att 
kräva skadestånd av leverantören, som sedan i sin tur får utkräva 
ansvar av den anställde. Leverantörer kommer att behöva informera 
anställda och andra berörda personer om tystnadsplikten. 
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Det föreslås också ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
skyldighet för en leverantör som bedriver arbetsmarknadspolitiska 
insatser att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen. Eftersom den 
föreslagna lagändringen utgör ett bemyndigande kommer de när-
mare konsekvenserna av en eventuell uppgiftsskyldighet att 
bedömas inom ramen för det fortsatta arbetet med nödvändiga för-
ordningsändringar. Arbetsförmedlingen upprättar dock redan i dag 
avtal med leverantörer om skyldighet att lämna vissa nödvändiga 
uppgifter till Arbetsförmedlingen. Den nya uppgiftsskyldigheten 
bedöms därför i praktiken innebära endast en begränsad förändring 
från leverantörens perspektiv, oavsett utformning av förordnings-
regleringen. 

9.7 Andra samhällsekonomiska konsekvenser 

De föreslagna lagändringarna bedöms inte medföra några ytterligare 
samhällsekonomiska konsekvenser. 

9.8 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor 
och män 

Reformeringen syftar till att förbättra effektiviteten i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten, vilket inkluderar att öka jämställd-
heten mellan kvinnor och män. De föreslagna lagändringarna 
bedöms däremot inte medföra några direkta konsekvenser för jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män. 

9.9 Konsekvenser för det integrationspolitiska målet 

Reformeringen syftar till att förbättra effektiviteten i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten, vilket inkluderar att fler inskrivna 
arbetssökande som är utrikes födda ska komma i arbete. De före-
slagna lagändringarna bedöms däremot inte medföra några direkta 
konsekvenser för det integrationspolitiska målet. 
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9.10 Konsekvenser för internationella åtaganden 

Flera av förslagen aktualiserar EU:s dataskyddsförordning. Över-
väganden i enlighet med dataskyddsförordningen har gjorts i respek-
tive avsnitt. I övrigt bedöms inte förslagen beröra de skyldigheter 
som följer av Sveriges medlemskap i EU. 

De föreslagna lagändringarna bedöms i övrigt inte medföra några 
konsekvenser för Sveriges internationella åtaganden. 

9.11 Konsekvenser för fusk, felaktiga utbetalningar 
och brottslighet 

I denna promemoria föreslås bl.a. ett bemyndigande för regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om 
skyldighet för leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser att 
lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen. En sådan skyldighet kom-
mer bl.a. kunna förbättra förutsättningarna för en effektiv kontroll 
av om de arbetssökande som deltar i sådana insatser uppfyller vill-
koren för respektive individersättning, t.ex. genom att delta i de 
insatser som de är anvisade till. Det gäller inte bara arbetssökande 
som kan komma att delta i förmedlingsinsatser utan även de som 
deltar i andra typer av insatser som Arbetsförmedlingen redan i dag 
anskaffar. Jämfört med i dag skapas alltså bättre förutsättningar för 
Arbetsförmedlingens kontroll av såväl leverantörer och insatser, 
som i förhållande till individersättningarna. Denna förbättring blir 
av än större vikt när en större andel av den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten väntas utföras av fristående aktörer. Exakt hur en upp-
giftsskyldighet bör utformas, liksom dess närmare konsekvenser, 
kommer att bedömas under det fortsatta förordningsarbetet. 

Som nämns ovan medför det samtidigt vissa risker från integri-
tetsskyddssynpunkt, när kretsen av personer som potentiellt kan få 
ta del av uppgifter om den enskildes personliga förhållanden 
utvidgas till personer utanför Arbetsförmedlingen. Det finns alltid 
en viss risk för att personer som tar del av personuppgifter kan nyttja 
dessa uppgifter för brottsliga syften. Den risken ökar ju större krets 
av personer som potentiellt kan ta del av uppgifterna. När fler 
aktörer hanterar personuppgifter ökar också risken för att det hos 
någon aktör kan finnas brister i dataskyddet, som t.ex. kan utnyttjas 
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av kriminella för brottsliga ändamål. Det är bl.a. mot denna bak-
grund som det i denna promemoria föreslås en straffsanktionerad 
tystnadsplikt för anställda och andra personer som är verksamma 
hos en leverantör. Som tidigare nämnts är fristående aktörer också 
skyldiga att behandla personuppgifter i enlighet med EU:s data-
skyddsförordning och lagen med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 

126 

284



 

 

  

   
 

 

 
    

   
    

 
    

  
    

      
 

   

  
 

      
 

 
  
 

  
 

 
  

10 Författningskommentar 

10.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring 

43 § 

En sökande ska varnas om han eller hon 
1. utan godtagbart skäl inte har medverkat till att upprätta en individuell 

handlingsplan hos Arbetsförmedlingen, 
2. utan godtagbart skäl inte har lämnat en aktivitetsrapport till Arbets-

förmedlingen inom utsatt tid, 
3. utan godtagbart skäl inte har besökt eller kontaktat Arbetsför-

medlingen, eller en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen, vid en bestämd tidpunkt, 

4. utan godtagbart skäl inte har sökt lämpligt arbete som har anvisats av 
Arbetsförmedlingen, eller 

5. inte aktivt har sökt lämpliga arbeten. 
Om sökanden missköter arbetssökandet enligt första stycket vid upp-

repade tillfällen inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon stängas 
av från rätt till ersättning. 

Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 
ersättningsdagar vid det tredje tillfället och 10 ersättningsdagar vid det 
fjärde tillfället. Vid ett femte fall av misskötsamhet under ersättnings-
perioden, har sökanden inte rätt till ersättning förrän han eller hon på nytt 
har uppfyllt ett arbetsvillkor. 

Förslaget behandlas i avsnitt 7. 
Paragrafen reglerar förutsättningarna för när och hur länge en 

sökande ska varnas eller stängas av från rätt till arbetslöshets-
ersättning när han eller hon missköter sitt arbetssökande. 
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Första stycket 1 ändras genom att förtydliga att en sökande ska 
varnas om han eller hon utan godtagbart skäl inte har medverkat till 
att upprätta en individuell handlingsplan hos Arbetsförmedlingen. 

Första stycket 2 ändras genom att förtydliga att en sökande ska 
varnas om han eller hon utan godtagbart skäl inte har lämnat en 
aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid. 

Första stycket 3 ändras genom att förtydliga att en sökande ska 
varnas om han eller hon utan godtagbart skäl inte har besökt eller 
kontaktat Arbetsförmedlingen. Punkten ändras även genom att 
begreppet ”kompletterande aktör” ersätts av ”leverantör som utför 
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen”. Med leverantörer avses samtliga externa leverantörer 
som utför insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen för arbets-
sökande. Till dessa leverantörer hör exempelvis leverantörer av för-
medlingsinsatser, utbildningsanordnare och andra aktörer. 

Första stycket 4 ändras genom att förtydliga att en sökande ska 
varnas om han eller hon utan godtagbart skäl inte har sökt lämpligt 
arbete som har anvisats av Arbetsförmedlingen. 

Övriga ändringar är endast språkliga och redaktionella. 

10.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:625) 
om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

3 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-
skrifter om skyldighet för en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska 
insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att till Arbetsförmedlingen lämna 
uppgifter som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten. 

Förslaget behandlas i avsnitt 5.2. 
Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela före-
skrifter om skyldighet för en leverantör som utför arbets-
marknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att till 
Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som myndigheten behöver i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Bemyndigandet innebär 
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att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer när det 
t.ex. gäller uppgifter som har betydelse för ett ärende hos Arbets-
förmedlingen eller uppgifter som behövs för myndighetens analys-
och uppföljningsarbete. 

4 § 

Den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar eller har del-
tagit i en leverantörs verksamhet att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen får inte obehörigen röja vad han eller hon då 
har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller affärs- eller drift-
förhållanden. Detsamma gäller för den som deltar eller har deltagit i verk-
samhet hos en underleverantör som medverkar till att fullgöra leverantörens 
uppdrag. 

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

Förslaget behandlas i avsnitt 4.3. 
Paragrafen är ny och reglerar tystnadsplikt för leverantörer som 

utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen. 

I första stycket regleras att tystnadsplikt gäller för den som på 
grund av anställning eller på något annat sätt deltar i eller har deltagit 
i en leverantörs verksamhet att på Arbetsförmedlingens uppdrag 
utföra arbetsmarknadspolitiska insatser. Exempel på personer som 
på ”något annat sätt” deltar i en leverantörs verksamhet är inhyrda 
konsulter eller andra uppdragstagare. Det kan även vara fråga om 
styrelseledamöter, ägare och andra personer i leverantörens verk-
samhet som har tillgång till eller på annat sätt förfogar över de upp-
gifter som leverantören hanterar. På samma sätt gäller tystnadsplikt 
även för personal m.fl. hos en underleverantör som omfattas av 
lagens tillämpningsområde.  

Tystnadsplikten innebär ett förbud mot att obehörigen röja eller 
utnyttja uppgifter. Det får bedömas utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet vad som ska anses vara ett obehörigt röjande. Upp-
gifter kan dock normalt lämnas ut med samtycke från den enskilde. 
Som obehörigt röjande eller utnyttjande anses inte heller sådant 
utlämnande av uppgifter som sker med stöd av lag eller när leve-

129 

287



   

 

 
    

 
 

 

   
  

  
  

 
  

 
 

      
  

 
 

   
     

  
  

   
   

   
   

   
  

   
 

 

 

 
  

Författningskommentar Ds 2021:27 

rantörer delar information med andra om det är nödvändigt för upp-
dragets utförande. Den praxis som finns på andra områden när det 
gäller obehörighetsrekvisitets innebörd kan tjäna som vägledning för 
den aktuella bestämmelsen. Innan ett uppdrag överlämnas till en 
leverantör bör Arbetsförmedlingen upplysa den uppgifts-
mottagande leverantören om tystnadspliktens räckvidd. Myndig-
heten bör också säkerställa att leverantören informerar eventuella 
underleverantörer om tystnadsplikten. 

Det anges även att tystnadsplikten gäller för den som deltar eller 
har deltagit i verksamhet hos underleverantör som medverkar till att 
fullgöra leverantörens uppdrag. Det förekommer att en leverantör 
anlitar en eller flera underleverantörer som medverkar till att fullgöra 
det uppdrag som Arbetsförmedlingen har anskaffat hos leve-
rantören. På samma sätt kan en underleverantör i sin tur anlita ytter-
ligare en eller flera underleverantörer som också bidrar till upp-
dragets fullgörande. En underleverantör vars uppdrag innebär att 
underleverantören direkt eller indirekt medverkar till att fullgöra 
Arbetsförmedlingens uppdrag ska jämställas med en leverantör vid 
tillämpningen av bestämmelsen om tystnadsplikt. 

Tystnadsplikten är straffsanktionerad i 20 kap. 3 § brottsbalken. 
Den gäller såväl i verksamhet hos leverantörer som hos under-
leverantörer. 

I andra stycket finns en upplysning om att i det allmännas verk-
samhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretess-
lagen. Det innebär att om t.ex. en kommun i egenskap av leverantör 
utför en insats på uppdrag av Arbetsförmedlingen så gäller relevanta 
bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen och inte den 
aktuella tystnadspliktsbestämmelsen. 

10.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:546) 
om behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

4 § 

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten bara om det är nödvändigt för 

1. handläggning av ärenden, 
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2. publicering av platsinformation, information om leverantörer som 
utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen och 
ansökningar om anställning, 

3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning 
och utvärdering av verksamheten, 

4. kontroll av ekonomiskt stöd till arbetsgivare och enskilda som tar del 
av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 

5. framställning av avidentifierad statistik, och 
6. samarbete på det arbetsmarknadspolitiska området inom Europeiska 

unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt över-
enskommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam nordisk arbetsmarknad. 

Förslaget behandlas i avsnitt 6.1. 
Paragrafen reglerar de s.k. primära ändamålen för behandling av 

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Punkten 2 ändras genom att begreppet ”kompletterande aktör” 

ersätts av begreppet ”leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska 
insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen”. Ändringen innebär att 
Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter om det behövs 
för publicering av information om leverantörer som utför arbets-
marknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Med 
leverantörer avses samtliga externa leverantörer som utför insatser 
på uppdrag av Arbetsförmedlingen för arbetssökande, dvs. både för 
nyanlända och övriga arbetssökanden. Till dessa leverantörer hör 
exempelvis leverantörer av förmedlingsinsatser, utbildningsanord-
nare och andra aktörer. 

5 § 

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhandahållande av 
information som behövs inom 

1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller arbetslös-
hetskassornas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av för-
måner, ersättningar och andra stöd, 

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll 
av skatt, 

3. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet som avser 
tillsyn och uppföljning samt utfärdande av intyg enligt 48 § lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 
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4. Kronofogdemyndighetens verksamhet som underlag för bedömning 
enligt 4 kap. utsökningsbalken av i vilken utsträckning en gäldenär har 
utmätningsbar egendom, 

5. socialnämndernas verksamhet som underlag för beslut om och 
kontroll av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453), 

6. Migrationsverkets verksamhet som underlag för beslut om bistånd 
enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., och 

7. leverantörers verksamhet att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen får även behandla personuppgifter för att till-
handahålla information till riksdagen eller regeringen eller till någon annan 
för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning. 

Förslaget behandlas i avsnitt 6.1. 
Paragrafen reglerar de s.k. sekundära ändamålen för Arbets-

förmedlingens behandling av personuppgifter, dvs. för tillhanda-
hållande av information som behövs inom andra myndigheters och 
organs verksamheter. 

Första stycket 7 ändras genom att begreppet ”kompletterande 
aktörers verksamhet” ersätts av begreppet ”leverantörers verksam-
het att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen”. Ändringen innebär att Arbetsförmedlingen 
får behandla personuppgifter för att tillhandahålla den information 
om arbetssökande m.fl. som behövs hos en leverantör som utför 
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen 
(jfr kommentaren till 4 §). 

12 § 

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbets-
löshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna, Kronofogdemyndigheten, en 
socialnämnd och Migrationsverket får ha direktåtkomst till person-
uppgifter som behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas om det 
behövs för de ändamål som avses i 5 §. En socialnämnd får ha direktåtkomst 
först sedan Arbetsförmedlingen har försäkrat sig om att handläggare hos 
socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i 
ärenden hos nämnden. 

En enskild får i en arbetsmarknadspolitisk databas ha direktåtkomst till 
uppgifter om sig själv samt till sådana uppgifter om arbetsgivare och leve-
rantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen som får behandlas enligt 4 § 2. 
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En arbetsgivare får i en arbetsmarknadspolitisk databas ha direkt-
åtkomst till sådana uppgifter om en arbetssökande som får behandlas enligt 
4 § 2. 

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka personuppgifter 
som får omfattas av direktåtkomst enligt första–tredje styckena. 

Förslaget behandlas i avsnitt 6.1. 
Paragrafen reglerar direktåtkomst till personuppgifter som 

behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas. 
Andra stycket ändras genom att begreppet ”kompletterande 

aktörer” ersätts av begreppet ”leverantör som utför arbetsmarknads-
politiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen”. Ändringen 
innebär att Arbetsförmedlingen får medge en enskild person 
direktåtkomst till uppgifter om leverantörer som utför arbets-
marknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen i en 
arbetsmarknadspolitisk databas. Möjligheten till direktåtkomst 
gäller dock endast sådana uppgifter om leverantörer som Arbetsför-
medlingen har valt att publicera med stöd av ändamålsbestämmelsen 
i 4 § 2 (jfr kommentaren till 4 §). 

Ändringen i fjärde stycket är endast språklig och redaktionell. 

10.4 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

28 kap. 11 § 

Sekretess gäller i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för uppgift om 
en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 

Sekretessen gäller inte beslut i ärende. 
I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 1–3 och 6 §§ i stället 

för första och andra styckena. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Förslaget behandlas i avsnitt 4.2.1. 
Paragrafen reglerar den sekretess som gäller för enskilds person-

liga förhållanden inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
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Författningskommentar Ds 2021:27 

Ändringen i första stycket innebär att sekretess för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden gäller med ett rakt skaderekvisit i 
stället för med ett omvänt, dvs. med en presumtion för att upp-
gifterna är offentliga. Syftet med sekretessen är att skydda typiskt 
sett känsliga uppgifter om enskildas personliga förhållanden. 

Bestämmelsen omfattar hela den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten. Det innebär exempelvis ärenden om arbetsmarknads-
politiska insatser och ärenden om ersättning för deltagande i sådana 
insatser som följer av förordningen (2000:628) om den arbets-
marknadspolitiska verksamheten, de särskilda förordningarna som 
reglerar arbetsmarknadspolitiska program och förordningen 
(2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser. Även andra ärenden i anställningsfrämjande syfte enligt 
lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder omfattas av den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Såväl nuvarande som tidigare inskrivna arbetssökandes uppgifter 
omfattas av sekretesskyddet. Både uppgifter om nyanlända och 
övriga arbetssökande omfattas av skyddet. Även avlidna personers 
uppgifter omfattas, med den begränsning som följer av regleringen i 
andra stycket. 

Vad som utgör personliga förhållanden får bestämmas med led-
ning av vanligt språkbruk. Uppgifter om en fysisk persons ekonomi 
räknas till uppgifter om enskilds personliga förhållanden (jfr prop. 
2008/09:150 s. 349). Som exempel på uppgifter om ekonomiska för-
hållanden kan nämnas uppgifter om storleken på aktivitetsstöd. Som 
andra exempel på uppgifter om personliga förhållanden kan nämnas 
uppgifter om personnummer, civilstånd, familjeförhållanden och 
kontaktuppgifter. Även uppgifter som kan knytas till nuvarande 
eller tidigare anställningar, som sjukfrånvaro eller andra uppgifter 
som rör förhållandet mellan den anställde och arbetsgivaren, kan 
omfattas. 

Uppgifter som till sin karaktär är harmlösa, t.ex. uppgifter om 
ålder, bör i normalfallet kunna lämnas ut, liksom uppgifter om civil-
stånd, adresser och kontaktuppgifter, om de vanligen annars är 
enkelt tillgängliga. Det kan också handla om uppgifter som i övrigt 
inte har något sekretesskydd i lagstiftningen. Eftersom den före-
slagna regleringen är utformad med samma sekretesskydd som stora 
delar av socialförsäkringen kan viss vägledning för tillämpningen ges 
från vad som gäller enligt sekretessbestämmelsen i 28 kap. 1 §. 
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Ds 2021:27 Författningskommentar 

Omständigheter som typiskt sett kan innebära att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs kan 
vara sådana som ger grund för uppfattningen att begäran är ett led i 
en kartläggning som syftar till förföljelser eller för att möjliggöra 
trakasserier riktade mot den arbetssökande. Även uppgifter om hälsa 
kan typiskt sett innebära att den enskilde lider men om uppgiften 
röjs. 

Ändringen är avsedd att ge den enskilde ett skydd för uppgifter 
som kan förekomma i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Om en bestämmelse som ger uppgiften ett starkare sekretesskydd är 
tillämplig hos en myndighet ska den senare bestämmelsen tillämpas 
av myndigheten i stället. Detta följer av sekretesslagens allmänna 
systematik (prop. 1979/80:2 Del A s. 70). 

Ändringen i fjärde stycket innebär att sekretessen för uppgift i en 
allmän handling gäller i högst 70 år, i stället för i 50 år. 

28 kap. 12 § 

Sekretess gäller i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för uppgift om 
en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs. 

Sekretessen gäller inte beslut om stöd i ärende enligt lagen (2013:948) 
om stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till den lagen. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

Förslaget behandlas i avsnitt 4.2.1. 
Paragrafen reglerar den sekretess som gäller för enskilds affärs-

eller driftförhållanden inom den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten. 

Ändringen i första stycket innebär att sekretess för uppgift om en 
enskilds affärs- eller driftförhållanden gäller med ett rakt skade-
rekvisit i stället för med ett omvänt, dvs. presumtion för att upp-
gifterna är offentliga. Syftet med sekretessen är att skydda typiskt 
sett känsliga uppgifter om enskildas affärs- eller driftförhållanden. 

Bestämmelsen omfattar hela den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten, t.ex. ärenden om arbetsmarknadspolitiska insatser och 
ärenden om ersättning för deltagande i sådana insatser. Mer specifikt 
kan det handla om uppgifter om en arbetsgivare som anställer en 
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Författningskommentar Ds 2021:27 

enskild person med t.ex. lönestöd. Det kan även handla om uppgifter 
hos en enskild som själv bedriver eller har bedrivit närings-
verksamhet. Även ärenden enligt lagstiftningen om anställnings-
främjande åtgärder omfattas av den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten (se kommentar till 11 §). 

Ändringen är avsedd att ge den enskilde ett skydd för uppgifter 
som kan förekomma i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Om en bestämmelse som ger uppgiften ett starkare sekretesskydd är 
tillämplig hos en myndighet ska den senare bestämmelsen tillämpas 
av myndigheten i stället (se kommentaren till 11 §). 

28 kap. 12 a § 

Sekretessen enligt 11 och 12 §§ hindrar inte att uppgift lämnas till en leverantör 
som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, 
om det är nödvändigt för att leverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Förslaget behandlas i avsnitt 4.2.2. 
Paragrafen innehåller en s.k. sekretessbrytande bestämmelse för 

leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser. 
Enligt paragrafen, som har fått nytt innehåll, hindrar inte sek-

retessen enligt 28 kap. 11 och 12 §§ att Arbetsförmedlingen lämnar 
ut uppgift till leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska 
insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, om uppgiften behövs 
där för att leverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Bestämmel-
sen är alltså begränsad till att gälla utlämnande till leverantörer som 
utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbets-
förmedlingen och endast sådana uppgifter som behövs där för upp-
dragets utförande. Det handlar bl.a. om uppgifter som behövs för att 
leverantören ska kunna planera aktiviteter för den enskilde utifrån 
hans eller hennes individuella behov. För en leverantör av för-
medlingsinsatser kan det vara viktigt att veta om den enskilde har 
några begränsningar i vilka arbeten han eller hon kan ta, t.ex. till följd 
av en funktionsnedsättning. Många leverantörer kommer sannolikt 
också att ha behov av uppgifter ur den individuella handlingsplanen 
som Arbetsförmedlingen har upprättat tillsammans med den arbets-
sökande. 

Den sekretessbrytande bestämmelsen innebär ingen skyldighet 
för Arbetsförmedlingen eller personalen att på eget initiativ lämna 

136 

294



   

 

 
 

       
 
 

 
  

   
  

 

 
  

   
 

 
   

     
  

      
  

     

    

 

  
    

 
  

    
 

Ds 2021:27 Författningskommentar 

uppgifter till en leverantör. Det är myndigheten själv som avgör om 
och i så fall vilka uppgifter som ska lämnas ut till en leverantör. I 
vissa fall kan Arbetsförmedlingen lämna ut information utan att en 
leverantör begär ut uppgifter, t.ex. inför att en enskild ska påbörja 
en insats hos en viss leverantör. Arbetsförmedlingen behöver alltid 
avgöra om förutsättningarna föreligger för att tillämpa den sek-
retessbrytande bestämmelsen. Om en leverantör begär ut uppgifter 
måste den därför lämna tillräckligt mycket information om behovet 
för att en sådan prövning ska kunna göras. 

28 kap. 17 § 

Den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 
16 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryck-
frihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att 
meddela och offentliggöra uppgifter. 

Förslaget behandlas i avsnitt 4.2.1. 
Paragrafen anger de tystnadsplikter som har företräde framför 

den s.k. meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. 

Paragrafen ändras genom att den bestämmelse som inskränker 
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter om enskilds person-
liga förhållanden i ärenden om etableringsinsatser och ersättning 
som kan lämnas för deltagande i etableringsinsatser tas bort. 

10.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:584) 
om ansvar för etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare 

Förslaget behandlas i avsnitt 4.3. 
Förslaget innebär att 7 § ska upphöra att gälla vid utgången av 

november 2022. 
Tystnadsplikt för uppgifter om nyanlända invandare hos leve-

rantörer följer i stället av 4 § lagen om den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-22

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 121 Dnr 2020/18-1.5.3 
 

Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera till 
protokollet att uppdraget har slutredovisats.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 om ett antal 
utredningsuppdrag gällande särskilt boende i Lessebo kommun. Sex 
av sju uppdrag redovisades vid kommunstyrelsen 2020-10-01. Det 
sjunde som handlar om framtidens lokalbehov för socialnämndens 
övriga verksamheter (utöver äldreomsorg) redovisades 2020-11-10 
men återremitterades då för att involvera 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-10 § 200 
Lokalförsörjningsplan OF 
Socialnämndens protokoll 2021-05-12 § 56 
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Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera till 
protokollet att uppdraget har slutredovisats.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 om ett antal 
utredningsuppdrag gällande särskilt boende i Lessebo kommun. 
Sex av sju uppdrag redovisades vid kommunstyrelsen 2020-10-01. 
Det sjunde som handlar om framtidens lokalbehov för 
socialnämndens övriga verksamheter (utöver äldreomsorg) 
redovisades 2020-11-10 men återremitterades då för att involvera 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-10 § 200 
Lokalförsörjningsplan OF 
Socialnämndens protokoll 2021-05-12 § 56 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-12

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 56 Dnr 2020/43-1.2.1 
 

Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer lokalförsörjningsplanen.  
 
Socialnämnden översänder lokalförsörjningsplanen till 
kommunstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen för omsorgen om personer med viss 
funktionsnedsättning skickades till kommunstyrelsen i september 
2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-10 § 200 
att ärendet återremitterades för att involvera 
samhällsbyggnadsförvaltningen i utredning.  

 
Socialförvaltningen har fört dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen i arbetet med den nya 
lokalförsörjningsplanen.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28 § 57 
Lokalförsörjningsplan 2020-05-05 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10 
§ 200 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2020-09-30 § 100 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden fastställer 
lokalförsörjningsplanen.    
 
Socialnämnden översänder lokalförsörjningsplanen till 
kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningen
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Medverkande 

Emma Juric, enhetschef  

Peter Holmström, enhetschef 

Anna Hammarsten Rosander, verksamhetschef 

Annika Fröberg, socialchef 

Samhällets insatser 

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar kan få olika typer av stöd och insatser. Olika 

lagar reglerar de möjligheter till stöd som finns. Den som har omfattande funktionsnedsättningar kan få 

stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387, LSS), men stöd 

kan också ges utifrån socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Stöd kan ges utifrån SoL eller LSS beroende 

på behov. En funktionsnedsättning eller en diagnos ger inte automatiskt rätt till en viss stödinsats, utan 

graden av funktionsnedsättning och det individuella behovet avgör. SoL är en ramlag, vilket innebär att 

den beskriver vilka skyldigheter kommuner har, medan LSS tillförsäkrar personer med omfattande och 

varaktiga funktionshinder rättigheter och goda levnadsvillkor. LSS är en rättighetslag, vilket innebär att 

en person ska få tillgång till någon av de insatser som lagen erbjuder, så länge hen uppfyller de kriterier 

för behov som lämnas inom lagens ramar1. 

LSS och SoL i Lessebo kommun 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) består av bostäder med särskild 

service/gruppbostad, daglig verksamhet, korttidsboende/fritids och boendestöd med träffpunkter. 

- Smålandsgatan med tre platser för gruppboende och tre särskilt anpassade bostäder där 

personlig assistans verkställs. 

- Runda Vägen med fem platser för bostad med särskild service och en plats för 

gruppboendebeslut. 

- Oden på Odengatan 8 B och C med fyra platser inom Socialtjänstlagen i B, sex bostäder med 

särskild service och en plats för gruppboendebeslut i C. 

- Daglig verksamhet finns på Odengatan 1 plan 2 (Vikingen) och tillfälliga lokaler i 

Hovmantorp på Villa Berghem. 

- Barn- och ungdomskorttids Hackes på Herrgårdsgatan 9 i Lessebo med plats för tre 

övernattningar. 

- Kärnan (socialpsykiatri) med en träffpunkt på Odengatan 1 och kontor på plan 2 samt tillfällig 

träffpunkt i Villa Berghem. 

 
1 https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/samhallets-stod/  
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Bakgrund LSS  

I LSS framkommer goda levnadsvillkor i 7 §. Enligt första stycket i bestämmelsen har individer som 

omfattas av lagen rätt till de av lagen föreskrivna insatserna om dessa behövs för individen i sin 

livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt (med undantag för daglig verksamhet som gäller för 

två av de tre personkretsarna). Enligt författningskommentaren måste individens behov av insats för sin 

livsföring ske genom en jämförelse av vad som kan anses vara normalt för individer utan 

funktionsnedsättning i jämförbar ålder2. Hjälp i sin livsföring handlar om hjälp som individen behöver 

för att kunna leva som andra. För att en insats ska kunna nekas måste behovet faktiskt tillgodoses på 

annat sätt. Målsättning är att insatserna i lagen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 

i samhällslivet för målgruppen (LSS 7§ 2 st). Den enskilde har också rätt till kontinuitet och trygghet 

vilket betyder att stödet får inte plötsligt upphöra eller förändras (7§ 2 st). Slutligen ska lagens insatser 

garantera den enskilde goda levnadsvillkor (LSS 7§ 2 st). Goda levnadsvillkor är den kvalitetsnivå som 

lagens insatser ska hålla. Goda levnadsvillkor är en förutsättning för full delaktighet i samhällslivet. 

Goda levnadsvillkor är detsamma som mänskliga rättigheter. 

Bakgrund LSS boende 

En bostad för vuxna enligt LSS kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak beskrivs tre former av 

bostäder i förarbetena till lagstiftningen: 

- Gruppbostad 

- Servicebostad 

- annan särskilt anpassad bostad. 

Gruppbostad och bostad med särskild service 

Gruppbostad och servicebostad är två olika former av bostäder med särskild service för vuxna. Där ingår 

fast bemanning och omvårdnad, vilket däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad 

bostad. Alla dessa typer av bostäder är den enskildes hem. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet 

att leva som andra. Därför är det också viktigt att bostaden ligger i en miljö som ger de boende 

förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för 

vuxna finns bland annat rekommendationer om antal boende i gruppbostad respektive servicebostad. 

Där anges att i regel endast tre till fem personer bör bo i en gruppbostad. Ytterligare någon boende bör 

kunna accepteras, men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden 

 
2 Prop. 1992/93:159 
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tillförsäkras goda levnadsvillkor. Antalet boende i en servicebostad bör vara så begränsat att 

serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks. 

I förarbetena till LSS framhålls att antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. För vissa personer med 

omfattande funktionsnedsättning är det särskilt viktigt att antalet kontakter i den närmaste miljön är 

begränsat. I förarbetena framhålls också att ett positivt socialt samspel med andra är ett nödvändigt 

inslag för ett gott liv i en gruppbostad. För att stärka och utveckla samspelet i gruppbostaden krävs att 

gruppen som delar gemensamma utrymmen inte är för stor. Den bör inte vara större än att den enskilde 

kan få en social roll i gruppen, knyta vänskapsband och kunna förstå och förutsäga de andras reaktioner. 

En bostad med särskild service är personens hem och det ställer särskilda krav på bostadsstandarden. I 

förarbetena till LSS uttalas att huvudregeln bör vara att de generella byggbestämmelser som gäller för 

bostäder i allmänhet, också ska gälla för lägenheter i en gruppbostad. 

I förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör ligga i vanliga bostadsområden. Undantag från detta 

bör dock kunna göras då det gäller bostäder för en mindre grupp personer, som är i så stort 

sjukvårdsbehov att det är nödvändigt att medicinsk vård är lättillgänglig. 

För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service inte ligga i nära anslutning till 

en annan sådan bostad, eller andra bostäder som inte är ordinära så som till exempel korttidshem eller 

särskilda boendeformer för äldre personer. Som regel bör en bostad med särskild service för vuxna inte 

heller samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet. 

Bostadens utformning kan skilja sig åt mellan en gruppbostad och en servicebostad. I förarbetena till 

LSS anges angående gruppbostäder att de gemensamma utrymmena bör placeras så att de kan fungera 

som den samlande punkten för de boende. Ytorna bör vara dimensionerade så att alla som bor i 

gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter. 

Gruppbostadens gemensamhetslokaler bör3: 

- ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna 

- vara lätta att nå 

- vara till för dem som bor i gruppbostaden och tjänstgörande personal 

- endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor. 

Även servicebostäder har gemensamma utrymmen för service och gemenskap. Man kan säga att den 

som bor i en gruppbostad kan komma till gemensamma utrymmen utanför sin dörr. Man delar 

gemensamhetsutrymmet med två till fyra andra personer och har möjlighet att äta tillsammans med de 

övriga om man vill. Bor man i servicebostad kan man behöva gå en kort sträcka för att komma till 

 
3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) 
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gemsamhetsutrymmen. Gemensamhetslokalerna kan ses som ett komplement till de egna lägenheterna 

och kan erbjuda möjligheter till samvaro och aktiviteter utifrån önskemål och intressen. 

För verksamheten enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god 

service och omvårdnad ska kunna ges. Bemanningen i både en gruppbostad och en servicebostad utgår 

därför från de boendes behov. I förarbetena framgår att det ska finnas fast bemanning i båda 

boendeformerna. Där framgår också att gruppbostaden är tänkt att vara ett bostadsalternativ för personer 

som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 

personal är nödvändig. Tanken är därför att det i gruppbostaden ska finnas en fast kollektiv bemanning 

som i huvudsak täcker de boendes hela stödbehov. 

Bemanningen i både en gruppbostad och en servicebostad utgår från de boendes behov. Oftast har de 

som bor i en servicebostad mindre omvårdnadsbehov än de som vanligtvis bor i gruppbostad. Men det 

är inte säkert att det behövs färre personer i personalgruppen för att det är ett serviceboende. Personalen 

kan däremot ha en annan roll utifrån andra behov som de boende har. 

Annan särskilt anpassad bostad 
I förarbetena till LSS beskrivs boendeformen annan särskilt anpassad bostad för vuxna som en bostad 

med viss grundanpassning men utan fast bemanning, som är anvisad av kommunen. I denna boendeform 

ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Om den enskilde 

behöver stöd och service i anslutning till boendet kan personen ansöka om andra insatser enligt LSS – 

till exempel personlig assistans och eller ledsagarservice. Personen kan också ansöka om stöd i form av 

hemtjänst eller boendestöd enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

Nuläge och framtid annan särskilt anpassad bostad 
Idag finns det tre brukare som bor på Smålandsgatan med personlig assistans. Dessa brukare har beslut 

på särskilt anpassad bostad. I förarbetena till LSS beskrivs boendeformen annan särskilt anpassad bostad 

för vuxna som en bostad med viss grundanpassning men utan fast bemanning, som är anvisad av 

kommunen. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella 

aktiviteter. 

Förslag är att erbjuda dessa brukare tre lägenheter i Lessebo centralort på Stationsgatan. Brukarna med 

personlig assistans har därmed möjlighet att bibehålla assistansen i ordinärt boende vid flytt från 

Smålandsgatan. Lägenheterna är nybyggda av Lessebo Hus och är handikappanpassade på bottenplan.  
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Behov gruppbostäder 
I dagsläget finns det behov av tre gruppboendeplatser. Dessa enskilda har idag verkställda beslut på LSS 

boenden med särskild service. Förslag är att verkställa dessa beslut i befintligt gruppboende 

Smålandsgatan om särskilt anpassade bostäder anordnas i ordinärt boende. 

Behov Runda Vägen  
Runda Vägen är i ett behov av omklädningsrum för dam och herr med möjlighet av förvaring av 

arbetskläder samt ett städförråd då verksamheten inte har en yta med utkast och lämplig hantering av 

städredskap. Enligt SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg ska 

verksamheter som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

föreskrifterna tillämpas vid genomförande av insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 eller 9 

LSS. 

Behov Smålandsgatan 
På Smålandsgatan saknas matrum/matplats för personal. Personalen äter idag i gemensamhetsköket där 

det finns en matplats i direkt anslutning till köket. Verksamheten har ett behov av omklädningsrum för 

dam och herr samt en yta att förvara arbetskläder. Enligt SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter 

om basal hygien i vård och omsorg ska verksamheter som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, föreskrifterna tillämpas vid genomförande av insatsen bostad 

med särskild service enligt 9 § 8 eller 9 LSS.  

Under vintertid är uppvärmningen otillräcklig i gemensamhetsytan (kök, matplats och vardagsrum). På 

sommaren blir det mycket varmt. Detta på grund av fönsternas placering, och det behövs 

stöduppvärmning/AC i form av exempelvis värmepump som även kan kyla. Vid inspektion av 

ventilationssystemet under vintern 2019 visar det sig att ventilationen är undermålig då 

ventilationssystemet är anpassat för en villa och inte för ett boende med 6 lägenheter.  

Prognos för behov av LSS boendeplatser 

Person 1, född 1974 Har ej ansökt ännu. Har LSS insatser idag och klarar sig med hjälp av äldre 

anhöriga i dagsläget. 

Önskar boende i Hovmantorp. 

Person 2, född 1974 Haft LSS boende tidigare, ansökan kan inkomma igen med kort varsel. 

Person 3, född 1997 Har ej ansökt, kommer enligt prognos söka år 2020. 

Har LSS insatser idag. 
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Person 4, född 2001 Har ej ansökt, kommer enligt prognos söka år 2020.  

Har LSS insatser idag. 

Person 5, född 2011 Har LSS insatser idag. 

Kommer enligt prognos att ansöka år 2030. 

Person 6, född 2009 Har LSS insatser idag. 

Kommer enligt prognos att ansöka år 2028. 

Person 7, född 2000 Har LSS insatser i dag. 

Har placering i annan ort (verkställt beslut) 

Person 8, född 2003 Har placering i annan ort (verkställt beslut) 

 

Bakgrund daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i LSS. Det är också den insats som flest personer har. 

Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få daglig verksamhet. 

Det innebär idag att rätten till insatsen upphör vid 67 års ålder. Insatsen omfattar personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom.  

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som alla andra insatser enligt LSS ska den 

anpassas till brukarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. 

Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Verksamheten 

ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans önskemål. Ett 

övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete 

på kortare eller längre sikt. När man planerar var en daglig verksamhet ska lokaliseras måste man se till 

att deltagarna tillförsäkras goda levnadsvillkor och att verksamheten stärker deltagarnas möjligheter att 

leva ett självständigt liv och kunna delta aktivt samhällslivet. Den dagliga verksamheten ska anpassas 

till deltagarens individuella behov och utformas så att den stärker hans eller hennes förmåga att leva ett 

självständigt liv. Det kan till exempel innebära att lokalerna kan behöva anpassas utifrån deltagarnas 

funktionsnedsättning eller att deltagarna kan behöva annat personligt utformat stöd.4 

Traditionellt har daglig verksamhet varit organiserad som gruppverksamhet i särskilda lokaler. 

Utvecklingen har gått mot mer flexibla former, t.ex. utflyttade grupper som finns på olika företag. Av 

 
4 https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/daglig-verksamhet---lss/  
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dem som har beslut om daglig verksamhet har i dag cirka 15 procent detta i form av en individuell 

placering på en ordinarie arbetsplats. Variationen är dock stor mellan olika kommuner.5 

Nuläge daglig verksamhet 
Daglig verksamhet i Hovmantorp (Villa Berghem) har hyreskontrakt till februari 2021. Idag har vi sex 

brukare som har sin dagliga verksamhet där tillsammans med fem medarbetare.  

Daglig verksamhet på Odengatan 1 har tjugo brukare och sju medarbetare. De vistas på plan 2 och 

använder fyra rum (tre arbetsrum och ett kontor). De delar kök med övrig personal på Odengatan 1 och 

använder konferensrummet som matsal vid fika och lunch. Förråd har gjorts om till små tillfälliga 

arbetsrum för att en del brukare inte har möjlighet att vistas i större arbetsrum med andra. Personer med 

autism kan vara lättdistraherade, och ha svårt att samspela och kommunicera med andra människor. En 

del upplever också att olika sinnesintryck såsom ljus, lukter, ljud och beröring kan vara besvärande. Det 

är vanligt att personer med autism har annorlunda sinnesintryck. Det kan handla om både över- och 

underkänsligheter. Till exempel kan ett ljud som de flesta inte reagerar på upplevas som oerhört 

smärtsamt eller störande och skapa panikreaktioner hos den som har autism. En vanlig avvikelse gäller 

känslighet för ljud. Det finns vuxna med autism som har berättat att vissa ljud, som är helt vanliga för 

andra, kan orsaka påtaglig smärta. 

Behov daglig verksamhet 
Behovet för daglig verksamhet för att tillgodose framtida behov är en större yta för dagliga 

verksamheten då verksamhetens yta på Odengatan 1 är för liten. Behovet är en samlad yta för hela 

dagliga verksamheten. 

Daglig verksamhet är i behov av följande lokaler: 

- Sex mindre arbetsrum för en enskild och en personal 

- Fyra till sex större arbetsrum  

- Kök som är anpassat så att personer i rullstol kan delta i samtliga aktiviteter med plats för  bord och 

sittplatser 

- Matsal till ca 20 personer (personal och brukare)  

- Tvättstuga, städförråd, förråd till förvaring och förråd till hjälpmedel.  

- Flera handikappanpassade badrum och WC 

- Två arbetsrum för betongarbete, snickeri, sy, målning mm 

- Sinnesrum. 

 
5 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2008-131-
22_200813122_rev_2.pdf  
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- Rastrum och omklädningsrum till personalen med toalett och dusch. 

- Kontor till personal. 

Det finns ett behov av en trädgård med möjlighet till plantering och en anpassad uteplats med en 

asfalterad gång i trädgården för att personer med rörelsehinder ska kunna använda ytan. För den som 

har en funktionsnedsättning blir träning och fysisk aktivitet ännu viktigare än för andra. Detta för att 

kroppen ska hållas stark och smidig och man ska kunna kompensera för sin funktionsnedsättning. 

Tillgänglighet kan betyda många olika saker, och ha olika mening för olika människor. En aspekt av 

tillgänglighet är den fysiska, och möjligheten för alla att kunna röra sig.  

Lokalerna behöver ligga någorlunda centralt i Lessebo eftersom är att det finns många kontakter mellan 

daglig verksamhet och lokala företag, föreningar och organisationer i Lessebo. Genom att placera daglig 

verksamhet inom gångavstånd från våra LSS boende stärker deltagarnas möjligheter att leva ett 

självständigt liv. 

Förslag i befintliga lokaler för daglig verksamhet  
Förslag till lokal för den dagliga verksamheten är på Odengatan 1 (plan 2) där det idag bedrivs en del 

av verksamheten. Förslagsvis bör verksamheten överta kontor som myndighetshandläggare och 

administrativ personal använder idag. I samband med övertagandet på Odengatan 1 kommer personal 

från hälso- och sjukvården inte ha tillgång till det gemensamma köket på plan 2. Förslaget är därmed att 

Kärnans träffpunkt på plan 1 kan därmed övertas av hälso- och sjukvården (rehab och 

sjuksköterskeorganisationen) som matplats/vilorum.  

Lokalerna på Odengatan 1 är i dag handikappanpassade och det finns inget behov av renovering för att 

daglig verksamhet ska kunna nyttja lokalerna. Samtliga behov för daglig verksamhet kan uppfyllas 

genom ett övertagande av Odengatan 1 på plan 2 genom enklare justeringar av lokalerna som till 

exempel ett handikappanpassat kök.  

Bakgrund socialpsykiatrin 
Boendestöd finns för de med psykisk funktionsnedsättning och som har behov av särskilt anpassat stöd 

i bostaden eller vid kontakter ute i samhället. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. 

Stödet kan vara både praktiskt och socialt, och syftet är att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden 

och ute i samhället. Stödet kan vara praktiskt stöd i hemmet, uträtta ärenden eller gå promenader, hjälp 

vid kontakter med myndigheter, stöd att främja möjligheter för att leva ett så självständigt och oberoende 

liv som möjligt. Boendestödet är en insats man får via Socialtjänstlagen6.  

 
6 Socialtjänstlag (2001:453) 
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För personer med psykisk funktionsnedsättning finns det också möjlighet att besöka en 

träffpunkt/dagverksamhet under dagtid för gemenskap och aktivitet. 

Nuläge socialpsykiatrin 
Socialpsykiatrin utgår idag från Odengatan 1 med en träffpunkt på bottenplan och ett kontor på plan 2 

där 8 boendestödjare arbetar. Idag använder de sitt kontor som vilorum och matrum. En träffpunkt finns 

på villa Berghem i Hovmantorp som är öppet på söndagar. 

Behov socialpsykiatrin  
Behov av träffpunkt med plats för minst tjugo personer för socialpsykiatrin och i anslutning bör det 

finnas kontor, ett mindre mötesrum för att kunna möta brukare och matplats/vilorum plats för 

boendestödjarna.  

Förslag i befintliga lokaler för socialpsykiatrin 
Vid en eventuell förändring i lokalerna för daglig verksamhet måste socialpsykiatrins lokaler ses över.  

Förslag till lokal för socialpsykiatrin är Odengatan 8 A plan 1. Där skulle även socialpsykiatrin kunna 

ha ett kontor, matrum/vilorum med tillgång till toalett, omklädningsrum samt ett mindre samtalsrum. 

På Odengatan 8 A plan 1 är det behov av renovering innan socialpsykiatrin kan flytta in i lokalerna. 

Lokalerna måste också vara handikappanpassade och tillgängliga för alla som kan komma på besök.  

Bakgrund korttidsvistelse och korttidstillsyn  
Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som tillhör personkretsen ska 

erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. 

Insatsen kan därför delvis ses som ett alternativ till avlösarservice. Korttidsvistelsen kan också ge 

individen möjlighet till personlig utveckling. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj 

eller på något annat sätt, till exempel som lägervistelse eller kortkurser. Korttidsvistelse bör kunna 

erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov. 

Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att erbjuda fritidshem till alla skolbarn till och med 

vårterminen det år eleven fyller 13 år. Men barn och unga med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn 

efter skoldagens slut även när de blir äldre. Så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns därför 

en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till 

ungdomar som av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten 

med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning. 
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Nuläge korttidsverksamheten  
Barn och ungdomskorttids Hackes flyttas till Zebran under våren 2020 där behovet tillgodoses under de 

närmsta fem åren. En plan för framtida behov bör ses över.   

I verksamheten arbetar åtta medarbetare och finns idag tio barn och ungdomar från 7 till 23 år.  

Behov korttidsverksamheten  
Verksamheten ska värna om en hemmiljö för barnen och ungdomarna. Ytorna i korttidsverksamheten 

ska möjliggöra utvecklande lek, avskildhet, skapa struktur och lugn samt aktivitet för den enskilde.  

- Två korttidsverksamheter i anslutning till varandra med totalt sex sovrum (3+3) i med en fördelning 

på två olika åldersgrupper, ålder 0-12 och 12 år och äldre. Totalt antal medarbetare i verksamheten ska 

beräknas upp till 10 personer.  

- Möjlighet till separat del i korttidsverksamheten där det finns avskildhet för de brukare som är i behov 

av mindre sinnesintryck och inte har möjlighet att delta i den större gemensamma verksamheten. Denna 

ytan bör bestå av ett sovrum, ett mindre vardagsrum, ett badrum och ett kök som går att låsa. 

- I varje korttidsverksamhet bör ett badrum anpassas så att det finns rum för duschsäng och ett separat 

RWC. 

- I varje korttids bör det finnas ett handikappanpassat kök som alla barn och ungdomar kan nyttja, en 

matsal som rymmer personal och brukare, vardagsrum, lekrum, aktivitetsrum, sinnesrum samt en yta 

där det går att måla, pyssla och använda färger (med ett litet pentry). Det bör även finnas två till tre rum 

för återkoppling för den enskilde. I verksamheten ska det finnas en tvättstuga, städförråd och 

förrådsutrymme. 

- Personalen bör ha omklädningsrum för dam och herr, kontor, vilorum, matrum/matplats och toalett t i 

anslutning till omklädningsrum. 

- Verksamheten bör ligga gångavstånd från kommunens särskola och ha närhet till skog och 

grönområden för att minimera sinnesintryck och störande buller. 

Utomhusmiljö för korttidsverksamheten7 
Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen och ungdomarna kan använda 

på egen hand vid sin utevistelse. När friytor för lek och utevistelse ska placeras och anordnas bör man 

särskilt beakta friytans storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet samt förutsättningarna för att 

bedriva ändamålsenlig verksamhet. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m² per barn i förskolan och 30 

 
7 Boverket (2018). Friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor. 
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m² per barn i grundskolan. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 

m². På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt 

samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. Vid placering och anordnande av friytan bör särskilt 

beaktas friytans tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. 

Det finns samband mellan en friytas kvalitet och utevistelse. Ju högre kvalitet en friyta har, i form av 

grönska och väl planerade lekytor, desto mer tid spenderar barn utomhus. Utomhusleken kan också bidra 

till bättre kunskapsinhämtning och mentalt välbefinnande genom stressreducering och återhämtning. På 

svenska förskolor har utomhuslek på rymliga och gröna gårdar visat sig ha samband med bättre 

nattsömn, välbefinnande, viktkontroll och koncentrationsförmåga hos barnen. Tillgänglighet är en 

förutsättning för att alla barn ska kunna ta sig fram på gården och det ska vara lätt att orientera sig så att 

man känner sig trygg. Utemiljön måste anpassas för att möta barn med funktionsnedsättning specifika 

behov. Många barn med funktionsnedsättning har svårigheter med att sortera sinnesintryck vilket leder 

till trötthet och koncentrationssvårigheter. Utemiljö behöver därför innehålla reträttplatser som erbjuder 

paus och återhämtning. Sedan 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund enligt 

diskrimineringslagen. Om utemiljön inte uppfyller kraven på tomters tillgänglighet i plan- och 

bygglagstiftningen är det diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. 

Sammanfattning av lokalbehov 
För att möta våra framtida behov av lokaler är det viktigt att verksamheternas ändamål tas i hänsyn.  

I förslag till beslut har kommunens befintliga lokaler granskats. Vissa framtida lokalbehov kan 

tillgodoses genom övertagande av lokaler och viss renovering, men det finns även ett behov av att 

utreda vilka långsiktiga lokalbehov som finns. Redan anpassade lokaler på Odengatan 1 kan nyttjas av 

hela dagliga verksamheten som ger ett mer effektivt arbete för personalen på en plats som är välkänd 

för de enskilda och där det finns utvecklingsmöjligheter. Korttidsverksamheten är i behov av framtida 

lokaler och en projektering bör startas omgående. Enligt prognos finns det ett behov av ett 

gruppboende runt år 2030.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-10

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 200 Dnr 2020/18-1.5.3 
 

Utredning gällande särskilt boende i 
Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet för att involvera samhällsbyggnadsförvaltningen i 
utredningen.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 om ett antal 
utredningsuppdrag gällande särskilt boende i Lessebo kommun. Sex 
av sju uppdrag redovisades vid kommunstyrelsen 2020-10-01, medan 
det sjunde som handlar om framtidens lokalbehov för 
socialnämndens övriga verksamheter (utöver äldreomsorg) redovisas 
nu.  
 
Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan OF 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-01 § 184 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 26 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-28

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nuläge och planering för nya bostadstomter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till 
protokollet samt ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten för nya planuppdrag i Kosta och Skruv. 
 
Ärendebeskrivning 
För kommunens utveckling är det viktigt att kunna erbjuda 
bostadstomter som är attraktiva för utvecklingen av våra tätorter. 
I Hovmantorp har kommunens villatomter sålts slut i augusti 2021 
och planering pågår för att skapa nya. I nuläget ser vi framtida 
möjligheter för ca 130 nya villatomter. Mark för flerbostadshus 
finns tillgängligt och nya tomter planeras även för detta. I Lessebo 
finns tillgängliga villatomter och mark för flerbostadshus. I Kosta 
finns tillgängliga villatomter och mark som kan planeras för 
flerbostadshus, dessutom kan nytt LIS-område ge förutsättningar 
för tomter i strandnära läge. I Skruv finns tillgängliga villatomter 
och mark som kan planeras för flerbostadshus, dessutom kan nytt 
LIS-område ge förutsättningar för tomter i strandnära läge. 
 
Bakgrund 
Här kan en mer utförligt redogöra för ärendets uppkomst, 
beredning och diskussion kring problemställningen. Här kan också 
beskrivas om ärendet har särskild koppling till verksamhetsmål, 
utvecklingsstrategi, särskilda lagar etc. Förslag till beslut ska 
diskuteras och motiveras – varför föreslås just detta beslut till 
nämnden? Max 1-2 sidor, övrigt material kan finnas med som 
bilagor. Vid rena rutinärenden behöver ingen bakgrund finnas 
med.  
 
Konsekvenser 
Här beskrivs vilka konsekvenser ärendet medför för Lessebo 
kommun 
- Vad innebär beslutet för Lessebo kommun, t.ex. i form av 

behov eller förändringar när det gäller ekonomiska resurser, 
personal etc. 

- Hur hanteras dessa konsekvenser? 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-28

 

Avsnittet är inte obligatoriskt men ska användas i de fall det är 
relevant, och i samtliga fall som gäller förändringar i budget och 
eller organisation.  
 
Beslutsunderlag 
Bifoga de handlingar som nämnden behöver för att kunna fatta 
beslut. Handlingarna ska vara daterade! 
 

Beslutet skickas till 
Vilka funktioner/myndigheter ska ta del av protokollet när beslutet 
tagits? Både inom och utanför förvaltningen. Exempelvis den som 
ska få ett uppdrag, berörda av beslutet etc.  
 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 142 Dnr 2021/322- 
 

Nuläge och planering för nya 
bostadstomter 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson presenterar nuläge och 
planering för nya bostadstomter i samtliga orter i Lessebo kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning: Tidplan bostadsmark 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-28

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nuläge och möjligheter för verksamhetsytor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till 
protokollet samt ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheter till markförvärv i Hovmantorp och Kosta. 
 
Ärendebeskrivning 
För att kunna utveckla näringslivet i våra tätorter är det viktigt att 
kunna erbjuda mark för olika typer av verksamheter. I Lessebo 
finns det planlagd mark på Plåtslagarvägen, Lebovägen, Brogatan 
och Furuvägen på totalt 18 ha samt 6 ha som är i privat ägo. I 
Hovmantorp finns ingen planlagd mark i kommunal ägo, 
utveckling av nya områden kräver privat mark. I Kosta finns 
planlagd mark på totalt 1 ha mellan Rydvägen och Edavägen. 
Utveckling av nya områden kräver privat mark. I Skruv finns 
planlagd mark på totalt 6 ha vid Ångsågsvägen. Utveckling av nya 
områden är möjlig på kommunal mark. 
 
Bakgrund 
Här kan en mer utförligt redogöra för ärendets uppkomst, 
beredning och diskussion kring problemställningen. Här kan också 
beskrivas om ärendet har särskild koppling till verksamhetsmål, 
utvecklingsstrategi, särskilda lagar etc. Förslag till beslut ska 
diskuteras och motiveras – varför föreslås just detta beslut till 
nämnden? Max 1-2 sidor, övrigt material kan finnas med som 
bilagor. Vid rena rutinärenden behöver ingen bakgrund finnas 
med.  
 
Konsekvenser 
Här beskrivs vilka konsekvenser ärendet medför för Lessebo 
kommun 
- Vad innebär beslutet för Lessebo kommun, t.ex. i form av 

behov eller förändringar när det gäller ekonomiska resurser, 
personal etc. 

- Hur hanteras dessa konsekvenser? 
 
Avsnittet är inte obligatoriskt men ska användas i de fall det är 
relevant, och i samtliga fall som gäller förändringar i budget och 
eller organisation.  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-28

 

 
Beslutsunderlag 
Bifoga de handlingar som nämnden behöver för att kunna fatta 
beslut. Handlingarna ska vara daterade! 
 

Beslutet skickas till 
Vilka funktioner/myndigheter ska ta del av protokollet när beslutet 
tagits? Både inom och utanför förvaltningen. Exempelvis den som 
ska få ett uppdrag, berörda av beslutet etc.  
 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef Förvaltning 
 
 
Bilagor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 143 Dnr 2021/323- 
 

Nuläge och möjligheter för 
verksamhetsytor 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för tillgänglig 
planlagd mark för verksamhet samt möjliga ytor för utökning framåt. 
 
Beslutsunderlag 
Power Point-presentation
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 144 Dnr 2020/330-4.3.2 
 

Detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 
1:16 (Kosta Lodge) - Granskning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att man inte har något att 
erinra på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle. 
Planområdet är cirka 15 hektar stort och angränsar till Stora vägen, 
naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 838 går genom 
planområdets södra del.  
 
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge 
turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på 
fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om 
befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-13 att sända ut 
förslaget på granskning. Kommunstyrelsen yttrade sig i samrådet 
utan kommentarer. 
 
Beslutsunderlag 
Underrättelse om granskning, 2021-09-14  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-09-13  
Plankarta, 2021-09-13  
Samrådsredogörelse, 2021-09-13  
Dagvattenutredning, 2021-08-27  
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-03 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-14

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Granskningsyttrande gällande detaljplan för 
Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 (Kosta 
Lodge) 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att man inte har något 
att erinra på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle. 
Planområdet är cirka 15 hektar stort och angränsar till Stora vägen, 
naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 838 går genom 
planområdets södra del.  
 
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge 
turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på 
fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om 
befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-13 att sända ut 
förslaget på granskning. Kommunstyrelsen yttrade sig i samrådet 
utan kommentarer. 
 
Beslutsunderlag 
Underrättelse om granskning, 2021-09-14  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-09-13  
Plankarta, 2021-09-13  
Samrådsredogörelse, 2021-09-13  
Dagvattenutredning, 2021-08-27  
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-03 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

2021-09-14

 

Kanslichef Kommunledningskontoret 
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2021-09-14 
Dnr: SBN 2021/09 

Granskningshandling 
 

 
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 Kosta Lodge, Kosta, 

Lessebo kommun, Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för 

fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 och 1:2, Kosta 

samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut på granskning 

och granskningstiden är från och med tisdag den 14:e september 

2021 till och med tisdag den 5:e oktober 2021 (3 veckor). 

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster,  

bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra inneboende på 

fastigheten om innehållet i denna inbjudan till granskning. 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. 
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2021-09-14 
Dnr: SBN 2021/09 

Granskningshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

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

 

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 

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. 18-25§§ 

”Granskning”.  

Läge  

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle. 

Planområdet är cirka 15 hektar stort och angränsar till Stora vägen, 

naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 838 går genom 

planområdets södra del. 

Syfte  

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge 

turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på 

fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om 

befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.  

Handlingar  

Underrättelse om granskning, 2021-09-14 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-09-13 

Plankarta, 2021-09-13 

Samrådsredogörelse, 2021-09-13 

Dagvattenutredning, 2021-08-27 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-03 

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, anges följande:  

Framtida bostäder med komplement för den norra delen av 

planområdet och befintlig detaljhandel för den södra delen, där 

Kosta Lodge har sin verksamhet.  

Planförslaget motsvarar inte ordagrant översiktsplanens 

utpekanden, men bedöms ändå vara väl förenligt med densamma. 
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2021-09-14 
Dnr: SBN 2021/09 

Granskningshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

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

 

Påverkan på omgivningen  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Vad händer sedan?  

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 20:e april – 

11:e maj 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade 

och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i 

samrådsredogörelsen. Handlingarna ställs ut för granskning. Under 

granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som 

yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella 

synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs 

och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som 

lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före 

antagande av detaljplan. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter 

senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga 

beslutet att anta detaljplanen.  

Hur lämnar jag synpunkter 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till 

samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 5:e oktober 

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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Dnr: SBN 2021/9 

Granskningshandling 

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

Kosta Lodge 
Kosta samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING 

 
Planområdets avgränsning markerad med röd linje. Lantmäteriets flygfoto, 2021-03-09.   
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2(28) 

Dnr: 2021/9 

Innehållsförteckning 

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

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

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

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

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

Planhandlingar 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Plankarta med bestämmelser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Fastighetsförteckning, finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bilagor 

Dagvatten PM, Vatten- och Samhällsteknik AB 

Medverkande 

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

och Catarina Lund i samarbete med kommunala tjänstepersoner i Lessebo kommun. 
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3(28) 

Dnr: 2021/9 

Bakgrund 

Inledning 

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa 

de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa 

eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat 

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

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

vägledande vid tolkning av detaljplanen. 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 

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

Syfte  

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

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

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

Planprocess  

Detaljplanen handläggs med ett så kallat standardförfarande vilket kan tillämpas om 

förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande om översiktsplanen, samt om förslaget inte är av betydande 

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

antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planprocessen befinner sig nu i samrådsskedet som är det första steget i planprocessen. 

Planförslaget görs tillgängligt för allmänheten och skickas ut till myndigheter och 

boende i området. Under samrådet är det möjligt att lämna synpunkter på 

planförslaget. Efter samrådet sammanställer kommunen inkomna synpunkter och tar 

ställning till eventuella ändringar inför nästa steg av processen; granskningsskedet. 

Under granskningsskedet skickas planen återigen ut till berörda myndigheter och 

boende som får ytterligare ett tillfälle att inkomma med synpunkter. Efter 

granskningsskedet sammanställs synpunkterna och kommunen tar ställning till 

eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen antas. Om planen inte 

överklagas vinner den ”laga kraft” efter tre veckor efter kommunens antagandebeslut. 

Schematisk bild över planprocess.  

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Plandata 

Planområdet är beläget i den sydöstra delen av 

Kosta samhälle. Planområdet är ca 15 ha stort och 

angränsar till Stora Vägen, naturmark samt befintlig 

bebyggelse. Väg 838 går genom planområdets 

södra del.   

Markägare 

Kosta 2:117 (del1, del2) Lessebo kommun 

Ekeberga 1:2 och 1:16 OKB-gruppen  

Ekeberga 1:5 och 1:14        Privatägd 

Tidigare ställningstaganden     

Kommunala beslut 

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

att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen har upprättat en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra 

om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget inte kan antas innebära en 

betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte 

behöva upprättas. 

Översiktsplan 

I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, anges följande:  

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

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

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

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

utveckling av nuvarande verksamhet.  

Detaljplaner 

Planområdet berörs av en byggnadsplan och en detaljplan: 

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

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

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

överlappar varandra. 

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

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

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

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

     

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

detaljplanen för del av Kosta 2:117 m fl. 

Planförslagets konsekvenser 

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

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

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

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

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

Området planläggs för hotell, camping, handel och idrottsaktiviteter.  

Turistverksamheten planeras att utvecklas genom att anlägga en äventyrsbana, två 

cykelbanor, en beachvolleybollplan, flera padelbanor, ytterligare ställplatser för 

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

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

genom en konstgjord bäck sammanbinds med dammarna i söder. 

Illustrationer 

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

bollbanor, servicehus och damm. 

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

beachvolleybollbanor, servicehus och damm. 
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Förutsättningar och detaljplanens konsekvenser 

Landskapsbild, mark och vegetation 

Planområdets markanvändning utgörs i huvudsak av Kosta Lodge turistanläggning, med 

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

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

fiskedammar samt inhägnader för getter.  

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

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

och buskvegetation och påminner i väster om en förvildad trädgård.  

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

av alléträd. Alléträd omfattas av generellt biotopskydd.  

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

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

med höga naturvärden inom planområdet.  

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

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

tydligt upp över terrängen.  

  

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

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

Planförslagets konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget medför att befintlig vegetation på 

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

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

bostadsfastigheterna lämnas 15 – 25 meter breda zoner med planbestämmelsen 

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

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

vall och vegetation skapa insynsskydd mot angränsande villafastigheter. 

335



8(28) 

Dnr: 2021/9 

Det befintliga skogspartiet i planområdets på fastigheten Kosta 2:117 (del1) är en 

granplantering. Att spara endast en 15 – 25 meter bred remsa medan resterande ytor 

kalavverkas bedöms som tveksamt då gran i regel är stormkänslig och kvarvarande träd 

i så fall riskerar att blåsa omkull. Det är möjligt att karaktären av granskogen i viss mån 

går att bevara ifall man väljer att plockhugga beståndet och ”smyger in” ställplatser i den 

befintliga vegetationen.  

Troligen upplevs dock en öppnare och ljusare ”pelarsalskaraktär” i anslutning till de 

framtida ställplatserna som mer attraktivt för campingens besökare. Beroende på vilken 

karaktär Kosta Lodge vill ge området rekommenderas istället att efter avverkning av 

skogen stödplantera med och att ta tillvara på naturligt uppslag av sly. Vid röjning kan 

t.ex. bärande träd, ädla lövträd och arter som al, ask, björk och glasbjörk sparas.  

Fördelarna av bevarandet eller som i detta fall återskapandet av vegetationsskiktet 

bidrar till ett flertal fördelar;  

- avskärmning av området mot befintlig bebyggelse,  

- skuggning av trädkronorna under varma sommardagar, 

- ”upptorkning” av fuktigare markpartier genom träden, 

- ökade rekreations- och upplevelsevärden för besökarna, 

- större biodiversitet,  

- en möjlighet att skapa en större avskärmning ställplatserna sinsemellan. 

Planeras det att avverkas en yta som överskrider mer än 0,5 ha ska avverkningsanmälan 

lämnas till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan planerad avverkning.  

Detaljplaneförslaget styr inte om eller hur många eller vilka träd som ska tas ned eller 

sparas. 

Det kan antas att ett genomförande av planförslaget innebär en förändring i jämförelse 

till nuvarande landskapsbild. Vyn in på området för förbipasserande på Stora Vägen 

kommer att ändras dels eftersom träd kommer att fällas och dels eftersom 

exploateringsgraden i området kommer att öka.  

Riksintressen 

En central del av Kosta samhälle utgör riksintresseområdet för kulturmiljövården (G32). 

Området är utpekat som riksintresse då det är länets äldsta sammanhållna bruksmiljö 

med bevarad struktur, bebyggelse och funktioner. Området har ett traditionellt 

bebyggelsemönster och ålderdomlig relation mellan byggnader och vägsystem. Bruket 

grundades 1742, och dagens glashyttor härrör från 1902 och 1978. Riksintresseområdet 

ligger cirka 600 meter norr om planområdet. 

Planområdet ligger inom riksintresseområde för totalförsvaret enligt 3 kap 9 §. Området 

är Kosta skjutfält – TM0028, som ligger öster om planområdet. Den del som berör 

planområdet är ett Öppet område av betydelse, Lågflygningsområde med 

påverkansområde. Det är ett geografiskt avgränsat område med krav på hinderfrihet för 

att kunna garantera säker lågflygning.  
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Planförslagets konsekvenser 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på 

riksintresset för totalförsvaret eftersom några höga objekt som exempelvis 

vindkraftverk inte planeras inom planområdet.  

Planförslaget bedöms inte heller ha någon negativ påverkan på riksintresset för 

kulturmiljö i centrala Kosta eftersom avståndet till riksintresseområdet är stort och 

genom att den planerade verksamheten ligger i utkanten av Kosta och därmed inte 

påverkar landskapsbilden/stadsbilden i Kosta samhälle på ett påtagligt sätt.   

Fornlämningar 

Inom planområdet finns enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök inga kända 

eller registrerade fornlämningar. Om det i samband med exploatering av planområdet 

fornlämning/ar påträffas, eller misstanke fattats om att fornlämning/ar har hittats, ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Bebyggelse i Kosta och dess historia 

Kosta samhälle har vuxit fram parallellt med glasbruket och sträcker sig längs med Stora 

Vägen. Ekeberga kyrka finns i södra delen av samhället och Kosta glasbruk och därtill 

hörande fabrikslokaler och handel i norr. Stora Vägen genom samhället kantas av 

arbetarbostäder från tre århundraden arbetarnas egnahemsbebyggelse.  

I anslutning till planområdet, i norr, väster och söder, finns det bostadsbebyggelse i 1–2 

våningar som är uppförda i mitten på 1900-talet. Norr om hotellet Björkängen ligger 

kyrkans församlingshem, vilket består av en 1 ½ plans faluröd träbyggnad från 

sekelskiftet med tillhörande ekonomibyggnader. 

Väster om Stora Vägen i höjd med planområdet ligger Ekeberga Kyrka, kyrkogård och 

den f.d. prästgården. Kyrkan är byggd i ny klassicistisk stil och invigdes 1826. Såväl 

kyrkobyggnaden, församlingshemmet och prästgården har höga kulturhistoriska 

värden. Prästgården, som idag är privatägd, omfattas liksom kyrkan och kyrkogården av 

skydd enligt Kulturmiljölagen och beslut finns om att kulturminnesförklara kyrkans 

fastighet under 2021. 

Kosta bruksmiljö består av byggnader och verksamheter från tre århundraden. 

Glasbruket grundades 1742 på hemmanet Dåvedshults ägor och är landets äldsta bruk i 

drift. Kring hyttan byggdes under 1700-talets senare del bostäder för glasblåsarna, 

bruksherrgården och ekonomibyggnader. På 1870-talet och trettio år framåt växte både 

bruket och samhället kraftigt. Runt sekelskiftet ägde Kosta glasbruk, förutom stora 

lantegendomar, både en järnväg, en stor mekanisk verkstad och ett ångsågverk. Det 

gamla bebyggelsemönstret finns kvar men vissa förändringar har skett. Framför allt har 

järnvägen försvunnit och nya etableringar har skett i anslutning till glasförsäljningen vid 

bruket. 
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Kosta på 1890-talet under den tid när bruket var som störst och hade cirka 500 anställda. Järnväg och 

vattentorn syns centralt i bilden. Foto: Mogens Engelund.  

Gamla arbetarbostäder längs med Stora Vägen.  

Bebyggelse inom planområdet 

Bebyggelsen inom Kosta Lodge området består idag av hotellet, en ombyggd lada för 

uthyrning, tolv uthyrningsstugor, servicebyggnader till campingplatserna och enkla 

baracker för säsongsanställda. På fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14 finns 

villabebyggelse. 

Hotellet uppfördes på 1940-talet och har sedan dess byggts till i omgångar.  
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Kosta Lodge uthyrningsstugor. Damm med inplanterad fisk i bakgrunden.  

Hotell Björkängen. 

Planförslagets konsekvenser 

Ett genomförande av planerad ny bebyggelse enligt detaljplaneförslaget bedöms inte stå 

i konflikt med kulturmiljövärdena av kyrkan och dess närmiljö. Ny bebyggelse inom 

planområdet bedöms ligga väl avskilt från kulturmiljövärdena kring kyrkogården och 

dess miljö. Detta, dels på grund av befintlig bebyggelse längs med Stora Vägen och dels 

tack vare den 15 – 25 meter breda naturremsan.  

Planbestämmelser för fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14 anpassas i stort sett efter 

dagens förhållanden, fastigheterna erhåller en något större byggrätt än vad gällande 

detaljplan från 2014 medger. Största tillåtna byggnadsarea per byggnad begränsas för 

fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14 till 250 m2. För villabebyggelsen samt området vid 

nuvarande hotellet föreskrivs en minsta takvinkel om 20 grader. 

Hårdgörningsgraden begränsas för fastigheterna Ekeberga 1:16, Kosta 2:117 (del1) och 

Ekeberga 1:2 till 30 % av fastighetsarean inom respektive användningsområde. 
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Kommersiell och offentlig service 

Utbudet av kommersiell service är stort i Kosta samhälle. Det finns livsmedelsbutik, 

hotell, vandrahem, Kosta Lodges stugby och camping, safaripark, restauranger och 

caféer, museum samt en rad olika butiker vid Kosta outlet.  

Offentlig service finns i form av skola, förskola, bibliotek samt ett Friluftsområde med 

motionsspår. Annan offentlig service som vårdcentral finns i Lessebo, cirka 1,5 mil 

sydväst om Kosta. 

Kollektivtrafik 

Mellan Kosta och Lessebo finns det relativt bra bussförbindelser. Bussen går längs med 

Stora Vägen, hållplatser finns vid Glasblåsarvägen och Kosta glasbruk.   

Gator, trafik och parkering 

Väster om planområdet går väg 938, Stora Vägen och i södra delen av planområdet väg 

838. Övriga gator som angränsar är mindre lokalgator. På väg 838 öster om korsningen 

med Stora Vägen var årsmedeldygnstrafiken 460 fordon (2015) och väster om 

korsningen 1 270 fordon per årsmedeldygn. Parkering sker inom den respektive egna 

fastigheten.   

Planförslagets konsekvenser 

Det planeras ingen ny infart till området. Möjlighet till ny infart finns dock i den västra 

delen av planområdet - med anslutning till Stora Vägen, i höjd med Södra Vägen. Den 

huvudsakliga infarten till Kosta Lodge kommer även fortsättningsvist att vara befintlig 

väg mellan hotellet och församlingshemmet. 

Ett genomförande av nu aktuellt planförslag bedöms kunna medföra en ökning från 

idag cirka 125 – 150 fordonsrörelser till cirka 175 – 225 fordonsrörelser under 

högsäsongen för Kosta Lodges verksamhet. Med högsäsong avses fyra veckor i juli. 

Ovan angivna fordonsrörelser från och till Kosta Lodges verksamhetsområde är en 

ungefärlig uppskattning. Den planerade utvecklingen inom planområdet bedöms inte 

medföra behov av åtgärder på det omkringliggande vägnätet. 

Förutom den befintliga infarten till Kosta Lodge området söder om församlingshemmet 

regleras vägarna inte närmare genom detaljplaneförslaget utan kommer att hanteras i 

framtida bygglovsskedet. 
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Gång- och cykelleder 

Kartbilden till höger är ett utdrag ur 

kommunens gällande översiktsplan. De 

gröna stråken visar gång- och cykelleder 

inom Kosta samhälle. Planområdets läge 

markerat i rött. 

Motionsspår 

Från Kosta Lodge områdets västra kant 

utgår stigar som ansluter till Kosta 

Friluftsområde med tre motionsspår i 

olika längder, varav elljusspår samt en 

handikappanpassad sträcka vid 

Iglagölen.  

Planförslagets konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget avser i sig inga förändringar för oskyddade 

trafikanter. En utveckling av Kosta Friluftsområde genom anläggandet av ett 

mountainbikespår i samband med de befintliga motionsspåren vore ett attraktivt 

komplement för såväl boende i Lessebo och Kosta som för Kosta Lodges verksamhet. 

Teknisk försörjning 

El-tele, fiber 

Kosta samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde.  

Fastigheterna inom planområdet är anslutna till fibernät.   

Fjärrvärme 

Befintliga fastigheter inom planområdet är anslutna till det kommunala fjärrvärmenätet. 

Dagvatten, vatten och spillvatten 

Befintliga VA-ledningar är placerade parallellt med Stora Vägen, dvs öster om 

fastigheterna som ligger längs med Stora vägen. Befintliga fastigheter inom 

planområdet är anslutna till det kommunala VA-nätet.  

Kommunala dagvattenledningar finns i norra och sydvästra delen av planområdet.  

Ledningen i norr ansluter till ett dike som leder till Iglagöl, vars vatten via ett vattendrag 

leder till vattenförekomsten Lyckebyån (SE630298-147711). Lyckebyån i sin tur går genom 

Stampasjön. Stampasjön saknar i dagsläget en statusklassning men tillhör 

åtgärdsområdet för Lyckebyån. 
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Ledningen i sydvästra delen av planområdet går under väg 838 och slutar på fastigheten 

Ekeberga 1:2. Från fastigheten Ekeberga 1:2 leds vattnet vidare med diken mot 

vattenförekomsten Djupgöl (SE630069-147647).  

Planförslagets konsekvenser 

Planerad ny bebyggelse avses att anslutas till det kommunala VA-nätet.  

Avseende hantering av dagvatten har det tagits fram ett dagvatten PM1 parallellt med 

detaljplanearbetet. I PM:et anges följande: 

- Grundvattennivån är nära markytan i området.  

- Inom planområdet finns inga vattenförekomster med miljöklassning, närmaste 

recipienter med klassning är Lyckebyån och Djupgöl. Avståndet till dessa är långt. 

- I dagsläget finns inga problem avseende ytavrinning som dels infiltreras, dels samlas 

upp i de grävda dammarna och rinner vidare till recipienter utanför planområdet.  

- Takvatten från t.ex. campingstugorna kan med fördel ledas direkt till dammarna för 

att minska behov av pumpning av vatten till dessa. 

- För att en framtida större hårdgörningsgrad, ändringar i topografin eller mer 

extrema regn till följd av klimatförändringar inte ska leda till att vatten blir stående i 

lågpunkter utan ledas till de grävda dammarna, anges i dagvatten PM:et förslag till 

rinnvägar för vattnet. Frågan ska detaljstuderas i samband med detaljprojekteringen 

av området.  

- En ökad hårdgörningsgrad i planområdet medför en ökad ytavrinning. Dagvatten 

bör ledas i diken/svackdiken och ledas mot dammarna för fördröjning. För att 

säkerställa att vatten från omkringliggande mark inte påverkar planområdet 

reserveras plats för ett avskärande dike vid planområdets östra gräns.  

- Generellt kan antas att en utökad verksamhet med fler uppställningsplatser innebär 

en ökad belastning av yt- och grundvattnet i form av föroreningar. Därför 

rekommenderas att uppställningsplatserna ansluts mot en oljeavskiljare eller annan 

typ av rening. I det aktuella området avses dagvattnet användas som en resurs i 

området och avledas via öppna dikessystem till befintliga dammar i söder samt 

öppet dike i norr. På så vis förbättras dagvattnets kvalité innan det släpps vidare 

mot avrinningsområdets recipienter. 

  

 

1 PM Lessebo kommun, Dagvattenhantering Kosta 2:117, Ekeberga 1:16 och 1:2, Vatten- och 

Samhällsteknik AB, 2021-08-27. 

342



15(28) 

Dnr: 2021/9 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt 5:e kapitlet miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer iakttas. Relevanta miljökvalitetsnormer att beakta är i detta fall de 

som gäller för luft och för vatten.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 

miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids i nuläget och de verksamheter som 

planen tillåter endast medför en marginellt ökad trafik.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

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

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660). I enlighet med detta har Vattenmyndigheten 

beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip 

alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för 

den status som bedöms kunna uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten 

är målet att god ekologisk och kemisk status ska nås 2027. Miljökvalitetsnormer är ett 

juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.   

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 

respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av detaljplaner.  

Aktuellt planområde berör vattenförekomsterna Lyckebyån (SE630298-147711) och 

Djupgöl (SE630069-147647) cirka 600 - 700 meter öster om planområdet.  

Den kemiska statusen uppnår inte god status för dessa vattenförekomster på grund av 

kvicksilver. För Lyckebyån anges vidare att den sammanvägda ekologiska statusen 

klassas till måttlig med avseende på fisk och hydromorfologi. För Djupgöl anges att den 

sammanvägda ekologiska statusen klassas till måttligt med avseende på fisk, 

morfologiska förändringar och kontinuitet2. 

Cirka 700 meter öster om planområdet, angränsande till Djupgölens nordvästra 

strandkant, finns grundvattenförekomsten Emmabodaåsen, Kosta (SE630073-147632). 

Denna vattenförekomst anges uppnå en god kemisk och god kvantitativ status3.  

Planförslagets konsekvenser 

Innan byggskedet bör ett kontrollprogram för yt- och grundvatten tas fram för att 

säkerställa att vattnets kvalité som lämnar planområdet inte försämras efter 

genomförandet av planerad exploatering. 

 

2 https://viss.lansstyrelsen.se, 2021-03-19. 
3 https://viss.lansstyrelsen.se, 2021-03-19. 

343

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/


16(28) 

Dnr: 2021/9 

Generellt finns det i samband med slutavverkning av skog risk för att kvicksilver och 

näringsämnen som kväve och fosfor lakas ur till markvattnet. Särskilt om dammarna är 

tänkt att användas för inplantering av fisk för förtäring, men även med tanke på den 

kemiska statusklassningen av områdets recipienter Lyckebyån och Djupgöl, bedöms det 

som motiverat att anlägga en slamfälla vid inloppet av dammarna för att fånga upp 

fosfor, kvicksilver och andra metaller.  

Ytan som troligen kommer att avverkas är relativt liten och avståndet till de 

statusklassade recipienterna relativt lång. Förutsatt att de rekommenderade åtgärderna, 

såsom lokal infiltration i den mån det är möjligt och fördröjning av ytavrinningen i 

dammarna, enligt PM:et för dagvatten följs, bedöms det därför inte finnas någon risk för 

en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Vattenskyddsområde 

Grundvattenförekomsten Emmabodaåsen, Kosta är klassad som vattentäkt för uttag av 

dricksvatten och omges av vattenskyddsområdet Kosta vars västra gräns har ett avstånd 

på ca 450 meter till planområdet. 

Planförslagets konsekvenser 

Avståndet mellan planområdet och vattenskyddsområdet bedöms vara tillräckligt stort 

för att inte påverkan ska ske. 

Strandskydd 

Dammarna inom planområdet är anlagda och bedöms inte omfattas av strandskydd. 

Dammarnas syfte har varit att möjliggöra sportfiske samt att höja det rekreativa värdet 

för Kosta Lodges besökare och har då de ligger inom verksamhetens fastighet inte varit 

allmänt tillgängliga.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet har i gällande översiktsplan inte pekats ut som LIS-område.  

Grundvatten 

Grundvattennivån har mätts i utförda provgropar (WSP, 2014-03-02) och låg vid 

mätningstillfället ca +224,5 – +225 möh, dvs ca 0,2 m under markytan. I hela området 

har ytvatten även observerats i rotvältor och i hjulspår på ca 0,1 – 0,2 m djup under 

markytan. Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och lär tidvis ligga i nivå 

med markytan. Detta behöver beaktas vid framtida projektering av området.  

Planförslagets konsekvenser 

I området planeras för ytterligare dammar. Eftersom moränen är relativt tät kommer 

tillströmningen av grundvatten till de planerade dammarna troligtvis vara begränsad.  

På grund av ytlig förekomst av grundvatten tillåts endast källare inom de delar av 

planområdet där det redan idag finns källare, d.v.s. inom området som betecknats med 
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användningsbestämmelserna OH (sydvästra delen av fastigheten Ekeberga 1:16) och B 

(fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14).    

Geotekniska förhållanden 

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, består jordarten i området 

av morän.  

Enligt en geoteknisk besiktning av WSP, 2014-03-03, som refereras till i gällande 

detaljplan från 2014, beskrivs följande för södra delen av planområdet: 

Jorden består av ca 0,2 – 0,5 m mullhaltig ytjord och organisk jord som vilar på sandig 

morän/siltig sandig morän. Moränen har ett stort innehåll av block och sten. 

I byggnadsplanen för norra delen av planområdet anges att marken i huvudsak består 

av morän. Berg påträffas ytligt på ett par ställen. Ett område med organisk jord med en 

mäktighet av 0,3 – 1,0 meter. Se även jordartskartan som är bilaga 1 till byggnadsplanen 

från 1983. 

De geotekniska förutsättningarna för att bebygga nu aktuellt planområde bedöms som 

goda, men kompliceras något av den höga grundvattennivån.  

Förorenad mark 

Enligt länsstyrelsens databas över förorenade områden finns inga potentiellt förorenade 

områden registrerade inom planområdet. Det närmsta objektet som registrerats är en 

bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri och ligger nordväst om planområdet. Om 

markföroreningar skulle påträffas vid exempelvis schaktningsarbeten ska arbetet 

avbrytas och kontakt tas med tillsynsmyndigheten som i detta fall är Lessebo kommun. 

Radon 

Södra delen av planområdet ligger, enligt kommunens gällande översiktsplan, inom ett 

område med risk för förhöjt markradon. Det innebär att det finns risk för att 50 kBq/m3 

jordluft överskrids och att byggnader måste utföras radonsäkert för att inte överskrida 

riktvärdet för radon i inomhusluft som är 200 Bq/m3. 

Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken ska ny 

bebyggelse utföras radonsäkert. 

Ljus 

Belysning inom området kan behöva anpassas för att inte störa omkringliggande 

bostäder.  

Brandsäkerhet 

Vid bygglovgivning bör krav på räddningsvägar med hänsyn till brandsäkerheten 

säkerställas. 
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Barnperspektiv 

Gång- och cykelvägar finns längs med Stora Vägen där hastigheten är begränsad. 

Detaljplanen anses vara förenlig med barnkonventionen eftersom det finns trygga och 

säkra gång- och cykelvägleder för barn och vuxna att ta sig till.  

Detaljplanens konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte medverka till några negativa konsekvenser ur ett barn-

perspektiv. Planförslaget medför tvärtemot ökade möjligheter till fritidsaktiviteter för 

barn- och ungdomar i Kosta och för turistande barn. Tillgången till tätortsnära och för 

allmänheten tillgängliga områden för rekreation och naturupplevelser kommer fortsatt 

vara mycket god i Kosta samhälle med omnejd.  

Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under plan-

processen.  

Vägtrafikbuller  

Planområdet påverkas av buller från väg 28 (förbifart Kosta), väg 838 (genomfart i söder) 

och väg 938 (Stora Vägen). I kommunens gällande översiktsplanen från 2018 redovisas 

följande bullerkartor för Kosta.  
 

 

Ekvivalent (genomsnittlig) och maximal ljudnivå från trafik från väg 28 i väster, väg 838 i söder och 

från väg 938, Stora Vägen genom Kosta. 

Ljudnivåer från spårtrafik och vägar regleras från och med 2015 i förordningen 

(2015:216) om trafikbuller, med ändring 2017:359. Förordningens riktvärden för 

trafikbuller utomhus avser endast bostäder och berör inte användningen som 

fastigheterna Kosta 2:117 (del1),  Ekeberga 1:2 och 1:16 planläggs för. 
 

För bostadsbebyggelse anger förordningen bland annat följande: 
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3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 

stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad.  

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 

överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 

fem gånger per timme mellan klockan 06.00 och 22.00. 

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida 

trafik som har betydelse för bullersituationen. 

Mot bakgrund av översiktsplanens bullerkartor bedöms att förordningens riktvärden för 

trafikbuller kan hållas för fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14. Den ekvivalenta ljudnivån 

bedöms ligga inom 50 – 55 dB(A) och den maximala ljudnivån inom 70 – 75 dB(A).  

Vidare kan nämnas att WSP 2014, på uppdrag av Lessebo kommun, tagit fram en 

bullerutredning4 i samband med att gällande detaljplan togs fram. Enligt 

bullerutredningen beräknades bullernivån vid husfasaden på fastigheten Ekeberga 1:5 

den ekvivalenta ljudnivån till 46 dBA och den maximala ljudnivån till 68 dBA. 

Detaljplanens konsekvenser  

Kosta Lodge området ligger i södra utkanten av Kosta samhälle med nära anslutning till 

väg 28 och väg 838. Ett genomförande av planförslaget bedöms därför inte leda till 

någon större ökning av trafiken genom Kosta samhälle. 

  

 

4 Detaljplan för hotell Björkängen – Bullerutredning, WSP, uppdragsnr. 10192697, 2014-05-08. 
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Buller från idrottsanläggningar 

Padelbanor och andra idrottsaktiviteter orsakar buller. Vägledning gällande lämpliga 

avstånd vid olika intensitet finns från Naturvårdsverket (2020-09-23). Följande tabell 

med generell bedömning för olika zoner redovisas i vägledningen. 
 

Ungefärligt avstånd till 

närmaste bostäder 

Låg intensitet < 10 

samtidiga användare 

Medel intensitet 10-30 

samtidiga användare 

Hög intensitet > 30 

samtidiga användare, 

matcher 

<50 meter Grön Gul Orange 

50-100 meter Grön Grön Gul 

>100 meter Grön Grön Grön 

Grön zon Verksamheten vid idrottsplatsen torde i de flesta fall inte ge upphov till 

olägenheter för människors hälsa. 

Gul zon  Liten risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors 

hälsa. 

Orange zon Viss risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors 

hälsa. Det är dock fullt möjligt att även i denna zon bedriva idrottslig 

verksamhet utan att olägenheter uppstår, under förutsättning att det inte 

uppstår strukturella ljud och att föreningar och utövare visar hänsyn till 

omgivningen. 

I vägledningen anges även att särskilt störningsframkallade ljud från idrottsplatser gör 

att en olägenhet kan föreligga även om antalet användare är lågt. Ett exempel där det 

kan inträffa är padelbanor. Vid en padelbana spelar normalt fyra spelare, men de 

återkommande smällarna från spelet gör att även en enstaka bana kan komma att 

bedömas vara i gul eller orange zon om avståndet till bostäder är kort.  De framtida 

padelbanorna skall därför placeras innanför den skrafferade ytan enligt illustration 

nedan. Ju större avståndet till befintliga bostäder desto mindre är risken för störningar. 
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Skrafferad yta illustrerar det område där minsta avståndet är 100 meter till befintliga 

permanentbostäder. Placering av padelbanor bör ske inom skrafferat område. 

Detaljplanens konsekvenser 

Förutsatt att avståndet för de planerade tennis- och padelbanorna hålls med minst 100 

meter eller gärna mer, så som i Unisports illustrationer, 2021-02-04, så bedöms 

avståndet som tillräckligt långt för att undvika störning för omkringliggande bostäder. 

Uppförande av padel-, tennis- och mountainbikebanor är inte bygglovspliktiga varför 

placeringen av dessa är svårt att styra i plankartan.  Detaljplanens intentioner är att 

anläggningar för idrottsändamål skall utformas och placeras på så vis att risk för 

störningar av grannar minimeras.   
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Planbestämmelser 

Nedan redovisas föreslagna planbestämmelser. Endast angiven användning och 

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela 

planområdet.  

Användning av mark och vatten  

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

GATA Gata - som är främst avsedd för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik 

som har sitt mål vid gatan. 

VÄG1 Genomfartsväg - som ingår i det sammanhängande huvudnätet och som 

främst avser långväga trafik till och från tätorten.  

NATUR Naturområde - grönområde inom vilket befintlig vegetation endast sköts 

genom visst begränsat underhåll.  
 

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap 

GATA1 Infart – avsedd för besökare till Kosta Lodge området. 

NATUR1 Naturområde - grönområde inom vilket befintlig vegetation endast sköts 

genom visst begränsat underhåll. Områdets syfte är att genom en lägre 

vall och vegetation skapa insynsskydd mot angränsande villafastigheter.  
 

Kvartersmark 

B Bostäder – befintliga bostäder på fastigheterna Ekeberga 1:5 och 

Ekeberga 1:14 planläggs för bostadsändamål. 

C Centrum – med bestämmelsen centrum avses att möjliggöras en rad 

olika verksamheter såsom restaurang, café, hantverk i form av t.ex. 

livsmedelstillverkning i mindre skala eller kontor, samlingslokaler och 

lättare former av vård. 

E1 Transformatorstation - minsta tillåtna avstånd mellan 

transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller 

brännbart upplag är fem meter. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till 

transformatorstationen med tungt fordon. 

E2 Pumpstation  

H Detaljhandel - handel med varor och tjänster tillåts. Även komplement 

till verksamheten detaljhandel ingår i användningen. 

N Friluftsliv och camping - området är avsedd för tillfällig uthyrning och 

för enkelt flyttbara enheter. Även komplement till verksamheten friluftsliv 

och camping ingår i användningen.  
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O Tillfällig vistelse - området är avsedd för tillfällig vistelse dvs för olika 

typer av tillfällig övernattning såsom hotell, vandrahem och 

konferensanläggningar. Även komplement till verksamheten tillfällig 

vistelse ingår i användningen. 

R1 Idrottsplats – tennisbanor, mountainbikebanor, padelbanor, 

beachvolleyplan och liknande. Aktiviteter som riskerar att medföra en 

bullerpåverkan och därmed kan upplevas störande för boende i 

angränsande bostäder skall förläggas på ett minsta avstånd till 

fastighetsgräns enligt Naturvårdsverkets vägledning (2020-09-23). 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Bebyggandets omfattning 

e1 Största tillåtna byggnadsarea per fastighet är 250 m2. 

 

Högsta nockhöjd är 8,5 respektive 12 meter.  

 
Högsta byggnadshöjd är 12 meter.  

 
Minsta takvinkel är 20 grader.  

 

Fastighetsstorlek 

d1 Minsta fastighetsstorlek är 1500 m2. 

 

Placering 

 Marken får inte förses med byggnad. 

 

Utförande 

b1 Endast 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet får 

hårdgöras – för berörd del av fastigheterna Ekeberga 1:16 och Kosta 

2:117 (del1) motsvarar detta en sammanlagd yta om cirka 30 800 m2. 

b2 Källare får inte finnas. 

 

Markens anordnande och vegetation 

n1 Marken är avsedd för damm – området som betecknats med 

planbestämmelsen n1 består av grävda dammar vars huvudsakliga syfte 

är att öka områdets rekreativa värden för verksamhetens besökare. 

Dammarna avses även att nyttjas för fördröjning och rening av dagvatten. 

n2 Dike – område inom vilket det avses att möjliggöra ett avskärande dike. 
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Markerat område breddas i höjd med utsläppspunkten för 

avrinningsområdet i norr, för att reservera en möjlig yta för framtida 

rening av dagvatten.  

 

 

Stängsel och utfart 

 Utfartsförbud - Utfart får inte anläggas längs med markerad linje. 

Inga nya utfarter avses mot väg 838.  
 

Administrativa bestämmelser 

Huvudmannaskap 

a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen. 

a2 Huvudmannaskapet är kommunalt för den allmänna platsen. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Markreservat 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar – inom fyra 

meter från allmännyttig underjordisk ledning får det inte utan 

ledningsägarens medgivande uppföras byggnad, upplag eller genomföras 

annan åtgärd som försvårar ledningens reparation och underhåll. 

Markerade u-områden i plankartan innebär inte per automatik att 

rättighet bildas. Rättighet för ledningar behöver bildas genom 

lantmäteriförrättning. 

Rättighetsområden 

a3 Servitut avseende rätt till in-/och utfart till förmån för fastigheten 

Ekeberga 1:14 som belastar fastigheten Ekeberga 1:5. Ekeberga 1:14 har 

erhållit servitut vid avstyckningen 1955-06-11. Servitutet kommer fortsatt 

att gälla.  
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Utsnitt ur detaljplanekartan 

 

Utsnitt ur plankartan, granskningsversion, 2021-09-13. 
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Genomförandebeskrivning 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

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

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 

framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 

förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

Organisatoriska frågor 

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- 

och bygglagen (PBL). 

Samhällsbyggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

upprätta detaljplanehandlingar. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att hålla den 

tidsplan som är överenskommen mellan sökanden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Planavtal har tecknats mellan samhällsbyggnadsnämnden och OKB-gruppen.  

Preliminär tidplan 

Beslut om samråd (SBN)  2021-04-19 

Samråd   2021-04-20 - 2021-05-11 

Beslut om granskning (SBN) 2021-09-13 

Granskning   2021-xx-xx 

Antagande (SBN)  2021-xx-xx 

Antagande (KS)  2022-xx-xx 
 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga stora ändringar sker under 

processen.  

Huvudmannaskap 

Det är möjligt att inom en och samma detaljplan ha olika huvudmannaskap för allmänna 

platser. Om det finns särskilda skäl kan kommunen överlåta huvudmannaskapet för 

allmän plats på någon annan.  

I detta fall bedöms det finnas särskilda skäl för att fastighetsägaren till Kosta Lodge ska 

stå för anläggandet, underhåll och skötsel för allmän platsmark inom sitt verksamhets-

område.  

Syftet för berörd NATUR1-remsa är att skapa ett respektavstånd mellan campingens 

uppställningsplatser och befintliga bostäder. Det ligger i verksamhetsutövarens intresse 

att anlägga och sköta markområdet i fråga. Likaså nyttjas infarten GATA1 endast av 

verksamheten för Kosta Lodge.  
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Enligt detaljplanen föreslås därför enskilt huvudmannaskap för allmän plats med 

planbestämmelserna GATA1 och NATUR1, inom nuvarande fastigheterna Ekeberga 1:16 

och Kosta 2:117 del 1.  

Kommunalt huvudmannaskap ska fortsatt gälla för allmän plats med 

planbestämmelserna GATA, VÄG1 och NATUR. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Föreslagen fastighetsreglering enligt vilken fastigheten Kosta 2:117 del 1 överförs till 

fastigheten Ekeberga 1:16 bekostas av och sker på fastighetsägarens (Ekeberga 1:16) 

initiativ.  

Avtal ska tecknas som behandlar lantmäterikostnader och reglering av marken. 

Ekonomiska frågor 

Kommunen erhåller ersättning genom försäljning av mark. 

Planavgift ska inte utgå vid bygglov eftersom plankostnaden reglerats i planavtal mellan 

sökanden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Exploatören bekostar bland annat tekniska utredningar, färdigställande av allmän 

platsmark, lantmäteriets förrättningar, anslutningsavgifter, eventuell flytt av ledningar 

och eventuella tekniska utredningar. 

Tekniska frågor 

En del av planområdet är redan bebyggts och det finns kommunala ledningar för ny 

anslutning i gatunätet.  

En geoteknisk utredning samt en höjdsättning av området med hänsyn till att finna 

lämpligaste rinnvägar för ytavrinning kan behöva tas fram i bygglovskedet.  

Vatten och avlopp 

Befintliga fastigheter inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.  

Ledningar 

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

samband med genomförandet av detaljplanen. Läget för befintliga allmännyttiga 

ledningar har markerats med ett markreservat för ledningar i plankartan. 

Markerade u-områden i plankartan innebär inte per automatik att rättighet bildas. 

Rättighet för ledningar behöver bildas genom lantmäteriförrättning. 

Fjärrvärme, el och tele 

Fastighetsägare ansvarar för anslutning mellan fastighet och huvudman för respektive 

teknisk infrastruktur. 
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Avfall 

Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden för gällande detaljplan från 2014 är 10 år och går ut år 2024.  

Ny detaljplan kan antas och genomföras innan genomförandetiden har löpt ut om 

berörda fastighetsägare inte har något att invända. Framtagandet av ny detaljplan 

bedöms som nödvändigt för utvecklingen av befintlig verksamhet. 

Genomförandetiden för nu aktuellt planförslag föreslås till 5 år från den dag planen 

vunnit laga kraft. 

Under planens genomförandetid har fastighetsägarna en säkerställd byggrätt i enlighet 

med planen. Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång kan kommunen 

i vissa fall bli skyldig till ekonomisk kompensation till berörda fastighetsägare inom 

planområdet för vilka det genom detaljplaneändringen orsakas en ekonomisk skada. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan ändras eller 

upphävas utan att berörda fastighetsägare kan göra anspråk till ersättning. 

Information om vattenverksamhet 

Fördjupning av befintlig damm klassas som vattenverksamhet enligt miljöbalken och 

anmälan/tillstånd krävs för det. Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för detta. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2021-09-13 

 

 

Conny Axelsson   Eva Djupfors 

Samhällsbyggnadschef   Landskapsarkitekt 

Lessebo kommun   Vatten- och Samhällsteknik AB 
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns

primärkarta 2021-04-07

Trakt

Kvartersgräns

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Lessebo 3:1

Bostadshus resp. uthus

karterade efter huslivet

Bostadshus resp. uthus

karterade efter takkonturen

Kyrka

Offentlig byggnad/Industri
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Körbanas kant

Gång- o cykelväg

Järnväg

Höjdkurva

79

Punkthöjd+ 77.40

Stödmur

Vattenledning

Spillvattensledning

Dagvattensledning

Fjärrvärmeledning

Dike, bäck, å

Slänt

Äng resp. åker

Lövskog resp. barrskog

Lövträd resp. barrträd

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GenomfartsvägVÄG

1

NaturområdeNATUR

GataGATA

1

NaturområdeNATUR

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

TransformatorstationE

1

Pumpstation

E

2

Detaljhandel

H

Friluftsliv och camping

N

Tillfällig vistelse

O

Idrottsplats

R

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

1

Största tillåtna byggnadsarea per fastighet är 250 kvm

0.0

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

12

Högsta byggnadshöjd i meter

20

Minsta takvinkel i grader

Fastighetsstorlek

d

1

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

Placering

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

Utförande

b

1

Endast 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet får

hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

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

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken är avsedd för damm,  4 kap. 10 §

n

2

Dike,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

a

1

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen,  4 kap. 7 §

a

2

Huvudmannaskapet är kommunalt för den allmänna platsen,  4 kap. 7

§

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Rättighetsområden

a

3

Servitut avseende rätt till in-/och utfart till förmån för fastigheten

Ekeberga 1:14 som belastar fastigheten Ekeberga 1:5,  4 kap. 18 § 2 st 2

p.
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Samrådsredogörelse för förslag till ny detaljplan för 

Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16, Kosta Lodge, Kosta, 

Lessebo kommun, Kronobergs län 
 

 

Planområdet markerat med rött 
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Samrådets genomförande 
Förslaget till ny detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16, Kosta Lodge, Kosta, 

Lessebo kommun, Kronobergs län har varit ute för samråd under perioden 20:e april 

2021 till och med 11 maj 2021. Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit in 

under yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan gå vidare till nästa del av 

framtagandet av detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan och bygglagen (PBL 

2010:900). Det innebär att förslaget skickas ut för samråd och granskning innan 

antagande. Skulle samtliga sakägare och myndigheter godkänna planförslaget kan det 

gå direkt från samråd till antagande.  

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 12 svar varav 

flertalet har inneburit yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas respektive 

yttranden som skriftligen har kommit in i sin helhet samt hur Lessebo kommun bemöter 

respektive yttranden. Även de svar som samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot 

som inte innebär någon erinran kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 
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Inkomna synpunkter 

E.on 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter.  

Inom området har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda låg- och 

mellanspänningskablar, kabelskåp och en transformatorstation (N141131 

VANDRAHEMMET), se bifogad karta. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan 

markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-

22 24 24, se även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-

djur/grava-nara-ledning.html E.ON noterar u-område som är utlagt för våra markkablar 

samt E1-område för vår befintliga transformatorstation.  

Dock behöver områdena anpassas till våra anläggningar. U-områdets bredd ska vara 4 

meter med markkablarna i mitten och E1-området ska vara minst 6x6 meter. För övrigt 

har vi inget ytterligare att erinra då man i planbeskrivningen tar upp vilka restriktioner 

och föreskrifter som gäller för våra anläggningar. Samt att exploatören står för flytt av 

ledningar. 

Bemötande 

E1 området utökas i sin östra avgränsningslinje. U-områdenas bredd breddas från 3 till 4 

meter om vardera sida av markkablarna. 

 

Kommunstyrelsen 

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

detaljplan.  

Ärendebeskrivning: Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge 

turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på fastigheten 

Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om befintlig verksamhet på fastigheten 

Kosta 2:117. Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut förslaget till ny detaljplan på 

samråd 2021-04-19. 

Bemötande 

Noteras. 

 

Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-04-30) har följande 

noterats, för plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras:  

EXPLOATERINGSAVTAL AKTUELLT MEN INNEHÅLLET REDOVISAS INTE 

I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare 

anges om innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå 
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exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 

liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 

flera sådana avtal i planbeskrivningen. När redovisning av innehållet i ett kommande 

exploateringsavtal saknas i planbeskrivningen innebär det:  

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

att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 

kap. 40-42 §§ PBL.  

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

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

detaljplanen Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 

planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 

krav när ni kompletterar planhandlingarna.  

ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA  

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

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

kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, 

men det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen.  

För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller 

servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.  

SERVITUT (a3) Ekeberga 1:14 har fått servitut vid avstyckningen 1955-06-11. Det bör 

under fastighetsrättsliga frågor framgå om det i planen ska bildas nytt servitut eller om 

detta enbart är i upplysningssyfte. Om avsikten är att nybildning av servitut ska ske ska 

3kap. 1 § och 5 kap. 4 § 1 st. FBL prövas enligt 4 kap. 18 § 2 st. PBL.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Fastighetsrättsliga frågor bör utvecklas och innehålla information gällande hur planen är 

tänkt att genomföras. Bland annat ska följande delar framgå:  

För allmän platsmarkmark med enskilt huvudmannaskap ska det framgå att 

gemensamhetsanläggning kan bildas. Det bör då också framgå vilka de deltagande 

fastigheterna bör vara (minst två) och hur den är tänkt att genomföras.  

GENOMFÖRANDETID  

Grundregeln är att en detaljplan inte får ändras före genomförandetidens utgång om 

inte berörda fastighetsägare godkänner det. Undantaget är om ändringen är nödvändig 

på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt eller för att föra in bestämmelser om 

fastighetsindelning och bestämmelser om rättighetsområden. Det ska alltså i 

planbeskrivningen framgå på vilka grunder ändring sker då den tidigare 

genomförandetiden ej löpt ut.  
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Delar av planen som bör förbättras: 

ALLMÄN PLATS MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP  

Det vore önskvärt om huvuddragen gällande de särskilda skälen till enskilt 

huvudmannaskap utvecklades. 

Bemötande 

Inför detaljplanens granskningsskede:  

- stryks textavsnittet om exploateringsavtal, eftersom kommunen inte har för avsikt att 

teckna ett exploateringsavtal.  

- förtydligas att u-område inte per automatik innebär att rättighet bildas, utan att 

rättighet för ledningarna behöver bildas genom lantmäteriförrättning. 

- förtydligas sida 24 att servitut finns för fastigheten Ekeberga 1:14 sedan 1955 och att 

servitutet avses att fortsatt gälla. 

- förtydligas skälen till det enskilda huvudmannaskapet. 

Behov för gemensamhetsanläggning bedöms inte finnas sett till den planerade 

verksamheten/markanvändningen.  

Genomförandetiden för gällande detaljplan går ut 2024. Ny detaljplan kan antas och 

genomföras innan genomförandetiden har löpt ut om berörda fastighetsägare inte har något 

att invända. Framtagandet av ny detaljplan bedöms som nödvändigt för utvecklingen av 

befintlig verksamhet, vilket förtydligas i planbeskrivningen. 

 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över 

ovanstående remiss.  

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom 

nuvarande område genom att bland annat anlägga beachvolleybollplan, padelbanor, 

servicehus, restaurang och fler ställplatser för husbilar/husvagnar. 

Synpunkter 

Region Kronoberg ställer sig positiv till detaljplanens intentioner om att utveckla Kosta 

Lodge för att tillhandahålla en än bättre turismupplevelse som således kan bidra till en 

ökad besöksnäring i kommunen och länet.  

Region Kronoberg skulle dessutom uppmuntra Lessebo kommun till att angöra 

tillfredsställande gång- och cykelvägar som binder ihop Kosta Lodge med övriga 

samhället. Detta för att stimulera till ett hållbart resande och ökad trafiksäkerhet. 

Bemötande 

Noteras. 
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Länsstyrelsen  

LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER  

Länsstyrelsen är överlag positivt inställd till planförslaget. Det bör bidra till hållbar 

utveckling och miljömålet God bebyggd miljö utifrån sitt läge och utökning av befintlig 

verksamhet. Ett genomförande kan stärka orten Kosta ytterligare och innebär positiva 

fördelar för både invånare och besökare utifrån. Planförslaget ger ingen negativ 

påverkan på de överprövningsgrundande frågorna. Ytterligare förtydliganden kan dock 

behöva göras när det gäller plankartans reglering av buller och dagvatten, samt 

planområdets anslutning till kyrkogården.  

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Syftet är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom nuvarande 

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

norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.  

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING  

Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande översiktsplan från 2018 

som framtida bostäder med komplement (norra delen) samt befintlig detaljhandel 

(södra delen), där Kosta Lodge har sin verksamhet. Kommunen uppger att planförslaget 

till viss del avviker från översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att skälen för avvikelsen 

kan redovisas något tydligare i planbeskrivningen, i enlighet med PBL 4 kap 33§ p 5.2 .  

Gällande detaljplaner är från 1983 och 2014. För den del som ligger söder om väg 838 

finns idag ingen detaljplan.  

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen.  

PLANFÖRSLAGET/BEBYGGELSE  

Förutom befintliga bostäder i sydost och två mindre områden för transformatorstation 

och pumpstation utgörs så gott som hela planområdet av kvartersmark där 

användningen är NOHR1C, dvs. Friluftsliv och Camping, Tillfällig vistelse, Detaljhandel, 

Idrottsplats och Centrum. Högsta nockhöjd för hela området är 12 meter. För allmän 

plats regleras användning Natur som en smal remsa intill befintliga bostäder i norr och i 

väster och i anslutning till bostäderna inom planområdet i söder. Användning allmän 

plats Gata regleras för Stora vägen och väg 838 i söder, samt för befintlig infart till 

området. Länsstyrelsen uppmärksammar att det för det större ljusgröna 

kvartersområdet inte finns någon exploateringsgrad eller närmare angivelser var de 

olika användningsområdena ska placeras inom planområdet. De begränsningar som 

finns på plankartan utgörs endast av området för damm (n1) och att det finns en 

bestämmelse om att endast 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet får 

hårdgöras. Jämförelse kan här göras med nu gällande detaljplan där stora delar av 
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området är prickmarkerat - Marken får inte bebyggas. Det är bra att det klargörs i 

planbeskrivningen vad som ingår/tillåts inom respektive användning. Länsstyrelsen 

anser dock att det behöver vara tydligare reglerat på plankartan hur stor andel 

bebyggelsen är samt var de olika byggnaderna/anläggningarna är tänkta att placeras. 

Det behöver också framgå av detaljplanen att avstyckning inte får göras till fler 

fastigheter. Det är inte lämpligt att området framöver övergår till permanentbebyggelse.  

KULTURHISTORISKA VÄRDEN OCH GOD BEBYGGD MILJÖ 

Ekeberga sockencentrum är en del av glasbruket Kostas historia, då det inte var vanligt 

att anlägga ett bruk vid en kyrkby. Lessebo kommun bedömer att den planerade nya 

bebyggelsen inte står i konflikt med kulturmiljövärdena av kyrkan och dess närmiljö. Ny 

bebyggelse inom planområdet bedöms ligga väl avskilt från kulturmiljövärdena kring 

kyrkogården och dess närmiljö. Länsstyrelsen ser positivt på att Kostas bebyggelse och 

dess historia lyfts upp i planbeskrivningen. Det finns redogörelse för kulturhistoriska 

miljön på den aktuella platsen. I anslutning till kyrkogården, inom sydvästra del av 

fastigheten Ekeberga 1:16, finns idag ett hotell med tillhörande byggnader som 

uppfördes på 1940-talet och som sedan dess byggts till i omgångar. Hotellet är som 

mest två våningar hög. Den aktuella delen av planen uppges för användning för 

friluftsliv och camping, och byggnadshöjden sätts upp till 12 m samt med minst 20 

grader taklutning. Länsstyrelsen finner det dock oklart hur det planeras i direkt 

anslutning till kyrkogården där hotellet står idag. Detta behöver förtydligas. 

Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid 

estetisk utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads eller 

landskapsbild. Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och integrera dem i ny bebyggelse är 

en förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö.  

NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR  

Planområdet angränsar i öster till natur. Här finns stigar som ansluter till Kosta 

Friluftsområde med tre motionsspår i olika längder, varav elljusspår samt en 

handikappanpassadsträcka vid Iglagölen. Länsstyrelsen är positiv till detta. Befintlig skog 

kommer att avverkas i den norra delen. Kommunen bedömer dock att det inte ger 

skadlig påverkan på växt- och djurliv. Länsstyrelsen har inga synpunkter avseende 

skyddade naturvärden.  

TRAFIK OCH KOMMUNIKATION, BARNPERSPEKTIV 

Förutom den befintliga infarten till området planläggs inte för någon ytterligare infart. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen tar upp barnperspektivet genom att 

redovisa hur barn på ett säkert sätt kan tas sig från och till området gåendes eller med 

cykel. Barnkonventionen som har blivit lag har stor betydelse när detaljplaner ska tas 

fram. 
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BULLER 

Enligt PBL 4 kap. 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader i 

planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, 

innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. Länsstyrelsen 

tycker det är bra att kommunen använt sig av Naturvårdsverkets vägledning om buller 

från idrottsanläggningar i planeringen av var tennis- och padelbanor ska placeras, och 

att de bedömt dem som att de kan ge upphov till störningsframkallande ljud. 

Placeringen av banorna ska enligt planbeskrivningen vara minst 150 meter från 

bostadshus. Det är viktigt att detta avstånd hålls genom hela processen och vid 

genomförande av planen. Detta kan med fördel göras tydligare på plankartan. 

Länsstyrelsen bedömer att bullerredovisningen av trafikbuller är tillräcklig.  

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING 

Det är positivt att kommunen utrett dagvattenhanteringen i området och att öppna 

dagvattenlösningar föreslås. Länsstyrelsen anser dock att det finns lite frågetecken 

mellan PM:et och planbeskrivningen/plankartan.  

Nedan punkter skulle behöva förtydligas: 

 • I plankartan regleras att maximalt 30 % av marken får hårdgöras (b1). Plankartan 

saknar bestämmelser om exploateringsgrad, även om bestämmelse b1 indirekt reglerar 

detta. I området söder om vägen finns inga bestämmelser som begränsar byggrätten 

och/eller maximalt hårdgjord yta. I PM:et för dagvattenhantering anges att 50 % av 

planområdet bebyggs, vilket inte stämmer överens med bestämmelsen om ”högsta 

hårdgörningsgrad”.  

• PM dagvattenhantering har tagits fram där det anges att dagvattnet kan omhändertas i 

den grävda dammen/dammarna via svackdiken. Det framgår också att hänsyn behöver 

tas till lågpunkter inom planområdet där vatten kan bli stående. I plankartan finns inga 

ytor avsatta för svackdiken och det framgår inte tydligt av planbeskrivningen hur 

dagvattnet ska ledas till dammarna. Enligt PM:et sker avvattningen i två riktningar. I de 

norra delarna av planområdet sker avrinningen vidare norrut (till Inglagöl) och i de södra 

i riktning mot dammarna. I planbeskrivningen beskrivs dock endast hantering av 

dagvatten via dammarna.  

• Det finns ingen redovisning av lågpunkter inom planområdet eller bestämmelser som 

hanterar detta (exempelvis lägsta höjd för vilken byggnader kan placeras på). Enligt 

PM:et verkar det samlas vatten i planområdets centrala del som i illustrationen på sidan 

8 anges som ”våtmark”. I plankartan finns höjdlinjer redovisade men utan värden, vilket 

gör det svårt att tolka hur områdets topografi ser ut. Av PM:et framgår att dammarnas 

storlek bedöms vara tillräckliga för att omhänderta dagvatten, att dagvatten kan 

omhändertas lokalt och att infiltration är möjlig.  
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KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) Kommunen har i en 

undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966), kommit 

fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande 

miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed inte upprättats. Länsstyrelsen 

har inget att erinra mot omfattning och innehåll i undersökningen.  

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB)  

Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns det ingen förorenad mark inom 

planområdet. Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett 

om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 

upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML) Inga kända fornlämningar finns 

inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap. 

11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i samband med schaktning och 

liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.  

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR  

Enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL) RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP 

MILJÖBALKEN (MB) Planområdet ligger drygt 600 meter söder om en kulturmiljö av 

riksintresse, Kosta [G 32], som är länets äldsta sammanhållna glasbruksmiljö med 

bevarad struktur, bebyggelse och funktioner. Lessebo kommun bedömer att 

planförslaget inte har någon negativ påverkan på riksintresset, då det är stort avstånd 

till riksintresseområdet och att landskapsbilden/stadsbilden i centrala Kosta inte 

påverkas på ett påtagligt sätt. Länsstyrelsen vill påminna om att de geografiska 

gränserna för ett riksintresse inte ska ses som absoluta då även förändringar i 

anslutning till riksintresset kan komma att påverka riksintresset som helhet. 

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte innebär påtaglig skada på riksintressets 

värden.  

MELLANKOMMUNALA INTRESSEN  

Påverkas inte av planförslaget.  

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)  

Av planhandlingarna ska det framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB 

följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att kommun 

generellt sett har beaktat vattenfrågorna väl. Det är positivt att man tagit fram en 

separat PM för dagvattenhantering. Dagvatten från delar av planområdet leds via diken 

till Djupgöl. Länsstyrelsen vill här uppmärksamma kommunen om att Djupgöl ingår i 

vattenskyddsområde för Kosta dricksvattentäkt och att en bedömning bör göras av 

huruvida dagvatten från planområdet kan påverka skyddet av dricksvattentäkten. På 
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sidan 14 i planbeskrivningen står ”Generellt kan antas att en utökad verksamhet med 

fler uppställningsplatser innebär en ökad belastning av yt- och grundvattnet i form av 

föroreningar. Därför rekommenderas uppställningsplatserna att anslutas mot en 

oljeavskiljare. Visst behov av rening, t.ex. genom infiltrationsytor, dammarnas 

utformning och växtlighet i dammarna kan vara aktuellt för att förbättra dagvattnets 

kvalité innan det släpp vidare mot avrinningsområdets recipient.” Länsstyrelsen saknar 

dock här en särskild markerad plats på plankartan som säkerställer utrymme för 

dagvattenrening och fördröjning (förutom själva dammen). Det går vidare att läsa i 

planbeskrivningen att grundvattennivåerna i området bedöms vara höga samt att 

moränen i området är relativt tät. Detta kan försvåra möjligheten till infiltration av 

dagvatten och bör tas i beaktande vid planering av dagvattenhantering. 

Dagvattenhanteringen från planområdet måste säkerställas (både avseende kvalitet och 

flöde) för att förhindra en negativ påverkan på recipient. I delar av planområdet tillåts 

byggnation av hus med källare. Länsstyrelsen vill upplysa om att i fall det uppstår behov 

av bortledning av grundvatten, så är det en tillståndspliktig vattenverksamhet.  

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION  

Påverkas inte av planförslaget. Radon Länsstyrelsen är positiv till att kommunen i 

planbeskrivningen lyfter att det finns risk för förhöjt markradon och att nya byggnader 

ska byggas radonsäkert. 

Bemötande 

Inför detaljplanens granskningsskede: 

- förtydligas skälen till att avvika från angiven markanvändning i översiktsplanen. 

- anges för planområdets södra och sydvästra del en maximal tillåten nockhöjd på 12 

meter istället för byggnadshöjd. Med hänsyn till kulturmiljön kring kyrkan anges 

vidare att framtida byggnader på fastigheten Ekeberga 1:16 ska ha en minsta 

takvinkel om 20 grader. 

- utökas prickmarken längs med fastighetsgränserna något. 

- uppdateras grundkartan med beteckning av höjdlinjerna. 

Planförslaget har medvetet hållits flexibel då behovet och önskemål för verksamhetens 

utveckling kan förändras över tid. I plankartan anges en maximal tillåten 

hårdgörningsgrad om 30 procent av fastighetsarean inom användningsområdet. Denna 

planbestämmelse styr indirekt den sammantagna tillåtna byggnadsarean inom berört 

område.  

För kvartersmarken inom avsedd markområde för Kosta Lodges verksamhet anges N-

Friluftsliv och camping, O-Tillfällig vistelse, H-Detaljhandel, R1-Idrottsplats och C-Centrum. 

Detaljplanens syfte är inte att möjliggöra permanent boende för fastigheterna Ekeberga 

1:2, 2:16 och Kosta 2:117. Planbestämmelsen B-Bostäder anges endast för fastigheterna 

Ekeberga 1:5 och 1:14 som är privatägda och redan i dag nyttjas och är planlagda för 

permanentboende. 
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Buller:  

I dagsläget är byggnation av padelbanor bygglovsfria. Lessebo kommun har därför gjort ett 

förtydligande i plankartan genom efterföljande illustration inom vilket område 

rekommendationer enligt Naturvårdsverkets vägledning (2020-09-03) kan följas. Texten i 

planbeskrivningen sida 20 justeras under rubriken Detaljplanens konsekvenser från 150 

meter till 100 meter för att bättre stämma överens med Naturvårdsverkets vägledning.  

 

Dagvatten: 

Inför detaljplanens granskningsskede kompletteras plankartan med en 6 meter bred remsa, 

längs planområdets östra gräns, som inte tillåts att bebyggas. Inom detta område avses det 

att möjliggöra ett avskärande dike. Remsan breddas i höjd med utsläppspunkten för 

avrinningsområdet i norr, för att garantera att utrymme ska finnas för en yta för framtida 

rening av dagvatten. Se dagvatten PM. 

Hantering av dagvatten kommer att baseras på hur byggnaderna förläggs och hur marken 

terrasseras.  

Detaljplanen anger för stora delar av planområdet planbestämmelsen b2 Källare får inte 

finnas. 

Dagvatten PM:et förtydligas och detaljplanehandlingarna uppdateras vid behov avseende 

dagvattenfrågorna inför detaljplanens granskningsskede. Bl.a. kompletteras dagvatten PM:et 

med: 

o information om eventuellt inlåsta lågpunkter. 

o förslag till rinnvägar och förslag till placering av oljeavskiljare eller ytor med liknande 

funktion. 

o beräkning av förväntad avrinning söder respektive norrut. 

o behov av fördröjningskapacitet i dammarna vid starka skyfall. 
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Vidare förtydligas dagvatten PM:et avseende högsta tillåtna hårdgörningsgraden, så att 

beräkningarna i dagvatten PM:et lättare kan jämföras med angiven planbestämmelse om 

maximal hårdgörningsgrad. 

 

Stora vägen 11 

Synpunkter på föreslagen detaljplan: Kosta 2:117. Detaljplanen föreslår att områdets 

norra del ska användas till naturområdet och friluftsliv och camping. Detta 

överensstämmer inte med översiktsplanen från 2018 där det står att ytan ska nyttjas till 

“framtida bostäder med komplement”. Ur ett boendeperspektiv är det, i motsats till vad 

som står beskrivet planbeskrivningen, inte väl överensstämmande att istället upplåta 

marken till camping. Det kan inte anses likvärdigt med permanent bofasta grannar och 

turistverksamhet. Det skulle innebära ett annat klientel där man kan befara att 

korttidsbesökare inte upprätthåller samma grad av ordning och ro som någon som äger 

sin fastighet. I den södra delen av Kosta finns idag en sammanhållen gatubild med 

bostäder längs med Stora vägen från kyrkan i söder in till samhällets centrum. 

Föreslagen detaljplan skulle frångå detta och det är enligt min mening önskvärt att 

bevara möjligheten till privatbostäder längs hela Stora vägen. Redan idag så är det en 

inte försumbar gångtrafik mellan ställ-platserna och samhällets centrala delar via den 

östra delen av Gamla kyrkvägen. Om den föreslagna planen skulle realiseras så känner 

jag en oro för att denna trafik skulle öka markant samt utökas både norrut mot Östra 

vägen och västerut ungefär mitt emot fastigheterna Stora vägen 11 och 13. Då de 

nuvarande stugorna och ställ-platserna anlades så togs ingen eller lite hänsyn till den 

tidigare mycket använda och uppskattade promenadslingan “gamla elljusspåret”. Många 

Kostabor, motionärer och hundägare främst, använde dessa stigar dagligen. Den är nu 

totalt avklippt och vill man ta det hållet får man passera tätt på stugorna. Därför 

uppmuntrar jag kommunen att denna gång se till Kostabornas intresse och måna om 

åtkomsten till elljusspåret. Därför bör inga kommunikationsstråk, varken under byggtid 

eller i driftsskede, etableras från det nya campingområdets norra del till varken Östra 

vägen eller Stora vägen. Även om det självklart är trevligt med mer liv och rörelse i 

samhället så är det ur mitt perspektiv inte en enbart positiv utveckling att få en 

campingplats som närmaste granne. Jag hoppas att framtida utvecklingsplan kan göras 

med samhällets invånares intressen i åtanke. Jag yrkar på att marken markerad i rött på 

nästa sida fortsatt planläggs som tomtmark för enfamiljsbostäder. Jag yrkar på att alla 

träd och natur inom markerat område lämnas orörd i sin helhet både under 

anläggningstiden för utbyggnad av Lodgen och när det driftsätts. Jag yrkar på att inga 

ankomstvägar för byggmaterial eller maskiner ska anläggas mot Stora vägen eller Östra 

vägen under byggtiden. Jag yrkar på att inga gång- eller cykelvägar genom skogen 

etableras mot varken Stora vägen eller östra vägen.  
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Bemötande 

Textstycket avseende att nu aktuellt detaljplaneförslag avviker från föreslagen markanvänd-

ning i översiktsplanen från 2018 förtydligas inför detaljplanens granskningsskede. 

Med hänsyn till befintliga boende i direkt anslutning till Kosta Lodges verksamhetsområde 

breddas naturremsan inför detaljplanens granskningsskede med ytterligare cirka 10 meter till 

en bredd om cirka 25 meter, där så är möjligt utan att minska idag befintlig yta för 

uppställning av husbilar.  På så vis ökas respektavståndet till befintliga boenden i möjligaste 

mån. Rött markerat område planeras dock inte för permanentbostäder. 

Instämmer, det är önskvärt att driftvägar etc under byggnationstiden anläggs med så lite 

intrång som möjligt för de boende. Dock inget som kommer att styras genom detaljplanen. 

Instämmer, det är önskvärt att de boende i närområdet även i framtiden enkelt kommer att 

kunna ta sig till motionsspåret. Inför detaljplanens granskningsskede har plankartan justerats 

på då vis att områden med planbestämmelsen NATUR angränsar till anslutningsstigen.   

Pilarna i efterföljande kartbild visar befintliga anslutningspunkter till motionsslingan/an-

slutningsstigen som kan vara ett alternativ till att korsa Kosta Lodges verksamhetsområde. 

Kultur- och Fritidsavdelningen föreslås att se över dessa platser. Troligen kan tillgängligheten 

här ökas genom tämligen enkla åtgärder. Vidare föreslås Kultur- och Fritidsavdelningen att ta 

upp en dialog med markägaren öster om detaljplaneområdet för att verka för en ny 

sträckning av anslutningsstigen så att den åter bildar en ”rundslinga”. 

Det sistnämna är dock inget som kommer att regleras närmare i detaljplanekartan. 

370



14(18) 

Dnr: SBN 2021-09 

 

 

Kartunderlag: Lessebo kommun. 

Östra vägen 2, fastigheten Kosta 327 

Jag har synpunkter på att naturområdet bara är 15 meter i norra delen av området. Jag 

anser att naturområdet ska utökas till 30 meter, samt att det står inskrivet att träden i 

norra delen bevaras mot idag befintlig bebyggelse.  

I förslaget till ny detaljplan för Kosta Lodge har ett område om 15 meter avsatts med 

användningen Natur mot kringliggande bostadsbebyggelse, för att avskärma denna från 

den planerade turistverksamheten.  

I den norra delen av planområdet finns en befintlig ledningsgata som gör att avståndet 

från bostadsbebyggelsen till skogskanten i nuläget är ca 20 meter. Detta innebär att det 

saknas en befintlig skyddande skogsridå inom området som föreslås med användningen 

Natur. För att uppnå planens intention med Naturområdet föreslås därför det avsatta 

området med användningen Natur utökas till 30 meter i planområdets norra del. I övrigt 

har vi ingen erinran mot planförslaget. 
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Bemötande 

Noteras. Se föregående svar.  

Verksamhetsutövarens intention är att naturremsan ska garantera att ett visst ”respekt-

avstånd” hålls mellan planerad verksamhet och angränsande bebyggelse. Avsikten är att 

skapa utrymme och möjlighet till att bevara befintlig vegetation eller plantera en ny träd- och 

buskridå längs fastighetsgränsen. Även anläggning av en mindre trädbevuxen vall kan vara 

aktuell. Något som bör ske i dialog med berörda fastighetsägare, dock inget som avses att 

regleras i detaljplanekartan utöver planbestämmelsen Natur. 

 

Fasigheten Ekeberga 2:1 

Jag bor på fastigheten Ekeberga 2:1 och är naturligtvis emot det planerade projektet och 

bebyggelse på del av fastigheten Kosta 2:117. Jag har bosatt mig här för ett lugnt 

område och jag vill ha kvar den lilla skogen som finns kvar. Fler verksamheter innebär 

att trafiken kommer att öka på omkringliggande vägar och för min del så innebär det 

ökad buller/ljudnivå samt ökad rörelse av människor i min direkta närhet. 

Bemötande 

Noteras. 

 

Fastigheten Ekeberga 1:10 

Jag är emot bebyggelse på 2:117 och mer på min sida av tomt 1:16. Kollade på Lessebo.se 

om vad dom har tänkt. Jag har även inte fått någon information angående nuvarande 

ställplatser som finns på 1:16. Hade jag vetat om det skulle dom fått bygga ett högt 

plank så att dom inte syns från mitt vardagsrumsfönster. Planket behöver vara ca 6-8 m 

högt. Har även pratat med grannen närmast som är även hon emot bebyggelsen. Vi vill 

ha kvar den lilla skogen som finns kvar. Det har blivit för mycket bebyggelse för har 

pratat med kommunen angående skogen som var bakom mitt att det aldrig skulle 

bebyggas. Jag och min avlidna sambo gick med på planen om stugorna och dammen 

men inget mer. Sen helt plötsligt började dom fixa till planen som enligt tidigare 

ritningar skulle bli gästparkering. Tänkte inte mer på det förrän i somras att dom 

började bygga trädäck och lägga ut. Trodde det var till stugorna men sen fick jag 

information om det var trädäck till husbilar. Ringde kommunen men inget hände. Så jag 

kommer att kräva att ett staket byggs bakom mitt och upp på sidan mot Stora vägen så 

när jag sitter inne vid matbordet eller ute på terrassen att jag inte ser 

husbilsparkeringen eller får dom flytta den och plantera skog igen där parkeringen är. 

Bemötande 

Se tidigare svar. Naturremsan framför er fastighet breddas i möjligaste mån fram till 

befintliga elanordningar längs med uppställningsplatserna.  
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Villaägarna Kronoberg 

Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad detaljplan och 

framhåller i yttrande följande: Syftet är att utveckla turistverksamheten för Kosta Lodge 

och detta bedöms inte påverka omgivningen i någon större mån. Det är bra att 

fastigheterna inom planområdet är anslutna till fibernät och till kommunala 

fjärrvärmenätet samt till det kommunala VA-nätet. Viktigt att vegetationsskikt återskapas 

som avskärmning mot befintlig bebyggelse. Planförslaget bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan. Viktigt att följa upp så att belysningen inom området inte stör 

omkringliggande bostäder och buller från padelbanor inte överskrider acceptabel nivå. 

Bemötande 

Noteras. 

 

Skogsstyrelsen 

Vi har beretts möjlighet att yttra oss i rubricerat ärende. Skogsstyrelsen har inga 

synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare information att 

tillföra som har bäring på detta. Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till 

uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska 

målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken 

gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL). Vidare ingår bland 

våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och 

hushållning med naturresurser. 

Bemötande 

Noteras. 

 

Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet.  

Planområdet sträcker sig över delar av väg 838. Vägen har ÅDT 1180 väster om 

korsningen v 838/ Stora vägen och 440 öster om korsningen (mätår 2015). Det kan vara 

acceptabelt att inkludera vägområdet (körbana, dike och slänt) i planområdet, dock 

anser Trafikverket att ytan för mark som inte får bebyggas behöver justeras. I det 

sydvästra hörnet av planområdets norra del förefaller gränsen ligga närmare än vad 

Trafikverket kan acceptera. På grund av att väg 838 svänger men användningsgränsen 

av den södra delen är rakt dragen, ligger vissa delar av det södra området för nära 

vägområdet. Trafikverket anser även att det är olämpligt att kunna placera byggnader 

eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten så nära vägen 

som plankartan tillåter. Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med 

prickmark motsvarande det byggnadsfria avståndets utbredning, oavsett befintlig 

bebyggelse. 

373



17(18) 

Dnr: SBN 2021-09 

 

Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 838. 

Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. Av planbeskrivningen 

framgår inte beräknad trafikökning till följd av planförslaget. Den planerade 

användningen av planområdet torde bidra med en inte obetydande trafikalstring. Ökad 

trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, i 

synnerhet i närliggande anslutningar till väg 838. För att Trafikverket ska kunna ta 

ställning till hur våra anläggningar påverkas av planförslaget måste kommunen beskriva 

beräknad trafikalstring. Av beskrivningen ska framgå om planförslaget påverkar det 

omgivande vägnätet och om åtgärder kan komma att krävas.  

För åtgärder som rör statliga anläggningar ska krav och råd enligt VGU följas. Behov av 

åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen ska 

bekostas av kommunen/exploatören. I plankartan saknas utfartsförbud mot väg 838. 

Trafikverket godkänner inte att nya anslutningar anläggs till väg 838 och kräver därför 

att plankartan förses med utfartsförbud utmed väg 838, med undantag för befintliga 

anslutningar. Trafikverket ställer sig frågande till planerad utveckling söder om väg 838. 

Ett sammanhållet område på norra sidan skulle ur Trafikverkets perspektiv minska 

risken för olyckor avsevärt, samt öka tillgängligheten för besökare av området. Gång- 

och cykeltrafik: Trafikverket ser positivt på kommunens uttalade ambition att koppla det 

nya området till befintliga gång- och cykelvägar och att barnens möjligheter att säkert ta 

sig till och från området norr om v 838 tas upp i planbeskrivningen.  

Sikt/ Vegetation: Av plankartan framgår att träd/växtlighet finns inom planområdet. Träd 

och andra siktskymmande föremål ska placeras så att kravet på fri sikt uppfylls i 

anslutningarna till allmän väg. 

Bemötande 

- Plankartan justeras och kompletteras med prickmark enligt Trafikverkets önskemål, 

dvs – 12 meter från befintlig körbanekant för såväl väg 838 som 938. 

- Dammarnas utlopp kommer inte att ledas till Trafikverkets diken utan till befintlig 

kulvert söderut under vägen. 

- Inför detaljplanens granskningsskede har den förväntade trafikökningen från och till 

området uppskattats. Stöd vid denna uppskattning har tagits i jämförelse till statistik 

över antalet besökare på Kosta Lodge vid full beläggning under högsäsong (juli 

månad) i relation till antal planerade nya ställplatser och campingstugor. Åtgärder 

bedöms inte krävas på det omkringliggande vägnätet med anledning av nu aktuellt 

detaljplaneförslag. 

- Instämmer fler in-/utfarter till väg 838 är av trafiksäkerhetsskäl inte önskvärt. 

Utfartsförbudet längs med fastigheten Ekeberga 1:2s norra gräns förlängs mot väg 

838. Inga nya in-/utfarter planeras i dagsläget, dock läggs inte utfartsförbud längs 

hela sträckan för att möjliggöra en sidoförskjutning av befintlig in-/utfart längs med 

fastigheten Ekeberga 1:2s norra gräns i framtiden. 
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- Fastigheten Ekeberga 1:2 nyttjas idag för tillfällig vistelse för säsonganställda samt 

latrintömning. Kosta Lodge önskar att genom detaljplaneläggning skapa möjligheten 

till en utveckling av sin fastighet söder om väg 838.  

- Noteras, det är respektive fastighetsägares ansvar att åtgärda eventuellt skymmande 

vegetation. Lessebo kommun kommer titta på det på plats, och vid behov ålägga 

berörda fastighetsägare att åtgärda det.   

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16, Kosta Lodge 

Kosta samhälle  

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning 

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

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

denna checklista måste omvärderas.  

Planens syfte:  

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom nuvarande 
område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 och för ett område norr om befintlig 
verksamhet på fastigheten Kosta 2:117. Den utveckling som planeras är äventyrsgolfbana, 
cykelbana, beachvollybollplan, padelbanor, ställplatser för husbilar/husvagnar, stugor, servicehus 
och restaurang. Området planläggs för hotell, camping, handel och idrottsaktiviteter. Ny infart 
planeras i den västra delen av planområdet. Befintlig damm planeras att fördjupas. 

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad markanvändning?  X  En del av skogsmarken i norra delen av 

området (bostäder i gällande plan) planeras 

för ställplatser för husbilar/husvagnar. I 

södra delen planeras för idrottsaktiviteter, 

restaurang och fler stugor på mark som i 

huvudsak är natur i gällande plan. 

Ökad exploatering?  X   

Behov av följdinvesteringar?   X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X  

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  
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Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3–4 kap MB  X Området ligger inom riksintresseområde för 

totalförsvaret enligt 3 kap 9 §. Området är 

Kosta skjutfält – TM0028. Den del som berör 

planområdet är ett Öppet område av 

betydelse, Lågflygningsområde med 

påverkansområde. Ett geografiskt avgränsat 
område med krav på hinderfrihet för att 
kunna garantera säker lågflygning.  
Ett genomförande av planförslaget bedöms 
inte ha någon negativ inverkan på 
riksintresset eftersom några höga objekt 
som exempelvis vindkraftverk inte planeras 
inom planområdet.  
 

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X  

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

 X  

Strandskydd, vattendrag  X   

Jordbruksmark  X  

Öp/föp/Dp X  Två gällande detaljplaner berörs. I norra 
delen anger gällande detaljplan bostäder 
och i södra delen anger gällande detaljplan 
stugby och hotellverksamhet samt natur.  

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

X  Fördjupning av befintlig damm är vatten-

verksamhet enligt miljöbalken och 

anmälan/tillstånd krävs. 
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Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark  X  Mark för bostäder (skog i nuläget) och 

natur/stugby/hotell planläggs för hotell, 

camping, handel och idrottsaktiviteter.  

Luft och klimat  X  Avverkning av skog och hårdgörning av mark 

påverkar mikroklimatet inom området. 

Hårdgörning av mark bör minimeras och 

naturmark sparas i så stor utsträckning som 

möjligt.  

Vatten  X  Hårdgörning av mark och dagvattenhantering 

kan eventuellt påverka ytvattenavrinning och 

grundvattennivån inom området. Bör utredas. 

Vegetation  X  Vegetationen kommer att minska inom 

området då naturmark exploateras. 

Vegetation bör sparas i så stor utsträckning 

som möjligt. 

Djurliv  X  Djurlivet påverkas i det skogsområde som 

berörs. Djuren kan söka sig till skogsområde 

öster om planområdet. Vid infarten till 

området (Ekeberga, Kosta) finns observerade 

fåglar rapporterade till SLU:s Artdatabank för 

9–11 april 2019 (sökning för åren 2000–2021). 

Följande fåglar har observerats: ringduva, 

skata, kaja, talgoxe, nötväcka, koltrast, 

rödvingetrast (nära hotad, NT), rödhake, 

bofink, grönfink (starkt hotad, EN), steglits.  

Landskapsbild/stadsbild  X   

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

X  Eventuellt påverkan från dagvattenavrinning. 

Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap MB) 

eller andra riktvärden?  

 X  

Behöver åtgärder vidtas för 

att hantera dagvatten? 

X   

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

X  Hårdgörning av ytor medför ökad ytvatten-

avrinning och kan eventuellt påverka grund-

vattennivån, mängden ytvatten inom området 

eller ytavrinningen från området.  
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Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X  

Buller  X  Padelbanor och andra idrottsaktiviteter 

orsakar buller. Vägledning gällande lämpliga 

avstånd vid olika intensitet finns från Natur-

vårdsverket (2020-09-23).   

Ljus & lukt X  Belysning inom området kan behöva anpassas 

för att inte störa omkringliggande bostäder. 

Säkerhet (innebär planens 

genomförande risker som 

explosion, brand, strålning, 

farligt gods etc?)  

 X Samråd med brandkåren/bygglovhand-

läggare bör ske vad gäller vilket avstånd som 

är lämpligt mellan de enskilda ställplatserna 

samt krav på räddningsvägar med hänsyn till 

brandsäkerheten inom området.  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & vattenanvändning  X  Påverkan på grund av att ett naturområde 

med skog exploateras och genom att dag-

vatten uppstår vid hårdgörning av mark. 

Naturresurser  X  Påverkan på grund av att ett naturområde 

med skog exploateras. 

Transportrörelser X  En utökning av turistverksamhet kan medföra 

fler turister till området och därmed fler 

fordonsrörelser.  

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

X  En positiv förändring genom att den 

planerade verksamheten medför ökad 

möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter 

inom området. 

Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

X  En utökning av turistverksamhet kan medföra 

fler turister till området och därmed fler 

fordonsrörelser.  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X  

Parkeringsmöjligheter  X Den utökade turistverksamheten inom 

planområdet inkluderar fler parkeringsplatser 

som avses täcka verksamhetens behov. 
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Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

X  En utökning av turistverksamhet kan 

medföra fler turister till området och därmed 

fler fordonsrörelser vilket kan medföra ökade 

utsläpp av klimatgaser.  

2. Frisk luft   X  

3. Bara naturlig försurning  X  Avverkning av skog har en försurande effekt 

på markvattnet. 

4. Skyddande ozonskikt   X  

5. Säker strålmiljö   X  

6. Ingen övergödning  X  Avverkning av skog har en gödande effekt 

på markvattnet. 

7. God bebyggd miljö  X  Den planerade förändringen kan ha en 

positiv effekt på arbetstillfällen i Kosta 

genom att turistverksamheten gynnas. I 

förlängningen påverkas underlaget för 

service positivt vilket är positivt för 

boendemiljön. 

8. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X En grundvattenförekomst och skyddsområde 

för vattentäkt finns öster om planområdet. 

Avståndet (kortaste avstånd är 450 meter 

mellan gällande plangräns och vatten-

skyddsområdet) bedöms vara tillräckligt stort 

för att inte påverkan ska ske. 

9. Myllrande våtmarker   X Det finns inga kända våtmarksområden inom 

området. 

10. Levande skogar  X  Ett skogsområde med produktionsskog 

berörs av exploatering. 

11. Ett rikt odlingslandskap   X  

12. Ett rikt växt- och djurliv X  Växt- och djurlivet i det berörda skogs-

området påverkas.  
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Social hållbarhet  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Barnperspektivet: 

 

Kommer beslutet att 

beröra barn och ungdomar 

nu eller i framtiden? 

 

Innebär beslutet att det 

stridet mot någon av 

artiklarna i FN:s 

barnkonvention? 

 

Har barn och ungdomar 

fått uttrycka sin mening? 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Påverkan bedöms som positiv genom att det 

tillkommer möjliga fritidsaktiviteter inom 

området. 

Se ovan. 

Trygghet/oro  X  

Jämställdhet  X  

Tillgänglighet   X  

Arbetstillfällen X   

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen 

inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Det finns inga 

fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden med som 

av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden som berörs.  

 

 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljö-

påverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

2021-03-03 

Catarina Lund, Vatten- och Samhällsteknik 

Miljökonsult 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Lessebo kommun 

381



   

2021-08-27 
 
PM dagvattenhantering Kosta 2:117, Ekeberga 1:16 & 1:2 

 

 1 
  

PM 

Lessebo kommun 

Dagvattenhantering Kosta 2:117 och 

Ekeberga 1:16 m.fl., Kosta Lodge 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden i 

Lessebo kommun upprättat en detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117, Ekeberga 

1:16 och 1:2. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turist-

verksamhet inom nuvarande område för verksamheten på fastigheterna Ekeberga 

1:16, för ett område norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117 

samt söder på Ekeberga 1:2. 

I samband med detaljplanen har en utredning av dagvattnet genomförts vilket 

resulterat till detta PM. Utredningen syftar till att beskriva dagens 

dagvattensituation, förändringar i dagvattenflödet då området exploateras 

ytterligare samt förslag på framtida dagvattenhantering inom området. 
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2 

1.2. Orientering 

Planområdet är beläget i den södra delen av Kosta samhälle och angränsar till 

öster av skog och söder av åkermark och naturmark. Väg 838 går genom 

planområdets södra del medan väg G938 angränsar i västra delen. I norr och 

väster angränsar planområdet mot Kosta samhälle. Planområdet omfattar ca 

13,7 ha, se figur 1. 

 
Figur 1 Flygfoto över planområde (röd linje) inkl fastighetsgränser. Urklipp ur 

lantmäteriets kartmaterial ”Min karta”, hämtad 2021-03-09. 
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2. Befintliga förhållanden 

2.1. Befintlig markanvändning 

Planområdet är idag uppdelat på flera fastigheter, se figur 1.  

Kosta 2:117 består nästan uteslutande av skog. Genom skogsområdet i nord/syd-

gående riktning ligger en teleledning som enligt utsago är handgräven och varierar 

mellan 0,3 – 0,6 meter under markytan. Teleledningen fortsätter neråt in på 

fastighet Ekeberg 1:16. 

Ekeberg 1:16 ägs idag av Kosta Lodge som bedriver en turistverksamhet på 

fastigheten. Fastigheten är idag bebyggd med flertalet byggnader där restaurang 

och servicecenter bedrivs inkl. ett poolområde. Området har idag tre dammar i 

varierande storlek med möjlighet till fiske i den största. Runt den största dammen 

finns 28 uppställningsplatser för husvagnar/ husbilar på den västra sidan och 

tretton stugor på den östra, se figur 2. Stugornas takvatten avleds med takrännor 

och vidare ut på marken för infiltration. Vägarna på området samt 

uppställningsplatserna är grusade. Dammarna har anslutning till en kommunal 

dagvattenledning som leds under väg G838. Ledningen under vägen är 600 BTG 

med en lutning på ca 8,5 promille. Ledningen tros avslutas nedanför fastighet 

Ekeberg 1:2 och mynna ut i dike. 

 
Figur 2. Befintliga stugor, vy mot dammar  
 

 
Figur 3. Befintlig stuga söder om väg 838. 
 

På Ekeberg 1:2, söder om väg G838, finns elva mindre stugor samt en station för 

latrintömning. Stugornas takvatten avleds med takrännor och vidare ut på marken 

för infiltration. Vägar inom fastigheten är grusade och fastigheten består till 

största delen av naturmark och öppna ytor. 
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2.2. Markförhållanden 

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), består 
jordarten i området främst av sandig morän. I den nordöstra delen av  
Ekeberga 1:16 finns ett större område med kärrtorv, se figur 4.  
Enligt en geoteknisk besiktning av WSP 2014-03-03 inom gällande 
detaljplanområde från 2014 beskrivs jorden i området bestå av ca 0,2 – 0,5 m 
mullhaltig yt-jord och organisk jord. Denna jord vilar på sandig morän/siltig 
sandig morän. Moränen har ett stort innehåll av block och sten. I den norra delen 
anges området bestå av 0,3 – 1,0 meter organisk jord som vilar på morän. Enligt 
SGU uppskattas jorddjupet vara lägst i den norra delen och större i söder, med 
jorddjup mellan 3 – 5 meter respektive 5–10 meter. Berg i dagen påträffas på 
fastigheten Kosta 2:117. 
 

 
Figur 4. Jordartskarta inkl. höjdskuggning och fastighetsgränser.  

Blå yta – morän, brun/ prickad yta – kärrtorv, röd yta – berg i dagen.  
Urklipp ur SGU geokarta, hämtad 2021-03-05. 
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2.3. Hydrologi och avrinningsområden 

Avrinningsområde 

Planområdet tillhör huvudavrinningsområde Lyckebyån och delas med 

delavrinningsområden Inloppet i Djupgöl och Utloppet av Djupgöl. 

Avrinningsområdet definieras utifrån topografiska samt tekniska barriärer, såsom 

dagvattenledningar och diken. Avgränsning av avrinnande område antas ske vid 

väg G938 (Stora vägen) samt G838. Planområdet avvattnas idag åt två håll där 

fastigheten Kosta 2:117 samt de norra delarna av Ekeberg 1:16 avvattnas åt norr 

till Iglagöl via ett grävt dike medan resterande delar av Ekeberg 1:16 samt Ekeberg 

1:2 avvattnas via dike söderut till Stampasjön, se figur 5. Topografin bidrar även 

till att ett visst tillflöde från naturmarken öster om fastigheten Ekeberg 1:16 

(Dåvedshult 1:1) samt intilliggande fastigheter (Ekeberg 1:14 och 1:5) avvattnas 

via planområdet.  

Skogsmarken väster om planområdet, Dåvedstorp i figur 5, faller mot 

planområdet och avskärmande dike kan behövas beroende på hur framtida 

exploatering sker. 

 

Figur 5. Schematisk illustration över vattnets rinnväg. Röd linje – ytavrinning. Grön linje –

dagvattenledning. Blå linje – diken/ avvattningsstråk. Pil – vattnets riktning. Tolkad DP-gräns i 
grönt. 
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I figur 6 redovisas hur avrinningen beter sig i området, figuren är hämtad från 
Scalgo Live1. Avrinningsområde uppskattas till ca 5,5 ha i norr och presenteras 
med gult raster samt ca 21,8 ha i söder som presenteras med blått raster. 
Avrinningsområdets totala area är i dagsläget ca 27,3 ha. 
 

 
Figur 6. Avrinningsområden och vattenansamlingar. Gult område – norra avrinning. Blått & 

grönt område – södra avrinning. Inringat område – blötområde, leds vidare ner mot dammar. 
Urklipp ur Scalgo Live, hämtad 2021-03-09. Ca 20 mm regn. 

  

 

1 Scalgo Live är en plattform som, med hjälp av Lantmäteriets kartdatabas används för att 
genomföra scenarion där vattnets beteende över topografin kan studeras. 
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Uppdelningen på ytor över området presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1 – Uppdelning av areor över avrinningsområden. Innan exploatering. 

Typ av yta Avrinningsområde norr 
(ha) 

Avrinningsområde söder 
(ha) 

Skog 4,36 15,0 

Öppen mark 0,82 4,23 

Åkermark - 0,20 

Vägar 0,060 0,94 

Byggnader 0,044 0,39 

Övrig exploatering - 0,43 

Öppet vatten - 0,61 

TOTAL 5,50 21,80 

 
I det södra delavrinningsområdet finns ett blötare område där dagvatten samlas 
innan det rinner vidare ner mot dammarna i dike. Området är inringar och visas 
med ljusblått raster i figur 6Området stämmer väl överens med det område med 
kärrtorv som SGU redovisar.  
 
Grundvatten 

I den geotekniska besiktning som utfördes av WSP 2014-03-03 beskrivs 
grundvattenförhållandena inom gällande detaljplaneområde 2014. 
Grundvattennivån har mätts i utförda provgropar och ligger på nivån ca +224,5 – 
+225 m.ö.h. motsvarande ca 0,2 m under markytan.  
 
I hela området har ytvatten även observerats i rotvältor och i hjulspår på ett djup 
ca 0,1–0,2 m under markytan.  
 
Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd. Vid framtida projektering 
bör därför antas att grundvattenytan ibland kan ligga i nivå med markytan och 
ibland kan ligga lägre än här redovisade nivåer.  
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2.4. Recipienter 

Recipienterna omfattas av miljökvalitetsnormer och vattenskyddsområden. 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.  

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

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

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

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

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och 

kemisk status skulle nås 2027. 

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 

respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan och exploatering 

av naturmark. Aktuellt planområde berörs inte direkt av några vattenförekomster. 

Informationen nedan är hämtad ur Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

databas (2021) och beskriver de vattenförekomster som tas upp av VISS 

nedströms avrinnings-området fram till första recipient.  

Motivering av statusklassningar samt åtgärdsförslag finns att läsa i VISS databas. 

Iglagöl  

Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån men 

saknar i dagsläget en statusklassning. 

Stampasjön 

Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån men 

saknar i dagsläget en statusklassning. Lyckebyån går genom Stampasjön. 

Djupgöl (SE630069-147647)  

Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån och är 

ca 9 ha stor. Djupgöl ingår i vattenskyddsområdet för Kosta, upprättat 1992 och 

och är en dricksvattenförekomst. Lagar och föreskrifter gällande 

vattenskyddsområde och dricksvattenförekomst finns att läsa i VISS databas. 

Statusklassning: 

Ekologisk status Måttlig 

Kemisk status Uppnår ej god 

Tillkomst/härör Naturlig 
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Lyckebyån (SE630298-147711) 

Lyckebyån ligger i Lyckebyåns avrinningsområde som med sina ca 810 km2 har 14 

vattendrag utpekade som vattenförekomster inom avrinningsområdet enligt 

Vattenförvaltningen. Sträckan från planområdet till Lyckebyån är ca 6 km lång 

och rinner genom torv och sandig/grusig morän men inslag av sträckor med 

större sten förekommer. Lyckebyån rinner i sin tur mot havet. 

Statusklassning: 

Ekologisk status Måttlig 

Kemisk status Uppnår ej god 

Tillkomst/härör Naturlig 

 
Den sammanvägda ekologiska statusen klassas till måttlig med avseende på fisk 

och hydromorfologi. Den kemiska statusen uppnår ej god då bromerade 

difenyleter, bly och byföreningar, kadmium och kadmiumföroreningar samt 

kvicksilver överskrider gränsvärden. Gränsvärdena för PBDE och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och 

kustvatten. Den hydromorfologiska statusen påverkas inte av exploateringen. Den 

ekologiska statusen kan påverkas negativt vid stort tillskott av partiklar. Den 

kemiska statusen kan påverkas negativt vid plötsliga pulser av förorenat vatten 

eller kontinuerligt hög belastning.  

Det är viktigt att dagvatten från planerad exploatering hanteras så att föroreningar 

inte riskerar Lyckebyån som vattentäkt eller grundvattenförekomsten. Med tanken 

på de stora avstånden och att avrinning sker via diken är risken för påverkan låg.  

3. Förändrad markanvändning 

I och med genomförandet av förnyad detaljplan förändras markanvändningen.  

Det i sin tur leder till att dagvattenförhållandena ändras. I detta kapitel beskrivs 

ändringar. 

3.1. Förutsättningar och antaganden 

Kosta Lodge planerar att utveckla sin verksamhet inom planområdet.  

Området planeras få en ny minigolfbana, ytterligare 36 uppställplatser för 

husvagn/ husbil, ytterligare 10 – 15 stugor runt de södra dammarna (sydöstra 

delen av Ekeberg 1:16), banor för beachvolleyboll och paddelbanor (utomhus), ny 

restaurang samt två tekniska cykelbanor. Därtill planeras att den nordligaste 

dammen grävs ut ytterligare. 

Samtliga nya vägar antas vara grusade samt att stugor fortsättningsvis utformas 

med en takyta på ca 120 kvm där vattnet avvattnas direkt i mark.  
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Uppställningsplatser utformas med grusad yta och tralldäck på ca 20 kvm enligt 

tidigare. Ytorna redovisas i tabell 2. Vidare har hänsyn tagits till detaljplanens 

föreskrifter gällande hårdgörandegrad av området. 

Tabell 2 – Uppdelning av areor över avrinningsområden. Efter exploatering. 

Typ av yta Avrinningsområde norr 
(ha) 

Avrinningsområde söder 
(ha) 

Skogsmark/naturområde 3,14 9,69 

Verksamhetsytor 1,95 6,98 

Befintliga villaområden 0,35 1,65 

Grusytor - 0,82 

Byggnader - 1,01 

Vägar 0,060 0,94 

Öppet vatten - 0,61 

TOTAL 5,50 21,80 

 

3.2. VA-policy 

Lessebo Kommun utgår ifrån dokumentet ”Allmänna bestämmelser för brukande 

av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län” 

gällande drän- och dagvattenhantering. Dokumentet finns att läsa i sin helhet 

under styrande dokument på Lessebo kommuns hemsida. Nedan följer utvalda 

stycken ur dokumentet som anses gällande för utredningen till detta PM. 

• ”… Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är 

avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl 

skriftligen medgivit undantag…” 

• ”… Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller 

konstruktion till exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande 

grundvatten…” 

• ”… Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från 

fastighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på 

annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt 

omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära en 

sådan fördel…” 

• ”… Dag- och dränvatten som tillförs allmän avloppsanläggning ska hålla 

sådan kvalitet att huvudmannen kan uppfylla sina skyldigheter enligt 

gällande lagar och förordningar…”  
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3.3. Klimatförändringar 

I framtiden förväntas det att bli allt vanligare med större flöden vid nederbörd. 

Prognosen för framtidens klimat innebär längre torrperioder och starkare skyfall 

sommartid och vintertid längre, ihållande regn. 

För att kompensera detta bör en klimatfaktor användas vid framtida projektering. 

För nederbörd med kortare varaktighet än en timme bör faktorn 1,25 användas 

och 1,2 för övrig nederbörd i enlighet med rekommendationer från Svenskt 

Vatten P110 (2016). Klimatfaktorn utgår ifrån SMHI:s klimatscenarier för 

perioden 1961 – 2100. Nya bedömningar genomförs kontinuerligt av SMHI 

varvid klimatfaktorn kan komma att korrigeras i framtiden. 

3.4. Flödesförändringar 

För att kunna anta ett flöde vid förändrad markanvändning används en 

kombination av befintliga ytor och ytor baserad på planerad bebyggelsetyp enligt 

Svenskt Vattens publikation P110. Dessa ytor förses med en avrinningskoefficient 

som anger hur mycket av dagvattnet från ytorna som når vidare till satt 

utloppspunkt, se tabell 3. Utloppspunkterna är satt till slutet av dike i norr samt 

utlopp för dammarna i söder. 

Tabell 3 – Effektiva areor över avrinningsområden. Efter exploatering. 

Typ av yta Avrinn. 
koefficient. 
(-) 

Norra avr.omr. Södra avr.omr. 

Area 
(ha) 

Eff. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Eff. area 
(ha) 

Skogsmark/naturområde 0,05 3,14 0,16 9,69 0,49 

Verksamhetsytor 0,35 1,95 0,68 6,98 2,44 

Befintliga villaområden 0,20 0,35 0,07 1,65 0,33 

Grusytor 0,20 - - 0,82 0,16 

Byggnader 0,90 - - 1,01 0,91 

Vägar 0,80 0,06 0,05 0,94 0,75 

Öppet vatten 1 - - 0,61 0,61 

TOTAL  5,50 0,96 21,80 5,7 
Observera att öppet vatten sätts till 1. Detta innebär att allt dagvatten inom dessa areor 

tas med i beräkningen för framtida flöden. 

För den norra delen blir den sammanvägda avrinningskoefficienten 0,17 och för 

den södra 0,26.  

Beräknade flöden redovisas för en återkomsttid på 20 år och en varaktighet på 10 

min. Flödet beräknas med rationella metoden. Resultatet redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4 – Flöden exklusive/ inklusive klimatfaktor. Efter exploatering. 

Avrinningsområde Effektiv area 
(ha) 

Flöde exl.  
k-faktor 
(l/s) 

Flöde inkl.  
k-faktor 
(l/s) 

Norr 0,96 275 345 

Söder 5,7 1 635 2 040 

 

Resultatet visar att det totala flödet över planområdet med befintlig 

markanvändning blir ca 850 l/s (exkl. k-faktor, beräkning redovisas ej i PM) och 

ca 2 400 l/s (inkl k-faktor) efter genomförandet av detaljplaneförslag. Ledningen 

under väg G838 har möjlighet att leda bort ett flöde på ca 500 l/s. 

Enligt flödesberäkningen är ledningen alltså redan idag fullt belastad. Eftersom 

detta problem inte uppdagats tyder mycket på att större infiltration sker i området 

än enligt modellen. Dock bör detta beaktas för framtida exploatering. 

Beräkningen för flödet efter genomförd detaljplan har utgått ifrån att större delen 

av bebyggd yta förläggs med grus eller dylikt. Skulle bebyggd yta förläggas med 

hårdgjord yta, exempelvis asfalt eller betong, ökar maxflödet. Därför bör andelen 

hårdgjord yta begränsas i detaljplanen. 

Vidare kan rinntiden överskattas något. En längre rinntid skulle innebära större 

infiltration vilket leder till minskat flöde. 

3.5. Utjämningsbehov 

Vid ökade flöden ökar även behovet av utjämning innan dagvattnet släpps vidare 

utanför planområde. I detta kapitel beräknas hur stor volymförändring som kan 

förväntas när planområdet är exploaterat.  

Beräkningen tar inte hänsyn till infiltration och/ eller avdunstning. Utefter 

framräknad effektiv area jämförs inflöden över tid med ett konstant utflöde för att 

beräkna den högsta utjämningsvolymen. Utflöde söderut likställs med utflöde i 

ledningen. Resultat presenteras i tabell 5. 

Tabell 5 – Utjämningsvolym södra avrinningsområdet. 

 Varaktighet 
(min) 

Flöde (l/s) Volym (m3) 

Före (exkl. 
k-faktor) 

10 751 160 

Efter (inkl. 
k-faktor) 

20 1352 1 023 

Det lägre flödet efter exploatering i tabell 5 beror på lägre intensitet än vid 10 

minuters regn. Den längre varaktigheten ger en högre total volym. 
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Baserat på ovanstående antaganden ökar utjämningsbehovet med ca 860 m3. 

Notera att utflöde likställs med 500 l/s. Om utflödet ökar minskar 

utjämningsbehovet. Exempelvis skulle ett utflöde på 1000 l/s resultera i ett 

utjämningsbehov på ca 630 m3. Likställs utflöde med inflöde blir volymen 0 m3. 

I det norra området finns idag ingen fördröjning samtidigt som beräkningen i 

tabell 4 visar på relativt låga flöden även i framtiden där flödesökningen blir ca 

250 l/s (flöde före exploatering 25 l/s).  

Området bör dock ha möjlighet att fördröja dagvatten om behovet av rening 

uppstår. Ytbehovet för rening kan anses vara tillräckligt om ca 2,5% av effektiv 

area reserveras, enligt StormTac2. 

Ovanstående resulterar i ett ytbehov för rening i norr på ca 240 m2.  

 

2 Schablonvärde från StormTac web – Föroreningsberäkningar med hjälp av dagvatten- och 
recipientmodeller. 
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4. Förordad dagvattenhantering 

Förslag till dagvattenhantering för aktuell exploatering omfattar följande 

dagvattenlösningar: 

• Infiltration på gräsytor 

• Genomsläppliga beläggningar 

• Diken 

• Dammar 

I bilaga 1 redovisas förslagskiss på framtida hantering av dagvatten. I skissen 

illustreras rinnvägar, yta för eventuell rening samt ett avskärande dike mot 

naturmarken i väst. 

Det rekommenderas att de nya uppställningsplatserna ansluts mot en oljeavskiljare 

eller annan typ av reningsanordning innan de leds vidare till recipient samt 

möjlighet att begränsa eller stänga av avrinningen från de ytorna. 

4.1. Infiltration på gräsytor 

Rent takvatten kan delvis hanteras med lokalt omhändertagande i form av 

infiltration på gräsytor. 

För att hindra yt- eller dagvatten att rinna in mot fastigheten måste marken ha en 

bra lutning ut från byggnaden. En lagom lutning är 1:20 och bör sträcka sig ca 3 

meter ut från byggnaden. Därefter kan en flackare lutning på 1:50 – 1:100 

användas. Ligger byggnaden i en sluttning så är det viktigt att komma ihåg att även 

marken på uppströms sida ges en lutning ut från byggnaden. 

Takvatten ska ledas ut ca 3 meter ifrån byggnaden innan infiltration för att 

förhindra att belasta byggnadens dräneringssystem. Detta kan exempelvis lösas 

genom att man anlägger skålade betongrännor, se figur 7. Stuprörens utkastardel 

bör ha en längd på ca 20 centimeter så att man får ett mer samlat flöde i botten av 

stuprörsutkastaren och på så sätt undvika att få vattenstänk på byggnadens fasad. 

Överskottsvatten som inte infiltrerar kan rinna fram mot ett uppsamlande 

dräneringsstråk.  
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Figur 7. Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Överskottsvatten som inte 

infiltreras kan rinna fram mot ett uppsamlande dräneringsstråk. Bild hämtad från Svenskt 
Vatten P105. 

För att kunna hantera takvatten på tomtmark krävs en tillräcklig area och ett 

infiltrationsvänligt markmaterial. Eventuellt överskottsvatten kan ledas till ett 

avskärande dräneringsstråk eller mot dammarna. Det är viktigt att även de 

underliggande, tätare lagerna lutar ut från byggnaden. Annars riskerar man att leda 

in vattnet mot byggnaden och dess grundkonstruktion. 

I områden med infiltrationsvänliga ytor och genomsläppligt underliggande 

marklager fås goda möjligheter till infiltration, förutsatt att grundvattnet ligger på 

ett bra djup. För att kunna infiltrera dagvatten i en gräsyta så måste matjorden 

innehålla en viss andel grus och sand. För god infiltration bör matjordslagret vara 

minst 15 cm. Vid anläggning av infiltration på ytor med exempelvis takvatten från 

stugor, bör en undersökning av grundvattennivå och markens beskaffenhet 

genomföras. På de område där grundvattennivån är låg och/ eller marken består 

av täta jordar kan det i stället vara mer lämpligt att avvattna i ledningar. 

Troligen kommer mark att höjas i samband med byggnation vilket ökar 

möjligheten till lokal infiltration även om det kan krävas dränering och ytlig 

avrinning där underliggande jordlager är täta. 

4.2. Genomsläppliga beläggningar 

Genomsläppliga beläggningar underlättar för infiltrationen. I stället för täta 

asfaltsytor vid kan man i stället välja olika typer av genomsläppliga ytmaterial. 

Infiltrationskapaciteten är dock svår att mäta och med tiden kommer dessa ytor 

att till viss del sättas igen. Två typer av genomsläppliga beläggningar är hålad 

marksten och rasterytor, se figur 8. 
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Figur 8. Hålad marksten på parkeringsytor med gräs och makadam. 

Hålad marksten och rasterytor är försedda med öppna hål eller fogar där 

dagvatten har möjlighet att infiltrera ner till en vattengenomsläpplig, dränerad 

överbyggnad. Möjlighet finns att lägga makadam eller så gräs i hålen. Denna typ 

av beläggning kräver att underliggande mark är dränerad och är därmed lämplig på 

områden där marken fylls eller där det är tillräckligt avstånd till grundvattnet. 

Skulle infiltrationen med tiden minska på ytan behöver materialet i hålen bytas ut. 

Det är mycket viktigt att rasterytan skyddas under byggtiden och även under 

driftskedet för att förhindra att hålen sätts igen av spill från fordon och maskiner. 

I stället för hålsten kan man även använda sig av grusade vägar och uppfarter. 

Det är viktigt att den genomsläppliga beläggningen är höjdsatt så att 

vattenavledningen fungerar även om ytan sätts igen. 

4.3. Diken (avvattningsstråk) 

Med avvattningsstråk menas stråk som avleder vatten inom ett avrinningsområde. 

Avrinning vid mycket extrema regn bör tillåtas genom ytavvattning genom 

parkområden och utomhusanläggningar som tål väta.  

Avvattningsstråk kan vara aktuellt för de delar av anläggningen som ligger i låga 

våtområden så dessa inte riskerar att bli översvämmade. Dock ska man beakta att 

bortledning av markvatten är vattenverksamhet och ska då anmälas till 

länsstyrelsen. 

Öppna gräsklädda diken som är rätt utförda och utnyttjade kan fungera som goda 

reningsanläggningar med god förmåga att fastlägga metaller men också olika 

petroleumprodukter som bryts ned på biologisk väg. I diken sker en rening av 

vattnet främst när det gäller suspenderat material och partikelbundna 

föroreningar. Lösta ämnen och små partiklar fastnar inte i någon högre 

utsträckning i normalutformade diken. Vid höga flöden kan dock sedimenterat 

material sköljas med. 
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Avvattningsstråken är tänkta att ta hand om det dagvatten som inte infiltreras i 

grus, gräs, dammar och kringliggande naturmark. Avvattningsstråket kan 

förstärkas genom att lägga till en underliggande dränering av makadam med en 

dräneringsledning, se figur 9. 

 
Figur 9. Grunt avvattningsstråk med ett kraftigt dagvattenflöde, dränerat. Bild hämtad från 

Svenskt Vatten P105. 
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4.4. Dammar 

Inom området finns idag tre dammar i varierande storlek. Totala arean på 

dammarna är ca 0,6 ha. Dammarna är utgrävda med maskin och har inget tätt 

bottenskikt utöver vissa delar med berg i botten. Enligt utsago från Kosta Lodge 

så förlorar dammarna mer vatten än vad som tillförs, varav dammarna är i behov 

av pumpning för att hållas vattenfyllda under vissa perioder. Utjämningsvolymen i 

dammarna kan därför variera beroende på årstid och hur stort flöde som tillförs 

med pumpning. 

Flödet ut från dammarna bestäms utefter tåligheten i nedströms liggande 

dagvattensystem, bäck eller recipient. För att inte dammen skadas vid större 

nederbörd än den som dammen är dimensionerad för, bör det finnas 

erosionståligt bräddavlopp i dammen. Observera att det flöde som måste kunna 

rinna ut från dammen ska vara lika stort som tillrinningen när magasinet är fullt.  

I anslutning till inloppet bör dammen utformas med en fördjupad del där sand 

och annat sedimentbart material kommer att samlas. Hänsyn bör också tas till att 

fordon måste kunna komma fram för att transportera bort det sedimenterade 

materialet. 

För att binda föroreningar kan dammen även förses med lämpliga växter. 

Växterna bidrar till denitrifikationsprocessen, tar upp näringsämnen och kan 

därmed konkurrera med algerna om näringen varmed algblomning motverkas. 
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5. Sammanfattning och rekommendationer 

Området har i dagsläget inga problem med dagvatten. Det dagvatten som rinner 

in på området har möjlighet att ta sig vidare ner mot recipient och samlas upp i 

dammarna eller infiltreras. Idag har planområdet ytlligt, vilket bör eftersträvas 

även i framtiden. Vid framtida exploatering ska dagvatten ha fortsatt möjlighet att 

röra sig ner mot dammarna i söder respektive diket i norr.  

Planområdet saknar vattenförekomster med miljöklassning. Inom planområdet 

finns anlagda dammar som inte är klassade som vattenförekomster med 

miljöklassning. Dessa dammar används dock för fiske och är därför känsliga för 

grumling och föroreningar. 

Recipienterna Lyckebyån och Djupgöl är de recipienter med miljöklassning som 

riskerar att påverkas av förändrad verksamhet inom planområdet. Det är viktigt 

att framtida explaotering inte bidrar till försämrad kvalité i dessa 

vattenförekomster. Speciellt då Djupgöl och Lyckebyån ingår i ett 

vattenskyddsområde. Med tanken på de stora avstånden till recipienterna och att 

avrinning sker via diken är risken för påverkan låg. 

För att förbättra dagvattnets kvalité innan det släpps vidare mot 

avrinningsområdets recipient kan även viss rening vara aktuellt. Det 

rekommenderas särskilt att de nya uppställningsplatserna ansluts mot en 

oljeavskiljare eller annan typ av reningsanordning innan de leds vidare till recipient 

samt möjlighet att begränsa eller stänga av avrinningen från de ytorna. 

Exempel på dagvattenhantering är att leda vattnet via infiltrationsytor. Rening av 

dagvatten med låga halter föroreningar kan ske i den befintliga södra dammen. I 

det norra området kan det bli aktuellt att anlägga en yta för detta ändamål, det 

gäller om rening inte har anordnats på uppställningsplatser och andra exploaterade 

ytor.  

En utökad verksamhet innebär generellt större miljöbelastning. Med ett större 

antal uppställningsplatser och stugor riskeras yt- och grundvattnet att försämras.  

  

400



  

 2021-08-27 
  
 

 

20 

Föreslagen markanvändning kommer att leda till ökade flöden inom området. Det 

som inte infiltreras bör ledas i diken/ svackdiken och infiltreras i dessa, vidare bör 

det vattnet ledas mot dammarna för fördröjning. För bättre kontroll av 

tillrinnande dagvatten föreslås att avgränsande diken anläggs utmed östra delen av 

fastigheten. 

Baserat på uttalande från Kosta Lodge antas dammarna kunna hantera det ökade 

flödet i framtiden. Dock rekommenderas att en separat utredning genomförs vid 

detaljprojektering av fastigheten för att säkerställa dammarnas möjliga 

utjämningskapacitet. Exempelvis kan dammarna behöva tätas för att få ett 

jämnare flöde och bättre kontroll av dagvattnet. 

 

 

Jönköping den 27 augusti 2021 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 
 

  
Magnus Ottosson  Kristina Händevik 
Uppdragsledare/ Handläggare  Granskare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 145 Dnr 2021/137-4.2.2 
 

Detaljplan för del av fastigheten 
Hovmantorp 6:1- Samråd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hovmantorp och 
begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett 
villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr. 
Planområdets areal är 6 700 kvadratmeter.  
 
Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i 
form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där infrastruktur 
redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps 
tätort och ser möjligheten i detta område. Utformningen ska ske 
med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse i 
en våning med inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade 
lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en 
sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-13 att sända ut 
förslaget på samråd.  
 
Beslutsunderlag 
Underrättelse om samråd, 2021-09-14  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-08-12  
Plankarta, 2021-08-12  
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-08-12 
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Samrådsyttrande gällande detaljplan för del 
av Hovmantorp 6:1 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hovmantorp och 
begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett 
villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr. 
Planområdets areal är 6 700 kvadratmeter.  
 
Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom 
förtätning i form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där 
infrastruktur redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver 
förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta 
område. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig 
bebyggelse som består av villabebyggelse i en våning med 
inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade lucktomter 
mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande 
helhet inom befintliga bostadsområden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-13 att sända ut 
förslaget på samråd.  

 
Beslutsunderlag 
Underrättelse om samråd, 2021-09-14  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-08-12  
Plankarta, 2021-08-12  
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-08-12 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen 
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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 del av fastigheten 

Hovmantorp 6:1, Hovmantorp, 

Lessebo kommun, Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av 

fastigheten Hovmantorp 6:1, Hovmantorps samhälle, Lessebo 

kommun. Förslaget skickas nu ut på samråd och samrådstiden är 

från och med tisdag den 14:e september 2021 till och med tisdag 

den 5:e oktober 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. 
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Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 
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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 

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 nordvästra delen av Hovmantorp och 

begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett 

villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr. 

Planområdets areal är 6 700 kvadratmeter. 

Syfte  

Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i 

form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där infrastruktur 

redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps 

tätort och ser möjligheten i detta område. Utfromningen ska ske 

med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse 

i en våning med inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade 

lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en 

sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.  

Handlingar  

Underrättelse om samråd, 2021-09-14 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-08-12 

Plankarta, 2021-08-12 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-08-12 

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 

planområdet som ”Befintliga bostäder”. 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 5:e oktober 

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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2021-08-12 

Dnr: SBN 2021/81 

Samrådshandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN augusti 2021 

 

 
Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 
6:1, 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 

konsekvenserna av planens genomförande. 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: 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Plankarta  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag  

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i form av rad-, par- 

eller kedjehus i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver 

förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område. Utformningen ska ske 

med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse i en våning med 

inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder 

bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

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 

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 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit 

laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande. 

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps samhälle och begränsas i 

öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett villaområde, i söder av Granvägen samt ett 

skogsområde i norr. Planområdet omfattar del av fastigheten Hovmantorp 6:1 och är 

cirka 6 700 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs av Lessebo kommun.  

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

markerad med röd linje.  

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2021-05-11 att ge samhällsbyggnadsnämnden 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 

”Befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i 

anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.   

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”B1” är utpekat för bostadsändamål.  

Detaljplan 

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1972-09-19.    
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Gällande stadsplan för området är ”Förslag till utvidgning av stadsplanen för 

Hovmantorps samhälle i Lessebo kommun”, lagakraftvunnen den 19 september, 1972. 

Stadsplanen anger användningen allmän platsmark med ändamål Gata samt Park och 

plantering inom aktuellt planområde.  

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 en ny bostadstyp i form av radhus eller kedjehus i ett redan utbyggt område 

huvudsakligen genom att en del oexploaterad skogsmark tas i anspråk för 

bostadsbebyggelse. Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park 

eller plantering, men någon park är inte iordningsställd i området. Motivet till att en del 

av parkområdet tas i anspråk till bostadsbebyggelse är att Lessebo kommun och 

efterfrågan på tomter för nybyggnation är stor. Planområdet utgör ett perfekt läge för 

förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av gator, 

kollektivtrafiknät och VA-nät är redan utbyggt i området och kan då användas utan 

kostsamma nyinvesteringar. Det finns också goda möjligheter att gå och cykla till och 

från planområdet i en miljö som är väl upplyst och där andra människor och bilar rör sig 

även kvällstid. Genom förtätningen kommer den idag outnyttjade platsen bättre 

integreras med intilliggande bebyggelse. Områdets karaktär kommer inte att förändras 

nämnvärt och stadsbilden bedöms därför inte påverkas negativt.  

Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga 

förhållanden. Kommunen är medveten om att naturmarken 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. Detta bedöms därför inte medföra 

någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden allmän tillgänglig skogsmark 

fortsatt är hög i området, då det finns allmän platsmark både väster och norr om 

planområdet. Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller 

områden som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller 

naturvärden, berörs. 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 samt de eventuella konsekvenser som byggnationen kan innebära för 

närboende i omkringliggande fastigheter. Förändringar i befintliga miljöer är också en 

naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp som tätort 

ska kunna möta framtidens behov och utmaningar. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark, vegetation och friytor 

Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och består till stor del av ordinär 

skogsmark, både barr- och blandskog. Skogen är delvis avverkad och slybevuxen men 

som även har ett visst inslag av tall och glasbjörk. Trädbeståndet är ganska ungt. Större 

delar av planområdet är planlagt som parkmark men brukas inte som park utan står 

outnyttjat. 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. 
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Omgivande skog är viktig som buffert och skyddszon därav bör befintlig vegetation 

sparas i så stor utsträckning som möjligt. Bevarande av skogsmiljö är även viktig för 

karaktären i området. En stor del av skogsytan lämnas dock kvar i befintligt tillstånd för 

att bibehålla god tillgänglighet till skogsmarken och planläggs som ett naturområde, 

”NATUR” på plankartan. Påverkan på naturvärdena i området som helhet bedöms dock 

som begränsad.  

Figur 6 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.   

Området som planeras används inte heller till någon rekreation eller som naturlig 

lekplats. I nära anslutning till planområdet finns det många stigar att använda för att 

komma ut i naturen. Det finns stigar nordväst och sydväst om planområdet som utgår 

från villabebyggelsen och leder ut i skogen.  

Större delen av planområdet är relativt flackt men på ett par ställen inom området finns 

det några mindre branter. Marknivåer inom planområdet enligt bilden nedan varierar 

mellan cirka +172 och +167 meter. Lutningsförhållandena är dock inte sådana att 

exploatering försvåras. Den nytillkommande bebyggelse bör i möjligaste mån anpassas 

till omgivande terräng och färdig golvnivå får ej vara lägre än intilliggande gatunivå.   

Figur 7 – Kartan visar höjdpunkter inom planområdet.  

413



Dnr: SBN 2021/81  7(19)  

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. 

Geotekniska förhållande  

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

och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. 

Moränen har ett stort innehåll av block och sten. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 

3–5 meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha 

bra hållfastighetsegenskaper 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 inom eller i närheten av planområdet. Inga särskilda skyddsåtgärder avseende risk 

för skred och höga vattentillstånd bedöms behöva vidtas i samband med byggnation på 

platsen.  

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. Den som äger eller brukar en fastighet 

ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten 

om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB kap. 10§ 11). 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid 

kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.  

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Parkering 

Parkeringsbehov för bilar och cyklar ska lösas inom fastigheten. Det är 

fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet. Parkeringsfrågan hanteras i 

bygglovsskedet.   
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Kollektivtrafik 

Busshållplats finns vid Storgatan, intill planområdet. 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.  

 

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland 

annat en sporthall, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård, restaurang och 

konditori. En förskola (Askungen) ligger inom cirka 250 meter avstånd från aktuell 

fastighet. Kvarndammskolan (F-6-skola) ligger cirka 900 meter från planområdet. 

Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort. 

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 våning med 

inredda vindar som är av varierade ålder och storlek. Tomterna i området är cirka 900 - 

1700 kvadratmeter. Bostadstomterna har karaktären av anlagda villaträdgårdar med 

gräsmattor, träd, buskar och rabatter. Tomterna har en tydlig avslutning mot Granvägen 

i form av staket eller häck.  

 Gång- och cykelleder 
 

 
 

 

Planområde  
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Figur 8 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.    

Detaljplaneförslaget medger bostadsbebyggelse ”B”. I användningen bostäder ingår 

bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, parkering och gäststuga. Dessa 

komplement är kopplade till huvudändamålet för användningen som är bostäder. 

Intentionen är att hela planområdet endast ska bestå av småhus i form av rad-, par- eller 

kedjehus, vilket regleras med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera 

bostadsutbudet i området. Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 4160 m2. 

Ny bebyggelse ska uppföras med högsta byggnadshöjd 4,8 meter. I praktiken innebär 

regleringen att 1,5-planshus eller hus med förhöjt väggliv kan uppföras. Byggnadshöjd 

innebär högsta höjd för byggnad där yttertak möter ytterfasad. Största byggnadsarea, 

inklusive komplementbyggnader för rad-, par- eller kedjehus är 30 procent av 

fastighetsarean. Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. Med 

byggnadsarea (BYA) avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande 

byggnadsdelar, taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar 

användbarheten av underliggande mark. Källare får inte byggas på grund av 

markförhållandena, detta regleras med ”b1”. För att säkerställa att inte hela fastigheten 

ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60 procent av fastigheten 

får hårdgöras. Byggelsen planeras följa befintlig struktur och regleras med prickmark 

(marken får inte förses med byggnad). Bostädernas antal och utformningen på 

bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. Bebyggelsens utformning och placering kommer 

att utredas vidare under bygglovsskedet.   

Strandskydd  

Planområdet berörs inte av strandskydd.  

Servitut  

Planområdet berörs av följande ledningsrätt: 

• 0761-16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme 

• 0761-2017/7.1 Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation 

För de ytor där befintliga ledningar går läggs ett 4 meter brett u-område ut på 

plankartan. I detta område har även prickmark lagts till. Inom u-områden får ingen 

verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller försvåra underhåll av ledningarna. 

Planförslaget innebär ingen förändring av ledningsrätten och är fortsatt gällande.  
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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.  

Gator och trafik 

Planområdet trafikeras från Granvägen via matargatan Storgatan (väg 847). Storgatan 

har skyltad hastighet om 60 km/tim och är en statlig allmän väg som Trafikverket är 

väghållare för. Granvägen är en mindre kommunal väg med hastighetsgränsen 40 

km/tim. Gatuområdet är 6 meter brett utan strikt trafikseparering. Ut- och infart till 

planområdet anordnas från Granvägen. Planförslaget medför ingen förändring i 

nuvarande gatusystem. Nedan visas fotografier tagna från Granvägen och Storgatan.  

Figur 9 – Bilden till vänster visar Storgatan (väg 847) och bilden till höger visar Granvägen.     

Storgatan saknas idag yta för gående och cyklister. Trafikverket planerar att anlägga en 

gång- och cykelväg (GC-väg) längs med den södra sidan av Storgatan som leder till kv. 

Tollstorp i norr ner till Hovmantorp station. Syftet är att förbättra tillgängligheten och 

framkomligheten i Hovmantorp för gående och cyklister särskilt till skola och till 

stationen som är en viktig kollektivtrafiknod. Byggnationen påbörjas 2022 och 

färdigställs 2023.   

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 
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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 

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.  

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 

överskridas bör minsta 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.  

Den bullerkälla som kan påverka planområdet Storgatan (väg 834) som går öster om 

planområdet och är en statlig allmän väg som Trafikverket är väghållare för. För 

Storgatan har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar att väg 834 idag har en 

uppskattad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 1500 fordon/dygn, varav antalet 

lastbilar är 110/dygn (NVDB, mätår 2020). Skyltad hastighet på sträckan är 60 km/tim. 

Avstånd från vägmitt till mark som föreslås för bostadsbebyggelse ligger runt 15–20 

meter. Vägtrafikbuller har beräknats enligt Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar 

vägtrafiken?” och ingående parametrar är hastighet, trafikmängd samt avstånd till 

vägens mitt. För trafikmängder under 1700 fordon i genomsnitt per dygn på vägar med 

en hastighetsbegränsning på 60 km/tim uppgår ekvivalenta ljudnivåer till som mest 58 

dBA. Detta innebär att bullernivån för områden inom aktuellt planområde som 

föreslagits för bostadsändamål understiger gällande riktvärden för ekvivalent ljudnivå 

vid fasad. Gällande riktvärden vid uteplats får prövning ske i bygglovsskedet när 

byggnadskropparnas placering är fastställd för att säkerställa att riktvärdena efterhålls. 

Detta bör dock kunna lösas genom en genomtänkt placering och planläggning av 

byggnader samt skärmar vid uteplatser. Med rätt val av yttervägg, fönster och eventuella 

uteluftdon kan också en god ljudmiljö erhållas inomhus med avseende på buller från 

vägtrafik. För att säkra goda boendemiljöer har ytan närmast Storgatan belagts med 

korsprickad mark (marken får endast bebyggas med komplementbyggelse).  

Den andra bullerkällan som också kan förväntas ge upphov till viss risk för 

bullerstörning är Granvägen. Granvägen är en kommunal lokalgata med skyltad 

hastighet på 40 km/tim. Den används framförallt av boende i området. Det finns inga 
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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 10–15 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. 

Enligt Trafikverkets basprognos kan den genomsnittliga trafikökningen förväntas bli 

1,8% för godstransporter respektive 1% för persontransporter fram till år 2040. 

Trafikverket har ingen statistik men vid beräkningar av hur många fordonsrörelser som 

villabebyggelse medför schablontalet fyra fordonsrörelser per hushåll. Detta skulle 

medföra att andelen trafik på väg 834 skulle öka med cirka 88 fordonsrörelser/dygn. Vid 

en omräkning enligt denna prognos skulle den totala årsdygnstrafiken för Storgatan (väg 

834) uppgå till cirka 1700 fordon 2040, från 1500 fordon idag, vilket får anses som en 

mycket begränsad ökning. Planförslaget håller sig således inom riktvärdet för 

trafikbuller och påverkan på bullernivån blir i princip oförändrad. Föreslagen 

markanvändning medför ingen ökning av tung trafik. Ökningen bedöms dock inte vara 

av betydande karaktär, då det sannolikt inte rör sig om någon större mängd 

fordonstrafik. Planförslaget påverkar inte bullret nämnvärt för de boende i området. Vid 

allmän väg gäller byggnadsfri zon på 12 meter. Naturmark har även lagts ut mot allmän 

väg 834 för att erhålla ett bebyggelsefritt område mellan vägen och bebyggelse om cirka 

15 meter utifrån buller- och säkerhetsaspekter. Eftersom trafikmängden är 

förhållandevis liten anses denna beräkning vara tillräcklig och kommunen gör 

bedömningen att ingen särskild utförlig bullerutredning behöver tas fram.  

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.  

Figur 10 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet. 

419



Dnr: SBN 2021/81  13(19)  

Kommunal dagvattenledning finns i gatumark i anslutning till planområdet. Inom 

planområdet ska dagvatten fördröjas och renas inom den egna fastigheten i största 

möjliga mån. För att säkerställa att inte hela fastigheterna ska hårdgöras sätts en 

planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Syftet 

med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera 

fastighetens dagvatten lokalt. Det dagvatten som inte kan omhändertas lokalt leds till 

den kommunala dagvattenledningen som leder vattnet vidare västerut mot ett befintligt 

avvattningsdike ”Ekebäcken” i området och vidare ut i recipienten. 

Planområdet har en god lutning och inga instängda områden eller andra kända problem 

kring dagvattenhanteringen har noterats. 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.  

Dagvatten från bostadsområden är i allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda 

reningsåtgärder. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses 

med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och 

renar regnvatten. Dagvatten från tak kan också avledas genom att använda stuprör med 

utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor 

och/ eller planteringar på fastigheten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset 

skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara 

tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut 

från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. 

Figur 11 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.   
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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. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom 

planområdet ska behandlas och klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet. 

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. Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning i redan befintlig 

bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god resurshållning 

samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. 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. Den nya markanvändningen bedöms 

dock ansluta väl till befintlig bebyggelse och den karaktär som finns inom området. 

Bedömningen är också att markområdet inte har brukats för rekreation eller dylikt på ett 

sådant sätt att planförslaget innebär att många människors vistelse- eller rekreationsytor 

förtas. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms inte påverka 

närmiljön för de boende inom området nämnvärt. 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. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas 

med en utbyggnad av området enligt planförslaget. 

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som god och 

gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och tätorterna är förhållandevis 

små. Då planförslaget endast rör ett mindre antal bostäder lokaliserade intill ett 

tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt planförslaget 

bli försumbart liten. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till och från 

området. 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. 
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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. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till 

sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.  

Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön 

avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via 

Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan 

vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i 

Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om 

Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.  

Figur 12 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.  

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022–14627. 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

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

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

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

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  
Figur 13 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  
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Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 

status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). 

Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda 

avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att 

halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn 

överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk 

deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet 

bedöms främst vara försurning och miljögifter. 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. Spillvatten från 

planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet. 

Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. 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. En 

större mängd dagvatten kommer alstras när området exploateras och hårdgörs. 

Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark. Möjligheten att ta hand om 

dagvattnet inom området bedöms som mycket god. För att säkra ett lokalt 

omhändertagande av dagvatten har en planbestämmelse ”b2” lagts in i plankartan som 

reglerar att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Vatten som inte tas upp av 

växter, jord eller avdunstar leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som 

finns i Granvägen. Dessa åtgärder anses vara tillräckliga för att bibehålla en god 

ekologisk och kemisk status i Rottnen som miljökvalitetsnormerna för vatten och 

vattenförekomst kräver. De negativa effekterna bedöms dock som marginella.  
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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  september 2021 

Granskning  november 2021 

Antagande  januari 2022 

Laga kraft  februari 2022 

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. 

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. 

Lessebo kommun bekostar nödvändig utbyggnad av det allmänna vatten- och 

avloppsnätet fram till förbindelsepunkt i fastighetsgräns. Från förbindelsepunkten 

bekostar fastighetsägaren nödvändig utbyggnad och anslutning av byggnad till det 

allmänna vatten- och avloppsnätet. 

Avtal 

Inget avtal krävs för framtagandet av detaljplan. Något exploateringsavtal eller 

markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsbildning 

Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Detaljplanens genomförande 

innebär att området med användningsbestämmelse B kommer avstyckas från 

stamfastigheten Hovmantorp 6:1 och säljas. En ny fastighet med ägorätt kan bildas efter 

utövares eventuella önskemål, vilket kan genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Kostnader för regleringar i samband med eventuella framtida avstyckningar, 

förrättningar eller dylikt står exploatören för. 

Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun. 

Gemensamhetsanläggningar  

Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet. Planens 

genomförande förutsätter inte att nya gemensamhetsanläggningar bildas. Nya 

gemensamhetsanläggningar kan dock komma att bildas om det uppkommer behov av 

samverkan mellan olika fastigheter, till exempel gällande parkeringslösningar, angöring, 

lekplats och miljöhus inom kvartersmark. Byggherren är själv ansvarig för att ansöka 

och bekosta anläggningsförrättningar för att bilda gemensamhetsanläggningar inom 

kvartersmarken. Markreservat för sådana gemensamhetsanläggningar har inte reglerats i 

detaljplanen eftersom den kommande utformningen inom kvarteren kommer att vara 

styrande för behoven och lokaliseringen. 

Fastighetskonsekvenser 

Skogsmark kommer att övergå till kvartersmark för bostadsändamål.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala kostnader 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan. 

Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exempelvis flytt av 

ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), bygglovsavgifter och eventuella framtida 

fastighetsregleringar eller dylikt. 

Inkomster 

Försäljning av mark och anslutningsavgifter för vatten- och avlopp enligt gällande taxa.  

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

En geoteknisk utredning som undersöker den mark som avses omvandlas från park- till 

bostadsmark kan behövas vid bygglovsskedet och ska bekostas av exploatören.  
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Vatten, avlopp och dagvatten 

Den nya bebyggelsen avses kopplas till befintligt kommunalt VA-nät. Vatten- och 

avloppsledningar finns framdragna i Granvägen. Anslutningsavgift till befintliga vatten- 

och avloppsledningar samt omläggning av ledningar inom kvartersmark från 

förbindelsepunkt bekostas av exploatören.  

Anslutningsavgift till befintliga dagvattenledningar samt eventuell 

nyläggning/omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas 

av exploatören. Exploatören ansvarar även för och bekostar övriga dagvattenåtgärder 

inom kvartersmark. 

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

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

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

byggnad.  

Fjärrvärme, el och tele 

Inom och 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. Avgift för 

avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt 

gällande avfallstaxa. 

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Nybyggnation av bostäder i området kan resultera i fler barnfamiljer. När fler 

människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna till spontana möten 

under fler tider på året. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett 

socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor 

emellan. Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för lek och 

rekreation är god. I närheten av planområdet finns även en förskola och en offentlig 

lekplats. En framtida GC-väg till bland annat skolan och centrum planeras längs med 

Storgatans ena sida som kommer att ge en säker skolväg. Det finns även tillgång till 

kollektivtrafik i planområdets närhet. 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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SBN
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Begränsning av markens utnyttjande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft

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

Marken får inte förses med byggnad

)4,8 Högsta byggnadshöjd är angivet värde 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
Utnyttjandegrad

Bostäder

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av 
fastigheten är angivet värde i %

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Upplsyning

SBN

KS

KS

Användningsgräns

b1

Maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras

Utförande

Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas

Höjd på byggnader

79

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2021-08-12
Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningHovmantorp 6:1

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Endast komplementbyggnad får placeras

e1 30%

Endast källarlösa hus

b2

Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar

Allmänna platser med kommunalt 
huvudmannaskap

f1 Endast rad-, par- eller kedjehus inklusive komplementbyggnader

Naturområde

B

NATUR

Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

u1
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2021-08-12 

Dnr: SBN 2021/81 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 
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:  

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i form av 
rad-, par- eller kedjehus i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. 

Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i 
detta område. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som 
består av villabebyggelse i en våning med inredda vindar. Genom förtätningen 

kan så kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en 
sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.  
 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad 

markanvändning?  

X  Förändringen i förhållande till den 

nuvarande situationen är att en 

bit mark som i nuvarande plan är 

allmän platsmark - Park regleras 

till bostäder.  

Ökad exploatering?  X  En stor del av planområdet har 

inte tidigare varit exploaterat 

utan kommer först få den 

möjligheten i samband med detta 

planförslag. 

Behov av 

följdinvesteringar?  

 X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X Planområdet ligger i direkt 

anslutning till befintlig 

bebyggelse och redan byggd 

infrastruktur kan utnyttjas. 

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder 

eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  
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Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3‐4 kap 

MB 

 X Berörs ej.  

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, 

byggnadsminne  

 X  

Strandskydd, 

vattendrag 

 X  

Öp/föp/Dp  X Gällande översiktsplan antagen 2018 

pekar ut det aktuella planområdet som 

”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 Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

nej 

Kommentarer 

Mark  X  Mark som tidigare har varit allmän 

platsmark kommer efter planens 

antagande kunna tas i anspråk för 

bostadsändamål. Planens ingrepp är av 

en sådan karaktär att påverkan bör 

vara relativt liten.  

Luft och klimat   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen.  

Vatten   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen. 
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Planområdet ansluts till det kommunala 

spill ledningsnätet. Dagvatten bör även 

ordnas så att det lokalt tas omhand. 

Det finns inga misstänkta föroreningar 

inom planområdet. 

 

Planområdet ligger inom sekundär 

skyddszon för vattenskyddsområde, 

vilket medför att gällande föreskrifter 

ska följas vid exempelvis markarbeten.  

Vegetation   X  

Djurliv   X Inga områden som av Skogsstyrelsen klassas 
som nyckelbiotoper, sumpskogar eller 
utpekade värdefulla naturvärden som berörs. 

Landskapsbild/stadsbild   X Exploateringen bedöms vara begränsad.   

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X Exploateringen bedöms vara av 

småskalig karaktär och bedöms inte 

medföra någon miljöpåverkan på 

omgivningen.  

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.  

 

För att säkra denna omhändertagande 

av dagvatten har en planbestämmelse 

”b2” lagts in i plankartan som reglerar 

att maximalt 60% av fastighetsarean 

får hårdgöras. 

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

 X Bedöms inte påverkas negativt då 

dagvatten ska fördröjas lokalt inom 

planområdet.  

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X Ej aktuellt. 
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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  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & 

vattenanvändning  

 X En del av befintlig skogsmark tas i 

anspråk för bostäder. Planens ingrepp 

är av en sådan karaktär att påverkan 

bör vara relativt liten.  

Naturresurser  X  Liten påverkan på grund av att ett 

skogsområde exploateras samtidigt tar 

planförslaget inte ytor som hyser kända 

naturvärden i anspråk. 

Transportrörelser  X Planförslaget medger ingen 

markanvändning som medför att 

andelen tunga transporter ökar inom 

området.   

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X En befintlig allmän platsmark – park 

exploateras.  

Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

 X  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X Inga kända kulturvärden finns inom 

planområdet. 

Parkeringsmöjligheter 

 

 

 

 X Parkering löses på egna fastigheten.  

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter 

 

Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

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.  

431



5(5)  

Dnr: SBN 2021/81 

  

2. Frisk luft   X  

3. Bara naturlig 

försurning  

 X  

4. Skyddande ozonskikt   X  

5. Säker strålmiljö   X  

6. Ingen övergödning   X  

7. God bebyggd miljö   X  

8. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X  

9. Myllrande våtmarker   X  

10. Levande skogar  X  

11. Ett rikt 

odlingslandskap  

 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 bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Detaljplanen 

följer intentionerna i gällande översiktsplan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 

Miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande 

påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Andelen ökad trafik bedöms 

vara mycket begränsad och bedöms inte påverka närmiljön för de boende inom området 

nämnvärt. Det finns inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GID-databas. 

Det finns inte heller områden med 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. 

 
 

2021-08-12 
Sayf Noel 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lessebo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 146 Dnr 2021/332-4.2.2 
 

Planuppdrag för del av fastigheten 
Hovmantorp 6:1, Hovmantorp 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny 
detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 i Hovmantorp.  
 
Ärendebeskrivning 
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det 
möjlighet till nya bostäder. Planområdet omfattar delar av fastigheten 
Hovmantorp 6:1 som ägs av Lessebo kommun och är beläget i den 
nordvästra delen av Hovmantorps tätort, väster om Wergels väg. 
Planområdet är cirka 6 hektar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-14 
Karta 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-14

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Planuppdrag för del av fastigheten 
Hovmantorp 6:1, Hovmantorps samhälle, 
Lessebo kommun, Kronobergs län 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny 
detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 i Hovmantorp.  
 
Ärendebeskrivning 
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det 
möjlighet till nya bostäder. Planområdet omfattar delar av 
fastigheten Hovmantorp 6:1 som ägs av Lessebo kommun och är 
beläget i den nordvästra delen av Hovmantorps tätort, väster om 
Wergels väg. Planområdet är cirka 6 hektar.  
 
Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för 
bostäder i form av 5 nya villatomter i två våningar. Minsta 
tomtstorlek är 1 000 kvadratmeter. Området omfattas av en 
detaljplan ”Förslag till ändring av stadsplanen för viss del av 
Hovmantorps municipalsamhälle”, lagakraftvunnen den 14 
december, 1934. Detaljplanen medger allmän platsmark avsett för 
park eller plantering. Genom förtätningen kommer den idag 
tomma platsen bättre integreras med intilliggande bebyggelse.  

 
Konsekvenser 
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 
planområdet som ”befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör 
ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en 
förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare 
exploatering i området.  
 
Inom planområdet finns inga kända natur- eller kulturvärden. 
Området omfattas inte heller av några ekologiskt känsliga 
områden eller riksintressen. Förvaltningens preliminära 
bedömning är att genomförandet av planen inte kommer medföra 
någon betydande miljöpåverkan och att en 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-14

 

miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. 
Planprocessen kommer att ske med ett så kallat 
standardförfarande.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag 
Karta över planområdet, daterad 2021-09-14 
 

 
Sayf Noel 
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltning 
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Karta över planområdet 

            Figur 1 – Bilden är en ungefärlig illustration över hur villatomterna kan se ut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 147 Dnr 2021/333-4.2.2 
 

Planuppdrag för del av fastigheten 
Hovmantorp 5:1, Hovmantorp 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny 
detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 i Hovmantorp.  
 
Ärendebeskrivning 
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det 
möjlighet till nya bostäder. Planområdet omfattar delar av fastigheten 
Hovmantorp 5:1 som ägs av Lessebo kommun och är beläget i den 
östra delen av Hovmantorps tätort, väster om Lärkvägen. 
Planområdet är cirka 8 hektar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-14 
Karta 
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Kommunstyrelsen 

2021-09-14

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Planuppdrag för del av fastigheten 
Hovmantorp 5:1, Hovmantorps samhälle, 
Lessebo kommun, Kronobergs län 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny 
detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 i Hovmantorp.  
 
Ärendebeskrivning 
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det 
möjlighet till nya bostäder. Planområdet omfattar delar av 
fastigheten Hovmantorp 5:1 som ägs av Lessebo kommun och är 
beläget i den östra delen av Hovmantorps tätort, väster om 
Lärkvägen. Planområdet är cirka 8 hektar.  
 
Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för 
bostäder i form av 7 nya villatomter i två våningar. Minsta 
tomtstorlek är 1 000 kvadratmeter. Området omfattas av två 
detaljplaner. Detaljplanerna medger allmän platsmark avsett för 
park eller plantering. Genom förtätningen kommer den idag 
tomma platsen bättre integreras med intilliggande bebyggelse.  

 
Konsekvenser 
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 
planområdet som ”framtida bostäder”. Enligt översiktsplanen bör 
ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en 
förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare 
exploatering i området. Inom planområdet finns inga kända natur- 
eller kulturvärden. Området omfattas inte heller av några 
ekologiskt känsliga områden eller riksintressen. Förvaltningens 
preliminära bedömning är att genomförandet av planen inte 
kommer medföra någon betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. 
Planprocessen kommer att ske med ett så kallat 
standardförfarande.  
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Kommunstyrelsen 

2021-09-14

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag 
Karta över planområdet, daterad 2021-09-14 
 

 
Sayf Noel 
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltning 
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Karta över planområdet 

Figur 1 – Bilden är en ungefärlig illustration över hur villatomterna kan se ut. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-23

 

 

 

 

Försäljning av fastigheterna Minken 1 och 
Minken 2 i Djurhult, Lessebo 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna försäljningen av fastigheterna Minken 1 och Minken 

2 till Gustav och Riika Alfredsson för en köpeskilling av totalt 
124 020 sek.  

 
Ärendebeskrivning 
Gustav och Riika Alfredsson inkom 2021-09-20 med en begäran 
om att köpa tomterna Minken 1 och 2 i Lessebo. När väl köpet har 
gått igenom så ska köparna slå ihop tomterna till en större genom 
en fastighetsreglering. Syftet med att slå ihop tomterna till en 
större fastighet är att det ger en större förhandsvärdering hos 
banken. 
 
När man ska bygga nytt i Lessebo tätort idag är ett stort hinder de 
låga förhandsvärderingarna, vilket leder till att byggherrarna oftast 
behöver ha en högre kontantinsats än den normala på 15%. Detta 
gör i sin tur att färre har råd att bygga nytt i Lessebo och tomterna 
förblir obebyggda. Genom att godkänna den här typen försäljning 
och förfarande säkerhetsställer Kommunstyrelsen att 
byggnationen i området fortsätter. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker åtgärden är lämplig 
eftersom åtgärden kan göras utan att det påverkar området. Man 
ser heller inga lantmäteritekniska hinder för en sammanslagning, 
men skulle ett sådant hinder uppstå under 
Lantmäteriförrättningen har köparen rätt att häva köpet enligt 
bifogat kontrakt.  

 
Beslutsunderlag 
Kontrakt 
Situationsplan över aktuella fastigheter 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef Förvaltning 
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KÖPEKONTRAKT 
Lessebo kommun med organisationsnummer 212000-0613 och adress Storgatan 78, 365 31 
Lessebo nedan kallad ”Säljaren” överlåter och försäljer härmed fastigheterna Lessebo Minken 1 
och Minken 2 till Gustav Alfredsson med personnummer 19861230-2730 och Riikka Alfredsson 
med personnummer 19860315086 adress Karlskronavägen 18b, 144 63 Rönninge nedan kallad 
”Köparna” mot en köpeskilling på 124 020 kronor enligt detta kontrakt. 

Definitioner 
Köpeobjekten 

 

 

 

Fastigheterna Lessebo Minken 1 och Minken 2 med 
adresser Ankargatan 26 och 28, Lessebo i det 
följande kallade fastigheterna. 

Fastigheterna har tillsammans en areal av 2067 kvm 

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer härmed fastigheterna 
till köparen. 

Köpeskilling 

 

Överlåtelsen sker mot en överenskommen 
köpeskilling av 60 kr/kvm. 

Den totala köpeskillingen uppgår till 2067 m2 x 60 
kr  

HUNDRATJUGOFYRATUSENTJUGOKRONOR 

Tillträde Fastigheterna tillträdes 2021-10-01  

 

 

1 Köpeskillingens erläggande 
Köparen betalar köpeskillingen kontant på tillträdesdagen. Köpeskillingen sätts in på kommunens 
anvisade Bankgironummer 673-6672. Som referens anges ”Minken 1 och 2”.  

På Tillträdesdagen skall Säljaren, sedan Köpeskillingen erlagts till Köparen för dennes 
undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende Fastigheterna. 

2 Inteckningar och pantbrev 
Säljaren garanterar att Fastigheterna på tillträdesdagen är fri från inteckningar och att de inte är 
pantsatta. 
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3 Rättigheter och belastningar 
Säljaren garanterar att Fastigheterna inte belastas av servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, 
utmätnings- eller kvarstadsanteckningar.  

4 Fastighetens skick 
Fastigheterna överlåts som råmark och i det skick de är på köpekontraktsdagen om annat inte 
överenskommits. Köpare och säljare är informerade om sin undersöknings- respektive 
upplysningsplikt. 

5 Ansvar för skada 
Skadas eller försämras fastigheterna mellan kontrakts-dagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren 
för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna 
eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. 

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid 
den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheterna. 

6 Fördelning av inkomster och utgifter 
Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till 
fastigheterna för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för intäkter 
och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen.  

Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. 

Vad avser kommunal fastighetsskatt/fastighetsavgift är parterna införstådda med att 
betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare den 1 januari respektive år. Parterna är 
överens om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna 
emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. 

7 Myndighetsbeslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter 
Utöver köpeskillingen tillkommer bland annat kostnader för: 

 VA-anslutningsavgift enligt kommunens taxa. 
 Fastighetsbildningskostnad ca. 7 500 Sek. 
 Anslutning till fiber enligt taxa från Wexnet. 
 El-anslutning enligt taxa från E.on 
 Nybyggnadskarta och ev. utstakning enligt taxa från Lessebo kommun. 

Dessa kostnader belastas på köparen och faktureras efter tillträdet av respektive aktör. 

8 Lagfarts- och lånekostnader 
Alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpets förvärv skall betalas av köparen. 
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9 Kontraktsbrott 
Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till 
skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att 
häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa 
till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga 
åtgärder har vidtagits. 

10 Byggnadsskyldighet, överlåtelseförbud och förutsättningar för köp 
Köparna avser att sammanslå fastigheterna till en större fastighet. En förutsättning för att köpet 
ska gå igenom är att det ska godkännas av Lessebo kommuns styrelse, samt att det inte 
uppkommer några Lantmäteritekniska hinder för sammanslagningen. Uppfylls inte dessa 
förutsättningar så återgår köpet i sin helhet. 

Köparna är införstådda med att fastigheterna inte får användas som spekulationsobjekt eller som 
medel för obefogad kapitalvinst. Av den anledningen gäller följande för bebyggande och 
överlåtelse av fastigheterna. 

Köparna skall bebygga fastigheterna med ett bostadshus för permanent bruk. 

Köparna får inte utan säljarens skriftliga medgivande överlåta fastigheterna innan 
byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet skall anses vara fullgjord när bostadshuset är 
färdigt för inflyttning 

Om köparna inte inom två år från tillträdesdagen fullgjort byggnadsskyldigheten skall de till 
säljaren erlägga ett vite på femtiotusen (50 000) kronor, årligen till dess att fastigheterna 
bebyggts på föreskrivet sätt. 

Om köparna utan säljarens medgivande överlåter fastigheterna innan byggnadsskyldigheten 
fullgjorts, har säljaren rätt till ett vite på tvåhundratusen (200 000) kronor. 

Köparna är berättigade till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens fullgörande vid 
försening som beror på förhållande, som köparna inte möjligtvis kunnat påverka. 

Byggnadsskyldigheten och överlåtelseförbudet förfaller om köparen eller dennes 
make/maka/sambo avlider eller om någon av dem drabbas av långvarig och allvarlig sjukdom 
eller om förutsättningarna för bebyggandet på grund av annan lika ingripande händelse 
väsentligt rubbas. 
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4(4) 

11 Utväxling av kontraktet 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav säljaren och köparen tagit var sitt.  

12 Jordabalken 
I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom. 

Rönninge, 2021- Lessebo, 2021- 
Köparna Säljaren 

 

....................................................... ....................................................... 
Gustav Alfredsson Christina Nyquist Kommunchef 
 
 
 
....................................................... ....................................................... 
Riikka Alfredsson  Lars Altgård Kommunstyrelsens Ordf. 
  
 
 

 

Säljarens egenhändiga namnteckning har bevittnas av: 

Lessebo, 2021 Lessebo, 2021 

 

....................................................... ....................................................... 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 157 Dnr 2021/219-1.2.1 
 

Namnbyte Lessebo Folkets Hus 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra en 
omstart av arbetet med namnbyte, och genomföra processen enligt 
plan i ärendebeskrivning nedan.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-18 att genomföra en 
namntävling. 2021-08-17 beslutade kommunstyrelsen att översända 
namnförslag på remiss till Bikupans elever.  
 
Röstdeltagandet på Bikupan var väldigt lågt i förhållande till antalet 
elever på skolan. Ungdomarna behöver få känna delaktighet och 
engagemang från början av processen och därför föreslås en omstart 
när det gäller val av namn på Kulturhuset. 
 
Plan för omstart 
Ungdomarna på Bikupan får klassbesök där verksamheterna i huset 
presenteras för att skapa en förståelse för innehållet i Kulturhuset. 
De får också info om liknande verksamheter med exempel på namn 
från runt om i landet för att visa på de möjligheter som finns i att 
välja ett namn och att deras eget engagemang är viktigt. 
  
Eleverna får efter denna information under en tidsperiod, ca 1-2 
veckor, lämna in namnförslag. Vi motiverar eleverna ytterligare att 
lämna förslag genom att ge de chans att vinna något.  
  
Förslagen samlas ihop och verksamhetscheferna i Kulturhuset får 
välja ut fem av dessa namnförslag. 
  
De fem förslagen blir offentliga och alla är välkomna att rösta under 
ca 2 veckor. Det vill säga vi har en röstinsamlingslåda på biblioteket, 
en på Kulturskolan och en på Bikupan där man kan lägga sin röst.  
På så sätt kan besökare till alla verksamheterna i huset vara med och 
påverka och känna delaktighet. 
  
Efter röstning räknas rösterna och förslaget med flest röster blir det 
namn som Kulturhuset får. 
 
Vice ordförande Angelica Karlsson (C) redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bibliotekschef 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-17 § 170 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-08 § 139 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningskontoret/Kommunstyrelsen 

2021-09-20

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Omstart namn till Kulturhuset 
 
Förslag till beslut 
Bibliotekschef Cecilia Ungerbäck Smith förslår att beslut tas för att 
starta om processen för att välja ett namn till Kulturhuset enligt 
plan i ärendebeskrivningen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ungdomarna och besökarna till verksamheterna i huset behöver få 
känna delaktighet och engagemang från början av processen och vi 
vill därför göra en omstart när det gäller val av namn på 
Kulturhuset. 
 
Plan för omstart: 
Ungdomarna på Bikupan får klassbesök där verksamheterna i 
huset presenteras för att skapa en förståelse för innehållet i 
Kulturhuset. 
De får också info om liknande verksamheter med exempel på 
namn från runt om i landet för att visa på de möjligheter som finns 
i att välja ett namn och att deras eget engagemang är viktigt. 
  
Eleverna får efter denna information under en tidsperiod, ca 1-2 
veckor, lämna in namnförslag. 
Vi motiverar eleverna ytterligare att lämna förslag genom att ge de 
chans att vinna något. T.ex. Lämnar du in förslag är du med i 
utlottning av presentkort på pizza.  
  
Förslagen samlas ihop och verksamhetscheferna i Kulturhuset får 
välja ut fem av dessa namnförslag. 
  
De fem förslagen blir offentliga och alla är välkomna att rösta 
under ca 2 veckor. 
Det vill säga vi har en röstinsamlingslåda på biblioteket, en på 
Kulturskolan och en på Bikupan där man kan lägga sin röst.  
På så sätt kan besökare till alla verksamheterna i huset vara med 
och påverka och känna delaktighet. 
  
Efter röstning räknas rösterna och förslaget med flest röster blir 
det namn som Kulturhuset får. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningskontoret/Kommunstyrelsen 

2021-09-20

 

 
 
 
Bakgrund 
Allmänheten fick skicka in namnförslag. Fem av dessa valdes ut 
och elever från Bikupan skulle rösta fram vilket av dessa fem namn 
som skulle gälla. 
Deltagandet i denna röstning på Bikupan var väldigt lågt i 
förhållande till antalet elever på skolan. En av anledningarna till 
det låga deltagandet anser vi vara att namnförslagen inte speglar 
ungdomarnas bild av vad det nya huset innebär. 
Ungdomarna behöver få känna delaktighet och engagemang från 
början av processen och vi vill därför göra en omstart när det gäller 
val av namn på Kulturhuset. 
 
 

 
 

 

Beslutet skickas till 
Jenny Ramnér, Cecilia Ungerbäck Smith, Martin Scharin, Jimmy 
Täck  
 

 

 
 
Cecilia Ungerbäck Smith 
Bibliotekschef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-08-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 170 Dnr 2021/219-1.2.1 
 

Namnbyte Lessebo Folkets Hus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att översända namnförslagen i 
ärendebeskrivning nedan på remiss till Bikupans elever. Ärendet 
återkommer för beslut i kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Med en inom kort klar renovering och stundande gemensamt 
verksamhetshus i tidigare Lessebo Folkets hus för biblioteket, 
kulturskolan och fritidsverksamhet föreslår Kultur- och 
fritidsutskottet i beslut 2021-05-31 att huset byter namn. Det är 
viktigt också därför att huset inte ägs eller drivs av någon Folkets hus-
förening i Lessebo. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06- 08 att genomföra en 
namntävling gällande Lessebo Folkets hus med kommunstyrelsen 
som jury. Tävlingen har varit öppen under sommaren och olika 
namnförslag har kommit in. Kommunstyrelsen diskuterar namnen 
och fem förslag väljs ut för remiss till Bikupans elever: 
 
Folkan 
Kulturum 
Kulturan 
Gulan 
Kulturcentrum 
 
Angelica Karlsson (C) redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-08 § 139 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2021-05-31 § 17 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-06-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 139 Dnr 2021/219-1.2.1 
 

Namnbyte Lessebo Folkets Hus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en namntävling gällande 
Lessebo Folkets hus med kommunstyrelsen som jury. Beslut i 
namnfrågan tas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti. 
 
Ärendebeskrivning 
Med en inom kort klar renovering och stundande gemensamt 
verksamhetshus i tidigare Lessebo Folkets hus för biblioteket, 
kulturskolan och fritidsverksamhet föreslår Kultur- och 
fritidsutskottet i beslut 2021-05-31 att huset byter namn. 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. Kultur- och 
fritidsutskottet föreslår Kulturhuset eftersom det är ett enkelt namn 
som alla förstår innebörden av. 
 
Angelica Karlsson (C) redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2021-05-31 § 17 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
 
Yrkanden 
Marcus Dackling (M) yrkar på att en namntävling genomförs med 
kommunstyrelsen som jury. Margareta Löfström (M) yrkar bifall till 
Dacklings förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidsutskottet 
Kultur- och fritidschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-20

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 67 Dnr 2021/218-2.6.1 
 

Trafikupphandling 2025 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Godkänna avtal för skolskjutsar och avtal för överlåtelse av ansvar 

för färdtjänst och riksfärdtjänst – Förnyelse. 
2. Godkänna att Lessebo kommun i avtalet inkluderar de valbara 

trafikslagen:  
a. Fritidsskjuts,  
b. Arbetsresor daglig verksamhet,  
c. Mattransporter  

3. Uppdra till kommunstyrelsen att utse politiker med ersättare som 
ska delta i politisk styrgrupp för skolskjuts respektive 
färdtjänst/riksfärdtjänst.  

4. Uppdra till kommunchefen att utse tjänstepersoner med ersättare 
som ska delta i beredande tjänstemannagrupp för skolskjuts 
respektive färdtjänst/riksfärdtjänst.  

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen (Region Kronoberg) fattade 2021-06-22 beslut om 
att godkänna förslag till avtal för:  
1.Upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik  

2. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst  
3. Regionstyrelsen beslutade även att påbörja arbetet med 
trafikupphandling 2025 i enlighet med innehållet i avtalen.  
 
Avtalsversioner för respektive kommun har därefter upprättats. 
Avtalen ska vara Region Kronoberg tillhanda senast 2021-09-30. Om 
Lessebo kommun inte önska ingå avtal ska vi återkoppla även med 
detta besked. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-07 § 185 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-31 § 136 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Förslag till avtal för skolskjutstrafik 
Förslag till avtal för överlåtelse av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
Följebrev till avtal med expediering av regionstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Region Kronoberg 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-05 

 

 

 

  
 

Redovisning av obesvarade motioner till KF 
2021-10-25 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av följande obesvarade motioner. 
 
Ärendebeskrivning 
Två gånger varje år ska motioner som inte har beretts färdigt och 
därmed inte blivit besvarade redovisas till kommunfullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges arbetsordning § 31.  
 
Följande motioner planeras bli besvarade på KF 2021-10-25: 
 
Dnr KS 2021/304  
Kommunikationsutbildning för chefer anställda inom Lessebo 
kommun. Mottogs KF 2021-09-20.  
 
Dnr KS 2021/305  
Utökning av båtplatser i Lessebo kommun. Mottogs KF 2021-09-
20. 
Dnr KS 2021/325  
Hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo centrum. 
Mottogs KF 2021-09-20. 

 
I övrigt finns inga obesvarade motioner. 
 
 
 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator KLF 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-05 

 

 

 

 

Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisning av obesvarade medborgarförslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Två gånger varje år ska medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt och därmed inte blivit besvarade redovisas till 
kommunfullmäktige enligt fullmäktiges arbetsordning § 32. Där 
anges också att medborgarförslag ska besvaras inom ett år.  
 
Följande medborgarförslag är obesvarade: 
 

 
 
Diarienr KS 2021/269 gällande grillplats och picknickbord vid 
dammluckorna i Hyllsjön. Mottogs av KF 2021-09-21 
 
 
 
 
 

 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Kommunledningskoordinator
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-27

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 210901-
210927 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut 210901-210927 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Lista över delegationsbeslut 
 

Period: 2021-09-01 till och med 2021-09-27 

 

Avtal etc.  

Dnr Ärende Delegat  
2021.1752 Avtalsförlängning ägg Upphandlingschef 
2021.1753 Avtalsförlängning kaffe Upphandlingschef 
2021.1807 Avtalsförlängning Telenor Kommunchef 
2021.1839 Tilläggsavtal TendSign Upphandlingschef 
   
   
   
   
   

 

Övrigt 

Dnr Ärende Delegat  
2021.1862 Utlämnande av allmän handling Kanslichef 
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           Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-09-14

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2021-10-05 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar information till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter 
mm för kommunstyrelsen. Denna gång har följande inkommit för 
delgivning 
 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Delårsrapport och 

särredovisning VA för 
augusti 
Beslut 2021-09-13 

   
Lessebo Fjärrvärme Protokoll årsstämma 

2021-04-15 
 
Samordningsförbundet Värend Mötesanteckningar 2021-

09-17 
 
Socialnämnden Resultatinformation 

beslut 2021-09-22 och 
rapport 2021-08 

 
 
 
 
 

 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-13

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 97 Dnr 2021/139-1.4.1 
 

Delårsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden augusti 2021 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsrapporten.  

 
Ärendebeskrivning 
Resultatet för samhällsbyggnadsnämnden efter 8 månader är +1409 
tkr. Helårsprognosen är +1223 tkr. 
 
Delårsrapporten tyder på en positiv avvikelse för den politiska 
verksamheten samt staben vilket beror på lägre lönekostnader och ett 
mindre överskott på bostadsanpassning. Underskott på gata/park-
delen på grund av högre kostnader för sommarvikarier samt eget 
arbete vid byte av gatubelysningen.  
 
Plan, bygg, miljö och hälsoskydd har ett mindre underskott på grund 
av ökade lönekostnader inom miljö och livsmedel som en konsekvens 
av utökat tillsyn på grund av pandemin. VA visar ett positivt resultat. 
På fastighet är prognosen ett underskott på grund av kostnader för 
evakueringslokal till räddningstjänsten i Lessebo samt kostnader för 
rivning vid Stallets förskola. 
 
Budgeten är periodiserad för el-och fjärrvärmekostnader. För de nya 
och ombyggda fastigheterna Askungen, Folkets Hus samt Stallet 
kommer en uppdaterad budget anpassad till internhyran. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden augusti 2021  
(2021-09-10) 
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Delredovisning 202108 – särredovisning VA (2021-09-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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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. Sommarhalvåret 
har haft goda grundvattennivåer och relativt få översvämningar.  

VA visar ett överskott hittills i år och helårsprognosen är ca 1,7 miljoner kronor.  

Projektering för nybyggnad av Skruvs vattenverk pågår. Galvbyte pågår i samband med 
asfalteringsarbeten. Nämnden har gett i uppdrag att fördjupa utredningen av 
överföringsledning Hovmantorp-Lessebo samt nybyggnad av vattenverk i Hovmantorp med 
ny intagspunkt i Rottnen 

 

Redovisningsprinciper 
 

För 2021 är det förväntade resultatet positivt med anledning av ändrade intern ränta. 
Anslutningsavgifterna redovisas som anläggning på investeringsprojekten. Gemensamma 
kostnader fördelas över interna debiteringssystem (IT-kostnader, internt arbete). 

 

Ekonomiskt utfall 

 

Va-verksamheter visar ett positivt resultat på 708 tkr, men nettoresultat 666 tkr. budgeten är 
periodiserad och uppgår 42 tkr.  

Verksamheten har positiv avvikelse på personalkostnader samt övrig drift visar även en 
positiv avvikelse. 

VA-planen kommer att färdigställas under året. 

Investeringar pågår enligt plan och vattenverket i Skruv kommer att ha ett större överskott 
budgetmässigt under 2021. Även budgetmedel för överföringsledningen ger ett överskott. 
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2 Årsredovisning 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATRÄKNING      

      

Mkr     Prognos 

VA Not 2021-08 2020 Budg 2021 2021 
      

Verksamhetens intäkter, externa poster 1 15,6 23,5 24,1 24,3 

Verksamhetens intäkter, interna poster 1 0,9 2,9 0,3 1,4 

Verksamhetens kostnader, externa poster  2 -9,0 -14,5 -13,7 -14,4 

Verksamhetens kostnader, interna poster 2 -0,9 -2,1 -1,7 -2,1 

Avskrivningar 4 -4,0 -6,3 -6,1 -6,0 

Jämförelsestörande poster      

Verksamhetens nettokostnad  2,6 3,5 2,9 3,2 

Finansiella intäkter, interna poster   10   

Finansiella kostnader, interna poster 3 -1,9 -14 -2,9 -1,4 

Resultat före extraordinära poster  0,7 0 0 1,7 
      

Extraordinära intäkter  0,0 0   

Extraordinära kostnader  0,0 -2   
Årets resultat  0,7 -3 0,0 1,7 
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3 Årsredovisning 2020 

 

BALANSRÄKNING   
Mkr  VA  

 Not 2021-08 2020-12 

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa 
poster 4 122,3 124,4 

Maskiner och inventarier 4 0,3 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar  122,6 124,4 

   
Omsättningstillgångar   
Förråd  0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar  3,1 0,0 

Kassa och bank  0,1 0,0 

Summa omsättningstillgångar  3,2 0,0 

Summa tillgångar  125,8 124,4 

   
EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER   

   
Eget kapital   
Ingående eget kapital  -5,7 -2,8 

Årets resultat  0,7 -2,9 

Summa eget kapital 5 -5,1 -5,7 

   
Avsättningar  0 0 

   
Skulder   
Långfristiga skulder, externa poster 6 134,6 133,7 

Långfristiga skulder, interna poster 6 -3,9 -3,9 

Kortfristiga skulder 7 0,2 0,3 

Summa skulder  130,8 130,1 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  125,8 124,4 

   
Ställda panter och ansvarsförbindelser  0,0 0,0 
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4 Årsredovisning 2020 

 
 
NOTER,  VA, Mkr   

   
 VA 

Not 1   Verksamhetens intäkter 2021-08 2020 

Försäljningsmedel 0,0 0,0 

Taxor och avgifter 15,6 23,5 

Statsbidrag 0,0 0,0 

Intern försäljning 0,9 2,9 

Försäljning av verksamhet 0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter 16,5 26,5 

   

 VA 

Not 2  Verksamhetens kostnader 2021-08 2020 

Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 

Entreprenader och köp av verksamhet 0,8 1,5 

Köp av verksamhet från kommun 0,5 1,3 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter 2,9 4,0 

Lokal-och markhyror, fastighetsservice 0,4 0,8 

Övriga material och tjänster 5,3 9,1 

Summa verksamhetens kostnader 9,9 16,6 

   
   

 VA 

Not 3  Finansiella kostnader 2021-08 2020 

Räntor på anläggningslån -1,9 -4,0 

Övriga räntekostnader 0,0 0,0 

Summa -1,9 -4,0 
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5 Årsredovisning 2020 

 
 
 
  

 VA 

Not 4  Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2021-08 2020 

Ing. anskaffningsvärde 217,6 218,4 

Årets investering 3,3 2,4 

Årets försäljning/utrangering 0,0 -3,2 

Utgående anskaffn.värde 220,9 217,6 

Ing. ack. avskrivningar -93,3 -87,7 

Årets försäljning/utrangeringar 0,0 0,7 

Årets avskrivningar -4,0 -6,3 

Utgående ack. avskrivningar -97,3 -93,3 

Bokfört värde UB 123,6 124,4 
   

 VA 

Not 5  Eget kapital 2021-08 2020 

Ingående eget kapital -5,7 -2,8 

Årets resultat 0,7 -2,9 

Summa -5,1 -5,7 

   

 VA 

Not 6  Långfristiga skulder 2021-08 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 2021-08 2020 

Koncernkonto, intern skuld (redovisas  netto i lång skuld) 0,1 0,0 

Summa 0,1 0,0 
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1 Delårsrapport 2021-08 

Delårsrapport 2021-08 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Större händelser  

Det har varit ett intensivt 2021 men många större investeringsprojekt inom våra 
verksamheter. VA har påbörjat projekteringen för en nybyggnad av vattenverket i Skruv. 
Anläggningsarbete för moderniserat resecentrum i Hovmantorp är färdigställt och nya gång- 
och cykelvägar pågår enligt plan. Inom fastigheter är flera projekt i olika skeden där följande 
kan nämnas. Askungens ombyggnad är färdigställd, Folkets hus i Lessebo har efterarbeten, 
Stallets ombyggnad färdigställs i september och Hackebackeskolans tillbyggnad är påbörjad 
för ett planerat färdigställande i mitten av 2022. Intresset för att bosätta sig i vår kommun är 
stort och vårt arbete med ny detaljplan för södra Hovmantorp har över 100 intressenter till 
22 nya bostadstomter, även Törnrosaområdet i Hovmantorp är slutsålt vid månadsskiftet 
augusti/september. Ödehusprojektet har fortsatt stort intresse. 

 
Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Samhällsbyggnadsnämnd         
Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
tkr 2021-08 2021-08 2021-08 2021 2021 2021 
Politisk vht o administration  2 765 3 486 721 4 630 5 244 614 
Gata, park, skogen 9 301 8 751 -550 13 151 12 447 -704 
Plan och Bygg 602 753 150 1 130 1 132 2 
Miljö och hälsoskydd 1 613 1 579 -33 2 470 2 374 -96 
Vatten och Avlopp -667 42 709 -1 717 0 1 717 
Interna arbeten -269 -233 35 0 0 0 
Externa arbeten -59 0 59 -36 0 36 
Fastigheter 905 1 223 318 2 563 2 217 -346 
Summa 14 191 15 600 1 409 22 191 23 414 1 223 

 

Kommentar till driftredovisning 

En positiv avvikelse för den politiska verksamheten samt staben vilket beror på lägre 
lönekostnader och ett mindre överskott på bostadsanpassning. Underskott på gata/park-
delen pga. högre kostnader för sommarvikarier samt eget arbete vid byte av gatubelysningen. 
Plan, bygg, miljö och hälsoskydd har ett mindre underskott pga. ökade lönekostnader inom 
miljö och livsmedel. VA visar ett positivt resultat. Fastigheters prognos är ett underskott pga. 
kostnader för evakueringslokal till räddningstjänsten i Lessebo samt rivningskostnader vid 
Stallets förskola. Budgeten är periodiserad för el-och fjärrvärmekostnader. För de nya och 
ombyggda fastigheterna Askungen, Folkets Hus samt Stallet kommer en uppdaterad budget 
anpassad till internhyran. 
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2 Delårsrapport 2021-08 

Investeringsredovisning (tkr) 

 

Samhällsbyggnadsnämnd       
Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 
tkr 2021-08 2021 2021 2021 
Gata, park 3 332 6 580 7 145 565 
Vatten och avlopp 1 323 5 382 14 375 8 994 
Interna arbeten 865 1 116 1 378 262 
Fastigheter 29 818 45 732 63 921 18 189 
Totalt 35 339 58 810 86 819 28 010 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Avvikelsen inom vatten och avlopp beror framförallt på vattenverket i Skruv som projekteras 
nu för byggstart 2022 samt utredningar för överföringsledning mellan Lessebo och 
Hovmantorp. Inom fastigheter är det avvikelse på budgeten till Hackebackeskolan eftersom 
färdigställandet är under 2022. Askungen förskola visar en negativ avvikelse pga. ändringar 
som har gjorts mest av verksamheten. 

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: Lokaler i kommunhuset har samordnats med arbetsförmedlingens behov. 
Mark till nyetablering av företag har tagits fram till biogasmack. En god dialog med vår 
näringslivschef och anpassning av detaljplaner enligt företagens önskemål. 
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 färdigställt, fortsatt utbyggnad av gång- 
och cykelvägar samt moderniserat resecentrum i Hovmantorp. 
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 planuppdrag för bostäder framförallt i Hovmantorp, stort 
medieintresse för både södra Hovmantorp samt ödehusen i kommunen.  
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3 Delårsrapport 2021-08 

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: Arbetet med att ta fram nya E-tjänster pågår och tas i drift från och med 
september 2021. 
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 sjukfrånvaro ej varit högre än tidigare 
år. Intresset för lediga tjänster inom vår förvaltning har varit relativt stort under året. 
Samhällsbyggnadsnämndens mål: Utvecklad service 
God service och bemötande till alla Ja   
Kommentar: Många kontakter med medborgare varje dag inom vår förvaltning. 
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Mötesanteckningar 
Samråd med Samordningsförbundet Värend 

Datum: 2021-09-17 
Identifierare: 21RGK127-12 

 
 

  Sida 1 av 2 

Mötesanteckningar 
 

Datum: 2021-09-17 
Tid: 14:00-14.50 
Plats: Digitalt 

Närvarande: 
 

Sebastian Olsson (S) Alvesta kommun 

Constanze Liljegren Arbetsförmedlingen 

Lena Söderholm  Försäkringskassan 

Lars Altgård (S) Lessebo kommun 

Christina Nyqvist  Lessebo kommun 

Sven Sunesson (C) Region Kronoberg 

Henrietta Serrate (S) Region Kronoberg 

Oliver Rosengren (M) Samordningsförbundet Värend 

Emma Krantz Samordningsförbundet Värend 

Mikael Jeansson (S) Tingsryds kommun 

Niklas Jonsson (S) Uppvidinge kommun 

  

 

Sekreterare: 
Daniel Nilsson, Region Kronoberg 

 

1. Samordningsförbundet Värends verksamhet och 
ekonomi 2021 

Förbundschef Emma Krantz presenterar förbundets verksamhet och ekonomi 
2021: 

 Funktion och syfte  
o Processledare över myndighetsgränser 
o Kompetensutveckling inklusive digitala satsningar 
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o Pilotverksamhet 
 Tjänstedesign  
 Uppföljning av budget 2021. Till och med den 31 juli 2021 uppgick 

förbundets kostnader till 2 098 100 kronor. Total budget för år 2021 
uppgår till 5 259 424 kronor. 

 Samverkan med Sunnerbo samordningsförbund 
o Sammans.se 
o Gemensam admintjänst 
o Insatskatalog 
o Strategidagar 
o Föreläsning socioekonomi  

 Min bok 
 SAMSIP 
 Kommer inom kort  

o Samordningskartan 
o Förstärkt KAA 
o Resultat av kartläggning Nollklassade    

 Förstärkt KAA – Ungdomar 16-20 år 
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