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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 30 Dnr 2022/36- 
 

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsens ansvarsområden 2021. 

 
Ärendebeskrivning 
Arbete pågår med att ta fram den samlade årsredovisningen för 
Lessebo kommun 2021. En del av denna redovisning är 
verksamhetsberättelsen för Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet föredras av ekonomichef Maria Trulsson. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Årsredovisning för kommunstyrelsen 2021 
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Kommunstyrelsen 
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Årsredovisning 2021 för Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsens ansvarsområden 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbete pågår med att ta fram den samlade årsredovisningen för 
Lessebo kommun 2021. En del av denna redovisning är 
verksamhetsberättelsen för Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 – Kommunstyrelsen bifogas. 
 

 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  
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1 Årsredovisning 2021 

 

Årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsen  
Större händelser  

Kommunstyrelsens ansvarsområden spänner över många olika verksamhetsområden där 

flera av dessa är koncernövergripande. Under 2021 precis som under 2020 har stora delar av 

året varit krisarbete inom kommunens alla verksamheter, vi har fått ställa in och ställa om. 

Kommunens verksamheter har tagit situationen på stort allvar och alla har tagit sitt ansvar. 

Vi har också lärt oss mycket kring krisarbetet och vi känner idag att vi ha en stabil grund att 

stå på. Personalen har varit fantastiska på att ställa om och hjälpas åt så att våra brukare, 

elever och invånare ska få den bästa service i dessa svåra tider. 

 

Arbetsförmedlingens reformering är problematiskt för vår kommun som har en hög 

arbetslöshet. I december 2019 möjliggjorde arbetsförmedlingen återigen extratjänster vilket 

har medfört att vi skapat ca 60 extratjänster under 2021 där flertalet kommer från 

ekonomiskt bistånd. Vi kan konstatera att både det ekonomiska biståndet och arbetslösheten 

har minskat, arbetslösheten har gått ner med 2,8%-enheter. Under året har 

arbetsmarknadsavdelningen, ekonomiskt bistånd och lärcenter genomfört en 

processkartläggning på sitt gemensamma arbete med att få invånare i arbete. Detta kommer 

att mynna ut i en verksamhetsutveckling av arbetssättet.    

 

Näringslivet och framförallt besöksnäringen har varit hårt drabbat även under 2021 med 

tanke på Corona. Kommunen har så långt vi har haft möjlighet försökt att stötta dessa företag 

genom olika åtgärder, informerat om möjlighet att söka medel samt uppsökande samtal. 

Under året har vi också arbetat med att utveckla AB Glasriket till Destination Glasriket AB 

där vi tillsammans med övriga Glasriketkommuner har satsat på ny organisation med ett nytt 

sätt att arbeta och då också tillsammans med näringens nybildade ekonomiska förening. 

Syftet är att utveckla hela besöksnäringen och inte enbart glasnäringen. En målsättning är 

också att fler företag vill söka sig till våra kommuner och därmed också ett ökat invånarantal. 

 

Vårt arbete med digitalisering som påbörjats under 2020 har kommit en bra bit på väg.  En 

projektledare arbetar efter den digitaliseringsplan som kommunfullmäktige har antagit. En 

digitaliseringsstrategi, handlingsplaner för varje förvaltning och ett antal e-tjänster är igång. 

Vi har även bildat ett digitaliseringsråd med representanter från alla förvaltningar allt för att 

vi ska ha en samsyn och ett koncernövergripande samverkan. Det är ett arbete som leder till 

verksamhetsförändringar och ett nytt sätt att arbeta.  

Under året har en utredning genomförts gällande om kommunen ska bilda ett moderbolag. 

Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att åstadkomma förbättrad 

ägarstyrning, skapa synergi- och samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala 

förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida resultatutjämning och möjlighet 

till samordning av kommunens alla fastigheter. När alla aspekter har genomlysts så blev 

beslutet att bilda ett ägarutskott 2023 och ett ägarråd under 2022 med samma inriktning 

som ett moderbolag. 
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2 Årsredovisning 2021 

 

Framtida behov och verksamhetsförändringar 

Utifrån Coronatiden ska vi fortsatt ha en plan för hur vi tar hand om vår personal. Många har 

arbetat otroligt mycket, gått in på sin semester och tagit ett stort ansvar. Det finns en risk för 

att personal är både trötta och slitna.  

 
Fortsatt arbete med att få ner den höga arbetslösheten som finns i kommunen genom ett nytt 

sätt att arbeta tillsammans med ekonomiskt bistånd och Lärcenter.  Men också följa 

arbetsförmedlingens reformering och hur det kommer att påverka kommunen.  

 

Vi ska fortsätta vårt arbete med digitalisering. Att arbeta med digitalisering innebär inte att 

det är någon separat utveckling utan är en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen 

med stöd av den digitala utvecklingen. Att enbart arbeta med digitala verktyg utan att även 

anpassa arbetssätt innebär en begränsad effekt och därmed ska kommunkoncernen arbeta 

med digitalisering som en helhet. 

Vi ska också fortsätta vårt arbete med verksamhetsutveckling genom en processkartläggning 

av flera verksamheter. Implementeringen av kontaktcenter ska fortgå och utvecklas vidare 

under 2022. 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet  Intäkter      Kostnader Utfall Budget Budget- 

tkr  2021  2020  2021  2020 2021 2021 avvikelse 

Kommunfullmäktige 0 0 703 729,96 703 772 69 

Kommunstyrelsen 0 0 2 057 2 089 2 057 2 080 23 

Partistöd 0 0 488 488 488 488 0 

Revision 0 0 942 830,56 942 783 -159 

Valnämnd 0 0 11 10,36 11 11 0 

Överförmyndare 0 0 955 989,49 955 1 090 135 

Summa 0 0 5 157 5 138 5 157 5 224 67 

        

Verksamhet      Intäkter      Kostnader Utfall Budget Budget- 

tkr  2021  2020  2021  2020 2021 2021 avvikelse 

Styr- & ledning 0 0 2 097 3 257 2 097 2 038 -59 

Kommunledningskontoret 17 145 17 415 38 682 37 249 21 537 24 002 2 465 

Näringsliv 160 104 1 982 2 375 1 823 2 395 572 

Bibliotek 1 090 889 5 836 6 387 4 746 4 777 31 

Kultur, Fritid & Turism 1 441 1101 12 646 9 965 11 205 11 903 698 

Färdtjänst 0 0 1 698 1 744 1 698 1 695 -3 

Arbetsmarknadsenheten 11 433 7 945 17 547 13 934 6 115 6 185 70 

Räddningstjänst 0 0 11 171 11 765 11 171 11 169 -2 

Måltidsverksamhet 30 491 28 643 29 472 29 641 -1 019 100 1 119 

Mark, beredskap mm 6 096 3 840 2 159 3 042 -3 937 558 4 495 

Summa 67 855 59 938 123 292 119 359 55 437 64 822 9 385 

             

Totalt KS 67 855 59 938 128 449 124 497 60 593 70 046 9 453 
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3 Årsredovisning 2021 

 

Kommentar till driftredovisning 

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 9 453 tkr. De största positiva 

avvikelserna finns på Mark, beredskap mm, 4 495 tkr, Kommunledningskontoret, 2 465 tkr 

och Måltidsverksamheten 1 119 tkr. Förklaringen till överskottet på mark, beredskap mm är 

försäljning av flertalet tomter i kommunen, vilka inte är budgeterade.  Anledningen till det 

stora överskottet på kommunledningskontoret beror bl.a. på att avsatta budgetmedel för drift 

av nytt e-handelssystem, Marknadsplatsen, ej kostat så mycket som budgeterats (200tkr), 

lägre kostnader än budgeterat på IT (1 300 tkr) bl.a. pga. föräldraledighet, lägre 

konsultkostnader, lägre kostnader för samarbetet med Växjö samt färre inköp av telefoner 

och datatillbehör än beräknat samtidigt som intäkterna är högre än budget (1 000 tkr). 

Måltidsverksamhetens överskott beror på högre intäkter än budgeterat från socialnämnden 

samt Barn- och utbildningsnämnden på 1 400 tkr, medan kostnaderna varit 300 tkr högre än 

budget. De högre intäkterna inom måltidsverksamheten får motsvarande negativ effekt på de 

betalande nämnderna. 

 

Överskott redovisas också inom överförmyndarverksamheten, 135 tkr, vilket beror på lägre 

kostnader än jämfört mot budget. Även politisk verksamhet (KF och KS), 92 tkr, näringsliv 

572 tkr, bibliotek 31 tkr, kultur & fritid 698 tkr samt arbetsmarknadsenheten 70 tkr visar 

överskott. Största delen utav överskotten beror på Corona-pandemin, då aktiviteter inte har 

kunnat anordnas i den utsträckning som budgeterats för. 

 

Underskott redovisas på Revision med 159 tkr samt Styr- och ledning, 59 tkr. Revisionens 

underskott beror på högre arvodeskostnader än budgeterat samt högre kostnader för 

konsultrevision. Underskottet på Styr & ledning beror på utbetalning av sparad semester 

samt en rest från utbetalningen av bonusen till alla anställda 2020. 

 

Jämfört med prognosen från augusti där vi räknade med ett överskott på 5 110 tkr så är 

utfallet alltså 4 246 tkr bättre än det. De största avvikelserna mot prognosen är högre intäkter 

på marken för försäljning av tomter, högre intäkter på IT samt måltid. Dessutom har inte 

kostnaderna kommit upp i den beräknade nivån då aktiviteter har fått ställas in pga. Corona-

pandemin. 

Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Netto Budget- 

tkr Utgift Inkomst Utfall Budget avvikelse 

Kommunledningskontoret 4 046 0 4 046 3 345 -701 

Bibliotek 391 0 391 391 0 

Kultur & Fritid 773 0 773 1 422 649 

Måltidsverksamhet 502 0 502 561 59 

Mark, beredskap mm 0 0 0 1 000 1 000 

Totalt 5 711 0 5 711 6 719 1 008 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Kommunstyrelsens nettoinvesteringar uppgår till 5 711 tkr för 2021. IT-investeringar för 

kommunens egen verksamhet uppgår till 4 046 tkr varav tidigareläggning av serverbyte som 

är budgeterat för 2022 står för 875 tkr. 

 

Bibliotekets investeringar avser främst inredning i Lessebo i samband med ombyggnationen. 

Elljusspåret i Hovmantorp inklusive utegym, 148 tkr har färdigställts under 2021. Inventarier 

i f.d. Folkets hus Lessebo till fritidsgården och allmänna utrymmen uppgår till 568 tkr. 
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4 Årsredovisning 2021 

 

Kvarvarande medel inom Kultur & Fritid 415 tkr flyttas till 2022, för att skapa en mötesplats 

vid strandpromenaden i Hovmantorp. 

 

Investeringar inom måltid har varit komplettering/utbyte av köksutrustning, ny 

serveringslinje på Bikupan (236 tkr) samt byte till nytt kostdatasystem Mashie som togs i 

bruk from mars 2021 (77 tkr). 
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5 Årsredovisning 2021 

 

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

efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive 

strategi kommenteras.  

 

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 
Samverka med Arbetsförmedlingen Ja   
Samarbete med kommunens näringsliv Ja   
Stödja etablering av nya företag Ja   
Kommentar Samverkan med Arbetsförmedlingen via LÖK, lokal överenskommelse, har 
genomförts under 2021. I den mån det har gått har vi träffat företagare under 2021. Vi har 
under hösten haft näringslivsgala och medborgardialog för våra företagare. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   
Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   

Kommentar: Medborgardialogerna under hösten har haft som tema trygghetsfrågor. Vi 
har också startat ett arbete tillsammans med polisen för att hindra att barn och unga 
hamnar i kriminalitet. Tryggare utemiljöer har diskuterats i plangruppen. 
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: Marknadsföring av kommunen som en attraktiv plats att bo och verka i har 
pågått under året. Cirka 15 planärenden har initierats under 2021 vi plangruppen som 
kontinuerligt träffas.  
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6 Årsredovisning 2021 

 

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 har inte arbetat med detta mål förutom genom det 
trygghetsskapande arbete som är igång. 
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: Fritidsgårdsverksamheten är igång både på Bikupan, Kulturhuset 51:an och 
i övriga orter. Aktivt lov har också genomförts med anpassning till Corona-situationen. 
Flera träffar med föreningslivet där dialog har fört gällande rättvisa föreningsbidrag. 
 
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: Marknadsföring av kommunen och skolan har genomfört under året. 
 

 

  

10



7 Årsredovisning 2021 

 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 31 Dnr 2022/46-1.4.1 
 

Information om preliminärt bokslut 2021 
för Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för det preliminära bokslutet 
2021 för Lessebo kommun. Fastställande av årsredovisningen görs 
vid kommunstyrelsen i april.  
 
Beslutsunderlag 
Power Point-presentation 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 33 Dnr 2022/9-1.5.3 
 

Internkontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen i enlighet med förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen genomförde 2022-02-08 en risk- och 
väsentlighetsanalys och uppdrog till kommunchef att ta fram förslag 
på internkontrollplan.  
 
Enligt anvisningar för intern kontroll ska de risker som får 9 poäng 
eller därutöver, finnas med i internkontrollplanen. Dessa risker har 
förts in i planen, samt kontrollmoment har lagts till. Samtliga 
kontrollmoment kommer att sammanställas en gång om året 
manuellt.  
 
Risken ”Dataintrång” där konsekvens sattes till 4, borde utifrån 
anvisningar varit med i planen. Detta är en sammansatt risk med 
många olika riskfaktorer. Därför föreslås istället en generell risk som 
heter ”Brister i informationssäkerhet” lagts till som sammanför flera 
av de risker som togs upp på området, och har kontroller som berör 
exempelvis dataskydd, röjande av inloggningsuppgifter etc. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Förslag till internkontrollplan 2022 
Riskanalys, genomförd av kommunstyrelsen 2022-02-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-08 § 25 
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Internkontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen i enlighet med 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen genomförde 2022-02-08 en risk- och 
väsentlighetsanalys och uppdrog till kommunchef att ta fram 
förslag på internkontrollplan.  
 
Enligt anvisningar för intern kontroll ska de risker som får 9 poäng 
eller därutöver, finnas med i internkontrollplanen. Dessa risker 
har förts in i planen, samt kontrollmoment har lagts till. Samtliga 
kontrollmoment kommer att sammanställas en gång om året 
manuellt.  
 
Risken ”Dataintrång” där konsekvens sattes till 4, borde utifrån 
anvisningar varit med i planen. Detta är en sammansatt risk med 
många olika riskfaktorer. Därför föreslås istället en generell risk 
som heter ”Brister i informationssäkerhet” lagts till som 
sammanför flera av de risker som togs upp på området, och har 
kontroller som berör exempelvis dataskydd, röjande av 
inloggningsuppgifter etc. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan 2022 
Riskanalys, genomförd av kommunstyrelsen 2022-02-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-08 § 25 
 

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.  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-22 

 

 

Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Internkontrollplan 2022 Rapport uttagen 22/02/2022

Risker Huvudprocess Kategori Riskvärde Kontroller

Bristande samverkan med aktörer inom arbetsmarknad Verksamhetsprocess Omvärldsrisk 12
Antal samverkansmöten
Rutin för samverkan framtagen

Brister eller felaktig diarieföring och gallring Stödprocess Legal risk 9
Stickprov diarieföring
Kontroll närarkiv

Brister i informationssäkerhet Stödprocess Person- /egendomsskada 12

Stickprov behörigheter verksamhetssystem
Antal personuppgiftsincidenter
Rutiner/instruktioner framtagna

Brister i leverantörsrutinen Betalningsprocess Finansiell risk 9 Stickprov på attest och fakturor

Felaktig direktupphandling Inköpsprocessen Legal risk 9
Stickprov på avtal i Evolution
Stickprov på fakturor

Inköp utanför avtal Inköpsprocessen Legal risk 9

Avtalstrohet
Stickprov på avtal inlagda i Evoluton
Stickprov på fakturor

Löneskulder Stödprocess Finansiell risk 9
Uppföljning av löneskuld
Stickprov kostnadskontroll

Otillräcklig kunskap om offentlighet o sekretess Stödprocess Legal risk 9
Enkät
Stickprov sekretessbelagda ärenden

Personalbrist pga sjukfrånvaro Verksamhetsprocess Verksamhetsrisk 9
Uppföljning sjukfrånvaro
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Rapport uttagen 2022-02-11

Riskportfölj

Risker Huvudprocess Delprocess Kategori Avdelning AVR Status RV IKP RHÅ

Attestering av egna kostnader Betalningsprocess Attest Finansiell risk Kommunstyrelsen 8 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Personen attesterar sina egna kostnader som ska beslutsattesteras av överordnad chef enligt attestreglemente. -

Bristande kommunikation med kommuninvånarnaStödprocess Ej definierad delprocess Ryktesrisk Kommunstyrelsen 6 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Otydlig information till kommuninvånarna generellt om kommunens verksamhet och fattade beslut -

Bristande samverkan med aktörer inom arbetsmarknVerksamhetsprocess Ej definierad delprocess Omvärldsrisk Kommunstyrelsen 12 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Har vi samma utbud som andra kommuner och blir vår samverkan så att vi arbetar ut personer åt dem? De får i dagsläget all ersättning och
vi anställer. Likaså hur kontakt med näringslivet ska gå till, får vi många aktörer bör det samverkas runt praktikplatser och annat så
inte alla ringer och tjatar på företagen. -

-

Bristande uppföljning vid investeringar Bokslutsprocess Ej definierad delprocess Finansiell risk Kommunstyrelsen 8 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk att vi inte följer upp investeringskalkylen på ett korrekt sätt. Risk att vi inte gör efterkalkyler för att se om investeringskalkyl
var korrekt och tar lärdom inför kommande projekt. -

Brister eller felaktig diarieföring och gallring Stödprocess Ej definierad delprocess Legal risk Kommunstyrelsen 9 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk att information behandlas på ett felaktigt sätt som gör att det ej 
bevaras för framtiden. Lagar följs ej.

-

Brister i leverantörsrutinen Betalningsprocess Ej definierad delprocess Finansiell risk Kommunstyrelsen 9 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
"Risk att det finns kostnader som inte konteras på ett korrekt sätt. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid. Risk för jäv vid
betalning av egna kostnader. Risk för fel moms vid inköp och leverantörsfakturor. Risk att betalning inte går till rätt leverantör." -

Rapportsida 1 / 4
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Rapport uttagen 2022-02-11

Risker Huvudprocess Delprocess Kategori Avdelning AVR Status RV IKP RHÅ

Dataintrång Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Regelefterlevnad Kommunstyrelsen 4 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk för olika typer av IT-attacker. -

Driftavbrott verksamhetssystem Stödprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Kommunstyrelsen 6 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
System ligger nere och kan inte användas under en längre tid. -

Fattade beslut verkställs ej Verkställighetsprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Kommunstyrelsen 6 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
- -

Felaktig direktupphandling Inköpsprocessen Ej definierad delprocess Ej definierad kategori Kommunstyrelsen 9 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk att direktupphandlingar inte görs enligt gällande lagkrav. Risk att lagkrav inte är kända i organisationen. Risk att de
direktupphandlingar som sker inte redovisas så att de är kända i organisationen. Risk att vi inte har rätt resurser. -

Felaktig hantering av tjänstekort Inköpsprocessen Ej definierad delprocess Regelefterlevnad Kommunstyrelsen 6 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk att vi inte har dokumenterade rutiner för
hantering av tjänstekort.
Risk att attestering inte sker på korrekt sätt. 

-

Felaktig information i kommunens kanaler Stödprocess Ej definierad delprocess Ryktesrisk Kommunstyrelsen 8 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Felaktig information publiceras eller sprids i kommunens kommunikationskanaler. -

Felaktig lönehantering Stödprocess Ej definierad delprocess Finansiell risk Kommunstyrelsen 9 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk att vi inte har en förankrad process eller resurser att hantera processen från anställning - lön- avslut på ett korrekt sätt. Risk
att sjukfrånvaro, tjänstledighet mm inte rapporteras in. -

Felaktiga behörigheter i ITsystem Stödprocess Ej definierad delprocess Person- /egendomsskada Kommunstyrelsen 6 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk att behörigheten är felaktig som kan leda till brott mot sekretess och överträdande av befogenheter. Risk för oklarheter i
befogenheter och ansvar. -

Rapportsida 2 / 4
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Rapport uttagen 2022-02-11

Risker Huvudprocess Delprocess Kategori Avdelning AVR Status RV IKP RHÅ

Incident specialkost Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Person- /egendomsskada Kommunstyrelsen 6 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Att fel mat lagas eller serveras till de som har specialkost. -

Inkommen information når ej fram Stödprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Kommunstyrelsen 6 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Rätt mottagare får ej inkommen information. Det kan handla om e-post, papperspost eller annan information som fastnar på vägen. -

Inköp utanför avtal Inköpsprocessen Ej definierad delprocess Legal risk Kommunstyrelsen 9 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen har tecknat. Risk att samtliga avtal inte finns samlade och därmed inte är kända i
organisationen. Risk att avtal inte sägs upp, omförhandlas eller förlängs i tid. Risk att vi inte har rätt resurser. -

Kommunens roll i AF reformering Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Omvärldsrisk Kommunstyrelsen 8 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk att kommunens roll blir otydlig och ekonomisk ersättning inte utgår med nytt arbetssätt. -

Låneinformation hamnar fel Ej definierad process Ej definierad delprocess Legal risk Kommunstyrelsen 6 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Information om vad en person lånar läcker ut – vi bryter då mot sekretesslagen. -

Otillräcklig kunskap om offentlighet o sekretessStödprocess Ej definierad delprocess Legal risk Kommunstyrelsen 9 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Risk att det inte finns kunskap i organisationen angående offentlighetsprincipen och sekretess- lagstiftningen och därmed felaktig
hantering. -

Personalbrist pga sjukfrånvaro Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Kommunstyrelsen 9 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Förvaltningen har funktioner som är samhällsviktiga, t.ex. måltidsverksamhet men även funktioner med endast en eller få personer, där
längre sjukfrånvaro får konsekvenser för verksamheten. -

Personuppgiftsincident Stödprocess Ej definierad delprocess Legal risk Kommunstyrelsen 6 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Personuppgifter kommer på något sätt i orätta händer eller riskerar att röjas, bryter mot lagen. -

Rapportsida 3 / 4

19



Rapport uttagen 2022-02-11

Risker Huvudprocess Delprocess Kategori Avdelning AVR Status RV IKP RHÅ

Röjande av kritiska inloggningsuppgifter Stödprocess Ej definierad delprocess Person- /egendomsskada Kommunstyrelsen 9 0

Beskrivning: Riskhanteringsåtgärder
Någon får felaktigt tag i inloggningsuppgifter till exempelvis verksamhetssystem pga felaktig hantering av användare eller
säkerhetsbrister. -

Rapportsida 4 / 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-08 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 25 Dnr 2022/9-1.5.3 
 

Intern kontroll 2022: Risk- och 
väsentlighetsanalys 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa risk- och väsentlighetsanalys 
samt att uppdra till kommunchef att ta fram internkontrollplan 2022 
baserad på denna, för beslut 2022-03-15. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska ta fram intern kontrollplan för 2022 i enlighet 
med anvisningar för intern kontroll. Första steget är att göra en risk- 
och väsentlighetsanalys. Grunden för analysen är den riskportfölj som 
tagits fram och dokumenterats i system för intern kontroll. 
 
Kanslichef Sara Nilsson redogör för framtaget underlag och 
kommunstyrelsen arbetar med att komplettera och förändra i 
underlaget.  
 
Beslutsunderlag 
Riskportfölj 
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 7 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 34 Dnr 2022/55-1.3.1 
 

Näringslivstrategi för Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagen 
näringslivsstrategi för åren 2022-2025. 
 
Ärendebeskrivning 
Vår senaste näringslivsstrategi är sedan 2011. 
  
Den nya strategin tar sin utgångspunkt i Lessebo kommuns vision 
2040, utvecklingsstrategi 2025 samt i regionens utvecklingsstrategi 
Gröna Kronoberg tillsammans med näringslivets och vår omvärlds 
utveckling och trender.  
 
Strategin är tänkt att vara styrande för Lessebo kommuns arbete 
inom näringslivsutveckling. Varje enskilt prioriterat område i 
strategin utvecklas, konkretiseras samt följs upp i en handlings- och 
aktivitetsplan för näringslivsutveckling vilken revideras årligen.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-23 
Förslag till näringslivsstrategi 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-02-23 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Näringslivsstrategi 2022-2027 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen 
näringslivsstrategi för åren 2022-2027 
 
Ärendebeskrivning 
Vår senaste näringslivsstrategi är sedan 2011. 
  
Den nya strategin tar sin utgångspunkt i Lessebo kommuns vision 
2040, utvecklingsstrategi 2025 samt i regionens 
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg tillsammans med 
näringslivets och vår omvärlds utveckling och trender.  
 
Strategin är tänkt att vara styrande för Lessebo kommuns arbete 
inom näringslivsutveckling. Varje enskilt prioriterat område i 
strategin utvecklas, konkretiseras samt följs upp i en handlings- 
och aktivitetsplan för näringslivsutveckling vilken revideras 
årligen.   
 
 
Bakgrund 
I takt med att vår omvärld förändras och i fotspåren av pandemin 
har det blivit allt tydligare att vi behöver jobba tillsammans/ 
förvaltningsöverskridande men också tillsammans med det lokala 
näringslivet för att nå mål inom exempelvis sysselsättning, 
kompetensförsörjning och utveckling av attraktiva livsmiljöer. 
Målområden där vi diskuterar och fokuserar kring begreppet 
attraktivitet.  
 
Attraktivitet som att vi exempelvis är en attraktiv kommun där det 
är enkelt och smidigt att etablera/driva företag eller som en 
attraktiv boendemiljö för att på så sätt stärka våra företags 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens som vill bosätta sig i vår 
kommun och på så sätt möjliggöra fortsatt tillväxt och utveckling 
av det lokala näringslivet. Strategin fokuserar kring 4 målområden 
där attraktivitet spänner som ett samlat begrepp över dessa.  

 
 
Beslutsunderlag 
Näringslivsstrategi 2022–2025 med datum 2022-02-23 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-02-23 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 

 

 
Karin Bååth 
Näringslivschef  Kommunledningsförvaltningen 
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Näringslivsstrategi 
2022–2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Strategi 

Datum för antagande:  

Beslut av:  
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  2 Näringslivsstrategi 

 

Inledning 
Näringslivsstrategin tar sin utgångspunkt i Lessebo kommuns vision 2040, 
utvecklingsstrategi 2025 samt i regionens utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg tillsammans 
med näringslivets och vår omvärlds utveckling och trender. Strategin ska vara styrande för 
Lessebo kommuns arbete inom näringslivsutveckling. 

 

Målområden 

Strategin innehåller fyra prioriterade målområden som tillsammans visar vad som är viktigt 
för att skapa ett starkt företagsklimat och god tillväxt. De fyra områdena bidrar till ett 
välmående näringsliv och skapa en arbetsmarknad i balans där vi ser att ett bra 
företagsklimat sker genom samverkan, dialog och samsyn med externa parter på lokal-, 
regional- och nationellnivå.  

Näringslivsstrategin genomsyras av att vi jobbar långsiktigt hållbart. Hållbart ur ett 
ekonomiskt, socialt, miljömässigt sätt och med ”barnens bästa” som perspektiv. 

Varje enskilt prioriterat område i strategin utvecklas, konkretiseras samt följs upp i 
handlings- och aktivitetsplanen för näringslivsutveckling.  

Övergripande begrepp för hela strategin är attraktivitet. Ökad attraktivitet inom våra fyra 
prioriterade områden: 

• Tillsammans med företagen och företagsamma skapar Lessebo kommun goda 
förutsättningar för ett diversifierat och växande näringsliv som ger fler arbetstillfällen 
och fler etableringar. Med ett ökat fokus på framtidens entreprenörer och genom ett 
nära samarbete med grundskola, gymnasium, universitet och stödsystemet för 
nyföretagande ser vi till att det är enkelt att starta, etablera och utveckla företag i 
Lessebo kommun. 

• Ökad attraktivitet ger ökad nyetablering, inflyttning och besök. Genom 
platsvarumärket Glasriket verkar vi för att ytterligare stärka kommunens profil som 
en attraktiv kommun att leva, verka och bo i.  

• Lessebo kommun ska verka för hållbar tillväxt. Tillväxt som bygger på samverkan 
mellan näringsliv, akademi, våra invånare och kommunen. Men även i form av 
affärsutveckling som sker genom samverkan där innovation och förnyelse ökar 
kompetens- och tjänsteutbytet lokala tillverkningsföretag emellan samt mellan 
aktörerna inom besöksnäringen.  

• Företagsservicen inom Lessebo kommuns organisation präglas av en gemensam syn 
på arbetet med näringslivsfrågor och arbetet genomsyras av hög servicegrad och med 
näringslivets behov i fokus. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 35 Dnr 2022/8-1.3.1 
 

Digitaliseringsstrategi för Lessebo 
kommun 2022-2025 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagen 
digitaliseringsstrategi för åren 2022-2025. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun beslutade 2019-03-12 om en digitaliseringsplan 
som har börjat genomföras. För att komma vidare i arbetet med 
digitaliseringen i kommunen behöver en digitaliseringsstrategi antas 
med tydligare ansvarsfördelningar och målsättningar. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade förslaget till digitaliseringsstrategi 
2022-02-08 och förslaget har nu kompletterats. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-08 § 40 
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 23 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Digitaliseringsstrategi Lessebo kommun 2022-2025 2022-02-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-08 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 40 Dnr 2022/8-1.3.1 
 

Digitaliseringsstrategi för Lessebo 
kommun 2022-2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera digitaliseringsstrategin i 
enlighet med Björn Zethraeus (V) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun beslutade 2019-03-12 om en digitaliseringsplan 
som har börjat genomföras. För att komma vidare i arbetet med 
digitaliseringen i kommunen behöver en digitaliseringsstrategi antas 
med tydligare ansvarsfördelningar och målsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 23 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Digitaliseringsstrategi Lessebo kommun 2022-2025 med datum 
2022-01-18 
 
Yrkanden 
Björn Zethraeus (V) yrkar på återremiss för att man skall arbeta in en 
kort text som tydliggör vikten av att det, redan i upphandlingen, ställs 
sådana tekniska krav som möjliggör en både flexibel, 
informationssäker och effektiv hantering av personärenden. Detta 
kan exempelvis innebära att det skall finnas speciella 
inloggningsalternativ och liknande tekniska krav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beslutsexpediering 
Digitaliseringssamordnare 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-01-18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Digitaliseringsstrategi 2022-2025 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen 
digitaliseringsstrategi för åren 2022-2025. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun beslutade 2019-03-12 om en digitaliseringsplan 
som har börjat genomföras. För att komma vidare i arbetet med 
digitaliseringen i kommunen behöver en digitaliseringsstrategi 
antas med tydligare ansvarsfördelningar och målsättningar. 
 
Bakgrund 
Digitaliseringsplanen som beslutades 2019-03-12 gav kommunen i 
uppdrag att skapa handlingsplaner för digitalisering i varje 
förvaltning. Detta har nu skett inom ramen för ett 
digitaliseringsprojekt som pågått sedan 2020 i kommunen och 
som nu är i avslutningsfasen. Något som har identifierats via detta 
projekt är behovet av en tydligare digitaliseringsstrategi med 
ansvarsfördelningar, integrering i den vanliga 
verksamhetsutvecklingen och förbättrad målstyrning. Detta har 
lett till att ett förslag till digitaliseringsstrategi för åren 2022-2025 
tagits fram. 
 
Konsekvenser 
Beslutet bedöms bidra till ett tydligare arbete med digitalisering i 
de verksamheter och insatser där digitalisering kan leda till 
mervärde. Det blir en tydligare ansvarsfördelning och 
uppföljningsmöjlighet som går att följa upp ner i verksamheternas 
planeringar. 
 
Förväntade effekter är mer effektivt arbete med digitalisering, 
ökad nytta av den verksamhetsutveckling som sker och att det 
arbete som sker med digitalisering är ändamålsenligt och möjligt 
utifrån de resurser som finns i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Digitaliseringsstrategi Lessebo kommun 2022-2025 med datum 
2022-01-18 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-01-18 

 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 

 

 
 
Jenny Rydhammer 
Digitaliserings- och informationssäkerhetssamordnare 
Kommunledningsförvaltningen 
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  2 Digitaliseringsstrategi 2022–2025   
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  3 Digitaliseringsstrategi 2022–2025   

 

Inledning 
Dagens samhälle erbjuder många möjligheter via arbetet med digitalisering. Detta sker samtidigt som 

personer och företag som finns och verkar i kommunerna efterfrågar mer av kommunens tjänster 

även via digitala verktyg och medier1. 

Den moderna tekniken används dagligen för att få tag på de tjänster och den information som 

efterfrågas via olika digitala alternativ. För många är det digitala mötet i till exempel skolan eller 

socialförvaltningen ett bra alternativ till det fysiska mötet. Invånarna förväntar sig i allt högre grad ett 

snabbt, enkelt och säkert sätt att kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha 

möjlighet till inflytande genom digitala kontakter. Genom att erbjuda ändamålsenliga och effektiva 

sätt att ta del av kommunens tjänster och information kan kvaliteten, effektiviteten och 

delaktigheten förbättras. 

Att arbeta med digitalisering innebär inte att det är någon separat utveckling utan är en del av den 

ordinarie verksamhetsutvecklingen med stöd av den digitala utvecklingen. Att enbart arbeta med 

digitala verktyg utan att även anpassa arbetssätt innebär en begränsad effekt och därmed behöver 

kommunen arbeta med digitalisering som en helhet. 

Lessebo ska vara en kommun som följer med sin tid, som möter invånarens behov av enkla, 

ändamålsenliga och användarvänliga tjänster. Det ska vara enkelt och tryggt för våra invånare att 

möta Lessebo. Vi ska erbjuda en hög servicegrad utifrån de behov som de som bor och verkar i 

kommunen har. 

Mål 
Lessebo kommun arbetar med digitalisering utifrån de fem delmål som finns i regeringens 

digitaliseringsstrategi2: 

1. Digital kompetens 

2. Digital trygghet 

3. Digital innovation 

4. Digital ledning 

5. Digital infrastruktur. 

Utifrån dessa målområden arbetar Lessebo med en målbild för kommunen i stort. 

”Lessebo kommun arbetar med digitalisering på ett hållbart och ändamålsenligt sätt för att bidra till 

positiv samhällsutveckling för våra invånare, företagare och organisationer.” 

 

Det innebär att vi arbetar med digitalisering utifrån dessa punkter: 

 

• Hållbarhet – Det vi gör är genomförbart utifrån de resurser vi har. 

• Ändamålsenligt – Det vi gör sker utifrån de behov som identifierats. 

• Positiv samhällsutveckling - Vi arbetar med att få ut maximal nytta från den utveckling som 

sker och utvärderar det vi gör kontinuerligt. 

 

För att uppnå målbilden och de överordnade målen arbetar Lessebo kommun med ett flertal delmål. 

 
1 SKR, undersökning april 2020 om invånarnas inställning till digital service. 
2 Digitaliseringsstrategin - Regeringen.se, Diarienummer: N2017/03643/D 
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 4 Digitaliseringsstrategi 2022–2025

Delmål 
En enklare vardag för invånare och företagare 

Det ska vara enkelt och säkert att få kontakt med Lessebo kommun och ta del av kommunens 

tjänster på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Detta sker bland annat via kommunens e-tjänster. 

Tjänsterna anpassas utifrån varje användares förutsättningar och val av kontaktmetod. 

De digitala och analoga tjänster kommunen erbjuder ska vara enkla, effektiva, säkra och utformade 

utifrån användarnas behov. Behoven fångas bland annat upp via medborgardialoger och 

företagsträffar. Det ska vara lätt för användarna att göra rätt. 

Lessebo kommun stödjer innovation och delaktighet 

Lessebo kommuns information finns tillgänglig digitalt om det inte finns hinder för detta. Det innebär 

att vi tillgängliggör öppna data i högre grad. Öppna data innebär möjligheter för våra invånare, 

medarbetare, företagare och organisationer att skapa innovativa tjänster. Detta innebär att 

kommunen följer Europaparlamentets och rådets direktiv om öppna data3. 

Den ökade tillgängligheten till kommunens data bidrar också till en högre insyn och delaktighet i 

demokratin och kommunens verksamhet. 

Hög kvalitet, service och effektivitet i verksamheterna. 

Lessebo kommun arbetar effektivt med de möjligheter som de digitala verktygen erbjuder och vår 

infrastruktur gör att detta är möjligt. Den information som användarna behöver finns tillgänglig när 

de behöver den. 

Kommunen arbetar aktivt med att bibehålla en hög säkerhet för den information som kommunen 

behandlar, det innebär att kommunen arbetar med årshjul för ett systematiskt 

informationssäkerhetsarbete över hela kommunkoncernen. Kommunen utvärderar och följer upp 

arbetet regelbundet. Det innebär också att kommunen säkerställer relevant nivå av 

informationssäkerhet i de upphandlingar kommunen gör för att säkra en trygg och effektiv nivå för 

hantering av känsliga uppgifter och personuppgifter. 

För att arbetet med digitalisering i kommunen ska få hög effekt så samordnar kommunen de verktyg 

och system som finns för förbättrade funktioner. Kommunen arbetar också med att utveckla 

arbetssätt som tar hjälp av de digitala verktyg som finns för att skapa maximal effekt i 

digitaliseringsarbetet.  

Kommunen arbetar med att kartlägga kommunens processer för att se hur dessa kan utvecklas för 

att bli effektivare. Vi automatiserar de processer som bidrar till mest nytta. Alla förbättringar som 

sker följs av passande kompetensutveckling för att säkerställa att rätt kompetens finns för att 

säkerställa att förbättringar får positiv effekt. 

Huvudsakliga metoder 
För att uppnå de mål som kommunen beslutat om används flertalet metoder. De huvudsakliga 

metoderna är dessa: 

3 EUR-Lex - 32019L1024 - EN - EUR-Lex (europa.eu), EUR-lex, Document 32019L1024, 2019 
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  5 Digitaliseringsstrategi 2022–2025   

 

Nyttorealisering 
Grundprincipen i nyttorealisering är att kommunen arbetar strukturerat med förarbete, 

genomförande och utvärdering för att säkerställa att det vi gör får den effekt som förväntas. 

Kommunen tar stöd av Myndigheten för digital förvaltnings vägledning inom detta4. 

Processorienterad verksamhetsutveckling 
Kommunen arbetar aktivt med att kartlägga de processer som finns i verksamheterna för att på det 

sättet kunna utveckla processerna med stöd av digitala verktyg. Det innebär att bryta ner allt som 

sker i de olika processerna och se vad som kan förbättras utifrån de behov som identifierats. 

Kommunen använder en beslutad arbetsmetod för detta. 

Digitalt först 
Det är en princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och passande, ska vara 

förstahandsval i kommunens kontakter med privatpersoner och företag. De digitala arbetssätten ska 

övervägas i varje verksamhetsutveckling för att säkerställa att kommunen arbetar med digitalisering i 

de verksamheter där den gör mest nytta.  

Ansvar och genomförande 
Kommunstyrelsen fastställer digitaliseringsstrategin som ska gälla för Lessebo kommun. Ansvaret för 

genomförandet av digitaliseringsstrategin hanteras sedan i kommunkoncernens nämnder, utskott 

och bolag. 

Roll Ansvar 

Kommunstyrelse • Tar beslut om digitaliseringsstrategi och ger uppdrag till 
kommunchef 

Kommunchef • Övergripande ansvar för uppföljning. 

• Ger uppdrag till förvaltningschefer för genomförande. 

Förvaltningschef • Ansvar för sin verksamhets arbete med digitalisering. 

• Följer upp sin verksamhets arbete med digitalisering och 
rapporterar till kommunchef. 

• Utser medarbetare som arbetar operativt med att 
genomföra arbetet. 

Utsedd tjänsteperson • Genomför arbete med digitalisering på uppdrag av 
förvaltningschef. 

 

Varje förvaltningschef är ansvarig för arbetet med digitalisering i sin förvaltning. Detta innebär att de 

ska se till att det sker verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i förvaltningarnas 

verksamhetsplanering utifrån de mål som står beskrivna i digitaliseringsstrategin. Det kommer inte 

vara separata handlingsplaner för arbetet med digitalisering utan det sker i varje verksamhets 

verksamhetsplanering. Förvaltningschefer har även ansvar för uppföljning och utvärdering av den 

verksamhetsutveckling som beslutas i verksamhetsplaneringen.  

Förvaltningscheferna tar stöd av sina förvaltningar kring att utföra verksamhetsutvecklingen med 

stöd av digitaliseringen utifrån punkterna hållbarhet, ändamålsenlighet och positiv 

samhällsutveckling. 

 
4 Nyttorealisering | DIGG 
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Det innebär att digitaliseringsstrategin tolkas i verksamhetsplaneringen och leder till aktiviteter. 

Dessa aktiviteter utvärderas som kan leda till behov av revidering av digitaliseringsstrategin. 

För att möjliggöra förändringarna har också kommunkoncernen ett övergripande digitaliseringsråd 

som är rådgivande och utredande för verksamheterna. Det innebär att om en förändring har en 

digital del så tas det upp i digitaliseringsrådet för vidare hantering.  

Utvärdering och revidering 
Digitaliseringsstrategin följs upp och utvärderas årligen och revideras vid behov. Ansvar för att detta 

genomförs ligger på kommunchef som kan delegera detta till annan chef. Om strategin förändras ska 

detta också leda till förändringar i kommunkoncernens verksamheter och verksamhetsplanering. 

Ordlista 
Automatisering – innebär att man låter tekniken utföra ett arbete som annars skulle behöva göras 

manuellt. 

Öppna data –  Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, och det är en möjlighet till 

utveckling av många smarta och nyttiga samhällstjänster. Allt från effektiviseringar inom sjukvården 

till praktisk information om kollektivtrafik och skolmatsedeln bygger på öppna data.Mer info via 

denna länk. 

Informationssäkerhet – de olika åtgärder som görs för att hindra att information läcker ut, förändras, 

förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. 

Digitaliseringsråd: Kommunkoncernens övergripande rådgivande samling kring digitalisering där 

medarbetare från olika delar av kommunkoncernen finns med och utreder olika frågor och gör 

arbetet med digitalisering möjligt. 

 

Digitaliseringsstrategi

Verksamhetsplanering

Aktiviteter

Utvärdering

36

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data


  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Personalutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-28 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 5 Dnr 2022/52- 
 

Riktlinje för korruption - muta 
 
Beslut 
Personalutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta revideringen av 
riktlinjen för korruption – muta med tillägg gällande information 
kring visselblåsarfunktionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 26 mars 2021 Dnr 2021/92-1.2.7 föreslog Personalutskottet att 
Kommunfullmäktige att anta riktlinjer angående mutor/besiktning. I 
bifogat dokument kompletterar vi med riktlinjer på HUR vi ska agera 
om vi upptäcker misstankar om korruption eller muta. 
 
Som anställd: 
● fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska du anmäla 
detta till din närmsta chef. 
● misstänker att någon fått eller blivit erbjuden muta, ska du anmäla 
detta till din närmsta chef. 
● misstänker att någon bjuder eller erbjudit muta, ska du anmäla 
detta till din närmaste chef. 
 
Som chef gör du så här då du har tagit emot en anmälan: 
● efter anmälan till chef ska denne därefter vidta åtgärder. Bedöms 
den erbjudna förmånen som otillbörlig ska chefen kontakta 
kanslichefen/säkerhetschef som tillsammans med chefen avgör om 
polismyndigheten ska kontaktas. 
 
Som förtroendevald: 
● fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska du kontakta 
din ordförande/kommunchef/kanslichefen/ säkerhetschef, som 
tillsammans med den förtroendevalda avgör om polismyndigheten 
ska kontaktas. 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
  
Kommunstyrelsen 
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Korruption - muta 
Riktlinje 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Se Riktlinje för korruption - muta 

Datum för antagande:  

Beslut av: 
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  2 Riktlinje korruption - muta   

 

Korruption - muta 
 
Oavsett vilken tjänst eller uppdrag vi har i kommunen är det viktigt att inga 
misstankar om korruption uppstår när vi representerar Lessebo kommun och utför 
vårt arbete. 

Vad är då korruption? Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet men det 
är ett samlingsbegrepp för en situation där någon missbrukar sin förtroendeställning 
för att uppnå otillbörlig fördel för annans eller egen räkning. 

De vanligaste formerna är 

• Muta det vill säga en gåva, tjänst eller annan förmån som överlämnas till 
någon som i sin tjänsteutövning ska handla på ett visst sätt. En muta kan bestå 
av kontanter, presentkort, rabatter varor, tjänster men även av gästfrihet av 
olika slag. 

• Trolöshet mot huvudman vilket innebär när någon missbrukar en 
förtroendeställning och detta innebär skada för huvudmannen (i det här fallet 
Lessebo kommun). 

Om du blir erbjuden en gåva, rabatterade varor eller en tjänst bör du ställa dig 
följande frågor 

• Varför får jag en viss förmån? 
• Har jag nytta av den/ är den kopplad till mitt arbete? 
• Vad säger min arbetsgivare om jag tar emot den? 
• Vad tycker andra (mina arbetskamrater/ kommuninvånare/skattebetalare) om 

att jag tar emot den? 
• Kan jag stå för det jag gör här? Är det rätt och riktigt? 

Bara misstanke om korruption får stora konsekvenser - Förtroendeskada 

• För arbetsgivaren är det förtroendet från allmänheten som skadas. Ett 
förtroende som kan ta lång tid att bygga upp igen även om det visar sig att 
misstanken inte kan bevisa brott. 

• För den enskilde så kan, förutom att allmänheten tappar förtroendet för mig 
och min arbetsprestation, även konsekvensen bli att mina arbetskamrater 
tappar tillit till mig vilket resulterar i att de tappar energi och presterar sämre 
på sina arbeten. 

Om man bryter mot dessa riktlinjer riskerar man disciplinära åtgärder och ytterst att 
förlora sin anställning. Rättsligt är straffet för korruption böter eller fängelse.  
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  3 Riktlinje korruption - muta   

 

 

Så här gör du om du utsätts för muta, 
muta misstänks eller upptäcks 
 

Som anställd: 

● fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska du anmäla detta till din 
närmsta chef. 

● misstänker att någon fått eller blivit erbjuden muta, ska du anmäla detta till din 
närmsta chef. 

● misstänker att någon bjuder eller erbjudit muta, ska du anmäla detta till din 
närmaste chef. 

Som chef gör du så här då du har tagit emot en anmälan: 

● efter anmälan till chef ska denne därefter vidta åtgärder. Bedöms den erbjudna 
förmånen som otillbörlig ska chefen kontakta kanslichefen/säkerhetschef som 
tillsammans med chefen avgör om polismyndigheten ska kontaktas. 

 

Som förtroendevald: 

● fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska du kontakta din 
ordförande/kommunchef/kanslichefen/säkerhetschef, som tillsammans med den 
förtroendevalda avgör om polismyndigheten ska kontaktas. 

 

.  
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

KLK/HR  

Klicka här för att ange datum 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Riktlinje för korruption - muta 
 
Beslut 
Personalutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta revideringen 
av riktlinjen för korruption – muta med tillägg gällande 
information kring visselblåsarfunktionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 26 mars 2021 Dnr 2021/92-1.2.7 föreslog Personalutskottet 
att Kommunfullmäktige att anta riktlinjer angående 
mutor/besiktning. I bifogat dokument kompletterar vi med 
riktlinjer på HUR vi ska agera om vi upptäcker misstankar om 
korruption eller muta. 
 
Som anställd: 
● fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska du 
anmäla detta till din närmsta chef. 
● misstänker att någon fått eller blivit erbjuden muta, ska du 
anmäla detta till din närmsta chef. 
● misstänker att någon bjuder eller erbjudit muta, ska du anmäla 
detta till din närmaste chef. 
 
Som chef gör du så här då du har tagit emot en anmälan: 
● efter anmälan till chef ska denne därefter vidta åtgärder. Bedöms 
den erbjudna förmånen som otillbörlig ska chefen kontakta 
kanslichefen/säkerhetschef som tillsammans med chefen avgör om 
polismyndigheten ska kontaktas. 
 
Som förtroendevald: 
● fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska du 
kontakta din ordförande/kommunchef/kanslichefen/ 
säkerhetschef, som tillsammans med den förtroendevalda avgör 
om polismyndigheten ska kontaktas. 
 
 
Michael Karlsson 
HR strateg KLK 
 
 
Riktlinjer för korruption - muta 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

KLK/HR  

Klicka här för att ange datum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 36 Dnr 2022/43-1.3.1 
 

Revidering utav regler för Lessebo 
kommuns tomtkö 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta de 
reviderade reglerna Lessebo kommuns tomtkö.  
 
Ärendebeskrivning 
Hantering av tomtkön sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Med e-tjänsternas och tomtkartans införande har hanteringen av 
tomtkön förändrats och reglerna bör därför revideras för att spegla 
den förändringen. Dessutom föreslås förändringar i avsnittet ”Köp- 
och försäljningsvillkor” för att spegla de villkor som finns med i 
mallen för köpekontrakt. Även andra små redaktionella ändringar är 
föreslagna.  
 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-18 
Revidering av regler för tomtkö 2022-02-18 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-18 

 

 

 

 

Revidering utav regler för Lessebo 
kommuns tomtkö  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
de reviderade reglerna Lessebo kommuns tomtkö.  
 
Ärendebeskrivning 
Hantering av tomtkön sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ändringar och uppdateringar av tomtköreglerna beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Med e-tjänsternas och tomtkartans införande har hanteringen av 
tomtkön förändrats och reglerna bör därför revideras för att spegla 
den förändringen. Dessutom föreslås förändringar i avsnittet 
”Köp- och försäljningsvillkor” för att spegla de villkor som finns 
med i mallen för köpekontrakt. Även andra små redaktionella 
ändringar är föreslagna.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2021-06-21 § 49 regler för tomtkö i 
Lessebo kommun. Lessebo kommun hade tidigare inte haft en 
officiell tomtkö.   

 
Beslutsunderlag 
Revidering av regler för tomtkö 2022-02-18 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 

44



Regler för tomtkö 
Regler för anvisning och försäljning av tomter 
genom Lessebo kommuns tomtkö 

Dokumentets typ: Regler  

Datum för antagande: 2022-xx-xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige
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 2 Regler för tomtkö

Allmänt 
Lessebo kommuns bostadsplanering syftar till att främja bostadsbyggande. Genom tomtkön 
säljer Lessebo kommun tomter till privatpersoner. För bostadsområden med tomter där 
kommunen är markägare sker fördelning av avstyckade och bildade småhustomter i första 
hand genom en kommunal tomtkö. Se taxa för försäljning av kommunal mark antagen av 
kommunfullmäktige 2021-06-21 § 48 för mer information. 

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

Vad är en tomt? 
Med tomt avses obebyggd fastighet. 

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

Anmälan och registrering 
1. Anmälan görs via e-tjänst eller på särskild blankett.
2. Endast fysiska personer som vid anmälan fyllt 18 år får ansöka om registrering till

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilldelning och anvisning 

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

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

3. Direktköp: Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning
återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas
till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön. Ingen avregistrering
från tomtkö sker heller i dessa fall. Dessa tomter markeras med direktköp på
kommunens tomtkarta.
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 4 Regler för tomtkö

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

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

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

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

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

3. Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett bostadshus.
4. Fastigheten överlåts i befintligt skick.

Byggnadsskyldighet och överlåtelseförbud

5. Om köparen inte inom två år från tillträdesdagen fullgjort byggnadsskyldigheten skall 
de till kommunen erlägga ett vite på femtiotusen (50 000) kronor, årligen till dess att 
fastigheten bebyggts på föreskrivet sätt. Köparna är berättigade till skälig förlängning 
av tiden för byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på 
förhållande, som köparna inte möjligtvis kunnat påverka.

6. Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Köparna får inte utan kommunens skriftliga 
medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna 
skyldighet skall anses vara fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning. Om 
köparna utan kommunens medgivande överlåter fastigheten innan 
byggnadsskyldigheten fullgjorts, har kommunen rätt till ett vite på tvåhundratusen 
(200 000) kronor.

7. 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 byggandet på grund av annan lika ingripande 
händelse väsentligt rubbas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 37 Dnr 2022/48-1.3.1 
 

Marktaxa för villatomter som är 
grovterrasserade 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att grovterrasserad 
villatomt innebär ett tillägg på 50 kr/m2 till taxan för råmark.  
 
Ärendebeskrivning 
I samband med exploatering av nya tomter på Västergatan i 
Hovmantorp kommer det att göras en förberedande grovterrassering 
av marken för att göra tomterna plana för att nå en massbalans i 
området. Kostnaden för grovterrassering uppskattas till ca 50 kr/m2 
vilket föreslås bli ett riktvärde som tillägg till taxan för råmark. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-21 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktaxa för villatomter som är 
grovterrasserad 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att grovterrasserad villatomt innebär 
ett tillägg på 50 kr/m2 till taxan för råmark.  
 
Ärendebeskrivning 
I samband med exploatering av nya tomter på Västergatan i 
Hovmantorp kommer det att göras en förberedande 
grovterrassering av marken för att göra tomterna plana för att nå 
en massbalans i området. Kostnaden för grovterrassering 
uppskattas till ca 50 kr/m2 vilket föreslås bli ett riktvärde som 
tillägg till taxan för råmark. 
 
Bakgrund 
Våra nya områden har olika förutsättningar för marken och 
villatomter som upplevs svårbebyggda har lägre intresse hos våra 
kunder. Genom att göra en grovterrassering i samband med 
ledningsarbeten och vägbyggnation kan samordningsvinster 
erhållas och massbalans nås. 

 
Konsekvenser 
Lättare att sälja villatomter som är grovterrasserad, men påverkan 
på kommunens likviditet i entreprenadskedet. 
 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 39 Dnr 2022/47-4.3.3 
 

Markförsäljning del av Hovmantorp 6:1 
(Granvägen) 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner en försäljning del av Hovmantorp 6:1 
(ca 4160 m2) till HusBygg & Fastighet Småland AB enligt gällande 
taxa. 
 
Ärendebeskrivning 
HusBygg & Fastighet i Småland AB, org nr 559261-1338, har framfört 
önskemål om köp av den detaljplanelagda marken på Granvägen i 
Hovmantorp. Företaget har för avsikt att bygga 20-24 lägenheter i 2 
till 3 huskroppar. Ytan uppgår till ca 4160 m2 och taxan är 100 kr/m2 
+ fastighetsbildningskostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-21 
Önskemål om köp daterat 2022-02-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

51



Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markförsäljning del av Hovmantorp 6:1 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner en försäljning del av Hovmantorp 
6:1 (ca 4160 m2) till HusBygg & Fastighet Småland AB enligt 
gällnade taxa. 
 
Ärendebeskrivning 
HusBygg & Fastighet i Småland AB, org nr 559261-1338, har 
framfört önskemål om köp av den detaljplanelagda marken på 
Granvägen i Hovmantorp. Företaget har för avsikt att bygga 20-24 
lägenheter i 2 till 3 huskroppar. Ytan uppgår till ca 4160 m2 och 
taxan är 100 kr/m2 + fastighetsbildningskostnader.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen antog detaljplanen 2022-02-08.  

 
Konsekvenser 
Med en försäljning av marken ges möjlighet för nya bostäder i 
hyresrätt i nordvästra delen av Hovmantorp. 
 
Beslutsunderlag 
Önskemål om köp daterat 2022-02-15 
 

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  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 40 Dnr 2022/49-4.6.1 
 

Cykelpassage, väg 25 Växjö - Kalmar, 
delen Hovmantorp - Lessebo 
 
Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Ärendet 
hanteras på kommunstyrelsen då Trafikverket är föredragande. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med faunaåtgärder på väg 25 kommer även gång- och 
cykelmöjligheterna mellan Hovmantorp och Lessebo förbättras. 
Trafikverket har tagit fram förslag på gång- och cykelpassage i 3 olika 
lägen vid Hovmantorp.  
 
Beslutsunderlag 
PM cykelpassage daterat 2022-02-03 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsärende placering av gång- och 
cykelpassage på väg 25 mellan Hovmantorp 
och Lessebo 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med faunaåtgärder på väg 25 kommer även gång- och 
cykelmöjligheterna mellan Hovmantorp och Lessebo förbättras. 
Trafikverket har tagit fram förslag på gång- och cykelpassage i 3 
olika lägen vid Hovmantorp.  
 
Bakgrund 
Avsiktsförklaring är tecknad mellan Trafikverket och Lessebo 
kommun avseende medfinansiering. Nästa steg är avtal för 
medfinansiering. 

 
Konsekvenser 
Positivt för Lessebo kommun och Hovmantorps tätort som får nya 
möjligheter till expansion. 
 
Beslutsunderlag 
PM cykelpassage daterat 2022-02-03 
 

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  
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 (Utskriven 2022-02-11)

1.1. BAKGRUND

Figur 1  Alternativa områden för placering av ny planskild gång- och cykelpassage.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 2 Identifierade alternativ för ny planskild gång- och cykelpassage av väg 25 markerade med röda pilar.

1.2. UTGÅNGSPUNKTER

Figur 3  Föreslagen sträckning av cykelväg på sträckan Hovmantorp-Lessebo. Ljusblå linje avser sträckning på befintliga
enskilda vägar och mörkblå linje nybyggnation av gång- och cykelväg.
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 (Utskriven 2022-02-11)

1.3. PROJEKTMÅL
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 (Utskriven 2022-02-11)

2.1. TRAFIKALA FÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 4. Befintliga gång- och cykelvägar och målpunkter i och kring Hovmantorp.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 5 Vandringsleder och målpunkter för gång- och cykeltrafik längs sträckan Hovmantorp-Lessebo.

62



 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 6 Utdrag ur Lessebo översiktsplan som visar planerade verksamheter i Hovmantorp.

Figur 7 Beräknad total trafik år 2021 på väg 25 och kringliggande vägar (antal fordon/dygn, ÅDT). Andelen tung trafik inom
parentes.

63



 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 8 Trafik år 2045 på väg 25 samt anslutande vägar (antal fordon/dygn, ÅDT). Andelen tung trafik inom parentes.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 9 Befintliga busshållplatser längs sträckan.
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 (Utskriven 2022-02-11)

2.2. MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 10 Kända kulturhistoriska lämningar längs den aktuella sträckan av väg 25.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 1 Registrerade naturvärden.

Figur 11 Kända naturvärden och identifierade naturvärdesobjekt längs den aktuella sträckan.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 12 Översiktskarta över inventeringsområden för sandödla. Observera att själva vägsträckan inventerades längre öster-
och västerut än vad som visas i kartan, sammanlagt 3 km.
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 (Utskriven 2022-02-11)

2.3. BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 13 Utdrag ur länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.
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 (Utskriven 2022-02-11)

2.4. OMLEDNINGSMÖJLIGHETER

Figur 14 Möjliga omledningvägar på sträckan Växjö-Lessebo.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 2 Förutsättningar för de olika alternativen för omledning.
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)

3.1. ALTERNATIV 1  NORDÖST KVARNDAMMEN

Figur 15 Befintlig väg 25 vid läget för alternativ 1.

Figur 16 Föreslagen placering av gång- och cykelport och utformning av anslutande gång- och cykelvägar med alternativ 1.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 17 Broskiss för dränerad gång- och cykelport i alternativ 1.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 18 Områden i Hovmantorp där aktuell placering av gång- och cykelpassage innebär en förlängd resväg i relationen
Hovmantorp-Lessebo jämfört med alternativ 2 och 3.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 19. Beräknad grundvattenpåverkan för alternativ 1. Redovisning av grundvattenpåverkan på 0,1 m och 0,3 m. I figuren
redovisas skyddsobjekt, vattenskyddsområde som blått raster och enskilda brunnar som gröna punkter.
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 3 Kostnadsbedömning för alternativ 1. *Avser dränerad lösning, inklusive kostnader för avvattnings- och
förstärkningsåtgärder samt broräcken vid byggnadsverket.
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 (Utskriven 2022-02-11)

3.2. ALTERNATIV 2  CENTRALGATAN

Figur 20 Befintlig väg 25 vid läget för alternativ 2.

Figur 21 Föreslagen placering av gång- och cykelport och utformning av anslutande gång- och cykelvägar med alternativ 2.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 22 Broskiss för dränerad gång- och cykelport i alternativ 2.

Figur 23 Föreslagen placering av gång- och cykelbro och utformning av anslutande gång- och cykelvägar med alternativ 2.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 24 Broskiss för gång- och cykelbro
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 (Utskriven 2022-02-11)

84



 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 25,  Beräknad grundvattenpåverkan för alternativ 2. Redovisning av grundvattenpåverkan på 0,1 m och 0,3 m. I figuren
redovisas skyddsobjekt, vattenskyddsområde som blått raster och enskilda brunnar som gröna punkter.
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 4 Kostnadsbedömning för alternativ 2. *Inkluderar kostnader för avvattnings- och förstärkningsåtgärder samt broräcken
vid byggnadsverket. ** Avser dränerad lösning.
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 (Utskriven 2022-02-11)

3.3. ALTERNATIV 3  ÖST HOVMANTORP

Figur 26 Placering för det västra respektive det östra läget inom alternativ 3. Där det östra läget har förkastats.

Figur 27 Befintlig väg 25 vid läget för alternativ 3.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 28 Föreslagen placering av gång- och cykelport och utformning av anslutande gång- och cykelvägar med alternativ 3.

Figur 29 Broskiss för dränerad gång- och cykelport i alternativ 3.
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 30. Beräknad grundvattenpåverkan för alternativ 3. Redovisning av grundvattenpåverkan på 0,1 m och 0,3 m. I figuren
redovisas skyddsobjekt, vattenskyddsområde som blått raster och enskilda brunnar som gröna punkter.
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 5 Kostnadsbedömning för alternativ 3. * Avser dränerad lösning, inklusive kostnader för avvattnings- och
förstärkningsåtgärder samt broräcken vid byggnadsverket.
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 6 Kostnadsbedömning för de studerade alternativen. *Inkluderar kostnader för avvattnings- och förstärkningsåtgärder vid
byggnadsverket. ** Avser dränerad lösning. ***Anpassas passagen inte för vilt minskar kostnaden för byggnadsverket med cirka
1,7 miljoner kronor.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 7 Samlad konsekvensbedömning för de studerade alternativen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 41 Dnr 2021/110-4.5.5 
 

Lokalförsörjning gällande skolan i Kosta 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 att uppdra till kommunchef 
att ta fram ett hyresavtal gällande idrottsverksamhet i Kosta för skola 
och föreningar. Förslag är framtaget och dialog har förts med privat 
entreprenör. Den privata entreprenören har dock beslutat att bygga 
sporthall för enbart egen verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 att återuppta den 
lokalförsörjningsplan som är framtagen gällande gymnastiksal i Kosta 
samt att dialog ska fortsatt ske med den privata aktören. 
 
Fortsatt dialog har förts med privat aktör sedan kommunstyrelsen i 
november. Den privata aktören vidhåller avsikten att bygga sporthall 
för enbart egen verksamhet. Därmed avslutas dialogen med den 
privata aktören. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-22 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalförsörjning gällande skolan i Kosta 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott notera informationen till 
protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 att uppdra till 
kommunchef att ta fram ett hyresavtal gällande idrottsverksamhet 
i Kosta för skola och föreningar. Förslag är framtaget och dialog 
har förts med privat entreprenör. Den privata entreprenören har 
dock beslutat att bygga sporthall för enbart egen verksamhet. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 att återuppta den 
lokalförsörjningsplan som är framtagen gällande gymnastiksal i 
Kosta samt att dialog ska fortsatt ske med den privata aktören. 
 
Fortsatt dialog har förts med privat aktör sedan kommunstyrelsen 
i november. Den privata aktören vidhåller avsikten att bygga 
sporthall för enbart egen verksamhet. Därmed avslutas ärendet. 
 
Bakgrund 
Nybyggnation av gymnastiksal i Kosta finns med i  
lokalförsörjningsplan för skolan under kommande år. Privat  
entreprenör har visat intresse av att bygga en sporthall i Kosta, där  
kommunen skulle kunna hyra lokaler. Detta är ett alternativ till 
egen investering som möjliggör idrottsverksamhet för både skola 
och föreningar, som idag har verksamhet i skolans gymnastiksal. 

 
 

 
 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 254 Dnr 2021/110-4.5.5 
 

Lokalförsörjning gällande skolan i Kosta 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1) Återuppta den lokalförsörjningsplan som är framtagen gällande 

gymnastiksal i Kosta. 
2) Dialog ska fortsatt ske med den privata entreprenören. 
 

Ärendebeskrivning 
Nybyggnation av gymnastiksal i Kosta finns med i  
lokalförsörjningsplan för skolan under kommande år. Privat  
entreprenör har visat intresse av att bygga en sporthall i Kosta, där  
kommunen skulle kunna hyra lokaler. Detta är ett alternativ till egen 
investering som möjliggör idrottsverksamhet för både skola och 
föreningar, som idag har verksamhet i skolans gymnastiksal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 att uppdra till kommunchef 
att ta fram ett hyresavtal gällande idrottsverksamhet i Kosta för skola 
och föreningar. Förslag är framtaget och dialog har förts med privat 
entreprenör. Den privata entreprenören har dock beslutat att bygga 
sporthall för enbart egen verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 189 
Tjänsteskrivelse 2021-11-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-13 § 82 
 
Yrkanden 
Marcus Dackling (M) yrkar på följande tillägg: ”Dialog ska fortsatt ske 
med den privata entreprenören”, med bifall av Margareta Löfström 
(M). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 42 Dnr 2021/121-1.6.3 
 

Avsiktsförklaring avseende arbetsprocess 
gällande förstudiearbete och inför 
eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till 
avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete och 
inför eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge.  
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 att Lessebo kommun ställer 
sig bakom förslag att genomföra en förstudie gällande gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänsterna i Sölvesborg, Karlshamn, 
Olofström, Ronneby, Karlskrona, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge 
kommuner. 
 
Under perioden april – juni 2021 beslutade samtliga parter 
huvudsakligen i enlighet med den missivtext som förelåg med den 
sammanfattande innebörden att genomföra en förstudie med syfte att 
belysa förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst. En tydlig skillnad föreligger dock mellan 
kommunernas olika beslut. En del kommuner har fattat 
inriktningsbeslut om att ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst ska kunna bildas fr.o.m. 2023-01-01, medan en del 
kommuners beslut saknar inriktningsbeslut med tillhörande datum 
om bildande av gemensamt kommunalförbund. Kommunernas olika 
beslut bedöms väsentligen påverka förutsättningarna att bedriva 
förstudiearbete. Vidare framkommer under utredarens dialog med de 
aktuella kommunerna att det är olika förväntningar på 
förstudiearbetet.  
 
Efter överläggning, gemensam för kommunstyrelsernas presidier för 
alla partskommuner i egenskap av s.k. förstudieägare och med viss 
komplettering, januari - februari 2022 enas samtliga kommuner att 
låta ta fram förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocess 
gällande förstudiearbete och inför eventuella beslut om bildande av 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Tjänsteskrivelse från Ronneby kommun 2022-02-17 
Förslag till Avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande 
förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna 
Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, 
Tingsryd och Uppvidinge, daterad 2022-02-17 med tillhörande bilaga 
1 Processplan – Eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-11 § 103 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsiktsförklaring avseende arbetsprocess 
gällande förstudiearbete och inför bildande 
av eventuellt gemensamt kommunalförbund 
för räddningstjänst 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag 
till avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande 
förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna 
Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, 
Tingsryd och Uppvidinge.  
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 att Lessebo kommun 
ställer sig bakom förslag att genomföra en förstudie gällande 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsterna i 
Sölvesborg, Karlshamn, Olofström, Ronneby, Karlskrona, 
Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner. 
 
Under perioden april – juni 2021 beslutade samtliga parter 
huvudsakligen i enlighet med den missivtext som förelåg med den 
sammanfattande innebörden att genomföra en förstudie med syfte 
att belysa förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund 
för räddningstjänst. En tydlig skillnad föreligger dock mellan 
kommunernas olika beslut. En del kommuner har fattat 
inriktningsbeslut om att ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst ska kunna bildas fr.o.m. 2023-01-01, medan en 
del kommuners beslut saknar inriktningsbeslut med tillhörande 
datum om bildande av gemensamt kommunalförbund. 
Kommunernas olika beslut bedöms väsentligen påverka 
förutsättningarna att bedriva förstudiearbete. Vidare framkommer 
under utredarens dialog med de aktuella kommunerna att det är 
olika förväntningar på förstudiearbetet.  
 
Efter överläggning, gemensam för kommunstyrelsernas presidier 
för alla partskommuner i egenskap av s.k. förstudieägare och med 
viss komplettering, januari - februari 2022 enas samtliga 
kommuner att låta ta fram förslag till avsiktsförklaring avseende 
arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför eventuella beslut 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-22 

 

 

om bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 
parterna emellan.  
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ronneby kommun 2022-02-17 
Förslag till Avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande 
förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna 
Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, 
Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge, daterad 2022-02-17 med 
tillhörande bilaga 1 Processplan – Eventuellt bildande av 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-11 § 103 
 

Beslutet skickas till 
Berörda kommuner 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 
 

 
2022-02-17 

 
 

 
Catherine Persson Lundgren, utredare 
Telefon: 0457 – 61 83 22 
E-post: catherine.persson@ronneby.se  

  

 
”Förslag till  

Avsiktsförklaring  
avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför 
eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, 
Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och 
Uppvidinge.  

 

Sammanfattning  
Överläggning mellan kommunstyrelsernas ordförande i kommunerna 
Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd 
och Uppvidinge utmynnade i förslag att genomföra en förstudie med syfte att 
belysa förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst med inriktningen att ett sådant kommunalförbund i så fall skulle 
kunna bildas från och med nästa mandatperiod dvs. från 2023-01-01. 

Missiv arbetades fram under våren 2021 att utgöra beslutsunderlag i samtliga 
aktuella kommuner. Under perioden april – juni 2021 beslutade samtliga parter 
huvudsakligen i enlighet med den missivtext som förelåg med den 
sammanfattande innebörden att genomföra en förstudie med syfte att belysa 
förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. En 
tydlig skillnad föreligger dock mellan kommunernas olika beslut. En del 
kommuner har fattat inriktningsbeslut om att ett gemensamt kommunalförbund 
för räddningstjänst ska kunna bildas fr.o.m. 2023-01-01, medan en del 
kommuners beslut saknar inriktningsbeslut med tillhörande datum om bildande 
av gemensamt kommunalförbund. Kommunernas olika beslut bedöms 
väsentligen påverka förutsättningarna att bedriva förstudiearbete. Vidare 
framkommer under utredarens dialog med de aktuella kommunerna att det är 
olika förväntningar på förstudiearbetet.  
 
Efter överläggning, gemensam för kommunstyrelsernas presidier för alla 
partskommuner i egenskap av s.k. förstudieägare och med viss komplettering, 
januari - februari 2022 enas samtliga kommuner att låta ta fram förslag till 
avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför 
eventuella beslut om bildande av gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst parterna emellan.  
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Syftet med avsiktsförklaringen är att beskriva och att ingå en skriftlig 
överenskommelse mellan parterna om arbetsprocessen gällande förstudiearbete 
och inför eventuella beslut om bildande av gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst parterna emellan. Genom övergripande beskrivning av 
arbetsprocessen ökar möjligheterna att processen kan präglas av trygghet, 
tydlighet och transparens.  

Avsiktsförklaringen omfattar tiden från och med den 1 april 2022 till och med 
tiden till av parterna eventuellt bildat gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst, dock längst till och med den 1 januari 2025. 
 
De olika etapperna i arbetsprocessen beskrivs med övergripande rubriker med 
tillhörande tidsfönster delvis med specifikt angivna datum enligt bilaga 1, 
Processplan – eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst. När aktiviteter faktiskt kan komma att inträffa inom de olika 
tidsfönsterna avgörs främst av när olika beslut fattas och vilka arbetsinsatser 
som krävs.   

I avsiktsförklaringen anges olika s k milstolpar för eventuellt bildande av 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst som följer: 

- Förstudie presenteras december 2022 
- Beslut om avsiktsförklaring om bildande av förbund mars – augusti 2023  
- Beslut om bildande av förbund maj – december 2023.  
- Nytt förbund bildas någon gång under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 

2025.  

Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett för parterna 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst  
- stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten,  
- förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  
- förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i verksamheten,  
- kostnadseffektivisera verksamheten,  
- säkra framtida kompetensförsörjning och  
- skapa karriärvägar för medarbetare.  

Förstudien ska omfatta både nulägesbeskrivning av den befintliga verksamheten i 
de tre kommunalförbunden och beskrivning av möjlig kommande verksamhet 
gemensam för de åtta kommunernas räddningstjänst. Parternas, i ett nytt 
gemensamt förbund, samlade ansvar för räddningstjänst utgör alltså ett i förväg 
givet organisatoriskt och geografiskt område.  

Förstudien omfattar således inte beskrivning av möjlig kommande verksamhet 
med olika kommun-/förbundskonstellationer.  

Dock ska vid beskrivning av framtida gemensamt förbundsbildande för 
räddningstjänst belysas förutsättningar och konsekvenser om någon eller några av 
de åtta partskommunerna ges möjlighet att välja olika tidpunkter för medlemskap i 
det nya gemensamma kommunalförbundet. 
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Genomförande av förstudien sker via Ronneby kommun. Arbete genomförs i 
samråd och dialog med övriga kommuner som också åtar sig, att utefter behov, 
bidra med underlag mm till förstudien. Ronneby kommuns kostnader för 
förstudiearbetet fördelas mellan parterna efter principen kostnad/invånare.  

 
Arbetsprocessen leds av, av Ronneby kommun, utsedd utredare. Utredaren ska 
arbeta efter den inriktning som avsiktsförklaringen anger.  

En politisk styrgrupp bestående av parternas kommunstyrelseordförande utgör vid 
behov stöd till utredaren under den pågående processen. 

Förstudien presenteras vid ett för samtliga parter gemensamt tillfälle i december 
2022. 

Bedömning 
 Bedömning i ärendet redovisas i underlag Förslag till avsiktsförklaring avseende 
arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, 
Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge, daterat 2022-02-
17.  

Beslutsförslag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 
 
att anta förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete 
och inför eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst för 
kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, 
Tingsryd och Uppvidinge.  

Underlag 
Förslag till Avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete och 
inför eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst för 
kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, 
Tingsryd och Uppvidinge, daterad 2022-02-17 med tillhörande bilaga 1 Processplan – 
Eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst.  

Förslag till expediering: 

Karlshamn kommun 
Karlskrona kommun 
Lessebo kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun  
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Kommundirektör Carl-Martin Lanér 
Utredare Catherine Persson Lundgren 
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AVSIKTSFÖRKLARING
Avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande 

förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna 

Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, 
Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge.

2022-02-17
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Avsiktsförklaring  
avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför eventuellt 
bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst för 
kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, 
Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge.  

 

Parter  

Karlshamns kommun 

Karlskrona kommun 

Lessebo kommun 

Olofströms kommun 

Ronneby kommun 

Sölvesborgs kommun 

Tingsryd kommun 

Uppvidinge kommun 

 

1. Definitioner och begrepp 

Parterna – alla de i avsiktsförklaringen representerade kommunerna 

Part – varje enskild i avsiktsförklaringen representerad kommun 

Avsiktsförklaring – skriftlig överenskommelse i vilken varje part förklarar sin avsikt 

Förstudie – avser här den utredning som genomförs för att beskriva förutsättningar att 
eventuellt bilda gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan 

Förstudieägare (och tillika parter) – de kommuner som beslutat om att genomföra en 
förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för att bilda ett gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst  

Genomförandeplan – avser här plan för genomförande med aktiviteter och tidsangivelser 
att följa i det fall beslut fattats om bildande av gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst för då aktuella parter 

Kommunalförbunden – utgörs här av de tre kommunalförbunden 
- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge för Karlshamns, Olofströms 

och Sölvesborgs kommuner  
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- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för Ronneby och Karlskrona 
kommuner och  

- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg för Lessebo, Tingsryds och 
Uppvidinge kommuner.  

 

2. Bakgrund 

Överläggning mellan kommunstyrelsernas ordförande i kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge 
utmynnade i förslag att genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för 
ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst med inriktningen att ett sådant 
kommunalförbund i så fall skulle kunna bildas från och med nästa mandatperiod dvs. från 
2023-01-01. 

Missiv arbetades fram under våren 2021 att utgöra beslutsunderlag i samtliga aktuella 
kommuner.  
Missiv:  

”Förstudie gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsterna i Sölvesborg, Olofström, 
Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner 

Sammanfattning 

Idag är räddningstjänst för Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns kommuner organiserat i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge, Ronneby och Karlskrona kommun i 
Räddningstjänsten Östra Blekinge samt Uppvidinge, Lessebo och Tingsryds kommun i 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.  

Möten med kommunstyrelsens ordförande i dessa kommuner har utmynnat i förslag att genomföra 
en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst med inriktningen att ett sådant kommunalförbund i så fall skulle kunna bildas från 
och med nästa mandatperiod dvs. från 2023-01-01. 

Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst 

- stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten,  
- förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  
- förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i verksamheten,  
- kostnadseffektivisera verksamheten, 
- säkra framtida kompetensförsörjning och  
- skapa karriärvägar för medarbetare.  

Uppdragsbeskrivning, förstudiestruktur och tidplan tas fram av Ronneby kommun och 
kommuniceras med härför aktuella kommuner och kommunalförbund för räddningstjänst. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen i X kommun beslutar att genomföra en förstudie med syfte att belysa 
förutsättningarna för kommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, 
Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge att bilda ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 
från och med 2023-01-01. 
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Förstudien/utredningen ska belysa förutsättningarna för att stärka räddningstjänstens operativa 
förmåga och förbättra uthålligheten, förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete, 
utbildning och fortbildning i verksamheten, kostnadseffektivisera verksamheten, framtida 
kompetensförsörjning och karriärvägar för medarbetare. 

Ansvaret för genomförande av förstudien läggs på Ronneby kommun. Arbete genomförs i samråd 
och dialog med övriga kommuner som också åtar sig, att utefter behov, bidra med underlag mm 
till förstudien.” slut missiv 

 
Under perioden april – juni 2021 beslutade samtliga parter huvudsakligen i enlighet med 
den missivtext som förelåg med den sammanfattande innebörden att genomföra en 
förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst.  

 
En tydlig skillnad föreligger dock mellan kommunernas olika beslut.  En del kommuner 
har fattat inriktningsbeslut om att ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 
ska kunna bildas fr.o.m. 2023-01-01, medan en del kommuners beslut saknar 
inriktningsbeslut med tillhörande datum om bildande av gemensamt kommunalförbund.  

 
Kommunernas olika beslut bedöms väsentligen påverka förutsättningarna att bedriva 
förstudiearbete. Vidare framkommer under utredarens dialog med de aktuella 
kommunerna under perioden augusti – oktober 2021 att det är olika förväntningar och 
uppfattningar om framför allt vad förstudien ska innehålla, hur arbetsprocessen ska 
fortlöpa och vilken tidplan som ska gälla som underlag för eventuellt bildande av förbund. 

 
Efter överläggning, gemensam för kommunstyrelsernas presidier för alla partskommuner i 
egenskap av s.k. förstudieägare och med viss komplettering, januari - februari 2022 enas 
samtliga kommuner att låta ta fram förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocessen 
gällande förstudiearbetet och inför eventuella beslut om bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan. Vidare enades 
kommunföreträdarna om målet att avsiktsförklaringen för arbetsprocessen ska ha 
behandlats för ställningstagande av samtliga aktuella kommuner senast den 31 mars 2022.  

 

3. Syfte med avsiktsförklaringen  

Syftet med avsiktsförklaringen är att beskriva och att ingå en skriftlig överenskommelse 
mellan parterna om arbetsprocessen gällande förstudiearbete och inför eventuella beslut om 
bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan.  

Genom övergripande beskrivning av arbetsprocessen ökar möjligheterna att processen kan 
präglas av trygghet, tydlighet och transparens. Personer i olika roller/funktioner, såväl 
medarbetare i de olika organisationerna som beslutsfattare, vet vad som förväntas ske vid 
olika tidpunkter. 

Ett tydligt processflöde bidrar till att skapa bättre förutsättningar, både för de parter som 
eventuellt önskar bilda ett nytt gemensamt förbund och för de parter som eventuellt väljer att 
avstå att ingå i nytt gemensamt förbund.  
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4. Tidsomfattning för avsiktsförklaringen och giltighet 

Avsiktsförklaringen omfattar tiden från och med den 1 april 2022 till och med tiden till av 
parterna eventuellt bildat gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst, dock längst till 
och med den 1 januari 2025. Efter alla parters beslut (senast den 31 mars 2022) färdigställs 
originalhandlingar i åtta likalydande exemplar och varje part tar var sitt exemplar alternativt 
digital signering. Avsiktsförklaringen ska vara undertecknad senast den 15 april 2022.  

 

5. Beskrivning av arbetsprocessen 

Arbetsprocessen ska beskrivas, dels gällande struktur med dess innehåll, dels översiktlig 
tidplan med tidsfönster för delar i processen och med särskilt angivna datum för s.k. ”viktiga 
milstolpar” i processen.  

De olika etapperna i arbetsprocessen beskrivs med övergripande rubriker med tillhörande 
tidsfönster delvis med specifikt angivna datum enligt bilaga 1, Processplan – eventuellt 
bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. När aktiviteter faktiskt kan 
komma att inträffa inom de olika tidsfönsterna avgörs främst av när olika beslut fattas och 
vilka arbetsinsatser som krävs.  

Arbetsprocessen, utifrån avsiktsförklaringen, omfattar tiden från och med den 1 april 2022 till 
och med tiden till av parterna eventuellt bildat gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänst, dock längst till och med den 1 januari 2025. Vid jakande beslut om bildande 
av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst bedöms nya beslut behövas för delar av 
arbetsprocessen utifrån bl. a. vilket datum som bestäms för inrättande av det nya förbundet, 
däribland genomförandeplan med dess innehåll och uppföljning som då sträcker sig över tiden 
för det nya förbundets start.   

Milstolpar - eventuellt bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 

- Förstudie presenteras december 2022 
- Beslut om avsiktsförklaring om bildande av förbund mars – augusti 2023  
- Beslut om bildande av förbund maj – december 2023.  
- Nytt förbund bildas någon gång under perioden 1 januari 2024 – 1 januari 2025.  

   

6. Förstudie  

Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett för parterna gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst  
- stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten,  
- förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  
- förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i verksamheten,  
- kostnadseffektivisera verksamheten,  
- säkra framtida kompetensförsörjning och  
- skapa karriärvägar för medarbetare.  
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Omfattning 

Förstudien ska omfatta både nulägesbeskrivning av den befintliga verksamheten i de 
tre kommunalförbunden och beskrivning av möjlig kommande verksamhet gemensam 
för de åtta kommunernas räddningstjänst. Parternas, i ett nytt gemensamt förbund, 
samlade ansvar för räddningstjänst utgör alltså ett i förväg givet organisatoriskt och 
geografiskt område.  

Avgränsning  

Förstudien omfattar således inte beskrivning av möjlig kommande verksamhet med 
olika kommun-/förbundskonstellationer.  

Dock ska vid beskrivning av framtida gemensamt förbundsbildande för 
räddningstjänst belysas förutsättningar och konsekvenser om någon eller några av de 
åtta partskommunerna ges möjlighet att välja olika tidpunkter för medlemskap i det 
nya gemensamma kommunalförbundet. 

Innehåll 

Nulägesbeskrivning huvudsakligen av   

* Syfte/mål 
* Kvalitet/resultat/nytta/nyckeltal 
* Ekonomi; driftskostnader, investeringar och skulder/tillgångar 
* Organisation; styrning, ledning och driftsorganisation 
* Framtidsplaner och identifierade utmaningar 
* Diverse styrdokument 
* Verksamhetssystem  

Beskrivning av nedanstående vid framtida gemensamt förbundsbildande i form av 
förslag, bedömningar och prognoser: 

*Syfte/mål 
* Kvalitet/resultat/nytta 
* Ekonomi; driftskostnader, investeringar och skulder/tillgångar 
* Organisation; styrning, ledning och driftsorganisation 
* Diverse styrdokument 
* Verksamhetssystem 
* Framtidsmöjligheter och utmaningar  
* Åtgärdsförslag 
* Samrådsparter 
* Risk- och konsekvensanalyser 
* Genomförandeplan med aktivitets- och tidsangivelser 

Vidare ska förstudien beskriva förutsättningarna utifrån nationella krav och MSB:s 
bedömning att räddningsinsatser behöver effektiviseras eftersom acceptansnivån av 
konsekvenserna efter en olycka sänks successivt. 

Förstudien ska också belysa vad oförändrad förbundsstruktur kan antas innebära för 
befintlig verksamhet.  

Även för- och nackdelar, som vad bildande av ett större kommunalförbund för 
räddningstjänst kan innebära, ska beskrivas.    
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Vidare ska vid beskrivning av framtida gemensamt förbundsbildande för 
räddningstjänst belysas förutsättningar och konsekvenser om någon eller några av de 
åtta partskommunerna ges möjlighet att välja olika tidpunkter för medlemskap i det 
nya gemensamma kommunalförbundet. 

Metoder och arbetssätt 

- Dokumentgenomgång/ litteraturstudier i de egna befintliga organisationerna och 
externa organisationer för räddningstjänst. 

- Jämförelser och analys av kvalitet, nytta och kostnader. 

- Omvärldsanalys med stöd av genomgång av tillgänglig evidensbaserad, 
dokumentation, erfarenhetsinsamling från andra kommuner och kommunalförbund för 
räddningstjänst och studiebesök.  

- Föredragning och dialog i storgrupp. 

- Arbetsgrupper med erforderlig kompetens från aktuella parter och parternas tre 
kommunalförbund för räddningstjänst. 
 
 

7. Resurser under arbetsprocessen  
 

Genomförande av förstudien sker via Ronneby kommun. Arbete genomförs i samråd 
och dialog med övriga kommuner som också åtar sig, att utefter behov, bidra med 
underlag mm till förstudien. Ronneby kommuns kostnader för utredare och eventuellt 
tillkommande kostnader t ex i form av konsultköp fördelas mellan parterna efter 
principen kostnad/invånare och faktureras parterna av Ronneby kommun efter varje 
kalenderårs slut.  
 
Medarbetare i de tre kommunalförbunden för räddningstjänst förväntas efter behov 
bidra med sin kompetens och med underlag under arbetsprocessen gällande 
förstudiearbete och inför eventuella beslut om bildande av gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan.  

Kostnader för t ex studiebesök och dylikt bekostas av respektive huvudman.  

 

8. Styrning och ledning under arbetsprocessen  

Arbetsprocessen leds av, av Ronneby kommun, utsedd utredare. Utredaren ska arbeta 
efter den inriktning som avsiktsförklaringen anger.  

En politisk styrgrupp bestående av parternas kommunstyrelseordförande utgör vid 
behov stöd till utredaren under den pågående processen. Avstämning av arbetets 
framåtskridande och formerna för det sker efter överenskommelse mellan utredare och 
den politiska styrgruppen.  
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9. Kommunikation och dialog  

Förstudien presenteras vid ett för samtliga parter gemensamt tillfälle i december 2022.  
Dialog ska ske mellan parterna om hur kommunicera diverse beslut under 
arbetsprocessen.  

 
Utredaren ska efter önskemål informera parterna och de befintliga 
kommunalförbunden för räddningstjänst om arbetets fortskridande under 
arbetsprocessen.  

 
Kommunikation med medarbetare i de olika kommunalförbunden och fackliga 
organisationer sker inom ramen för respektive förbunds samverkansavtal.  
 

 

Denna avsiktsförklaring undertecknas av 

 

………………………………….. ……………………………………  
Ort       Datum  Ort  Datum    

 

…………………………………. …………………………………… 
Per-Ola Mattsson   Sandra Bizzozero 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Karlshamn   Karlskrona 

 

………………………………….. ……………………………………  
Ort       Datum  Ort  Datum    

 

…………………………………. …………………………………… 
Lars Altgård    Morgan Bengtsson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Lessebo   Olofström 

 

………………………………….. ……………………………………  
Ort       Datum  Ort  Datum    

 

…………………………………. …………………………………… 
Roger Fredriksson    Louise Erixon 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Ronneby   Sölvesborg 
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………………………………….. ……………………………………  
Ort       Datum  Ort  Datum    

 

…………………………………. …………………………………… 
Mikael Jaensson    Niklas Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Tingsryd   Uppvidinge 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-05-11 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 103 Dnr 2021/121-1.6.3 
 

Förfrågan om deltagande i en förstudie 
gällande eventuell sammanslagning av 
kommunalförbund inom räddningstjänst 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Lessebo kommun ställer sig bakom 
förslaget att genomföra en förstudie gällande gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänsterna i Sölvesborg, Karlshamn, 
Olofström, Ronneby, Karlskrona, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge 
kommuner. 

 
Ärendebeskrivning 
Inom ägarkommunerna för räddningstjänsten i Östra och Västra 
Blekinge har ett politiskt initiativ tagits till en förstudie gällande 
gemensamt kommunalförbund i ett större geografiskt område. 
 
Direktionen för räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutade 2021-
03-19 att ställa sig bakom förslaget och överlämna frågan till 
medlemskommunerna för ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Ö Kronoberg protokoll 2021-03-19 § 12 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-27 § 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Ronneby kommun 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 43 Dnr 2022/39-1.12.3 
 

Uppföljning av kommunstyrelsens 
personuppgiftsansvar 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
uppföljningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning 
(679/2016) för hantering av personuppgifter. I 
dataskyddsförordningen ställs krav på att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen.  
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig i enlighet med 
Dataskyddsförordningen och behöver därför informeras om 
förvaltningens arbete. Detta är en årlig uppföljning i enlighet med den 
rutin som kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 65. Arbete har 
pågått under året för att komplettera styrdokument och rutiner. 
Uppföljningen visar på ett fortsatt behov av att arbeta framförallt med 
registerförteckning och personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 
Registerförteckning kommunstyrelsen, version 2022-02-15 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Uppföljning av kommunstyrelsens 
personuppgiftsansvar 2021 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning 
(679/2016) för hantering av personuppgifter. I 
dataskyddsförordningen ställs krav på att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen.  

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig i enlighet med 
Dataskyddsförordningen och behöver därför informeras om 
förvaltningens arbete. Detta är en årlig uppföljning i enlighet med 
den rutin som kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 65. 
Arbete har pågått under året för att komplettera styrdokument och 
rutiner. Uppföljningen visar på ett fortsatt behov av att arbeta 
framförallt med registerförteckning och 
personuppgiftbiträdesavtal. 

 
Bakgrund 
Beskrivning av genomförda förbättringsåtgärder under 
föregående år  

Under 2021 har fokus legat på fortsatt utveckling och 
komplettering av registerförteckningar, samt analys av 
tredjelandsöverföringar. Gällande tredjelandsöverföringar har 
detta redovisats i eget ärende till kommunstyrelsen 2021-08-17, 
där en inriktning för arbetet beslutades.  

Kanslichef har deltagit i Sydarkiveras nätverk för 
dataskyddsamordnare och samordnat övriga förvaltningars 
kontaktpersoner, som träffats löpande under året.  

Beskrivning av de personuppgiftsbehandlingar som genomförs  

Samtliga personuppgiftsbehandlingar ska sammanställas i en 
registerförteckning. Detta är ett pågående arbete som varje 
verksamhet ansvarar för. En nulägesbild av registerförteckningen 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-16 

 

 

bifogas till denna uppföljning.  Under året har några nya 
behandlingar tillkommit, t.ex. visselblåsartjänst, verktyg för 
enkäter och lönekartläggning samt vissa e-tjänster. Det saknas 
fortsatt PUB-avtal med några leverantörer, däribland Växjö 
kommun gällande IT-samverkan och CGI som är en leverantör 
inom ekonomi och inköp. Diskussioner pågår.  

Anmälda personuppgiftsincidenter under föregående år  

Kommunstyrelsens förvaltning har dokumenterat en 
personuppgiftsincident under 2021. Ett HR-system, Winlas, 
meddelade i juni att de upptäckt en sårbarhet i sina 
webbinstallationer som gjort att det funnits en risk att 
personuppgifter skulle kunna komma i obehöriga händer. HR-
avdelningen bedömde med stöd av Sydarkivera att den 
information som riskerar att ha läckt ut från Lessebo kommun inte 
är av den allvarliga grad att en incidentrapport behöver göras.  

I slutet av året anmälde HUL en personuppgiftsincident, där ett 
mail som skickats till dem från kommunledningsförvaltningen, 
innehöll känsliga uppgifter. Frågan har hanterats i HUL gällande 
rutiner för den typen av ärenden. 

 
Beslutsunderlag 
Registerförteckning kommunstyrelsen, version 2022-02-15 
 

Beslutet skickas till 
Sydarkivera för kännedom 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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SKL-MALL FÖR REGISTERFÖRTECKNING

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), 2016/679, Artikel 30, kräver av
personuppgiftsansvariga organisationer att de ska föra ett register över behandlingar av personuppgifter som utförts
under dess ansvar.

Under flik 2 "Registerförteckningen" finns en mall som kan användas för att upprätta en sådan förteckning.

I separat dokumen "Instruktion till mall för registerförteckning" finns förklaringar till de olika kolumnerna.

Kolumner som är markerade med * är obligatoriska att fylla i enligt Artikel 30. Övriga kolumner är bra att ha, men kan
tas bort eller anpassas till vad som fungerar lokalt.

Denna mall är framtagen i november 2017 av SKL, Avdelningen för Digitalisering och Avdelningen för Juridik i samverkan
med Inera AB och SKI Kommentus AB.

Uppdaterad information om dataskyddsförordningen finns på
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html
samt www.datainspektionen.se.
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Personuppgiftsansvarig*: Kommunstyrelsen i Lessebo kommun
Kontaktuppgifter*: 365 31 Lessebo 0478-125 00
Företrädare*: Sara Nilsson, kanslichef
Dataskyddsombud*: Therese Jigsved, Sydarkivera

Löpnummer/
beteckning /ID

Behandlingens
namn

Ingår i system
Beskrivning av ändamålen

med behandlingen*
Behandlingen omfattar

kategorier av registrerade personer*

Behandlingen omfattar
följande typer av
personuppgifter*

Förekommer känsliga
personuppgifter och vilka?

Kategorier av mottagare
 av personuppgifterna internt och

externt*

Dokumentation
om överföring av
personuppgifter

sker till tredje
land*

Tidsfrister för
radering*

Ange vilka lagliga grunder som finns för
behandlingen.

Allmän beskrivning av
tekniska och organisatoriska

säkerhetsåtgärder*

Om personuppgiftsbiträden
 anlitas för att genomföra

behandlingen, ange namn och
 kontaktuppgifter till dessa

leverantörer.

Övrigt

1 Diarieföring Evolution

Hantering av allmänna
handlingar enligt lag och
dokumenthanteringsplan

Allmänhet/företagare/föreningar som
lämnar in handlingar
Anställda
Förtroendevalda

Namn
Adress
Telefon
E-post
Personnummer
Partibeteckning
Politiska uppdrag

Nej Internt: Berörda handläggare,
förtroendevalda
Externt: Vid begäran om allmän handling

Ingen överföring till
tredje land

Enligt
informationshanterin
gsplan. Mycket
bevaras för
arkivändamål.

Allmänt intresse Behörighetsstyrning på användarnivå
Sekretessmöjligheter vid behov

Sokigo AB
Avtal tecknades 2018-08-27

Datadelningsöverenskommelse
med övriga nämnder och bolag,
tecknat 2020-11

2 Förtroendemannaregister Evolution samt
Netpublicator

Förteckning över förtroendevalda,
uppdragstider och kontakt

Förtroendevalda Namn
Adress
Telefon
E-post
Personnummer
Partibeteckning
Politiska uppdrag

Nej Internt: Nämndsekreterare

Externt: Vid begäran om allmän handling

Ingen överföring till
tredje land

Bevaras enligt
informations-
hanteringsplan

Allmänt intresse Behörighetsstyrning på användarnivå

Sokigo AB
Avtal tecknades 2018-08-28

Datadelningsöverenskommelse
med övriga nämnder och bolag,
tecknat 2020-11

3
Sammanställning borgerliga
vigslar Pappershantering Protokoll för vigslar

Personer som blir vigda av kommunens
vigselförrättare

Namn
Adress
Personnummer Nej Externt: Länsstyrelsen

Ingen överföring till
tredje land

Protokoll skickas till
Lst årligen, kopior
bevaras och
slutarkiveras efter 2
år. Hinderprövning
gallras efter 2 år.
Elektroniska kopior
raderas direkt efter
skapande. Avtal

Pärm i arkivskåp, upprättas i Word men
sparas endast på papper. Ej tillämpligt
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4 Register över valförrättare Office365 (Onedrive) Bemanning och kontakter för val Valförrättare

Namn
Adress
Telefonnummer Nej Internt: Lönesystem

Tredjelands-
överföring,
Microsoft

Tas bort vid
kommande
val Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå.

Microsoft enligt standardavtal.
Växjö saknas.

5
Reseräkningar/arvodesblanketter
för förtroendevalda Pappershantering

Underlag för utbetalning av
 arvode Förtroendevalda

Personnummer
Namn

Nej Internt: Lönesystem
Ingen överföring till
tredje land Sparas X år Avtal Inga Ej tillämpligt

6
Närvarolistor för sammanträden
med förtroendevalda Office365 (Teams)

Underlag för utbetalning av
arvode Förtroendevalda Namn, parti Nej Internt: Lönesystem

Tredjelands-
överföring,
Microsoft

Ifyllda sparas på
papper X år
I systemet finns
endast en mall Avtal Inga

Microsoft enligt standardavtal.
Växjö saknas.

7 Kvittenser och lista över Ipads Pappershantering
Underlag för att ha koll på Ipads
som delats ut till förtroendevalda Förtroendevalda

Namn
Användarnamn

Nej
Ingen överföring till
tredje land

Gallras vid
 inaktualitet Avtal Inga Ej tillämpligt

8 Prenumerationslista DS Office365
Hantering av prenumerationer
Dagens samhälle Förtroendevalda som har tidningen Namn, adress Nej

Tredjelands-
överföring,
Microsoft

Gallras vid
inaktualitet Avtal Inga

Microsoft enligt standardavtal.
Växjö saknas.

9 Postmedgivande Pappershantering Intyg att posten får öppnas av annan Anställda Namn Nej
Ingen överföring
till tredje land

Gallras vid avslut
anställning Avtal Inga Ej tillämpligt

10 Protokoll och kallelse KS, KF etc.

Evolution
Netpublicator
Extern webb

Dokumentation inför och av
möten

Närvarande på mötet
Personer som är berörda av ärenden

Namn
Parti
Personnummer
Adress Nej, personnummer etc. maskas

Allmänna handlingar, kan begäras ut
samt publiceras på internet

Ingen överföring till
tredje land

Bevaras enligt
informations-
hanteringsplan Allmänt intresse Inga

Sokigo
Netpublicator
Sitevision Se respektive system

11 Politiska möten digitalt Microsoft Teams Hålla möten i KS/KF under pandemin

Förtroendevalda
Anställda
Ev gäster

Namn
E-post
IP-adress Nej Inga

Tredjelands-
överföring,
Microsoft Oklart Allmänt intresse Ej tillämpligt

mICROSoft enligt standardavtal.
Växjö saknas.

12 Sammanställning över personer med säkerhetsklass Evolution

Ha koll på vilka anställda som gett
medgivande
och godkänts av Säpo Anställda i säkerhetsklass

Namn
Personnummer Nej Inga

Ingen överföring
till tredje land

Gallras vid avslut
anställning Avtal Behörighetsstyrning till få personer Sokigo

13 Inkomna medborgarförslag via e-tjänst OpenE/Evolution Ta emot medborgarförslag Medborgare

Namn
Adress
Telefon
E-post
Personnummer

Personnummer Internt: Registrator

Nej, hämtas ut och
sparas på C:/ för
överföring till
Evolution

Bevaras enligt
informations-
hanteringsplan Allmänt intresse

Behörighetsstyrning av OpenE och
 Evolution

Nordic Peak
Sokigo
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Löpnummer/
beteckning /ID

Behandlingens
namn

Ingår i system
Beskrivning av ändamålen

med behandlingen*

Behandlingen omfattar
kategorier av registrerade

personer*

Behandlingen
omfattar

följande typer av
personuppgifter*

Förekommer känsliga
personuppgifter och vilka?

Kategorier av
mottagare

 av
personuppgifterna

internt och
externt*

Dokumentation
om överföring av
personuppgifter

sker till tredje land*

Tidsfrister för
radering*

Ange vilka
lagliga

grunder
som finns

för
behandlin

gen.

Allmän
beskrivning

av
tekniska och
organisatoris

ka
säkerhetsåtg

ärder*

Om
personuppgiftsbi

träden
 anlitas för att

genomföra
behandlingen,
ange namn och

kontaktuppgifter
till dessa

leverantörer.

Övrigt

1 Användarregister Mashie
Uppgifter om medarbetare som har

behörighet att arbeta i systemet
Anställda

Namn
E-post

Nej Inom systemet Vid inaktualitet Avtal Mashie PUB-avtal saknas

2
Register över mat
leveranser Mashie

Matleveranser inom
hemtjänst, servering av rätt mat till
personer med specialkost Brukare hemtjänsten

Namn
Adresser
Specialkost

Ja
Uppgifter om hälsotillstånd

Internt: Respektive kökX Vid inaktualitet Avtal

Behörighetsst
yrning på
användarnivå,
endast en ort

Särskild
inloggning Mashie PUB-avtal saknas

3 Specialkost skola OpenE, Evolution
Servering av rätt mat till personer
med specialkost Elever

Namn
Personnummer
Klass
Specialkost

Ja
Uppgifter om hälsotillstånd

Internt: Köken och
rektor meddelas
via tfn

Nej, hämtas ut och
sparas på C:/
för överföring till
Evolution Vid inaktualitet

Allmänt
intresse X Ej tillämpligt

4 Scheman Office 365 (Teams/Onedrive) Planera personal Anställda Namn Nej Internt: Kök

Tredjelands-
överföring
Microsoft

Sparar gamla scheman
2 år Avtal Inga Växjö/Microsoft

Pub-avtal
standard
Microsoft
Växjö saknas

5 Beslut om specialkost Evolution Meddela ev avslag enligt kostpolicy Elever
Namn
Personnummer Nej

Internt: Kök
Externt:
Vårdnadshavare,
rektor Nej

Bevaras för arkivering,
delegationsbeslut

Allmänt
intresse

Behörighetsst
yrning på
användarnivå
Sekretess i
systemet Sokigo PUB-avtal finns

6 Personalbudget Office 365 (Onedrive) Resursplanering Anställda Namn Nej

Internt:
Ekonomiavdelning
en

Tredjelands-
överföring
Microsoft Vid inaktualitet Avtal Inga Växjö/Microsoft

Pub-avtal
standard
Microsoft
Växjö saknas
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Löpnummer/
beteckning /ID

Behandlingens
namn

Ingår i system
Beskrivning av

ändamålen
med behandlingen*

Behandlingen
omfattar

kategorier av
registrerade
personer*

Behandlingen
omfattar

följande typer
av

personuppgift
er*

Förekommer
känsliga

personuppgift
er och vilka?

Kategorier
av

mottagare
 av

personuppg
ifterna

internt och
externt*

Dokumentation
om överföring

av
personuppgifter

sker till tredje
land*

Tidsfrister för
radering*

Ange vilka lagliga
grunder som finns
för behandlingen.

Allmän
beskrivning av
tekniska och

organisatorisk
a

säkerhetsåtgär
der*

Om
personuppgiftsbitr

äden
 anlitas för att

genomföra
behandlingen,
ange namn och

 kontaktuppgifter
till dessa

leverantörer.

Övrigt

1 Kontohantering för kommunen Active directory

Hantera konton och
behörigheter inom
Lessebo kommuns
IT-miljö

Anställda
Elever

Namn
Användarnam
n
Personnumme
r
Telefonnumme
r
E-post Nej

Internt:
Office365
samt övriga
system som
styrs av
kontot
Externt:
Hanteringen
görs av
Växjö

Nej

90 dagar efter inaktivt
konto Avtal

Behörighetssty
rning

Växjö kommun

PUB på gång

2 E-post Office365
E-
postkommunikation

Anställda
Medborgare
Företagare etc.

Minst e-
postadress
men övrigt
beroende på
vad som står i
enskilt mail Kan göra

Kan
betraktas
som allmän
handling
och begäras
ut, alt.
diarieföras.

Nej

Enligt
informationshantering
splan alt. gallras direkt

Avtal/allmänt
intresse

Matris för hur
olika uppgifter
ska sparas

Växjö kommun

PUB på gång

3 Serviceportalen

Beställningar av
datorutrustning,
telefoner samt
register över IT
inventarier,
debitering Anställda

Användarnam
n
Namn Nej

Internt:
Ekonomisys
tem Nej Avtal BehörighetsstyrningVäxjö kommun

4 Supportportalen

Registrering av
ärenden för IT-
support Anställda

Användarnam
n
Namn Nej

Internt: IT
Externt:
Växjö
kommun Nej Avtal BehörighetsstyrningVäxjö kommun

5 Registrering i brandvägg
Loggar etc för IT-
support Anställda

Användarnam
n
IP-adresser Nej Externt: WexnetNej Avtal BehörighetstyrningWexnet
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Personuppgiftsansvarig*: Kommunstyrelsen i Lessebo kommun
Kontaktuppgifter*: 365 31 Lessebo 0478-125 00
Företrädare*: Sara Nilsson, kanslichef
Dataskyddsombud*: Therese Jigsved, Sydarkivera

Löpnummer/
beteckning /ID

Behandlingens
namn

Ingår i system
Beskrivning av ändamålen

med behandlingen*
Behandlingen omfattar

kategorier av registrerade personer*

Behandlingen omfattar
följande typer av
personuppgifter*

Förekommer känsliga
personuppgifter och vilka?

Kategorier av mottagare
 av personuppgifterna internt

och externt*

Dokumentation
om överföring av
personuppgifter

sker till tredje
land*

Tidsfrister för
radering*

Ange vilka lagliga grunder som finns för
behandlingen.

Allmän beskrivning av
tekniska och organisatoriska

säkerhetsåtgärder*

Om personuppgiftsbiträden
 anlitas för att genomföra

behandlingen, ange namn och
 kontaktuppgifter till dessa

leverantörer.

Övrigt

1 Lönehantering Personec Hantera anställning
och löner

Anställda
Arvoderade

Namn
Adress
Personnummer
Anställningstid
Befattning
Lön
Arbetstid inkl. frånvaro
Facklig tillhörighet

Ja
Frånvaroperioder, dock ej detaljer
om hälsa
Facktillhörighet

Internt, Externt: HUL Nej Bevaras Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL)

HUL som nämnd är
personuppgiftsansvarig enligt DSO.
Datadelningsavtal finns.

2 Förhandling Personec Hanterar lön Anställda Namn
Personnummer
Befattning
Lön
Facklig tilllhörighet

Ja
Facktillhörighet
Personnummer

Internt Nej HUL Avtal Behörighetsstyrning enligt
organisatorisk behörighet.

HUL HUL som nämnd är
personuppgiftsansvarig enligt DSO.
Datadelningsavtal finns.

3 Tillbud och arbetsskador Stella Dokumentation av arbetsskador och tillbud Anställda Namn
Personnummer
Arbetsplats
Orsak till anmälan

Ja
Kan innehålla information om
exempelvis hälsotillstånd

Internt: Personalavdelningen,
Ansvarig chef

Externt: Arbetsmiljöverket vid
behov

Nej Arbetsskador och tillbud
gallras efter 3 år.

Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
Särskild inloggning

Miljödata Underleverantör till Visma.
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4 System för uppföljning av
rehabilitering och sjukfrånvaro

Adato Dokumentation av
rehabilitering och sjukfrånvaro

Anställda Namn
Personnummer
Sjukdomar/diagnoser

Ja
Uppgifter om hälsotillstånd

Internt: Personavdelningen,
Ansvarig chef.
Externt: Externt protokoll kan
skickas till externa parter som
FHV eller facklig part (innehåller
ingen hälsoinformation).

Nej Läkarintyg som ingår i
rehabilitering bevars.
Läkarintyg som inte ingår i
rehabilitering  gallras efter 2
år.
Rehabutredningar bevaras.
Kontaktpersoner gallras efter
1 år.
Personanteckningar gallras
efter 2 år.
Rehabärenden gallras efter 2
år.                  Sjukfrånvaro och
övrig frånvaro gallras efter 1
år.

Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
Särskild inloggning

Miljödata Underleverantör till Visma.

5 Register över anställningslängd (LAS) Winlas Dokumentation av anställning Anställda Personnummer
Namn
Adress
Anställningstid
Befattning

Nej Internt: berörda chefer och
personalavdelning

Nej Bevaras Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå HUL HUL som nämnd är
personuppgiftsansvarig enligt DSO.
Datadelningsavtal finns.

6 Personalakter Personalarkiv För dokumentation av
 pågående anställning
samt arkivändamål

Nuvarande och tidigare
anställda

Namn
Personnummer
Adress
Utbildning/erfarenhet
Arbetsrättsliga åtgärder
Arbetsskadeanmälan

Ja Internet: Personalavdelning,
Ansvarig chefer

Nej Enligt informations-
hanteringsplan

Avtal/allmänt intresse Finns i arkivskåp i låst utrymme Ej tillämpligt

7 Register över personalpool i
kristider

Särskild filyta Lista över anmälda personer och deras kompetens Anställda Namn
Personnummer
Kompetens

Nej Internt: Personalavdelningen,
Ansvarig chef

Nej Raderas när behov ej längre
finns

Avtal Ej tillämpligt Ej tillämpligt

8 Register över ferieungdomar i dator Evolution Lista över ungdomar som ska feriearbeta. Anställda Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Kan förekomma hälsouppgifter Internt: Ansvarig chef Nej Årligen Avtal Ej tillämpligt Sokigo, se annan flik

9 Fakturor med ferieungdomars
tidrapporter i pärm

Pärm på HRs kontor Tidrapporter som är underlag för fakturor Anställda Personnummer
Namn

Nej Internt: Ekonomiavdelningen
Externt: från föreningarna

Nej Sparas i två år. Gallras
därefter.

Avtal Ej tillämpligt Ej tillämpligt
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10 Utdata efterarbete Särskild filyta Gör olika statisktiska uppföljningar etc. Anställda Namn
Personnummer
Adress
Befattning
Lön
E-post
Telefonnummer

Ja, uppgifter om anhöriga. Internt: Personalavdelningen
samt övriga förvaltningar/chefer
.   Externt: vid svar på
förfrågningar om tex lön. Samt
HUL.

Nej Efter inaktualitet. Notering: ej
påbörjad, anhöriguppgifter
finns kvar i Visma lönesystem
efter avslutad anställning.

Avtal och allmänt intresse Behörighetsstyrning på användarnivå Ej tillämpligt

11 Intyg till myndigheter Personec Förfrågan från myndighet Anställda Namn
Personnummer
Lön
Befattning,

Nej Externt Nej Gallras vid inaktualitet. Lag Logg, behörighet Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL)

Sparas om redigeringar har gjort i
pärm på handläggares kontor.

12 Löneuppgifter från
förhandlingsmodulen

Personec Uppgifter för statistik och lönerevision. Anställda Namn
Personnummer
Befattning
Lön
Facktillhörighet

Ja, facklig tillhörighet Internt: Ansvariga chefer
Externt:  HUL, myndigheter samt
facklig organisation.

Nej Gallras när lönerevision är
genomförd.

Avtal Logg, behörighet Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL)

13 Utskick av löneuppgifter till
lönerevision

Personec Förebyggande syfte Anställda Namn
Personnummer
Befattning
Lön
Facktillhörighet

Ja, facklig tillhörighet Internt: ansvarig chef samt
fackliga organisationer

Nej Gallras när lönerevision är
genomförd

Avtal Logg, behörighet Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL)

14 Rekrytering Visma Recruit Rekrytering Personer som vill söka jobb
Anställda

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
Mejl

Kan förekomma, hälsouppgifter
som den sökande anger.

Internt: De som
rekryterar.Fackliga
representanter.

Nej Handlingar för den som
anställd arkiveras i akten
Ansökningar för ej erhållen
tjänst gallras efter 2 år.
Notering: ej påbörjat.

Allmänt intresse Logg, behörighet Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL)

15 Processlistor t.ex. vid feriejobb Visma Recruit Rekrytering Ferieungdomar Namn
Personnummer
Eventuella funktionsvariationer

Ja, hälsouppgifter Internt: Personalavdelningen och
chefer
Externt: Föreningar
Notering: efter gallring av
uppgifter

Nej 2 år Nej Logg, behörighet Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL)

16 Feriejobb Evolution Lista över folkbokförda ungdomar Ungdomar i Lessebo kommun Namn
Personnummer
Adress

Nej Internt: från nämndsekreterare Nej Efter rekryteringen är klar Allmänt intresse. Ej tillämpligt Sokigo, se annan flik
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17 Friskvårdsbidrag Pärm i personalarkiv. Namn samt vad de har gjort Anställda Namn
Personnummer

Nej Internet: Personalavdelning Nej 5 år. Notering: Ej påbörjad Avtal Pärm i arkiv. Ej tillämpligt

18 Kör journaler egen bil Visma samt manuella
kvitton i pärm på HR avd
om det gäller HR annars
hos respektive chef

Namn samt vad de har gjort Anställda Namn
Personnummer

Nej Behörihetsstyrt Nej Bevaras i visma Avtal Sparas hos respektive chef. Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL)

HUL som nämnd är personuppgiftsansvarig enligt DSO. Datadelningsavtal finns.
19 Diverse utlägg taxi resa, Visma samt manuella

kvitton i pärm på HR avd
om det gäller HR annars
hos respektive chef

Namn samt vad de har gjort Anställda Namn
Personnummer

Nej Behörighetsstyrt Nej 7 år för underlaget. Avtal Sparas hos respektive chef. Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL)

HUL som nämnd är personuppgiftsansvarig enligt DSO. Datadelningsavtal finns.
20 Facklig organisation Pärm på HR avd, avser

anmälan vilka som är
valda ombud i Lessebo
kommun

Namn samt vad de har gjort Anställda Namn
Personnummer

Ja, facklig tillhörighet Internt, personalavd, chefer Nej Efter facklig mandatperiod Avtal inlåst Ej tillämpligt

21 Facklig ledighet Visma Att se vilka utbildning de ska/har gått Anställda som har fackliga uppdrag Namn
Personnummer

 Ja, facklig tillhörighet Internt: Personal
Externt: HUL

Nej Efter sista dag Avtal Pärm i arkiv. Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL) HUL som nämnd är personuppgiftsansvarig enligt DSO. Datadelningsavtal finns.

22 Amos Visma samt underlag i
pärm på HR avd

Söka hem pengar från FK Anställda med Amos Namn
Personnummer

Ja Externt: Försäkringkassan Nej Efter sista beslutsdag Avtal Pärm i arkiv. Visma Enterprise AB (men inget
eget avtal
utan via HUL) HUL som nämnd är personuppgiftsansvarig enligt DSO. Datadelningsavtal finns.

23 Förhandlingsprotokoll Evolution, pärm på HRs kontor och arkivProtokollshandlingar enligt MBL Anställda Namn
Personnummer

Ja, facklig tillhörighet Intern, facklig part lokalt och
centralt

Nej Bevaras Avtal Inlåst i HR-chefs arkiv, samt Evolution. Sokigo, se annan flik

24 Personalanteckningar Novi Personalanteckningar Anställda Namn
Personnummer

Ja, facklig tillhörighet,
hälsouppgifter som rör
anställningen

Internt, HR-avdelningen, chefer Nej Gallras när anställning upphör. Avtal Digitalt system som är behörighetsstyrt Miljödata Underleverantör till Visma.

25 Verktyg för lönekartläggning Payanalytics Underlag för lönekartläggning Anställda

Kön
Namn
Födelsår
Yrkesgrupp
Anställningsår Nej Internt: Personalavdelningen Nej Avtal Behörighet Edge HR, Pub-avtal 2021-06-17
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26 Enkäter Entergate Enkätverktyg för personalenkäter

Anställda
Elever
Vårdnashavare

Namn
E-post
Telefon
Ev ytterligare i enkät Nej Nej

Gallringsbart för användare.
I enkäter efter avslutat avtal. Avtal Se PUB-avtal Entergate AB, PUB-avtal 2021-10-07
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Löpnummer/
beteckning /ID

Behandlingens
namn

Ingår i system
Beskrivning av ändamålen

med behandlingen*

Behandlingen omfattar
kategorier av

registrerade personer*

Behandlingen omfattar
följande typer av personuppgifter*

Förekommer
känsliga

personuppgifter
och vilka?

Kategorier av
mottagare

 av
personuppgifterna

internt och
externt*

Dokumentat
ion
om

överföring
av

personuppgi
fter

sker till
tredje land*

Tidsfrister för
radering*

Ange vilka
lagliga

grunder
som finns

för
behandlin

gen.

Allmän beskrivning
av

tekniska och
organisatoriska

säkerhetsåtgärder*

Om
personuppgiftsbi

träden
 anlitas för att

genomföra
behandlingen,
ange namn och

kontaktuppgifter
till dessa

leverantörer.

Övrigt

1 Lessebo.se Sitevision Cloud
Informera om kommunens
verksamhet

Anställda
Fastighetsägare
Invånare
Företagare

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer Nej

Externt: Alla
intresserade,
öppen information

Ingen över-
föring till
tredje land

Ingen fast-
ställd

Samtycke/
avtal/
allmänt
intresse

Behörighetsstyrning
på användarnivå

Särskild inloggning
för redigering SoftwareOne

PUB-avtal
2020-09-24

2 Lessebo kommuns sociala medier Facebook, Instagram,Linked In Illustrera och informera om kommunens verksamhet
Anställda
Allmänhet

Namn/alias
Foto
Sysselsättning Nej

Externt: Alla
intresserade,
öppen information

Tredjelandsö
verföring,
amerikanska
bolag.

Ingen fast-
ställd Samtycke

Särskild inloggning
krävs för redigering.

Respektive bolag,
inga särskilda
PUB-avtal.

3 Kommunstyrelsens bildarkiv Office 365 (Teams) Illustrera och informera om kommunens verksamhet

Anställda
Invånare
Besökare
Företagare

Namn
Foto
Sysselsättning Nej

Externt och
internt:
Används för
marknadsföring
och
information av
marknadsavdelnin
g.

Tredjelands-
överföring,
Microsoft Vid inaktualitet Samtycke

Behörighetsstyrning
på användarnivå.

Microsoft enligt
standardavtal.
Växjö saknas.

4 Kommunens telefonkatalog Telenor Svara

För koppling i telefonväxel
samt för att
medarbetare ska
kunna ringa varandra Anställda

Namn
Telefon
Befattning Nej

Internt: Växel och
samtliga
medarbetare

Ingen över-
föring till
tredje land Vid inaktualitet Avtal

Särskild inloggning
via
användarkonto eller
tillgång till program.

Telenor enligt
standardavtal.

5 Open E användararkiv Open E
Lista på användare som kan
administrera systemet. Anställda

Namn och eventuellt befattning
epost Nej Endast admin internt samt leverantör och eventuella konsulter.

Ingen över-
föring till
tredje land Vid inaktualitet Avtal

Behörighetsstyrning
på användarnivå Nordic Peak

6 PlayIpp användararkiv PlayIpp
Lista på användare som kan
administrera systemet. Anställda

Namn och eventuellt befattning
epost, bilder Nej

Endast admin
internt samt
leverantör och
eventuella
konsulter.

Tredjelands-
överföring. Vid inaktualitet Avtal Särskild inloggning. 

Playipp enligt
standardavtal.

7 Creative Cloud användararkiv Adobe Console Lista över användare av Adobes program. Anställda
Namn och eventuellt befattning
epost Nej

Endast admin
internt
samt leverantör
och eventuella
konsulter.

Tredjelands-
överföring,
Adobe. Vid inaktualitet Avtal

Särskild inloggning
för admin.

Adobe enligt
standardavtal.

8 Publiceringsplan Office 365 (Teams) Lista på ansvarig för respektive kommunikationsaktivitet. Anställda Namn Nej
Enbart egen
personal.

Tredjelands-
överföring,
Microsoft

Vid
inaktualitet. Samtycke

Behörighetsstyrning
på användarnivå.

Microsoft enligt
standardavtal.
Växjö saknas.

9
Grafisk produktion, t.ex. Kommun-
nytt, informationsfilmer, trycksaker Office 365 (Onedrive) Informera om kommunens verksamhet Anställda Namn, bilder, eventuellt befattning Nej För extern information.

Tredjelands-
överföring,
Microsoft.

Gallras efter
2 år Samtycke

Behörighetsstyrning
på användarnivå.

Microsoft enligt
standardavtal.
Växjö saknas.
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10 Komin Sitevision Cloud Intranät för kommunens medarbetare Anställda Namn, bilder, eventuellt befattning Nej Inga

Ingen över-
föring till
tredje land Ingen fastställd Avtal

behörighetsstyrning
på användarnivå Software One En
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Löpnumm
er/

betecknin
g /ID

Behandlingens
namn

Ingår i system
Beskrivning av ändamålen

med behandlingen*

Behandlingen omfattar
kategorier av

registrerade personer*

Behandlingen omfattar
följande typer av personuppgifter*

Förekommer känsliga personuppgifter
och vilka?

Kategorier av
mottagare

 av
personuppgifterna

internt och externt*

Dokumentation
om överföring av
personuppgifter

sker till tredje
land*

Tidsfrister för
radering*

Ange vilka lagliga
grunder som finns
för behandlingen.

Allmän beskrivning av
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder*

Om
personuppgiftsbiträden

 anlitas för att
genomföra

behandlingen, ange
namn och

 kontaktuppgifter till
dessa

leverantörer.

Övrigt

1 Sökta/erhållna ersättningar Migrationsverket Evolution Översikt över vilka vi fått medel för och inte för ensamkommande flyktingbarn Privatpersoner Namn, personnr, adress Nej Internt: IFO-personal Nej 2 år Avtal Enskild behörighet Se Evolution. SN
2 Personalbudget Visma personalbudget Upprättande av personalbudget per kodsträng Anställda Namn, personnr, befattning, sysselsättningsgrad, lönenivå Nej Internt Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
3 Autogiroanmälningar Pappershantering Anmälan av autogiro på sina kundfakturor Privatpersoner Namn, personnr, adress, kontonr Nej Internt, externt SwedbankNej Vid avslutat autogiro Avtal Pärm i arkivet
4 Kundlista fjärrvärme Pappershantering, One drive Kunna fakturera nya kunder Privatpersoner, företag Namn, adress Nej Internt Nej Avtal LFAB
5 Mona-registret Mona-registret Statistik Invånare Allmänt intresse Enskild behörighet SCB
6 Personalbudget lista Office 365 (Onedrive) Personalbudget per enhet Anställda Namn, personnr, befattning, sysselsättningsgrad, lönenivå Nej Internt Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
7 Leverantörsreskontra Raindance, Pappershantering Betalning av leverantörfakturor Leverantörer Företagsnamn, adress, org.nr, bankgiro Nej Internt & Externt 7år/Bevaras Avtal Pärm i arkivet
8 Inkassolistor Pappershantering, One drive Kravhantering Privatpersoner, företag Namn, personnr, adress Nej Internt & Externt Vid inaktualitet Avtal Pärm i arkivet
9 Placeringsfakturor leverantör Raindance Inkomna leverantörsfakturor på individnivå Privatpersoner, leverantörerNamn, personnr Nej Internt: tillagd personal, sekretessbelagd 7 år SN

10 Användarregister Raindance Raindance Användare i Raindance Anställda, konsulter Namn, e-mail, anv.namn Nej Internt & Externt Bevaras Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
11 Ansökningar migrationsverket Pappershantering Ansökningar/beviljade medel från migrationsverket Privatpersoner Namn, personnr, adress Nej Internt: personal Nej 7 år
12 Kundreskontra EDP Future Fakturering av kunder Privatpersoner, företag Namn, adress, personnr Nej Internt 7 år Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå EDP 
13 Sommarschema Office 365 (Onedrive) Översikt över vem som tar vems fakturor under sommaren Anställda, ev konsulter Namn Nej Internt:Personal Nej 1 år Avtal
14 Utbetalningsorder Mail Utbet av eget utlägg mm Privatpersoner, företag Namn, personnr, adress, kontonr Nej Internt Nej Till utbet är gjord Rättslig förpliktelse Behörighetsstyrning på användarnivå, pärm i arkivet
15 Ägarbytesunderlag Mail, papper Uppgifter vid ägarbyte Privatpersoner, företag Namn, personnr, adress Nej Internt Nej 1 år Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå, pärm i arkivet LFAB, VA
16 Fjärrvärmeavtal Pappershantering Avtal om fjärrvärmelev. Privatpersoner, företag Namn, personnr, adress Nej Internt Nej Vid inaktualitet Avtal Pärm i arkivet LFAB
17 Pensionsfakturor leverantör Raindance Pensionsfakturor på individnivå Anställda och fd anställdaNamn, personnr Nej Internt Nej 7 år Avtal
18 Underlag skolval Office 365 (Onedrive) Översikt över vilka elever som studerar i annan kommuns grundskola eller friskola Elever Namn, födelseår Nej Internt Nej BUN
19 Underlag interkommunal ers Office 365 (Onedrive) Översikt/beräkning kostnad interkommunal ers i olika verksamhetsområden inom BUN Barn/elever som har förskole-/fritidsplacering eller skolgång utanför Lessebo kommuns verksametNamn, födelseår Nej Internt Nej BUN
20 Semesterlista Teams Översikt över semestrar Anställda Namn Nej Internt Nej 2 år Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
21 Placeringsunderlag sålda platser Office 365 (Onedrive) Underlag för vidarfakturering Privatpersoner Namn Nej Internt Nej Vid avslutad placering SN,BUN
22 Löneökningslista Teams/Office 365 Ny lönenivå Anställda Namn, persnr, befattning, lönenivå, facktillhörighet Ja Internt Vid inaktualitet Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
23 Planeringsverktyg BUN Teams Planering/beräkning av kostnader för förskole- och skolenheters organisation Anställda Namn, personnr, befattning, sysselsättningsgrad, lönenivå Nej Internt Nej BUN

24
Underlag fakturering interkommunal ersättning förskolor,
förskoleklass, fritidshem, skolor Office 365 (Onedrive) Underlag för vidarfakturering Privatpersoner Namn, födelsedata Nej Internt Nej BUN

25
Fakturor köpta platser förskolor, förskoleklass, fritidshem,
skolor leverantör Raindance Inkomna leverantörsfakturor på individnivå Privatpersoner, leverantörerNamn, personnr Nej Internt 7 år BUN

26 Underlag statsbidrag Office 365 (Onedrive) Underlag för rekvisition av statsbidrag för lärarlönelyftet och karriärlärare Anställda Namn, personnr, personalkategori, sysselsättningsgrad, lönenivå Internt BUN
27 Lista löneväxling Teams Underlag för kontering av leverantörsfakturor och avstämning pensionskostnader Anställda Namn Nej internt Nej Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
28 Semesterskuldslista Teams Underlag för bokning/bokslutsbilaga Anställda Namn, personnr nej Internt nej Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
29 Pensionsskuldfil Teams Underlag pensionsredovisning/bokslutsbilaga Anställda och fd anställdaNamn, personnr nej internt nej Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå
30 Avtal Swedbank Internetbank, Pappershantering Behörighet i Swedbank Anställda och fd anställdaNamn, personnr Nej Internt & Externt SwedbankNej Behörighet tas bort vid avslut av anställning Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå, Pärm i arkivet Swedbank
31 Avtal Plusgirot/Nordea Internetbank, Pappershantering Behörighet i Nordea Anställda och fd anställdaNamn, personnr Nej Internt & Externt NordeaNej Behörighet tas bort vid avslut av anställning Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå, Pärm i arkivet Nordea
32 Bankkort Internetbank, Pappershantering Köp/ta ut kontaner Anställda och fd anställdaNamn, personnr, adress Nej Internt & Externt Nej Behörighet tas bort vid avslut av anställning Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå, Pärm i arkivet Swedbank
33 Sökta/erhållna Arbetsmarknadsersättningar Office 365 (Onedrive) Översikt över vilka vi fått medel för och inte gällande arbetsmarknadsersättning Anställda Namn, personnummer,sysselsättningsgrad, typ av arbetsmarknadsersättning Nej Internt Nej 7 år Rättslig förpliktelse
34 Placeringslista förskolor Office 365 (Onedrive) Översikt över barn placerade på förskolor, ålders- o tidsintervall Placerade barn Namn, åldersintervall (1-3 eller 4-5 år), tidsintervall placering Nej Internt Nej BUN
35 Underlag för timpriser och taxor Office 365 (Onedrive) Underlag för beräkning av timpris/taxa Anställda och fd anställdaNamn,lönenivå Nej Internt Nej SBN
36 Dagbokföring/Kassa Raindance, Pappershantering Bokföring Privatpersoner, Företag Namn, personnr, org.nr, adress Nej Internt Nej 7 år Rättslig förpliktelse Behörighetsstyrning på användarnivå, Pärm i arkivet
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37 Avstämningsrapport LB Pappershantering Leverantörsbetalningar Privatpersoner, LeverantörerNamn, personnr, org.nr, adress Nej Internt & Externt Nej Rättslig förpliktelse Behörighetsstyrning på användarnivå, Pärm i arkivet Swedbank, BGC
38 Inyett Internet Behörighet i Inyett, fil från Inyett Anställda och fd anställda, Privatpersoner, FöretagNamn, personnr, org.nr, adress Nej Internt & Externt InyettNej Behörighet tas bort vid avslut av anställning Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå Inyett
39 Skatteverket Pappershantering, Internet Behörighet hos Skatteverket Anställda och fd anställdaNamn, personnr, adress Nej Internt & Externt SkatteverketNej Behörighet tas bort vid avslut av anställning Avtal Pärm i arkivet Skatteverket
40 Svea Inkasso, Intrum Internet, onedrive, pappershantering Obetalda fakturor Privatpersoner, företag Namn, personnr, adress Nej Externt & Internt Nej Behörighet tas bort vid avslut av anställning Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå, Pärm i arkivet Svea Inkasso, Intrum Justitia
41 Swishbetalningar Internet, onedrive, pappershantering Inbetalningar Privatpersoner Namn, telefonnr Nej Internt & Externt Nej 1 år Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå, Pärm i arkivet Swedbank
42 Kundreskontra Raindance Fakturering av kunder, Inbetalningar från kunder Privatpersoner, företag Namn, adress, personnr Nej Internt 7 år Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå, Pärm i arkivet
43 Strålfors Internet Utskick fakturor Fjärrvärme Privatpersoner, företag Namn, adress, personnr Nej Externt Nej Avtal Behörighetsstyrning på användarnivå Posten/Strålfors LFAB
44 Bokföringsorder Raindance, Pappershantering Bokföring Privatpersoner, Företag Namn, adress Nej Internt Nej 7 år Rättslig förpliktelse Behörighetsstyrning på användarnivå, Pärm i arkivet
45 Momsredovisning Skatteverket, Pappershantering Återsökning Leverantörer Namn Nej Internt Nej 7 år Avtal Pärm i arkivet Skatteverket
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Löpnumm
er/

betecknin
g /ID

Behandlingens
namn

Ingår i system
Beskrivning av

ändamålen
med behandlingen*

Behandlingen omfattar
kategorier av registrerade

personer*

Behandlingen
omfattar

följande typer av
personuppgifter

*

Förekom
mer

känsliga
personup

pgifter
och vilka?

Kategorier
av

mottagare
 av

personupp
gifterna

internt och
externt*

Dokumentation
om överföring av
personuppgifter

sker till tredje
land*

Tidsfrister
för

radering*

Ange vilka
lagliga

grunder
som finns

för
behandlin

gen.

Allmän
beskrivning

av
tekniska

och
organisator

iska
säkerhetså

tgärder*

Om
personuppgiftsbiträ

den
 anlitas för att

genomföra
behandlingen, ange

namn och
 kontaktuppgifter

till dessa
leverantörer.

Övrigt

1
Upphandlings-
dokumentation Tendsign

Genomföra
upphandlingar

Användare
Kontaktpersoner hos
anbudsgivare
Intressenter

Namn
Adress
E-post
Telefon Nej

Internt:
Användare

Ingen tredjelands-
överföring

Se PUB-
avtal

Allmänt
intresse

Mercell commerce
Pub-avtal 2021-04-
09

2 Hantering av inköp
Marknads-
platsen

Ha koll på behörigheter
och vem som beställer
vad

Användare
Kontaktpersoner hos
leverantörer

Namn
Telefonnummer
E-post Nej

Internt:
Användare Avtal CGI, kolla avtalet

3 Avtalsinformation Marknadsplatsen
Kunna göra inköp på
avtal Kontaktperson leverantörer

Namn
Telefonnummer
E-post Nej

Internt:
Användare Avtal

4 Avtal Teams/Evolution

Diarieföring/kopior av
avtal för att kunna
läsa dem Kontaktperson leverantörer

Namn
Telefonnummer
E-post Nej

Evolution:
Allmän
handling

Tredjelandsöverföri
ng, Microsoft

Bevaras/g
allras
enligt
informatio
ns-
hanterings
plan.
I Teams
gallras vid
avslut. Avtal

Behörighet
på
individnivå.

Microsoft enligt
standardavtal.
Växjö saknas.

5 Behörighetslista Teams

Hålla koll på vem som
får göra inköp åt
vilken arbetsplats Användare

Namn
Arbetsplats Nej

Tredjelandsöverföri
ng, Microsoft Avtal

Behörig-
het på
individnivå

Microsoft enligt
standardavtal.
Växjö saknas.

6 Anbud Teams
Samling av anbud innan
arkivering

Kontaktuppgifter leverantörer
I vissa fall CV

Namn
Bild
I vissa fall pnr Nej

Tredjelandsöverföri
ng, Microsoft Avtal

Microsoft enligt
standardavtal.
Växjö saknas.

7 Anbud Evolution
Arkivering av vinnande
anbud

Kontaktuppgifter leverantörer
I vissa fall CV

Namn
Bild
I vissa fall pnr Nej

Externt:
Kan
begäras ut
med
off.princip

Ingen tredjelands-
överföring

Bevaras
för
arkivering

Allmänt
intresse

Behörighet
på
individnivå Sokigo, se Evolution
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Löpnumm
er/

betecknin
g /ID

Behandlingens
namn

Ingår i system
Beskrivning av ändamålen

med behandlingen*

Behandlin
gen

omfattar
kategorier

av
registrera

de
personer*

Behandlingen
omfattar

följande typer
av

personuppgifter
*

Förekom
mer

känsliga
personup

pgifter
och vilka?

Kategorier av
mottagare

 av personuppgifterna
internt och externt*

Dokumentat
ion
om

överföring
av

personuppgi
fter

sker till
tredje land*

Tidsfrister
för

radering*

Ange vilka
lagliga

grunder
som finns

för
behandlin

gen.

Allmän beskrivning av
tekniska och

organisatoriska
säkerhetsåtgärder*

Om
personup
pgiftsbiträ

den
 anlitas
för att

genomför
a

behandlin
gen, ange
namn och
kontaktup
pgifter till

dessa
leverantö

rer.

Övrigt

1
Kopia på anställningsavtal och dokumentation
för arbetsmarknadsenheten Pappershantering Samlad överblick över alla anställda Anställda

Namn
Adress
Person-
nummer Nej Inga

Ingen
överföring
till tredje
land

Gallras vid
avslut
anställning Avtal Inlåst Ej tillämpligt

2 Tidredovisning inom arbetsmarknadsenheten Pappershantering Utbetalning av lön Anställda

Namn
Födelse-
datum Nej Internt: Lönesystemet

Ingen
överföring
till tredje
land Sparas 1 år Avtal Inlåst Ej tillämpligt

3 Deltagarlistor Office 365 (Onedrive) Samlad överblick över deltagare Anställda

Namn
Adress
Person-
nummer Nej Inga

Tredjelandsö
verföring,
Microsoft

Gallras vid
avslut
anställning Avtal Enskild behörighet

Microsoft
enligt
standarda
vtal.
Växjö
saknas.

4 Pärm med nya deltagare Pappershantering Kartläggning av nya deltagare Anställda

Namn
Adress
Person-
nummer Nej Inga

Ingen
överföring
till tredje
land

Gallras när
fått jobb Avtal Inlåst Ej tillämpligt

5 Pärm med anställningar Miljöverkstan Pappershantering Samlad överblick anställda Anställda

Namn
Adress
Person-
nummer Nej Inga

Ingen
överföring
till tredje
land

Gallras vid
avslut
anställning Avtal Inlåst Ej tillämpligt
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Löpnummer/
beteckning

/ID
Behandlingens

namn
Ingår i system

Beskrivning av ändamålen
med behandlingen*

Behandlingen omfattar
kategorier av registrerade

personer*

Behandlingen omfattar
följande typer av
personuppgifter*

Förekommer känsliga
personuppgifter och vilka?

Kategorier av mottagare
 av personuppgifterna internt och externt*

Dokumen
tation

om
överförin

g av
personup

pgifter
sker till
tredje
land*

Tidsfrister
för

radering*

Ange vilka
lagliga

grunder
som finns

för
behandlin

gen.

Allmän
beskrivnin

g av
tekniska

och
organisat

oriska
säkerhets
åtgärder*

Om
personup
pgiftsbiträ

den
 anlitas
för att

genomför
a

behandlin
gen, ange
namn och
kontaktup
pgifter till

dessa
leverantö

rer.

Övrigt

1
Påskrivna lånekorts-
avtal

Manuell
hantering, pärm Dokumentation lånekort Lånekortsinnehavare

Namn
Adress
Telefon
E-post
Personnummer Nej Book-It Nej Lånekortsavtal gallras manuellt efter 5 års innaktivitet samt på förfrågan. Lånekortaavtal gallras manuellt när låntagare blir myndiga. Avtal Säkerhetsåtgärder har tillämpats och finns dokumenterade i Riskanalys Lessebo bibliotekEj tillämpligt

2
Anmälnings-, tävlings- och utställningslistor
Biblioteket

Office 365
(Teams) Dokumentation över deltagande Deltagare Namn, Telefon, E-post Nej Internt: Bibliotekspersonal Nej

Dokument
en gallras
snarast
möjligt
efter
genomför
t
eveneman
g Samtyckte Säkerhetsåtgärder har tillämpats och finns dokumenterade i Riskanalys Lessebo bibliotekEj tillämpligt

3 Påskrivna meröppetavtal
Manuell
hantering, pärm Dokumentation över meröppet avtal Meröppetanvändare Namn Nej Internt: Bibliotekspersonal Nej Innaktiva låntagare gallras efter 5 år samt på förfråganAvtal Säkerhetsåtgärder har tillämpats och finns dokumenterade i Riskanalys Lessebo bibliotekEj tillämpligt

4 Register över personer med tagg till bibliotek Omni Hantering av tagg Meröppetanvändare 
Namn,
låntagarid från book-it Nej Internt: Kommunpersonal som har tillgång till Omni Nej Innaktiva låntagare gallras efter 5 år samt på förfråganAvtal Säkerhetsåtgärder har tillämpats och finns dokumenterade i Riskanalys Lessebo bibliotekSBF ansvarar

5 Register över låntagareoch de böcker de lånar Book-It Hantering av lån på bibliotek Låntagare

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
Lån av medier
E-post
Skola
Klass Nej Internt: Bibliotekspersonal Nej Innaktiva låntagare gallras efter 5 år samt på förfråganAvtal Säkerhetsåtgärder har tillämpats och finns dokumenterade i Riskanalys Lessebo bibliotekAxiell ABAvtal tecknades 2018-08-07
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6 Föreningsregister och bokningssystem FRI Förteckning över föreningar samt system för bokning av fritidslokaler etc.Föreningar och deras kontaktpersoner

Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer Nej Internt: Vaktmästare samt fritidsassistent och ekonomipersonal vid fakturering.Externt: Föreningsregister på hemsidan. Nej

2 år efter
sista
hyrtillfälle
t Allmänt intresse/avbtalSärskild behörighetIdavall data ABAvtal tecknat 2018-10-22

7 Register över personer med nyckel till gym Omni Dokumentation av tillgång till gym De som tränar på gymmet

Foto
Namn
Födelsedatum Nej Omni Nej

1 år efter
avslutat
abonnem
ang Avtal 2-faktors inlogg, särskild behörighetSBF ansvarar
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Löpnummer/
beteckning /ID

Behandlingens
namn

Ingår i
system

Beskrivning
av ändamålen

med
behandlingen

*

Behandlingen
omfattar

kategorier av
registrerade
personer*

Behandlingen
omfattar

följande typer av
personuppgifter*

Förekom
mer

känsliga
personup

pgifter
och vilka?

Kategorie
r av

mottagar
e

 av
personup
pgifterna

internt
och

externt*

Dokumen
tation

om
överförin

g av
personup

pgifter
sker till
tredje
land*

Tidsfrister
för

radering*

Ange vilka
lagliga

grunder
som finns

för
behandlin

gen.

Allmän
beskrivning

av
tekniska och
organisatori

ska
säkerhetsåt

gärder*

Om
personuppgi
ftsbiträden
 anlitas för

att
genomföra

behandlinge
n, ange

namn och
kontaktupp

gifter till
dessa

leverantörer
.

Övrigt

1
Nyhetsbrev
företagare

Get a
newsletter

Information
från
kommunen
till företagare Företagare

Namn
E-post Nej

Endast
inom
tjänsten

Ingen
tredje
landsöverf
öring
enligt PUB

Vid
begäran Samtycke

Begränsad
behörighet

Get a
newsletter
Scandinavia
AB.
PUB-avtal
enligt
standard
i tjänsten.

2

Prenumeration
nystartade
företag

Lista sparas
i Onedrive

UC Select
skickar varje
månad till
kommunen
för info. Nya företagare

Företagsnamn
Namn
Adress
Telefon
E-post
Personnummer vid
enskild firma Nej

Internt:
Näringsliv
s-
chef

Tredjelan
dsöverföri
ng,
Microsoft

Raderas
efter ett
år

Allmän
intresse

Begränsad
behörighet

Microsoft
enligt
standardavt
al.
Växjö
saknas.

3 Lista företagare UC Select

Kunna
kontakta
specifikt
företag
eller grupper Företagare

Företagsnamn
Namn
Adress
Telefon
E-post
Personnummer vid
enskild firma Nej

Internt:
Olika
handlägga
re
vid behov

Dras ut
vid behov,
sparas ej

Allmän
intresse Begränsad behörighet

152



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 44 Dnr 2021/378-1.2.2 
 

Medborgardialog 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
En första rapport över medborgardialogen 2021 lämnades till 
kommunstyrelsen i november samma år. Detta är en uppföljning av 
de inkomna synpunkterna där respektive nämnd och bolag har 
lämnat kommentarer på förslag och svar på frågor. Nämnderna har 
alla behandlat det inkomna materialet och i något fall tagit beslut om 
de enskilda svaren och i något fall gett förvaltningschef i uppdrag att 
ge konkreta svar.  
 
Kommunstyrelsen får denna uppföljning av två skäl. Det ena är att se 
vilka åtgärder som redan vidtagits. Det andra skälet är att använda 
medborgarnas inkomna synpunkter och frågor som en del i 
kommande beslut, till exempel budget 2023.  
 
De inkomna frågorna och synpunkterna är besvarande enligt 
följande:  
 
- En del förslag och synpunkter är grönmarkerade, det vill säga redan 
genomförda.  
- En del är gulmarkerade vilket innebär att de är planerade att 
genomföras men det är ej ännu gjort.  
- De saker där det inte finns någon plan för genomförande är 
rödmarkerade.  
- I övrigt har svar och kommentarer lämnats utan färgmarkering.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 
Inkomna synpunkter, sammanställning med kommentarer 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-30 § 257 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Uppföljning medborgardialog 2021 
 
Förslag till beslut 
Notera informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
En första rapport över medborgardialogen 2021 lämnades till 
kommunstyrelsen i november samma år. Detta är en uppföljning 
av de inkomna synpunkterna där respektive nämnd och bolag har 
lämnat kommentarer på förslag och svar på frågor. Nämnderna 
har alla behandlat det inkomna materialet och i något fall tagit 
beslut om de enskilda svaren och i något fall gett förvaltningschef i 
uppdrag att ge konkreta svar.  
 
Kommunstyrelsen får denna uppföljning av två skäl. Det ena är att 
se vilka åtgärder som redan vidtagits. Det andra skälet är att 
använda medborgarnas inkomna synpunkter och frågor som en del 
i kommande beslut, till exempel budget 2023.  
 
De inkomna frågorna och synpunkterna är besvarande enligt 
följande:  
 
- En del förslag och synpunkter är grönmarkerade, det vill säga 
redan genomförda.  
- En del är gulmarkerade vilket innebär att de är planerade att 
genomföras men det är ej ännu gjort.  
- De saker där det inte finns någon plan för genomförande är 
rödmarkerade.  
- I övrigt har svar och kommentarer lämnats utan färgmarkering.  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-16 

 

 

Bakgrund 
Runt 200 förslag lämnades in på de fysiska dialogträffar som 
genomfördes i oktober 2021. Medborgardialogen var en del av 
demokratiåret och på träffarna genomfördes en längre information 
om syftet med medborgardialog. Deltagarantalet var högre än 
tidigare år och det var en god spridning från unga i skolåldern till 
äldre pensionärer.  
 
 

Beslutet skickas till 
Nämnderna  
Lessebohus  
 

 

 
 
Olof Björkmarker 
Kommunikations- och marknadschef 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
Redovisning med kommentarer  
 
 
 

155



Synpunkt Verksamhet Kategori Kommentar
1 Större samlingslokal saknas för 

föreningar för träffar. För mist 100 
personer. (flera inlägg) 

Kommunledning Övrigt Noterat

2 Festlokal saknas för den äldre 
medborgaren.

Kommunledning Övrigt Noterat. 

3 Åkerhultsvägensvägen håller få 
hastighetesbegränsningen på. 70-80 
är ej ovanligt. Måste upp 
hastihetbegräsnade åtgärder. Även 
fordon från kommunen kör för fort. 
De små skåpbilarna är det som det 
handlar om.

Samhällsbyggnad Trafik Sträckan med 30 km/h är 
lång och bör ses över

4 Trafiken vid Hackebackeskolan 
fortsatt prolem. Man stannar på 
handikappparkering etc. Ändringen 
med parkersinsbegräsningnpå 20 
minuter hjälper ej. 
samalt vid utfarten. Entreprenadbilar 
kör mot enkelriktat, dvs de som 
bygger på skolan.

Samhällsbyggnad Trafik Byggskede pågår vilket 
påverkar trafiken, översyn 
görs efter avslutad 
byggnation

5 Parkeringar på Bruksgatan är ett 
problem. Även länstrafikens buss 
står felparkerad.

Samhällsbyggnad Trafik Gatuparkeringen är 
reglerad idag.

6 Parkeringen utanför systemet är 
problem med. De kör ut utan att titta 
innan de kör ut.

Samhällsbyggnad Trafik Parkeringsfickor utmed 
riksväg 25, eventuellt 
minskat antal underlättar 
problemet.

7 Känns otrygt utanför Coop (kvällstid). 
(flera inlägg)

Kommunledning Trygghet Ytterligare åtgärder ska 
genomföras. 

8 Otrygghet vid bankomaten på 
kvällarna. 

Kommunledning Trygghet Ej planerade åtgärder. 

9 Integrationsprojekt borde införas. En 
svensk familj får bjuda in en 
utländsk. Skulle lätta upp mycket i 
orten.

Kommunledning Övrigt Noterat. 

10 Upplever att det blivit mycket 
lugnare på Bikupan. Har barn där 
som är nöjd.

Barn- och 
utbildning

Skola Åsikt noterad, 
vidarebefordras till skolan.

11 Informationen från lärarna blivit mkt 
bättre på schoolsoft. Bra app för att 
kommunicera med lärarna och hålla 
koll på sitt barn.

Barn- och 
utbildning

Skola Åsikt noterad. 
Vidarebefordras till skola.
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12 Kan man dela lunchserveringen mer,  
separera gymnasiet mer från 
grundskolan?

Barn- och 
utbildning

Skola Det är undantagsfall då 
elever från de olika 
skolorna äter samtidigt. 
Kontakt sker löpande 
mellan rektorerna för de 
olika 
verksamhetsområdena.

13 Utnyttja föreningarna bättre för 
föräldrar-/vuxenvandrare. Viktigt att 
vuxna kommer ut. Ge föreningar 
pengar som morot. Lyssna till 
föreningarna om vad de vill ha. 

Kommunledning Trygghet Möjligheten för föreningar 
finns att vuxenvandra mot 
ersättning. 

14 Viktigt att fritidsledarna lär känna 
föreningarna. 

Kommunledning Trygghet Kontakter finns. 

15 Starta vuxenvandrare när allt är lugnt 
och folk "vågar" vara med. Ha 
uppstart med smörgåstårta. 

Kommunledning Trygghet Plan finns, ej ännu 
genomfört. 

16 Majblommeorganisationen vill 
komma i kontakt med familjer i 
behov av stöd. Viktigt att skola och 
socialtjänst informerar föräldrar om 
möjlighet att söka bidrag. 

Kommunledning Trygghet Informationen skickas 
vidare. 

17 Bouleklubben vill ha tillgång till 
toaletter i nya kulturhuset. 

Kommunledning Övrigt Frågan förmedlad. 

18 Cykelväg mellan orterna önskas. 
(flera inlägg)

Samhällsbyggnad Infrastruktur Arbete pågår tillsammans 
med Trafikverket för 
sträckan Lessebo-
Strömbergshyttan-
Hovmantorp

19 Bättre bussförbindelser mellan Kosta 
och Lessebo (kvällstid) för att kunna 
gå på konserter med mera. (flera 
inlägg)

Samhällsbyggnad Infrastruktur Dialog förs med regionen, 
men det kräver 
resandeunderlag.

20 Kan vara bra att ge 
motorintresserade ungdomar 
tillhörighet och ett intresse. Kan 
motverka brott.

Kommunledning Trygghet Frågan kommer hanteras. 

21 A-traktorer farliga i trafiken. Kommunledning Trafik Noterat. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

22 Det är för många chefer. Kommunledning Övrigt Noterat. Det finns cirka 45 
chefer i Lessebo kommun. 

23 Inte bra om ärenden blir 
rundskickade (inte mitt bord). Det 
sker även i kommunhuset. 

Kommunledning Övrigt Åsikten noterad. 
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24 Onödigt med parkeringsförbud på 
Bruksgatan vid bankomaten.

Samhällsbyggnad Trafik Gatuparkeringen är 
reglerad idag med hänsyn 
till anslutande infarter.

25 Behövs underhåll och åtgärd på 
cykelvägen vid Gamla Kostavägen 
mot hundklubben.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Kontrolleras och åtgärdas 
enligt plan.

26 Ojämt och rötter på Industrigatan 
mot skolan. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Kontrolleras och åtgärdas 
enligt plan.

27 Vore bra med promenadvägar runt 
dammen, mycket ris. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Dialog förs med 
fastighetsägaren.

28 Gångbron över Djurhult inte bra. Samhällsbyggnad Infrastruktur Ny bro är monterad i 
november 2021.

29 Elsparkcyklar farliga. Ofta två på. Kommunledning Trafik Noterat. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

30 Det är mörkt 
Värendsgatan/Smålandsgatan. Kolla 
belysning.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks.

31 Flera potthål på gator och vägar. Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks.

32 Varför är vindskyddet vid Toragöl 
placerat som det är?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Platsen bedömdes vid 
byggandet som den bästa. 

33 Hög hastighet på Bruksgatan mot 
Värendsgatan.

Samhällsbyggnad Trafik Alla förare har ett ansvar 
att hålla hastigheten, 
fartdämpande åtgärder ej 
aktuellt i nuläget.

34 Fler busstider Lessebo - Tingsryd, 
idag bara skoltider.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Vidare dialog med 
Länstrafiken, men 
resandeunderlag behövs.

35 Önskar fler fartkontroller. Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

36 Fler synliga poliser. Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

37 Mer medborgardialog både i 
allmänna och konkreta frågor.

Kommunledning Övrigt Medborgardialog planeras 
fortsätta både allmänt och 
specfikt. 

38 Invandring är ett stort problem. Det 
största problemet - jobb, skola, 
framtid.

Kommunledning Övrigt Åsikten noterad. 
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39 Hur kan man locka hit fler 
barnfamiljer med de problem som 
finns i skolan. 

Barn- och 
utbildning

Skola Arbetet med att stärka 
kvalitet i samtliga 
skolformer sker löpande 
och med ett starkt 
utvecklingsfokus

40 Förslag: Mindre skolor med parallella 
system för de som behärskar svenska 
(språk och kultur osv) och för de som 
inte gör det. 

Barn- och 
utbildning

Skola Ej aktuellt ur 
skollagssammanhang 

41 Många bidragstagare, hur ska de 
komma närmre jobb?

Kommunledning Övrigt Åsikten noterad. 

42 Vad ska inflyttare jobba med i 
kommunen? Var finns jobben i 
Lessebo kommun? Kommunen vill ha 
fler invånare med vad är planen för 
dem?

Kommunledning Övrigt Frågeställningarna 
noterade. 

43 Finns mark runt Läen. Vem äger den? 
Om den inte används kan man bygga 
hundrastgård. 

Samhällsbyggnad Övrigt Kommunen äger en del 
mark. Tidiagre förslag om 
hundrastgårdar har 
avvisats.

44 Hur få bort "bruksmentaliteten"? Kommunledning Övrigt Frågeställning noterad. 

45 Viktigt med kulturell assimilering, 
men hur?

Kommunledning Övrigt Frågeställning noterad. 

46 Lågenergilampor försämrar 
belysningen mellan Kalendervägen 
och skolan. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks.

47 Vem ansvarar för över det stora 
virkeslagret vid järnvägen? Risk för 
skada och skumma aktiviteter. 

Kommunledning Trygghet Trafikverket äger marken 
där virkeslagret finns. 

48 Önskas övergångsställe vid 
Storgatan/Kronobergsgatan vid 
brandstationen. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Dialog förs med 
Trafikverket och åtgärd 
planeras 2022

49 Önskas övergångsställe vid 
Smålandsgatan/Storgatan vid nya 
kulturhuset. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Se ovan.

50 Hastigheten hög/mkt hög på Stora 
vägen. Många kör för fort. Vilka 
hastighetebegräönsade åtgärder 
planeras? Det har tagits bort sådana? 
Medborgarna som bor här är de som 
kör för fort som ska till och från 
jobbet. Sponsring av asfalt till 
fartgupp!!!

Samhällsbyggnad Trafik Åtgärder har gjorts vid 
handelsområdet och 
skolan, dessutom 
avgränsad gång- och 
cykelväg norr om 
glasbruket. Ytterligare 
åtgärder ej planerade.
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51 Man har inte respekt för trafikregler. 
Stopplikten vid kyrkan stannar 
varannan bil endast.

Samhällsbyggnad Trafik Alla förare har ansvar att 
följa trafikreglerna. Polisen 
uppmärksammas på 
problemet.

52 Kan man erbjuda barnen 
trafikutbildning på studiedagar? 
Friviligorganisationer? Lärarvikarier 
som har kompetens som kan 
utbilda? Kan man söka pengar för att 
betala det? Gregersen heter 
enforrskare/författare som skrivit 
om trafikvett/trafiksäkerhet.

Barn- och 
utbildning

Skola Polis har bjudits in men 
meddelat att de ej har haft 
möjlighet. Alternativet med 
frivilligorganisationer ska 
ses över. 

53 Vill betona möjligheter för äldre par 
som önskar olika nivå på omsorg att 
få boende på samma ort. Exempelvis 
både särskilt boende och 
servicelägenhet på samma ort. Och 
att person som inte längre känner 
trygghet i hemmet med hemsjukvård 
ska få plats på särskilt boende eller 
dylikt på hemorten. 

Social Omsorg Vi tar med oss synpunkten 
om boende på samma ort. 
När det gäller särskilt 
boende är det ett 
myndighetsbeslut. 
Seniorboende är under 
uppbygnad i Lessebo 
kommun vilket kan öka 
tryggheten. 

54 På elljusspåren hänger träden när 
snön kommer. Lysena skuggas av 
granarna. Spåren röjs vilket är väldigt 
bra. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Frågan kommer hanteras. 

55 Väntjänsten inom äldreomsorgen, 
när kommer den igång? 

Social Omsorg Coronarestriktionerna styr. 

56 Stökigt vid Outleten Kommunledning Trygghet Kontakt tagen med 
verksamheten. 

57 Saknas lyse vid Södra och Norra 
Ringvägen

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks.

58 Bad måste ligga i Folkets hus. Kommunledning Kultur och 
fritid

Noterat. 

59 Vill kunna lösa biljetter på bussen Samhällsbyggnad Trafik Är möjligt numera.

60 På Rydvägen är farthindret 
borttaget.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks.

61 Skolgården behöver kamera. (flera 
inlägg)

Kommunledning Trygghet Frågan kommer hanteras. 

62 Gång och cykelvägen ger möjlighet 
till hög fart vid skolan.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Problem sedan tidigare, 
åtgärd för att begränsa 
biltrafiken.
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63 Många kör cykel utan hjälm, speciellt 
sparkcykel.

Kommunledning Trafik Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

64 Skadegörelse vid cykelställ som lyfts 
bort.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skadegörelsen kommer i 
vågor.

65 Skräpigt med fimpar vid 
busshållplatser.

Samhällsbyggnad Övrigt Nedskräpningen kommer i 
vågor.

66 Många kommer med bussen och gör 
skadegörelse.

Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

67 Skräpigt vid återvinningscentralen. Samhällsbyggnad Övrigt Förpackning och 
tidningsinsamlingens ansvar 
- anmäls till uppsatt 
telefonnummer.

68 Glashusen ser tråkiga ut med 
nedsläckta fönster, speciellt vid 
julmarknaden.

Kommunledning Övrigt Arbete pågår med att 
förbättra situationen vid 
Glashusen. 

69 Hög hastighet på Stora vägen, 
speciellt på sommaren. (flera inlägg)

Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

70 Nya busshållplatsen fungerar bra. Samhällsbyggnad Infrastruktur Positivt.

71 Sjönära bostäder borde finnas till alla 
med hänsyn till att det finns många 
sjöar. 

Kommunledning Övrigt Åsikten noterad. 

72 Trimmade mopeder skrämmer. Kommunledning Trafik Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

73 Det finns fortkörning med bil i 
samhället.

Kommunledning Trafik Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

74 Sjönära tomter kan bli 
översvämmade.

Kommunledning Övrigt Åsikten noterad. 

75 Varför måste ni göra om 
servicelägenheter till 
seniorlägenheter.

Social Omsorg Oklar fråga, vi förstår inte 
vad som avses.

76 Buskörning med mopeder och 
elsparkcyklar

Kommunledning Trafik Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

77 Skräp på skolgården. Samhällsbyggnad Övrigt Nedskräpningen kommer i 
vågor.
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78 Problem med hämtning och lämning 
vid skolan.

Samhällsbyggnad Trafik Försöker begränsa 
biltrafiken i området och 
att ytan vid Ekebackens 
förskola skall vara 
hämtningsplats.

79 Det är väl upplyst på 
Promenadvägen.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Positivt.

80 Förslag: Att få de som jobbar i 
Lessebo kommun att bosätta sig i 
kommunen. Det är viktigt med 
närhet och tillgänglighet. 

Kommunledning Övrigt Marknadsföring om 
bostäder riktas till personer 
som rör sig i kommunen. 

81 Fler farthinder behövs på Stora 
vägen. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Åtgärder har gjorts vid 
handelsområdet och 
skolan, dessutom 
avgränsad gång- och 
cykelväg norr om 
glasbruket. Ytterligare 
åtgärder ej planerade.

82 Stora vägen har dålig belysning. Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks.

83 Om äldreboende: Pensionärerna 
måste få vara med i resonemangen 
och har inte blivit tillfrågade. 

Social Omsorg Dialog förs med 
pensionärsorganisationerna
.

84 Fotbollsplanen är fin men används 
inte. Hade varit trevligt om barn 
engagerats på något sätt. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Kommunen äger ej 
idrottsplatsen. Samverkan 
sker med andra föreningar.

85 Det görs skillnad kring investeringar 
och underhåll mellan Lessebo ort och 
Hovmantorp. Ett exempel är 
området runt Rottnen jämfört med 
Läen, där Rottnen anses vara bättre 
underhållen. Träd skymmer inte sjön, 
det är en öppen och fin miljö. Rent 
allmänt är Hovmantorp mer 
attraktivt för köpare av mark som 
kommunen säljer.

Samhällsbyggnad Övrigt Åtgärder planeras för gång 
och cykelvägar i Lessebo vid 
Läen under 2022.

86 Om kommunen vill ha köpare i 
exempelvis Djurhult måste området 
fräschas upp. Antalet påbörjade 
byggnationer är inte så stort och de 
resterande tomterna ser inte roliga 
ut, det är inte säljande.

Samhällsbyggnad Övrigt Undersöks och sly hålls 
undan.
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87 I Lessebo vid reningsverket växer det 
nu Björnloka. Detta har tidigare 
delvis tagits bort men är inte 
utrensat. Åtgärd önskas.

Samhällsbyggnad Övrigt Skall åtgärdas.

88 Pensionärerna glöms bort- önskar en 
lokal för fika eller andra aktiviteter. 
Det ska vara gratis att komma dit. 
Man kan också själva ta ansvar och 
sköta en sådan lokal.

Kommunledning Övrigt Noterat. 

89 Ny anslagstavla vid biblioteket. Ser 
slummig och gammal ut. 
Anslagstavlan vid 
järnvägsövergången/Storgatan 
likadan.

Samhällsbyggnad Övrigt Ny sätts upp vid 
resecentrum och den vid 
biblioteket ses över. Övriga 
skall avvecklas.

90 Bowlinghallen - att få igång den. 
finns det ngn som är intresserad att 
driva denna?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Arbete pågår med att lösa 
drift av bowlinghallen. 

91 Vandringsled önskas från 
Hovmantorp till Kosta (och så tar 
man bussen tillbaka). Finns 
medborgare som gärna driver denna.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Medborgare är välkomna 
att höra av sig kring detta. 
Har varit uppe på förslag 
tidigare.

92 Hur går det med campingen? kan 
kommunen driva Gökaskatt?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Upphandling pågår. 
Kommunen har i dagsläget 
inga resurser att driva 
camping.

93 Mer pengar önskas till att köpa 
böcker till biblioteket.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Noterat. 

94 Badhytten på Gökaskratt sköts 
bristfälligt, är stadigt i oordning, 
smutsig.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Ska åtgärdas. 

95 Sopa inte ner ankskit i vattnet från 
Gökaskratts brygga.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Bestäms av arbetsledare på 
plats, ofta enda sättet att 
rengöra

96 Strömbergshyttan önskas att man 
satsar mer på.

Kommunledning Övrigt Arbete inklusive sanering av 
förorenat område samt 
detaljplan planeras i 
Strömbergshyttan.

97 Vore bra med en natur och kulturdag 
i lessebo så att folk kan prova på 
saker. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Vi genomför detta med 
Friluftslivets år 2022

98 Fontänen i Hovmantorp borde vara 
igång. (flera inlägg)

Samhällsbyggnad Övrigt Undersöks.

99 Skapa fler parkeringsplatser vid 
idrottsplatsen i Hovmantorp.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Punkten ska till 
Samhällsbyggnad
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100 Bättre information och anslag om 
olika invigningar, exempelvis utegym

Kommunledning Kultur och 
fritid

Ska åtgärdas. 

101 Rusta upp omklädningsrum vid 
Gökaskratts camping.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Ska åtgärdas. 

102 Öppna upp bastu och bad på 
Kvarndammskolan för allmänheten 
igen.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Utredning pågår

103 Bättre gatubelysning ute på 
landsbygden önskas, exempelvis ute i 
Ormeshaga.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks i samband med 
tidigare motion.

104 Sätta upp ett mindre gym vid 
strandpromenaden kanske i 
kombination med en lekplats.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Ska åtgärdas. 

105 Göra något åt änderna vid 
badplatsen i Hovmantorp.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Skyddsjakt genomförs när 
det är möjligt. 

106 Om trygghet: Man är inte otrygg 
men samhället har förändrats, 
tankarna har ändrats, man är mer 
rädd för att bli exempelvis bli 
överfallen, inte unikt för 
Hovmantorp. Mycket kopplat till 
media, man hör mer idag. Hur 
sannolikt är det? – inte så sannolikt 
egentligen. Det var mycket dåligt 
som hände innan med. 

Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

107 Förslag: Nå ut till media med 
trygghetsmätningar – 
kommunikationsinsatser. 

Kommunledning Trygghet Information sker löpande 
när nya mätningar och 
insatser görs. 

108 Bullerskydd i Hovmantorp utmed väg 
25.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Finns idag och ev översyn i 
samband med åtgärder på 
riksväg 25.

109 Trygghetsboende önskas med 
gemensamhetslokal, till exempel 
Bore. 

Kommunledning Omsorg Lessebohus har infört 
seniorboende riktade till 
personer över 55 år. 

110 Asfalten på Storgatan mot 
Ormeshaga har för höga kantstenar 
vid infarterna.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks.

111 Sanden på nya gång- och cykelvägar 
vid Udden kommer nog att spolas 
bort, borde asfalteras. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Utförandet har valts med 
hänsyn till omgivningen. Ev 
asfaltering i framtiden.

112 Granbarkborre vid Fiskesbrovägen 
ner mot fritidshusområdet. (flera 
inlägg)

Samhällsbyggnad Övrigt Kända och kommer att 
åtgärdas.

113 Översvämning i gropen vid Storgatan 
idag. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Fungerar som 
dagvattenmagasin.
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114 Utsläppet vid Tanden och tungan har 
inte filter och är igenvuxet. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks.

115 Mycket bra kollektivtrafik och 
vackert utmed järnvägen. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Positivt.

116 Krösatåg borde gå mellan 
Emmaboda och Växjö som möjliggör 
hållplatser i Skruv och Åryd. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Ja det jobbar vi för i 
dialogen med regionen.

117 Det är en utmaning med 
arbetslösheten. 

Kommunledning Övrigt Åsikten noterad. 

118 Vaccin, arbetsgivare får ej tvinga 
personal att vaccinera sig. 

Kommunledning Övrigt Noterat. 

119 Aktiviteter för äldre, det är 
restriktioner kvar inom 
äldreomsorgen. 

Social Övrigt Coronarestriktionerna styr. 

120 Seniorboende viktigt. 
Marklägenheter med trädgård som 
måste skötas. 

Lessebohus Övrigt Särskild kö för 
Seniorboende finns sedan 
årskiftet. Hyresgäst 
ansvarar för skötsel av 
uteplatser /täppor. 
Lessebohus kommer att 
öka tillsynen

121 Viktigt med tomter, pendling bra, 
öka antalet invånare. 

Kommunledning Övrigt Noterat. 

122 Grannsamverkan. Nattanvandring 
med skola och föräldrar. De behöver 
engageras sig. Föräldrar till barn i 
årskurs 4-6 behöver ut och vandra. 

Kommunledning Trygghet Frågan kommer hanteras. 

123 Trygghet. Brott, siffrorna stämmer 
inte, året är ej slut ännu. 

Kommunledning Trygghet Jämförelsen som 
presentades på träffar för 
medborgardialog avsåg 
samma tidsperiod, januari-
augusti.  

124 Viktigt att jobba med kvalitet i skolan 
så barnen stannar på Bikupan.

Barn- och 
utbildning

Skola Åsikt noterad, 
vidarebefordras till skolan.

125 Ödehus. Kul med teamet men 
tragiskt med de övergivna husen på 
Storgatan och Örnvägen. Behöver 
följas upp från förra årets dialog. 
Miljö- och hälsa behöver in. 

Kommunledning Övrigt Noterat, bygg- och 
miljöenheten arbetar med 
de fastigheter som klassas 
som farliga. 

126 Industriområdet är stökigt. Kommunledning Trygghet Frågan kommer hanteras. 

127 Nya promenadstråket är bra. Samhällsbyggnad Infrastruktur Positivt.
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128 Det är höga hastigheter på bilar 
framför skolan.

Samhällsbyggnad Trafik Alla förare har ett ansvar 
att hålla hastigheten, 
hastighetsreglering 30 
km/h idag, men sträckan är 
för lång.

129 Skapa lokal för motorintresserade 
unga vid Magasinsgatan. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Frågan kommer utredas. 

130 Större matsal behövs på 
Kvarndammskolan. 

Barn- och 
utbildning

Skola Elevantalet sjunker något 
kommande läsår med 
anledning av att flertalet 
elever ej går i årskurs sex 
där.

131 God mat på Kvarndammskolan i 
början på varje månad.

Barn- och 
utbildning

Skola Åsikt noterad, 
vidarebefordras till skolan.

132 Behövs caféteria på skolan. Barn- och 
utbildning

Skola Åsikt noterad, 
vidarebefordras till skolan.

133 Fika i början på varje månad. Barn- och 
utbildning

Skola Gäller det personal så tog 
kommunstyrelsen  2021-10-
05 § 204 beslut om 
avgiftsfritt kaffe/te för 
kommunens medarbetare 
2022 och framåt. 
Personalbefrämjande 
åtgärder finns i form av en 
fast summa per år, var 
enhets rektor har ett ansvar 
för personalbefrämjande 
åtgärder och har medel i 
form av rektors förfogande. 

134 Fritidsgård i Hovmantorp behövs. Kommunledning Kultur och 
fritid

Det har påbörjats i 
Bowlinghallen

135 Vill ha ramp, både killar och tjejer 
skatear.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Se svar 137.

136 Det ska kunna gå att åka buss i 
kommunen, inte bara fram och 
tillbaka från skolan (Bikupan). 

Kommunledning Infrastruktur Åsikten noterad. 

137 Behöver skateboardramp. Gärna där 
den gamla fanns vid Strandparken. 
En förening kan bildas. Gärna 
underlag som betong som är bra att 
åka på. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Ingen budget finns til 
professionella ramper. 
Samverkar gärna med 
bildad förening. 
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138 Behövs gång- och cykelväg utmed 
Skolgatan i Hovmantorp. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks och planeras i 
samband med 
omasfaltering.

139 Trygghet: Sociala medier generellt 
påverkar den upplevda tryggheten. 
Det "lokala buset" skapar oro 
periodvis. 

Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

140 Fartkameror behövs på Storgatan vid 
Kvarndammskolan. 

Kommunledning Trafik Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

141 Lampor som blinkar vid 
övergångsställena.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Trafikverkets väg.

142 Det är lokalbrist på Bikupan för 
språkval. Bra att språkvalet är på 
Bikupan.

Barn- och 
utbildning

Skola Arbete pågår med att skapa 
nya arbetsrum och 
klassrum då fler elever går 
där än tidigare samt att 
språkvalet ska kunna 
genomföras.

143 Anlita ungdomar som kör A-traktorer 
att spana efter brott. 

Kommunledning Trygghet Frågan kommer hanteras. 

144 Städa upp efter den som sågade ner 
grenar vid Vågens gränd och 
cykelbanan där. (flera inlägg)

Samhällsbyggnad Övrigt Åtgärdas.

145 Förslag: Vandringsled Hovmantorp-
Kosta. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Återkommande önskan, 
inget beslut kan tas av 
kultur och fritid i denna 
fråga, men den är lyft.

146 Ny anslagstavla vid biblioteket i 
Hovmantorp.

Samhällsbyggnad Övrigt åtgärdas.

147 Om upplevd trygghet och antalet 
anmälda brott: När man hör ngt om 
att ngn blir drabbad blir man själv 
orolig. Media påverkar upplevda 
tryggheten också. lite olika hur 
känner av gå ut på kvällarna. Fler i 
samhället man inte man inte känner.
Det som händer i storstäderna 
kommer till de mindre städerna och 
därefter smyger det sig på i mindre 
samhällen. Blir husen för billiga vilka 
kommer hit? 
Lugnt med ungdomarna och barnen i 
orten. 

Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

148 Stort intresse att köpa ödehus. Köper 
man husen här för 
permanentboende?

Kommunledning Övrigt De som köpt ödehus vill i 
de flesta fall renovera och 
bo i dem. 
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149 Förbindelserna är dåliga. Man måste 
ha en bil. Finns inget mot 
Emmaboda, Nybro etc. Man måste 
först ta sig till Lessebo. Barnbarnen 
går i skola i Växjö. De kan inte 
komma hem tidigare. Vad händer 
med Krösatågen? Förs dialog?

Samhällsbyggnad Infrastruktur Ja det jobbar vi för i 
dialogen med regionen.

150 Om Hastigheten väg 25 Hovmantorp- 
Eriksmåla. Trafikverket vill sänka till 
80. Det är en sänkning man inte vill 
ha. Är det för att inte behöva 
laga/underhålla vägen?
Saknas viltstängsel men finns 
mitträcke. Behövs viltstängsel.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Faunaåtgärder på RV 25 
finns med i Trafikverkets 
nationella plan.

151 Fritidsgården. Önskas utbildad 
personal. Stöttas personalen av 
kommunen som inte är utbildad 
(Skruvs IF)?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Ska genomföras. 

152 Om Folkets hus: Matsalen som 
skolan använder begränsar 
uthyrningen i övrigt. 

Kommunledning Övrigt Åsikten noterad. 

153 Samlingslokal i Lessebo saknas att hyr Kommunledning Övrigt Noterat. 

154 Om särskilt boende: Var är processen 
just nu? Skillnad på seniorboende 
mera och trygghetboende. Man gled 
på svaren i tidningsartikeln. Se bara 
till att fatta ett beslut och informera 
så är det fine. Se till att det finns 
fritidsaktiviteter. Ta ett 
inriktningsbeslut!

Social Omsorg På trygghetsboende finns 
det en bovärd. 
Seniorboende har en högre 
tillgänglighet med en 
särskild kö. Ett beslut har 
fattats i socialnämnden och 
inväntar beslut från 
kommunfullmäktige. 

155 Om medborgardialog: Hur tas 
synpunkterna hand om och blir 
genomfört?

Kommunledning Övrigt De sammanställs och varje 
förvaltning/bolag gör en 
första kommentar. 
Kommunstyrelsen har 
övergripande koll på 
uppgifterna och kan 
använda sig av förslagen i 
samband med budget och 
liknande. Enkla åtgärder 
utförs omgående. 
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156 Trafikutbildning för unga: Är det inte 
möjligt att utbilda? Till och med 
vuxna verkar inte kunna trafikregler. 
Även föräldrar är dåliga på at tala om 
hur det går till. Man cyklar och går på 
fel sida.

Kommunledning Trafik Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

157 Finns träd som hänger över 
gatubelysning exempelvis 
Åbrovägen, Gåsamålavägen. 
Storgatan/trottoaren störs av buskar 
och träd vilket gör att man måste gå 
ut på gatan istället för att kunna gå 
på trottoaren.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks och åtgärdas.

158 Vad har hänt kring att åka kollektivt 
subventionerat för pensionärer?

Kommunledning Infrastruktur Region Kronoberg har infört 
avgiftsfri kollektivtrafik för 
personer över 80 år. 

159 Om medborgardialog: Hur kan man 
få med fler yngre på dialogerna? Hur 
kan man få eleverna till att aktivera 
sig i medborgardialogerna i sitt 
skolarbete?

Kommunledning Övrigt Medborgardialog speciellt 
riktad mot yngre planeras i 
samarbete med fritidsgård 
och skola. 

160 Hur får man fler till att engagera sig 
och påverka mer med konstruktiva 
idéer? Hur ska man kunna göra för 
att förbättra kommunen?

Kommunledning Övrigt Tipsa grannar och vänner 
om att komma med förslag 
och dyka upp på träffar för 
medborgardialog. 

161 Trygghet för de äldre med hemtjänst 
hemma - hur kan det fungera bättre 
med kontinuiteten?

Social Omsorg I Skruv finns det fyra fasta 
ordinarie personal, men 
tillkommer vikarier vid 
sjukfrånvaro osv, särskilt 
under coronapandemin. 

162 Brist i kommunikationer till andra 
platser svårt för ungdomar att vara 
med på fritidsaktiviteter. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Krösatåg är önskvärt och 
dialog förs med regionen.

163 Kompisar vill inte åka till Skruv, det 
finns för lite att göra. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Eget initiativ med Folkets 
hus? Fritidsgård vissa dagar 
och hitta på saker på 
idrottsplatsen och 
tillsammans med Skruvs IF? 

164 Bra uppväxtvillkor för barn men 
Krösatåg behövs för fortsatt 
utveckling. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Krösatåg är önskvärt och 
dialog förs med regionen.
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165 Ändra parkeringen utanför affären 
(skiss finns). 

Lessebohus Infrastruktur Ej prioriterad åtgärd i 
underhållsbudget 
kommande år.

166 Parkeringsplatser och linjer på gatan 
saknas utanför folkets hus.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skall ses över i samband 
med asfaltsåtgärder.

167 Parkvägens standard är dålig. Samhällsbyggnad Infrastruktur Skall ses över i samband 
med asfaltsåtgärder.

168 Skymd sikt i korsningen 
Skruvbyvägen/Brädgårdsvägen.. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks och åtgärdas.

169 Återvändsvägen vid järnvägen 
(Gåsamålavägen) behöver linjer. 
Kolla skyltningen. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks och åtgärdas.

170 Gatubelysningen igenväxt och 
stolparna lutar på Gåsamålavägen. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks och åtgärdas.

171 Belysning behövs på busshållplatsen i 
Kråksjö. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Undersöks

172 Missnöje med SSAM på landsbygden. 
De kör sönder. 

Samhällsbyggnad Övrigt SSAM:s ansvar

173 Om otrygghet: I små samhällen 
påverkas man mer av rykten och 
faktiska händelser.

Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

174 Dålig beläggning på Parkvägen. Det 
borde vara gång- och cykelväg. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skall ses över i samband 
med asfaltsåtgärder.

175 Bidragen till vägföreningarna får inte 
minskas. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Den kommunala delen 
kommer inte att minskas.

176 Dålig snöröjning på landsbygden, 
hyvling och grusning. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Är oftast enskilda vägar 
som vägsamfälligheter har 
ansvar för

177 Anmäler inte brott på grund av 
meningslöshet. Polisen kommer 
ändå inte. 

Kommunledning Trygghet Viktigt att anmäla ändå, 
polisen samlar information 
som kan leda till att brott 
klaras upp. 

178 Påverkas av otryggheten i hela 
Sverige. Media, TV med mera 
påverkar känslan av otrygghet. 

Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

179 Brottsstatistik kan vara missvisande. 
Man anmäler inte allt. 

Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 

180 Tryggheten är bra i Skruv. Kommunledning Trygghet Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik tillförs 
också trygghetsarbetet. 
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181 Anslagstavlan vid affären, bräderna 
måste bytas ut. 

Samhällsbyggnad Övrigt Är oftast enskilda vägar 
som vägsamfälligheter har 
ansvar för

182 Brandstationen behöver målas 
utvändigt. 

Samhällsbyggnad Övrigt Åtgärdas.

183 Gymnastikhallen behöver dimmer i 
takbelysningen. 

Samhällsbyggnad Övrigt Planeras.

184 Kan man bygga hyreshus på 
Kajvägen? 

Lessebohus Övrigt Lessebohus äger inte någon 
fastighet på Kajvägen och 
har inte planerat att 
förvärva och bygga.

185 Nytt industriområde behövs vid 
infarten från väg 25. 

Samhällsbyggnad Övrigt Undersöks.

186 Kan kommunen göra något åt 
ödehusen inne i Skruv. Det finns risk 
för vandalism och ökad otrygghet. 

Samhällsbyggnad Trygghet Undersöks.

187 Vi vill ha Furugården kvar. Social Omsorg Tack, vi tar emot 
informationen.

188 Vilken utbildning har 
hemtjänstpersonalen och vilken 
kompetenshöjning erbjuds gällande: 
omsorgsarbete, kontaktmannaskap 
och genomförandeplaner

Social Omsorg All hemtjänstpersonal är 
utbildade undersköterskor. 
Kompetensutveckling sker 
löpande. 

189 Har arbetstelefonen tagit över 
omsorgsarbetet, är den ett 
stressmoment med tanke på tiden 
som räknas i minuter.

Social Omsorg Nej, personalen upplever 
att telefonen är en hjälp 
och ett arbetsverktyg. Det 
tar tid att implementera 
innan man lär sig det helt. 

190 Hur kan det vara normalt att 
hemtjänsttagaren bara får tvättat 
och städat var tredje vecka. 

Social Omsorg Utifrån vägledning.

191 Ät fönstertvätt borttaget helt både 
för boende i ordinärt boende, särskilt 
boende och demensboende?

Social Omsorg utifrån vägleding. 

192 Vilken kunskap har personalen om 
källsortering? 

Social Omsorg Källsortering kommer 
införas på våra särskilda 
boenden. 

193 Personalen i omsorgen ska ha 
namnskylt.

Social Omsorg Majoriteten har och vi 
behöver beställa nya 
namnskyltar till ny 
personal. 
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194 Ombyggnation av Furugården. Gör 
demensboende av Tallkotten och 
ettorna (korridoren närmast 
Tallkotten) 

Social Omsorg Tack för synpunkten. 

195 Det finns på några tomter höga 
buskage.

Kommunledning Trygghet Noterat

196 Det ligger högar med ris vid en 
fastighet vid Storgatan ingången till 
nya gångvägen.

Kommunledning Trygghet Noterat

197 Det finns fastigheter som inte bebos 
eller underhålls, främst Storgatan. 

Kommunledning Trygghet Noterat

198 Ljuder utvandrarledens skyltning är i 
dåligt skick och bör bytas ut.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Det kommer upp till förslag 
på beställning.

199 Minnesstenen vid Åkerby Vägskäl 
som är en turist/sevärdhet är ofta 
inväxt och bör hanteras lite bättre, 
röjning närmast stenen.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Noterat. 

200 Hjälp till underhåll av Korpamoen 
behövs.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Dialog behövs, separata 
ansökningar om medel.

201 Ett digitaliseringsprojekt för 
hembygdsföreningarnas arkiv bör 
upprättas, filmas, berättas och 
dokumenteras. Ett kulturarv går i 
graven med den äldre generationen. 
Lyft vår egna historia, se sitt 
samband med orten och väck 
nyfikenhet.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Vi har påbörjat ett initiativ 
för intro och dialog med 
Region Kronoberg och 
hembygdsförbundet, mars 
22.

202 Bassängen i Skruv önskas vara öppen 
mer för allmänheten. Det önskas en 
filial med bad-personal som kan 
hantera bassängen så att den kan 
vara öppen vissa timmar i veckan. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Vi diskuterar möjligheten.

203 Kommunikationer, tågstopp viktigt! Samhällsbyggnad Infrastruktur Frågan arbetas med. 

204 Fler cafeér på orten, kan 
arbetsmarknadsenheten driva något 
liknande mammornas i Växjö.

Kommunledning Övrigt I dagsläget inte aktuellt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 257 Dnr 2021/378-1.2.2 
 

Medborgardialog 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten till protokollet samt 
uppdra till nämnder och bolag att återkomma med kommentarer 
senast 2022-02-15.  
 
Ärendebeskrivning 
Deltagandet på träffarna för medborgardialog var högre än de senaste 
åren med totalt 128 närvarande från allmänheten. Det var också en 
spridning i åldrar från barn i skolåldern till äldre pensionärer. Totalt 
har runt 200 synpunkter och förslag noterats i sammanställningen. 
Träffarna genomfördes i stort sett som 2018 och 2019 (under 2020 
anpassades träffarna på grund av coronapandemin) med en 
gemensam inledning och sen diskussioner i mindre grupper. I 
inledningen presenterades syftet med medborgardialog med underlag 
från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Medborgardialogen 
genomfördes som en del av Lessebo kommuns aktiviteter med 
anledning av demokratiåret och att kommunen firar 50 år. Frågorna 
som diskuterades på träffarna innehöll stor variation och förutom de 
trygghetsfrågor som var tema fanns ingen stor fråga som återkom på 
alla träffar.  Det bifogade materialet föreslås nu att gå ut till samtliga 
förvaltningar för åtgärder och kommentarer.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 192 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Redovisning av inkomna synpunkter  
Deltagarförteckning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
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Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 45 Dnr 2021/138-1.9.2 
 

Resultat i medborgarundersökning 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Enkäten genomfördes under perioden september-oktober 2021. I 
Lessebo kommun svarade 39 procent av de 1000 personer som fick 
hem enkäten. Som jämförelse svarade 38 procent i riket på enkäten.  
 
Det finns ett stort antal frågeområden med frågor i. I de flesta fall så 
är svaren från Lessebo kommuns invånare liknande de som 
medelinvånaren i Sverige svarat. I några fall avviker man som mer 
positiv eller mer negativ. Mer av resultatet beskrivs i presentationen 
som ligger till grund för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 
Power Point-presentation 
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Resultat medborgarundersökning 2021 
 
Förslag till beslut 
Notera informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Enkäten genomfördes under perioden september-oktober 2021. I 
Lessebo kommun svarade 39 procent av de 1000 personer som fick 
hem enkäten. Som jämförelse svarade 38 procent i riket på 
enkäten.  
 
Det finns ett stort antal frågeområden med frågor i. I de flesta fall 
så är svaren från Lessebo kommuns invånare liknande de som 
medelinvånaren i Sverige svarat. I några fall avviker man som mer 
positiv eller mer negativ. Mer av resultatet beskrivs i 
presentationen som biläggs detta ärende.  
 
Bakgrund 
Lessebo kommun har i flera år deltagit i den stora nationella 
medborgarundersökningen som Statistiska Centralbyrån (SCB) 
genomför. Enkäten ger enligt SCB en bild av invånarnas attityder 
och en bild av hur man ser på sin kommun. Eftersom samma enkät 
genomförs i ett stort antal av landets kommuner går det att 
jämföra sin egen verksamhet.  
 
Lessebo kommun använder några av enkätens statistikuppgifter 
som underlag till att mäta kommunfullmäktiges mål.  
 
Tidigare presenterades enkätens resultat i ett index men från 2021 
i andelar av 100 procent. Från 2021 finns inte heller någon övre 
åldersgräns och även ett urval svarande i de kommuner som inte 
själva valt att delta i undersökningen.  
 
Olof Björkmarker 
Kommunikations- och marknadschef 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
Presentation med sammanfattning av Lessebo kommuns resultat  
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Medborgarundersökning 2021
• 39 procent av 1000 stycken svarade (38 procent i riket)
• Svar under perioden september-oktober

Förändringar mot tidigare år: 
• Tidigare index skala 0-100 nu procent. 
• Ingen övre åldersgräns
• Urval även i de kommuner som inte deltar
• Ny paketering av resultatet som kommunerna får
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Frågeområden
• Skola och omsorg
• Boende och boendemiljö
• Lokala arbets- och 

utbildningsmöjligheter
• Samhällsservice
• Resor och 

kommunikationer
• Bibliotek, kulturliv och 

mötesplatser

• Idrott, motion och friluftsliv
• Underhåll av den offentliga 

miljön
• Trygghet i samhället
• Klimat- och miljöarbete
• Bemötande, information och 

inflytande i kommunen
• Jämlikhet och integration
• Förtroende
• Allmänna frågor om 

kommunen
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Skola och omsorg
Hur tycker du att detta fungerar? Positiva Jämfört med riket
Förskola 78 Mer negativt
Grundskola 58 Mer negativt
Gymnasieskola -
Äldreomsorg 60
Vuxenutbildning -
Verksamhet för funktionshinder 66
Socialtjänst 40
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Boende och boendemiljö
Hur viktigt är detta? Positiva Jämfört med riket
Tyst och lugnt 96 Viktigare 
Platser för barn att leka på 92
Närhet till naturen 96
Närhet till livsmedelsaffärer 95
Närhet till skola och barnomsorg 90 Viktigare
Närhet till hälso- och sjukvård 94
Kollektivtrafik 94
Parkering 88
Begränsad biltrafik 70
Blandning med olika kultur och bakgrund 47
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Arbete och utbildning 
Kan man bo kvar och… Positiva Jämfört med riket
Ha ett arbete inom tillräckligt avstånd 70 Mer negativt
Gå på eftergymnasial utbildning 71 Mer negativt
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Samhällsservice 
Positiva Jämfört med riket

Service utanför centralorten (skola, omsorg, 
bibliotek) 83  
Rimligt avstånd från bostaden till apotek, 
vårdcentral 77 Mer negativt
Rimligt avstånd från bostaden till  livsmedelsaffärer 88
Rimligt avstånd från bostaden till att hämta paket 93
Täcker internetuppkopplingen i din bostad behovet? 83
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Resor och kommunikation
Vad tycker du om? Positiva Jämfört med riket
Utbudet av gång- och cykelvägar 76  
Trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar 71
Kollektivtrafik till arbete och skola 70
Kollektivtrafik till fritidssysselsättning 58
Enkelt att göra längre resor från kommunen utan bil 74 Mer positivt
Enkelhet i att transportera sig med bil 97 Mer positivt
Utbudet av laddstationer för elfordon 41 Mer positivt
Utbudet av bilpooler -
Utbudet av pendlarparkeringar 51
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Bibliotek, kulturliv och 
mötesplatser
Vad tycker du om? Positiva Jämfört med riket
Bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter 94
Bibliotekens digitala utbud -
Bibliotekens utbud av aktiviteter -
Utbudet av caféer och restauranger 71 Mer negativt
Utbudet av lekplatser 55 Mer negativt
Utbudet av platser för unga (fritidsgårdar) 20 Mer negativt
Utbudet av platser för äldre (träffpunkter) 34 Mer negativt
Det lokala kultur- och nöjeslivet (konst, teater) 34 Mer negativt
Kommunens arbete med att främja det lokala 
kulturlivet 30 Mer negativt
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Idrott, motion, friluftsliv
Vad tycker du om? Positiva Jämfört med riket
Öppettider vid kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar 66 Mer negativt
Möjligheten att nyttja idrotts- och 
motionsanläggningar 70 Mer negativt
Utbudet av motionsspår 84 Mer positivt
Utbudet av träningsplatser utomhus (utegym) 69
Utbudet av friluftsområden 84
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Offentlig miljö 
Hur du tycker du att det fungerar? Positiva Jämfört med riket
Skötsel av gator och vägar 69
Snöröjning av gator och vägar 68
Skötsel av gång- och cykelvägar 73
Snöröjning av gång- och cykelvägar 71 Mer positivt
Skötsel av idrotts- och motionsanläggningar 74
Skötsel av allmänna platser 76
Skötsel av naturområden 81
Skötsel av badplatser 70 Mer negativt
Åtgärder mot skadegörelse (klotter, övergivna 
fordon) 50 Mer negativt
Skötsel av kommunens byggnader 70
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Trygghet – oro 
Hur är din känsla eller din oro? Positiva Jämfört med riket
Trygg känsla utomhus när det är mörkt 70
Trygg känsla utomhus när det är ljust 90 Mer negativt
Oro att drabbas av inbrott 60 Mer negativt
Oro för sexuella trakasserier 85
Oro för våldsbrott eller hot om våld 69
Oro för hot på nätet 86
Oro för identitetsstöld 61
Oro för allvarlig samhällsstörning (skogsbrand) 84
Oro för terrorhandling i kommunen 78
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Trygghet – problem  
Hur stort eller litet är problemet med… Positiva Jämfört med riket
Personer eller gäng som stör 55
Personer påverkade av alkohol eller narkotika 67 Mer positivt
Narkotikahandel 54 Mer positivt
Våldsbrott 68 Mer positivt
Inbrott och stölder 48
Störande trafik och motorfordon 61
Hot och trakasserier på nätet 86 Mer positivt
Bristande eller trasig utomhusbelysning 79
Skadegörelse och klotter 63
Nedskräpning 60 Mer negativt
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Trygghet – övrigt  
Positiva Jämfört med riket

Hur tycker du att räddningstjänsten fungerar? 92
Hur tycker du kommunen informerar vid 
samhällsstörningar? 73
Vad tycker du om polisens närvaro? 25 Mer negativt 
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Klimat och miljöarbete
Hur är du att det fungerar? Positiva Jämfört med riket
Hämtning av hushållsavfall 88 Mer negativt
Utbud av platser för återvinning av förpackningar 88 Mer positivt
Utbud av återvinningscentraler 87 Mer positivt
Möjlighet att återvinna utan att transportera själv 45
Kommunens arbete att minska miljöpåverkan i sina 
egna verksamheter 68
Kommunens information om vad du kan göra för att 
minska din miljöpåverkan 58
Kommunens arbete med att säkerställa tillgång till 
dricksvatten 90
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Bemötande, inflytande
Positiva Jämfört med riket

Vid senaste kontakt med tjänsteperson, hur blev du 
bemött? 79
Vid senaste kontakt med politiker, hur blev du 
bemött? 68
Vad tycker du om medborgarnas möjligheter att 
påverka verksamheter (brukarråd, föräldraråd) 33
Vad tycker du om invånarnas möjlighet att påverka 
politiska beslut? 24
Vad tycker du om medborgarnas möjligheter att 
delta i kommunens utveckling (medborgardialog, 
samråd) 43 Mer positivt
Hur tycker du kommunen informerar vid större 
förändringar (byggnation, stadsplanering) 43
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Jämlikhet, integration
Positiva Jämfört med riket

Upplever du att kommunen arbetar för att förbättra 
integration och delaktighet? 23
Upplever du att kommunen arbetar för att förbättra 
toleransen människor emellan? 25 Mer negativt
Upplever du att kommunen arbetar för att minska 
diskriminering? 24
Tycker du att du kan vara den du är (ålder, 
sexualitet, religion mm)? 78 Mer negativt
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Förtroende
Upplever du att… Positiva Jämfört med riket
kommunens politiker arbetar för kommunens 
bästa? 36 Mer negativt
kommunens politiker är ansvarstagande? 33
kommunens politiker är lyhörda? 21
kommunens anställda arbetar för kommunens 
bästa? 54
politiska beslut som fattas är genomtänkta? 22
det finns transparens i hur politiska beslut fattas? 25
Det förekommer korruption i kommunen? 25

Allmänt sett… Positiva Jämfört med riket
hur stort förtroende har du för kommunens 
politiker? 33 Mer negativt
hur stort förtroende har du för politiker i riksdagen? 38
tycker du man kan lita på människor? 21 Mer negativt
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Kommunen som helhet
Positiva Jämfört med riket

Vad tycker du om din kommun som en plats att bo 
och leva på? 82 Mer negativt
Hur tycker du att din kommun sköter sina 
verksamheter? 73 Mer negativt
Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet 
till insyn och inflytande över beslut och 
verksamheter? 17
Kan du rekommendera andra som inte bor här att 
flytta hit? 37 Mer negativt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 47 Dnr 2021/359-1.5.4 
 

Svar på medborgarförslag om odling 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till ärendebeskrivning 
nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgare inkom 2021-10-11 med ett medborgarförslag om att 
kommunen ska plantera fruktträd och bärbuskar i lägenhetsområden 
samt anlägga koloniträdgårdar och tillsammansodlingar på 
grönområden i anslutning till lägenheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att översända motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt 
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som yttrat sig 
enligt följande: 
 
Lessebo kommun äger en hyresfastighet, i Hovmantorp. I nuläget är 
det inte aktuellt med fruktträd eller koloniträdgårdar på den 
fastigheten i Hovmantorp då resurser för att sköta om dessa saknas 
på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation 
kommer in med en förfrågan om att nyttja mark för koloniområde. I 
det fallet skulle organisationen ansvara för skötseln.  

 
Kommunledningsförvaltningen har även stämt av medborgarförslaget 
med AB Lessebohus, som har ett större bestånd av hyresfastigheter. 
Lessebohus ser positivt på förslaget och tar gärna en dialog om hur ett 
pilotprojekt skulle kunna se ut, med hyresgäster som är intresserade 
och kan tänka sig att engagera sig.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 148 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 200 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 87 
Medborgarförslag 2021-10-11 
 
 

 

211



Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på medborgarförslag om odling 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
ärendebeskrivning nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgare inkom 2021-10-11 med ett medborgarförslag om att 
kommunen ska plantera fruktträd och bärbuskar i 
lägenhetsområden samt anlägga koloniträdgårdar och 
tillsammansodlingar på grönområden i anslutning till lägenheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att översända 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har 
sänt motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som 
yttrat sig enligt följande: 
 
Lessebo kommun äger en hyresfastighet, i Hovmantorp. I nuläget 
är det inte aktuellt med fruktträd eller koloniträdgårdar på den 
fastigheten i Hovmantorp då resurser för att sköta om dessa 
saknas på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation 
kommer in med en förfrågan om att nyttja mark för 
koloniområde. I det fallet skulle organisationen ansvara för 
skötseln.  

 
Kommunledningsförvaltningen har även stämt av 
medborgarförslaget med AB Lessebohus, som har ett större 
bestånd av hyresfastigheter. Lessebohus ser positivt på förslaget 
och tar gärna en dialog om hur ett pilotprojekt skulle kunna se ut, 
med hyresgäster som är intresserade och kan tänka sig att 
engagera sig.  

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 148 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 200 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 87 
Medborgarförslag 2021-10-11 

212



Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-16 

 

 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
AB Lessebohus 
 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-06 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 148 Dnr 2021/201-1.2.2 
 

Beslut om yttrande i remiss angående 
medborgarförslag om odling 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till 
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.  

 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun äger en hyresfastighet, i Hovmantorp. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ej svara angående Lessebohus 
fastighetsbestånd. I nuläget är det inte aktuellt med fruktträd eller 
koloniträdgårdar på den fastigheten i Hovmantorp då resurser för att 
sköta om dessa saknas på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation 
kommer in med en förfrågan om att nyttja mark för koloniområde. I 
det fallet skulle organisationen ansvara för skötseln.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-11-16 att skicka ut 
medborgarförslaget på remiss till nämnden för yttrande.  
 
Medborgaren inkom med ett medborgarförslag om att kommunen ska 
plantera fruktträd och bärbuskar i lägenhetsområden samt anlägga 
koloniträdgårdar och tillsammansodlingar på grönområden i 
anslutning till lägenheter. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2021-11-16 
Beredning av medborgarförslag om odling 
Medborgarförslaget om odling 2021-10-11 
Tjänsteskrivelse 2021-11-19 
SBNAU beslut 2021-11-29 § 117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 200 Dnr 2021/359-1.5.4 
 

Beredning av medborgarförslag om odling 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-03-
22. 
 
Ärendebeskrivning 
Kerstin Björk har inkommit med ett medborgarförslag om att 
kommunen ska plantera fruktträd och bärbuskar i lägenhetsområden 
samt anlägga koloniträdgårdar och tillsammansodlingar på 
grönområden i anslutning till lägenheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 87 
Motion 2021-10-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 87 Dnr 2021/359-1.5.4 
 

Medborgarförslag om odling 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kerstin Björk har inkommit med ett medborgarförslag om att 
kommunen ska plantera fruktträd och bärbuskar i lägenhetsområden 
samt anlägga koloniträdgårdar och tillsammansodlingar på 
grönområden i anslutning till lägenheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 
Medborgarförslag inkommet 2021-10-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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Ärendenummer: #70 | Inskickat av: KERSTIN BJÖRK (signerad) | Datum: 2021-10-11 13:15 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #70 | Inskickat av: KERSTIN BJÖRK (signerad) | 2021-10-11 13:15

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill 
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Plantera fruktträd och bärbuskar i lägenhetsområden. Anlägg koloniträdgårdar och 
tillsammansodlingar på grönområden i anslutning till lägenheter.

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Många i Lessebo kommun har en egen trädgård. Men här finns också flertalet hyreslägenheter, 
med många barnfamiljer. Att kunna plocka egna frukter och bär torde vara värdefullt. Det finns 
säkert också intresse av att odla egna grödor, ett behov som lätt kan undersökas.

Intresse för odling generellt har ökat markant de senaste åren, och vad jag med detta insett är 
att det är eller kan bli en klassfråga att äta egenproducerad och närodlad kost, eller bara att få 
sätta händerna i jorden. Det borde inte bara vara för de som har tillgång till en egen trädgård. 
Det finns flera större grönområden och gräsmattor som man skulle kunna utnyttja. Använd det 
gräsklipp och höstlöv som samlas in till gödsel och kompostering.

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenu

 

 

  

  

 

Kontaktuppgifter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 48 Dnr 2021/363-1.2.6 
 

Svar på motion angående digitaliserat 
diarium 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med en motion där han föreslår att 
hela eller delar av kommunens diarium görs tillgängligt på 
kommunens hemsida. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning, därefter uppdrog arbetsutskottet 
2021-11-16 kanslichef att ta fram förslag till svar på motionen.  
 
Precis som motionären påpekar har Lessebo kommun inget 
webbdiarium idag. Den som önskar ta del av inkomna eller 
upprättade handlingar får en s.k. postlista genom kontakt med 
nämndsekreterare för respektive nämnd. Därefter följer utlämnande 
av de specifika handlingar som önskas ta del av. Att ha ett 
webbdiarium kan bidra till att fler får insyn i kommunens diarium, 
och att postlista inte behöver skapas på det sätt som görs manuellt 
idag. I sammanhanget kan dock nämnas att postlista endast begärs 
löpande av lokal media, och att denna arbetsuppgift därmed inte är 
särskilt betungande för nämndsekreterarna. En total ärendelista har i 
stort sett aldrig begärts ut. 
 
Kommunens ärendehanteringssystem Evolution är det system som 
idag benämns ”diariet”. Utöver detta sker registrering även i andra 
system, såsom exempelvis Procapita för socialnämnden och Vision för 
samhällsbyggnad- och myndighetsnämnden. För Evolution finns 
möjlighet att köpa till en modul för webbdiarium. Vid en kontakt med 
kommunens kontaktperson har denne lämnat en prisuppgift på en 
investering på c:a 100-115 tkr för ett införande. Dessutom tillkommer 
arbetstid för både nämndsekreterare och IT-avdelningen för 
uppsättning. Utöver investeringskostnaden innebär ett sådant 
webbdiarium också en löpande kostnad för support. 
Kommunledningsförvaltningen, som är systemägare för Evolution, 
saknar utrymme i nuvarande budget för en sådan investering och 
utökad driftskostnad.  
 
Dessutom planerar kommunledningsförvaltningen att upphandla ett 
nytt ärendehanteringssystem under kommande år, vilket gör en 
investering i ett webbdiarium kopplat till nuvarande system 
olämpligt. Istället föreslås att möjligheten till webbdiarium tas med 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

som en option i kommande upphandling, och att kommunstyrelsen 
tar ställning till frågan efter att ett nytt system är på plats. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-17 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 198 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 86 
Motion 2021-10-12 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion angående digitaliserat 
diarium 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med en motion där han föreslår 
att hela eller delar av kommunens diarium görs tillgängligt på 
kommunens hemsida. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning, därefter uppdrog 
arbetsutskottet 2021-11-16 kanslichef att ta fram förslag till svar på 
motionen.  
 
Precis som motionären påpekar har Lessebo kommun inget 
webbdiarium idag. Den som önskar ta del av inkomna eller 
upprättade handlingar får en s.k. postlista genom kontakt med 
nämndsekreterare för respektive nämnd. Därefter följer 
utlämnande av de specifika handlingar som önskas ta del av. Att ha 
ett webbdiarium kan bidra till att fler får insyn i kommunens 
diarium, och att postlista inte behöver skapas på det sätt som görs 
manuellt idag. I sammanhanget kan dock nämnas att postlista 
endast begärs löpande av lokal media, och att denna arbetsuppgift 
därmed inte är särskilt betungande för nämndsekreterarna. En 
total ärendelista har i stort sett aldrig begärts ut. 
 
Kommunens ärendehanteringssystem Evolution är det system som 
idag benämns ”diariet”. Utöver detta sker registrering även i andra 
system, såsom exempelvis Procapita för socialnämnden och Vision 
för samhällsbyggnad- och myndighetsnämnden. För Evolution 
finns möjlighet att köpa till en modul för webbdiarium. Vid en 
kontakt med kommunens kontaktperson har denne lämnat en 
prisuppgift på en investering på c:a 100-115 tkr för ett införande. 
Dessutom tillkommer arbetstid för både nämndsekreterare och IT-
avdelningen för uppsättning. Utöver investeringskostnaden 
innebär ett sådant webbdiarium också en löpande kostnad för 
support. Kommunledningsförvaltningen, som är systemägare för 
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Evolution, saknar utrymme i nuvarande budget för en sådan 
investering och utökad driftskostnad.  
 
Dessutom planerar kommunledningsförvaltningen att upphandla 
ett nytt ärendehanteringssystem under kommande år, vilket gör en 
investering i ett webbdiarium kopplat till nuvarande system 
olämpligt. Istället föreslås att möjligheten till webbdiarium tas 
med som en option i kommande upphandling, och att 
kommunstyrelsen tar ställning till frågan efter att ett nytt system 
är på plats. 
 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 198 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 86 
Motion 2021-10-12 
 
 

Beslutet skickas till 
Motionären 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 198 Dnr 2021/363-1.2.6 
 

Beredning av motion gällande digitaliserat 
diarium 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kanslichef att ta fram förslag 
på svar, för beredning på arbetsutskott senast 29 mars 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med en motion där han föreslår att 
hela eller delar av kommunens diarium görs tillgängligt på 
kommunens hemsida. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 86 
Motion 2021-10-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 86 Dnr 2021/363-1.2.6 
 

Motion gällande digitaliserat diarium 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med en motion där han föreslår att 
delar av eller hela kommunens diarium görs tillgängligt på 
kommunens hemsida. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-10-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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 2021-10-12 1 

 

 Vänsterpartiet Lessebo Kommun 

 

Motion till kommunfullmäktige om digitaliserat diarium 
 

Bakgrund 

2021 har utnämnts till demokratiåret med anledning av att det är undraårsjubiléet för den 

kvinnliga rösträtten i landet.  

 

Men demokrati är inte bara en fråga om människors och medborgares lika värde och 

rättigheter oberoende av kön, bakgrund, etnicitet, religion, sexuell läggning etcetera. 

Begreppet demokrati innefattar också allas lika rätt till information och lika möjligheter att 

aktivt delta i samhället och bidra till samhällsutvecklingen. För det är tillgång till relevant och 

korrekt information viktigt och just därför är offentlighetsprincipen en av de grundläggande 

demokratiska principerna.   

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi följande:  

Att delar av eller hela kommunens diarium görs tillgängligt på kommunens hemsida.  

 

Detta är något som redan finns på flera ställen och det finns både misslyckade genomföranden 

och lyckade. Som ett gott exempel kan nämnas att i Faluns kommun speglas diariet ut på 

hemsidan och att systemet fungerar smidigt.  

 

För undvikande av konflikter med GDPR, sekretessbestämmelser och annan lagstiftning bör 

man kanske vara försiktig med offentliggöra sammanfattningar av handlingarnas innehåll.  

Men det är enkelt att, helt automatiskt, läsa av ärendenummer eller -rubrik, den enskilda 

handlingens rubrik samt ankomstdatum och diarienummer och spara över den informationen, 

och bara den informationen, till den sökbara fil som görs offentlig. En sådan kopiering 

tidläggs lämpligen till midnatt vilket på enklaste sätt gör att det digitala diariet alltid är 

uppdaterat samtidigt som det inte skapar något merarbete.  

 

Man kan också välja samma typ av lösning som Falun har gjort. 

Extern länk till Falu kommuns diarium: https://webbdiarium.falun.se/webdiary  

 

 För partigruppen 2021-10-12 

 

 

 Björn Zethræus, gruppledare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 49 Dnr 2021/340-1.2.6 
 

Svar på motion: För ökad sysselsättning 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
är besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Gunilla Arvidsson (S), Emil Wetterling (S) och Lena Henriksson (S) 
har lämnat en motion gällande ökad sysselsättning genom 
extratjänster som bekostas av statliga medel. Yrkandet gäller att 
chefer ska se över vilka verksamheter som har tjänster som kan 
utföras av extratjänster. Resultatet ska följas upp halvårsvis och vid 
årsredovisning. Motionen överlämnades till KS 2021-10-25, och 
arbetsutskottet beslöt 2021-11-26 att uppdra till kommunchef att ta 
fram förslag på svar på motionen. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen är inne i ett utvecklingsarbete 
tillsammans med VUX och Lärcenter. Verksamheterna provar en ny 
arbetsmetod som ska utvärderas i mars.  
 
Extratjänster finns inte längre att tillgå via Arbetsförmedlingen enligt 
beslut från och med 1 januari 2022.  De extratjänster som fortfarande 
finns kvar i kommunen löper avtalstiden ut. Under 2021 fanns det 
totalt ca 60 extratjänster inom grundskolan, förskolan, 
äldreomsorgen, kultur- och fritid samt arbetsmarknadsavdelningen. I 
stort sett samtliga invånare som fått  en extratjänst kommer från 
ekonomiskt bistånd.Resultat för arbetsmarknadsavdelningen följs 
upp kontinuerligt under året.  
 
Framöver kommer det att vara möjligt att anställa invånare inom 
etableringsjobb eller introduktionsjobb. Skillnaden mellan dessa och 
extratjänster är kostnaden för kommunen. Kostnaden ökar från 1000 
kr per månad till ca 8000 kronor per månad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-16 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 195 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 83 
Motion 2021-09-23 
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Svar på motion "För ökad sysselsättning" 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning 
nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Gunilla Arvidsson (S), Emil Wetterling (S) och Lena Henriksson 
(S) har lämnat en motion gällande ökad sysselsättning genom 
extratjänster som bekostas av statliga medel. Yrkandet gäller att 
chefer ska se över vilka verksamheter som har tjänster som kan 
utföras av extratjänster. Resultatet ska följas upp halvårsvis och 
vid årsredovisning. Motionen överlämnades till KS 2021-10-25, 
och arbetsutskottet beslöt 2021-11-26 att uppdra till kommunchef 
att ta fram förslag på svar på motionen. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen är inne i ett utvecklingsarbete 
tillsammans med VUX och Lärcenter. Verksamheterna provar en 
ny arbetsmetod som ska utvärderas i mars.  
 
Extratjänster finns inte längre att tillgå via Arbetsförmedlingen 
enligt beslut från och med 1 januari 2022.  De extratjänster som 
fortfarande finns kvar i kommunen löper avtalstiden ut. Under 
2021 fanns det totalt ca 60 extratjänster inom grundskolan, 
förskolan, äldreomsorgen, kultur- och fritid samt 
arbetsmarknadsavdelningen. I stort sett samtliga invånare som fått  
en extratjänst kommer från ekonomiskt bistånd.Resultat för 
arbetsmarknadsavdelningen följs upp kontinuerligt under året.  
 
Framöver kommer det att vara möjligt att anställa invånare inom 
etableringsjobb eller introduktionsjobb. Skillnaden mellan dessa 
och extratjänster är kostnaden för kommunen. Kostnaden ökar 
från 1000 kr per månad till ca 8000 kronor per månad.  
 
Bakgrund 
Lessebo kommun har en hög arbetslöshet som i nuläget ligger på 
12,4%. Arbetsmarknadsavdelningen arbete systematiskt för att 
minska arbetslösheten vilket vi också kan se i statistiken på ca 1 år 
har arbetslösheten minskat med 2,8-procentenheter. Både 
ungdoms-, utomeuropeisk- och långtidsarbetslösheten har gått 
ner. 
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Christina Nyquist 
Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 195 Dnr 2021/340-1.2.6 
 

Beredning av motion: För ökad 
sysselsättning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram 
förslag på svar, för beredning på arbetsutskott senast 29 mars 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Gunilla Arvidsson (S), Emil Wetterling (S) och Lena Henriksson (S) 
har inkommit med en motion där de föreslår att chef får i uppdrag att 
se över arbetsuppgifter för extratjänster och att extratjänster anställs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 83 
Motion 2021-09-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunchef 
 

229



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 83 Dnr 2021/340-1.2.6 
 

Motion: För ökad sysselsättning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Gunilla Arvidsson (S), Emil Wetterling (S) och Lena Henriksson (S) 
har inkommit med en motion där de föreslår att chef får i uppdrag att 
se över arbetsuppgifter för extratjänster och att extratjänster anställs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 
Motion inkommen 2021-09-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
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Delgivningar 2022-03-15 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter 
med mera för Kommunstyrelsen. Denna gång har följande 
inkommit för delgivning: 
 
 
 

Kommunassurans Syd Skrivelse med uttalande 
angående 
kommunstyrelsens 
prövning av ändamål. 
2022-02-11 

Samhällsbyggnadsnämnden Sammanfattning av 
rapport till 
Vattenmyndigheterna, 
åtgärdsprogram 2021. 

Företagare i Skruv Skrivelse angående 
tågstopp i Skruv. 2022-
01-28  

AB Lessebohus Protokoll 2022-02-21 

 

Samordningsförbundet Värend Protokoll 2022-02-04 

 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 
 

232



 

  
 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           

  

 

Malmö den 11 februari 2022 Till ägarkommunerna i Kommunassurans 

  Tillställs resp. ekonomichef via e-post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens uttalande om verksamheten i Kommunassurans år 2021 med anledning av 
ägarkommunernas kommunstyrelsers årliga beslut angående kommunal verksamhet i 
bolagsform 
Kommunassurans dnr. K2022.0006 

 

Styrelsen i det kommunala försäkringsaktiebolaget Kommunassurans Syd Försäkrings AB (516406-

0294) har vid styrelsemöte den 10 februari 2022 beslutat att göra följande uttalande beträffande den 

verksamhet som har bedrivits i bolaget under år 2021.  

 

Samtliga delägarkommuner i det kommunala försäkringsbolaget tillställs uttalandet. Uttalandet kan 

utgöra underlag för kommunstyrelsernas årliga beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform.  

 
1. Verksamhetens drift, utveckling och befogenheter 
 

Verksamheten i bolaget har bedrivits och utvecklats i enlighet med det fastställda ändamålet med 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten, såsom 

de är angivna i de för år 2021 gällande bolagsordning och ägardirektiv. Bolagsordning och ägardirektiv 

har efterlevts. 

 
2. Styrdokument 
 

Kommunassurans nu gällande bolagsordning antogs av årsstämman den 17 maj 2018. Kommunassurans 

nu gällande ägardirektiv antogs av årsstämman den 7 maj 2020. 

 
3. Bolagsstruktur 
 

Kommunassurans har inte bildat eller förvärvat dotterbolag under år 2021. Bolaget har heller inte 

avyttrat eller likviderat dotterbolag under år 2021. Bolaget ingår inte i någon koncernstruktur. 
 
4. Styrelsens arbete 
 

Enligt styrelsens arbetsordning, antagen i maj 2021, ska styrelsen hålla minst fem ordinarie 

sammanträden, dock bör minst sju sammanträden hållas. 

 

Styrelsen har under år 2021 hållit tio protokollförda sammanträden, varav två per capsulam. 
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ommunassurans Syd
Försäkrings AB

5. Ärenden till delägarkommunernas kommunfullmäktige 
 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige få ta ställning innan ett kommunalägt bolag fattar beslut 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Under år 2021 har inte något ärende från 

Kommunassurans överlämnats till delägarkommunernas kommunfullmäktige. 

 
6. Rapportering 
 

Årsredovisning 2021, kallelse till årsstämma 2022, revisionsberättelse och granskningsrapport kommer 

att tillställas respektive delägarkommun i enlighet med vad som stadgas i ägardirektivet.  

 

Årsstämmoprotokoll kommer att tillställas respektive delägarkommun efter att årsstämman har avhållits i 

maj månad 2022. 

 

__________ 

 

Att ovanstående uppgifter är korrekta bekräftas. 

 

Enligt styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 

 

Sändlista 
• Akten K2022.0006 

• Alvesta kommun, genom ekonomichefen 

• Bjuvs kommun, genom ekonomichefen 

• Borgholms kommun, genom ekonomichefen 

• Bromölla kommun, genom ekonomichefen 

• Burlövs kommun, genom ekonomichefen 

• Båstad kommun, genom ekonomichefen 

• Eda kommun, genom ekonomichefen 

• Eslövs kommun, genom ekonomichefen 

• Essugna kommun, genom ekonomichefen 

• Grästorp kommun, genom ekonomichefen 

• Hultsfreds kommun, genom ekonomichefen 

• Hässleholms kommun, genom ekonomichefen 

• Högsby kommun, genom ekonomichefen 

• Hörby kommun, genom ekonomichefen 

• Höörs kommun, genom ekonomichefen 

• Jokkmokk kommun, genom ekonomichefen 

• Karlshamns kommun, genom ekonomichefen 

• Karlskrona kommun, genom ekonomichefen 

• Klippans kommun, genom ekonomichefen 

• Kristianstads kommun, genom ekonomichefen 

• Kävlinge kommun, genom ekonomichefen 

• Laholms kommun, genom ekonomichefen 

• Landskrona stad, genom ekonomichefen 

• Lekeberg kommun, genom 

ekonomichefen                                   

• Lessebo kommun, genom ekonomichefen 

• Ljungby kommun, genom ekonomichefen 

• Lomma kommun, genom ekonomichefen 

• Lunds kommun, genom ekonomichefen 

• Malmö stad, genom ekonomichefen 

• Malung/Sälen kommun, genom ekonomichefen 

• Markaryds kommun, genom ekonomichefen 

• Mönsterås kommun, genom ekonomichefen 

• Olofströms kommun, genom ekonomichefen 

• Osby kommun, genom ekonomichefen 

• Ovanåker kommun, genom ekonomichefen 

• Perstorps kommun, genom ekonomichefen 

• Ronneby kommun, genom ekonomichefen 

• Simrishamns kommun, genom ekonomichefen 

• Sjöbo kommun, genom ekonomichefen 

• Skinnskattebergs kommun, genom 

ekonomichefen 

• Skurups kommun, genom ekonomichefen 

• Smedjebackens kommun, genom 

ekonomichefen 

• Staffanstorps kommun, genom ekonomichefen 

• Surahammars kommun, genom ekonomichefen 

• Svalövs kommun, genom ekonomichefen 

• Svedala kommun, genom ekonomichefen 

• Sävsjö kommun, genom ekonomichefen 

• Sölvesborgs kommun, genom ekonomichefen 

• Tingsryds kommun, genom ekonomichefen 

• Tomelilla kommun, genom ekonomichefen 

• Tranemo Kommun, genom ekonomichefen 

• Trelleborgs kommun, genom ekonomichefen 

• Uddevalla kommun, genom ekonomichefen 

• Uppvidinge kommun, genom ekonomichefen 

• Vadstena kommun, genom ekonomichefen 

• Valdemarsvik kommun, genom ekonomichefen 

• Vansbro kommun, genom ekonomichefen 

• Varbergs kommun, genom ekonomichefen 

• Vellinge kommun, genom ekonomichefen 

• Vetlanda kommun, genom ekonomichefen 

• Vänersborgs kommun, genom ekonomichefen 

• Ydre kommun, genom ekonomichefen 

• Ystads kommun, genom ekonomichefen 

• Åstorps kommun, genom ekonomichefen 

• Åtvidabergs kommun, genom ekonomichefen 

• Älmhults kommun, genom ekonomichefen 

• Älvdalens kommun, genom ekonomichefen 

• Älvsbyns kommun, genom ekonomichefen 

• Ödeshögs kommun, genom 

ekonomichefen                                   

• Örkelljunga kommun, genom ekonomichefen 

• Östra Göinge kommun, genom ekonomichefen 

 

• Halmstads kommun, genom ekonomichefen 

(kopia för kännedom) 

• Styrelseordföranden (kopia för kännedom) 

• VD (kopia för kännedom) 

• Ekonomichefen/vVD (kopia för kännedom) 
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Sammanfattningssida:

Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021

Information
Detta ärende riktar sig till kommunens förvaltningar för dricksvattenfrågor, VA-frågor, samhällsplanering samt
miljötillsyn och prövning. Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen.
 

Rapporteringen är indelad i 5 delar där:
Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för miljöfrågor.
Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till kommunens
dricksvattenproducent.
Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för planeringsfrågor.
Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både till kommunens
förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor
Del 5 innehåller frågor som är nya och som avser bidra till omarbetningen av återrapporteringen till
nästa förvaltningscykel.

Samtliga frågor för återrapporteringen finns i denna webb-enkät. 

Förslag på arbetsgång:
Ansvarig handläggare för rapporteringen utses.1. 
Ansvarig handläggare skickar ut rapporteringsfrågorna till de förvaltningar som berörs (se indelning
ovan).

2. 

Berörda förvaltningar svarar för sin del i enkäten och skickar tillbaka till ansvarig handläggare som ser
över att samtliga frågor är besvarade och skickar in svaren.

3. 

Eventuell redovisning för kommunstyrelse. Kan göras tidigare i processen.4. 

 

Bakgrund och syfte med återrapporteringen
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltnings-cykeln 2016–2021 samt
åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 2018–2021. Programmen riktar
åtgärder till centrala myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till
de fem vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen.
Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs

Här kan du se din svar, skriva ut dina svar eller exportera/spara dem till en PDF.
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återrapporteringen gemensamt.

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som preciserats i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 – 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
följas. Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de
miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra
kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och kvalitativa underlag att behöva rapporteras in
från åtgärdsmyndigheter och kommuner.

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska kunna genomföra rapporteringar
av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-kommissionen. Du hittar kommunåtgärderna på
vattenmyndigheternas webbsida. Information finns även att hitta på Storymaps kommunala åtgärder.

Spara och fortsätt senare
Längst ner på varje sida finns knappen Spara och fortsätt senare. 
När du klickat på knappen får du upp en sida där du kan välja att kopiera länken till enkäten eller ange din
e-postadress för att få e-post med länken till enkäten. När du använder denna funktion är det viktigt att du
kontrollera att e-postadressen är korrekt. Använd länken för att fortsätta där du slutade. 
 

Skicka in dina synpunkter
På sista sidan finns knappen Skicka in dina synpunkter. Nu får du upp en sammanfattningssida.
På denna sida kan du exportera dina svar till PDF eller skicka sammanfattningssidan med e-post. 

Längst ner på sidan får du möjlighet att redigera dina svar eller avsluta.
Det är först när du klickar på Avsluta som dina synpunkter skickas in.

Ditt svar blir en allmän handling.

Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

Svaren på enkäten kommer förankras i efterhand

För vilken kommun svarar du på den här enkäten? *

Lessbebo kommun

Välj vilket/vilka vattendistrikt kommunen tillhör: *

Södra Östersjöns vattendistrikt
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Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)

1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens
behovsutredning?

I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Vid tillsyn av dagvatten ställs krav utifrån recipient. Har jobbat med oljeavskiljare och avlopp 
systematiskt vid tillsyn av verksamheter. Flera av våra tätorter har vattenskyddsområde nära, 
föreskrifter styr tillsyn och handläggning.

1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

2. Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den egeninitierade
tillsynen i kommunens tillsynsplan?

I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Arbete med att kartlägga och följa små avlopp.

2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen tillsyn över samt
årligt tillsynsbehov och genomförd tillsyn under 2021?
Hämta uppgifterna om tillsynsbehov från kommunens behovsutredning enligt §6
miljötillsynsförordningen (2011:13).
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3.1 Tillståndspliktig (B) djurhållning

Antal objekt: Inga svar

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: Inga svar

Genomförd tillsyn, antal dagar: Inga svar

3.2 Anmälningspliktig djurhållning (C), uppskattat antal

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.3 Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal

Antal objekt: 40

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.4 Hästgård* uppskattat antal
* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt område enligt
kraven på tät lagring av gödsel.

Antal objekt: 2

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.5 Avloppsreningsanläggning >2000 pe

Antal objekt: 2

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: Inga svar

Genomförd tillsyn, antal dagar: Inga svar
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3.6 Avloppsreningsanläggning >200 pe

Antal objekt: 1

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 1

Genomförd tillsyn, antal dagar: 1

3.7 Avloppsreningsanläggning 26-200 pe, uppskattat antal

Antal objekt: 1

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 1

Genomförd tillsyn, antal dagar: 1

3.8 Avloppsledningsnät*
*Med avloppsledningsnät avses sådana som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning. Verksamhetsutövare kan ha ett eller flera
avloppsledningsnät som leder till en eller flera avloppsreningsanläggningar.

Antal objekt: 4

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.9 Små avlopp <25 pe, uppskattat antal

Antal objekt: 650

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 31

Genomförd tillsyn, antal dagar: 12

3.10 Vattenskyddsområde allmänna*
*Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Antal objekt: Inga svar

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: Inga svar

Genomförd tillsyn, antal dagar: Inga svar
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3.11 Verksamhet (åtgärd 5) Vattenskyddsområde enskilda*
*Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Antal objekt: Inga svar

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: Inga svar

Genomförd tillsyn, antal dagar: Inga svar

4. Tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av:

4.1. Jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2?

Nej

4.1.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska
näringsläckage vidtagits?

Inga svar

4.1.2 Om inte, vad var anledningen?(Flera svar kan anges).

Inte prioriterat

4.2 Avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?

Ja

4.2.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa
utsläppen av näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits?

Endast tillsyn enligt plan, inga direkta åtgärder.

4.2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar
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4.3 Enskilda avlopp enligt åtgärd 3?

Nej

4.3.1 Om ja, utveckla hur. Exempelvis, har tillsynen medfört att åtgärder för att begränsa
utsläppen av kväve och fosfor vidtagits?

Inga svar

4.3.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Resursbrist

5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

5.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Framtagning av dagvettenhandbok där krav ställs på rening utifrån recipient och föroreningsnivå.

5.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

6. Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producerar>10
m3/dygn) finns det totalt inom kommunen?

Ange antal eller ange ”Vet ej”: 4

7. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd?
(Vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat.)

Ange antal (enbart siffror): 4
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8. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller
har ett uttag på mer än 10 m3/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med tillhörande
föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?

Ja

8.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Har påbörjat översyn kring förnyade VSO.

8.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

Miljötillsyn
 

9. Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten,
har kommunen:

Inga svar

9.1 Påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att
miljökvalitetsnormen inte följs:

Nej

9.1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

9.1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Resursbrist
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9.2 Genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa
verksamheter och områden?

Nej

9.2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

9.2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Resursbrist

9.3 Tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning?
Exempelvis kemikalieplan eller annan likande plan.

Nej

9.3.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

9.3.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Resursbrist

9.4 Utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering
av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna
för vatten kan följas?

Ja

9.4.1 Beskriv kortfattat vad som har gjorts:

Disskussion med räddningtjänst planerad.
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9.4.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

10. Har kommunen verkat för att minska utsläppen av dioxiner och
dioxinlika föreningar från småskalig förbränning, genom till exempel:

Inga svar

10.1 Informationsinsatser, till exempel om hur fastbränsleeldning kan påverka människors hälsa
och miljön och vad som kan göras för att minska utsläppen av dioxiner och andra
luftföroreningar?

Nej

10.2 Rådgivning som främjar lägre utsläpp av dioxiner och andra luftföroreningar?

Ja

10.3 Begränsningar för eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt område?

Ja

10.4 Erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt
område?

Nej

10.5 Verka för en omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp, till exempel
centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk?

Ja

10.6 Beskriv kortfattat vad som har gjorts inom ovan frågor (10.1-10.5):

Fjärrvärme erbjuds i Kosta, Skruv, Lessebo, Hovmantorp. Länsövergripande mål för luftkvalitet. 
Luftmätning görs 2022.
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Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e)

Åtgärd 5a

11. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 5

11.1 Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?

Ange antal: 4

12. Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 0

12.1 Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?

Ange antal: Inga svar

13. Finns utpekade framtida vattentäkter för er kommun (vattentäkten kan ligga i en annan
kommun), tex i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande?

Nej

13.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

13.2 Om ja på fråga 13, arbetar kommunen med att skydda dem?

Inga svar

13.3 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inte prioriterat
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14. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram
vattenskyddsområde?

Nej

14.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

14.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inte prioriterat

Åtgärd 5b

15. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens
ikraftträdande (1 januari 1999)?

Ange antal: 3

16. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en
översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för
vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)?

Ja

16.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Skruv VSO nya 2021. Uppstartat arbete med av med utredning av framtida anpassning.

16.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar
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17. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett
tillfredsställande skydd?

Ange antal inom kommunen: 2

Ange antal delade med andra kommuner: Inga svar

17.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Utredning pågår.

17.2  Om ni inte arbetar med revidering av vattenskyddsområden, var god kommentera:

Inga svar

Åtgärd 5e

18. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?

Ange antal: 4

18.1 Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens
vattentäkter?

Ja

18.2 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Kan behöva utöka befintliga tillstånd.

18.3 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6)
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19. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt
åtgärd 5d?

Nej

19.1 Hur används den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översikts- och
detaljplanering?

Ja Nej

Som ett tematiskt tillägg till gällande
översiktsplan

Som en fristående del som ger underlag
till översiktsplanen

Som en ingående del av kommunens
VA-plan

Som en fristående del som ger underlag
till kommunens VA-plan

Genom en vattenöversikt

Genom en vattenplan

Annat (ange vad)

19.2 Om nej på fråga 19, kommentera gärna.

Inga svar

20. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där ni tagit med
miljökvalitetsnormer för vatten?

Nej

20.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar
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20.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inte prioriterat

21. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster som
berörs av översiktsplanen?

Nej

21.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

21.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Kunskapsbrist

22. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster och
avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?

Nej

22.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

22.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Kunskapsbrist

23. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

23.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

LIS-plan i tematiskt tillägg till ÖP.
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23.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

24. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

24.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Dagvattenhantering. Miljöpåverkan bedöms vid framtagning av detaljplan.

24.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8)

25. Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan i enlighet med åtgärd 7?

Ja

25.1 Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och
avloppsvattenplanen?

Ja

25.2 Om ja, förklara kortfattat hur:

Följer tillståndskrav från länsstyrelsen på verken. Planen är framtagen av SWECO där VISS har varit 
underlag och tar upp MKN.

25.3 Om ja, vilken omfattning har planen?

Vattenförsörjning för hela kommunen
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25.4 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

26. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att
begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.

Ja

26.1 Kommentera hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn:

Vi arbetar vid nyanläggning, tillsyn och ansvarsfördelning. Blev klar nyligen så den är inte antagen, 
kommer läggas på kommunens hemsida.

26.2 Om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av
dagvattenplanen/strategin/policyn?

Ja

26.3 Om ja, förklara kortfattat hur:

Data från VISS.

26.4 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

Del 5. Extra frågor

27. Är det något utöver det som framkommit i enkäten som ni vill framföra om arbetet med
vattenförvaltning i er kommun?

Inga svar
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28. Till nästa förvaltningscykel avser vattenmyndigheterna förändra arbetet med
återrapporteringen och se över frågorna i förhållande till de nya åtgärdsprogrammen. Vi vill
därför gärna ha era synpunkter och idéer. Skriv gärna ner tips och idéer inför det arbetet.

Inga svar

28.1 Vill ni vara med i en referensgrupp för att omarbeta återrapporteringens nya frågor?
Vattenmyndigheterna kommer i så fall eventuellt kontakta er.

Nej
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Fastighetsstrategi med slutsats och rekommendationer 

På styrelsens uppdrag har ett förslag till fastighetsstrategi tagits fram för beslut. Utifrån det har 

strategiska ställningstaganden och konsekvenser analyserats. Bakgrund samt slutsatser med 

rekommendation av prioriterade vägval presenteras nedan. 

 

Slutsatser med rekommendationer: 

Styrelsen rekommenderas att fastställa bolagets fastighetsstrategi.  

Mot bakgrund av bolagets ekonomiska ställning och det betydande och eftersatta underhålls- och 

investeringsbehovet bedöms en försäljning av delar av fastighetsbeståndet vara nödvändig och den 

mest effektiva åtgärden för att uppfylla fastighetsstrategin.  

En betydande försäljningsvolym kan för närvarande inte uteslutas. Vilka fastigheter eller områden 

som skulle kunna beröras är i dagsläget inte möjligt svara på. Rådgivare i form av mäklare, revisorer 

och annan kompentens bör anlitas i en försäljningsprocess för att utreda en optimal 

försäljningsvolym innan något definitivt beslut kan fattas. 

Ett utökat samarbete med ägaren är en ytterligare möjlighet till ökad effektivisering som kan bidra till 

uppfyllandet av fastighetsstrategin. 

Åtgärderna bedöms skapa förutsättningar för att efterleva kraven i ägaransvisningen samt att på lång 

sikt skapa möjligheter till nyproduktion. 

 

Bakgrund:  

Under de senaste två åren har bolagets ekonomi analyserats och varit i fokus. Styrelsen har fattat 

beslut om djupare analyser av bolagets ekonomi och framtagande av en fastighetsstrategi.  

Bolaget har ett högt och överhängande investerings- och underhållsbehov. Reparationer måste 

prioriteras då det inte finns utrymme för ett planerat underhåll. Investeringsnivån i 

fastighetsbeståndet har dessutom över tid varit lågt. 

Fastigheternas driftnetton är svaga och de administrativa kostnaderna har i en jämförelse 

konstaterats vara höga. Bolaget har över tid genererat underskott vilket har föranlett ägaren att 

tillskjuta aktieägartillskott. Bolaget har trots det en hög belåningsgrad och en låg synlig soliditet. 

Tidigare resultat har belastats med betydande nedskrivningar av fastighetsvärden. I samband med 

årsbokslutet 2020 marknadsvärderades bolagets fastighetsbestånd och det föranledde ytterligare 

väsentliga nettonedskrivningar av fastighetsvärden. Värdering pågår i samband med 2021 års 

årsbokslut och ytterligare nedskrivningar kan inte uteslutas.  

Bolagets ställning är svag och den ekonomiska risken är hög. Det innebär att situationen är utsatt och 

handlingsutrymmet inom ramen för bolagets verksamhet är lågt. Att driva verksamheten vidare är 

förenat med risker och allvarliga konsekvenser. 
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Bolaget har haft en kontinuerlig dialog och informationsutbyte med kommunledningen om bolagets 

ekonomiska status. I samband med uppstartsmöte för budget 2022 presenterades bolagets 

ekonomiska ställning och utmaningar. 

Styrelsen har beslutat om omprioriteringar av 2021 års budget för att frigöra medel till ökat 

underhåll. Under 2021 har bolaget genomfört åtgärder för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet 

bland annat genom en omorganisation.  

 

Fastighetsstrategi:   

Fastighetsstrategins syfte är att uppfylla inriktningen av bolagets verksamhet enligt fastställd 

ägaranvisning:  

”Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 

investeringar utan ägartillskott.” 

Målet är att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi med en hållbar och effektiv 

fastighetsförvaltning. Det i sin tur syftar till att upprätthålla en god service och ett attraktivt, tryggt, 

säkert boende.  

Detta uppnås genom en förädling av fastighetsbeståndet med strategiska ställningstaganden och 

vägval såsom effektiviseringar, underhåll och investeringar, nyproduktion, försäljningar samt vid 

behov rivning av fastigheter. 

 

Strategiska ställningstaganden med konsekvensanalys:  

 

Effektivisering  

Utdrag ur ägaransvisningen: 

”Bolaget skall fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet.” 

 

”Styrelsen har att med iakttagande av koncerngemensamma intressen utforma organisationen så att 

de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses” 

 

Mot bakgrund av ett styrelsebeslut genomfördes under 2021 en organisationsförändring med syfte 

att frigöra medel till underhåll.  

 

Tydliga roller, rutiner och processer samt effektivare arbetssätt skapar förutsättningar för en modern 

fastighetsförvaltning. Ökat fokus på kostnader, energieffektivisering och digitalisering bidrar till ökat 

driftsnetto och bättre service.    

 

Ett viktigt mål för den nya organisationen är att öka samarbetet internt och externt.  

En möjlig fortsatt effektivisering av verksamheten kan ske genom ett ökat samarbete med Lessebo 

kommun inom likartade verksamhetsområden där det kan finnas synergieffekter. 
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Underhålls- och investeringsåtgärder 

Det uppskattade investerings- och underhållsbehovet i det befintliga fastighetsbeståndet är 

betydande och överhängande. Åtgärder bör genomföras under de kommande åren för att 

upprätthålla fastigheternas tekniska standard.  

 

Det akuta underhållet (reparationer) är idag så högt att det tränger undan det planerade långsiktiga 

underhållsåtgärderna. 

 

En annan konsekvens av eftersatt underhåll är oattraktiva områden och lägenheter. Det sin tur leder 

till hyresförluster och dåligt rykte.  

 

Underhållsåtgärder i form av reparationer och planerat underhåll belastar resultatet. Då bolagets 

ekonomiska ställning är svagt är det inte möjligt att genomföra åtgärder utan att beakta 

konsekvenserna för det egna kapitalet. 

 

När det gäller investeringar omfattas bolaget av de så kallade K3 reglerna. Investeringen kan vara 

standardhöjande och då kan det finnas möjlighet till hyresjustering som har en positiv resultateffekt. 

Resultaträkningen belastas dessutom av ökade avskrivningar som har en negativ resultateffekt.  

 

Investeringar finansieras med interna eller externa medel. Bolaget bedöms inte kunna finansiera 

behovet med egna medel i den takt som är nödvändig för att upprätthålla och förbättra 

fastigheternas tekniska status. 

Bolaget har sedan det bildades haft en belåningsgrad på närmare 100 % kombinerat med en låg 

soliditet. Bolaget är mycket räntekänsligt och höjda marknadsräntor kommer att ha en negativ 

resultatpåverkan.  

Att mot bakgrund av bolagets ekonomiska ställning öka belåningen och de finansiella riskerna är 

direkt kontraproduktivt och inte ett alternativ som kan rekommenderas. 

Beslut som innebär att lån kan amorteras kommer att stärka bolagets ekonomiska ställning och bidra 

till möjligheter att uppfylla fastighetsstrategin.  

En möjlighet att täcka behovet av investerings- och underhållsåtgärder är att äska ytterliga medel av 

ägaren i form av aktieägartillskott. Mot bakgrund av att bolaget tidigare har erhållit 41 Mkr i 

ackumulerat aktieägartillskott och har en återbetalningsskyldighet bedöms detta, ur ett 

koncerngemensamt perspektiv, inte vara ett långsiktigt hållbart alternativ. 

Utdrag ur ägaransvisningen: 

”Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 

investeringar utan ägartillskott.” 

”Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det är möjligt.” 

Sammantaget är Underhålls- och investeringsåtgärderna nödvändiga men inte möjliga att genomföra 

i den utsträckning och takt som krävs för att upprätthålla fastigheterna tekniska status. 
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Nyproduktion 

Utdrag ur ägaransvisningen:  

 

”Bolaget skall i samverkan med kommunen bygga, skapa och förvalta bostäder med inriktning att 

alla skall få möjlighet till ett attraktivt boende”.  

 

Nyproduktion bidrar generellt sett till en bra balans i ett förvaltande bolags fastighetsbestånd. 

Driftsnettot och ett lågt (obefintligt) behov av underhåll i nyproduktionen bidrar till medel som kan 

användas till åtgärder i det äldre delarna av beståndet.  

 

Bolaget har under senare år färdigställt två fastigheter som i samband med intern marknadsvärdering 

har belastat rörelseresultatet med väsentliga nedskrivningar. På kort sikt och med nuvarande 

ekonomiska ställning bedöms nyproduktion inte ett vara en möjlighet. 

 

Försäljning av fastigheter  

Att sälja fastigheter bidrar till en bra balans i fastighetsbeståndet och skapar förutsättningar för en 

effektiv fastighetsförvaltning och möjligheter till framtida underhåll och investeringar. 

Försäljning av fastigheter innebär en oförändrad volym av lägenheter på bostadsmarknaden i 

kommunen. Konkurrensen på marknaden kommer sannolikt att öka när befintliga fastighetsägare 

ökar sitt bestånd eller när nya aktörer tillkommer. 

Interna värderingar och analyser visar att det finns övervärden i fastighetsbeståndet. Vid en 

försäljning frigörs dessa och kan disponeras till amortering av lån samt till en ökad underhålls- och 

investeringstakt i det kvarvarande beståndet. 

Mot bakgrund av bolagets ekonomiska ställning och det betydande och det eftersatta investerings-

och underhållsbehovet bedöms en försäljning av delar av fastighetsbeståndet vara nödvändigt och 

den mest effektiva åtgärden för att uppfylla fastighetsstrategin.  

En betydande försäljningsvolym av beståndet kan inte uteslutas för att uppnå avsedd effekt. Vilka 

fastigheter eller områden som skulle kunna beröras är i dagsläget inte möjligt svara på. 

En djupare analys kommer att vara nödvändig och rådgivare i form av mäklare, revisor och annan 

relevant kompetens bör anlitas innan definitivt beslut fattas i behöriga instanser. 

På kort sikt bedöms fastighetsmarknaden i Sverige vara mycket likvid med en hög efterfrågan på 

större portföljer med utvecklingspotential. Räntenivåerna är fortsatt låga men det aviseras om 

höjningar som över tid kan kyla ner efterfrågan på fastigheter.  

Konkret intresse finns för fastigheter i Lessebo kommun då Lessebohus under föregående år har 

blivit kontaktade med förfrågan om försäljningar. Intresse har noterats men de har avvisats då det 

inte har funnits några beslut.   
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Riva fastigheter 

Att riva fastigheter innebär en minskning av antalet tillgängliga lägenheter på den lokala 

bostadsmarknaden. Rivning är reglerat och skall ske ett hållbart sätt och medför omfattande 

kostnader. Då det bedöms finnas övervärden i beståndet förslås inte rivning vara ett  

alternativ i detta läge. Rivning innebär att framtida underhållskostnader helt elimineras och samtidigt 

att det kan komma att finnas behov av nedskrivning av fastighetsvärden. 

Ett annat alternativ till rivning är att stänga fastigheter och lägga dem i malpåse. Fastigheterna 

kommer att behöva tillsyn och viss skötsel men driftskostnader kommer att minimeras. Även här 

kommer det sannolikt att finnas nedskrivningsbehov som påverkar resultatet. 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-08 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 220201-
220308 
 
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 220201-220308 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Lista över delegationsbeslut 
 

Period: 2022-02-01-03-08 

 

 Avtal etc.  

Dnr Ärende Delegat  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Övrigt 

Dnr Ärende Delegat  
2022.153 Visselblåsarfunktion Kommunchef 
2022.159 Revidering av attestförteckning Kommunchef 
2022.193 Läge samordning avslutas. Se 

ärende 2020/157 
Kommunchef 

2022.195 Utlämnande av allmän handling_ 
upphandling Visselblåsarfunktion 

Kommunchef 

2022.246 Inrättande av läge samordning 
pga kriget i Ukraina 

Kommunchef 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisning av ägarråd 2022-03-15 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ägarråd 2022-01-
25 samt 2022-02-22. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-09 att arbetsutskottet ska 
arbeta med ägarråd för bolagsstyrning under 2022. Två möten har 
hållits, vilka kommunstyrelsen informeras om på sammanträdet 
2022-03-15. 
 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-01-25 
Protokoll 2022-02-22 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 

2022-01-25 
 

 
  
 Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 25 januari kl.13:00-14:05 
 
Beslutande   Lars Altgård (S), ordförande 

Angelica Karlsson (C), vice ordförande 
Göran Borg (S) 
Marcus Dackling (M) 
Thomas Löfgren (SD) 
 
Endast ordförande och vice ordförande på plats i lokalen, 
övriga deltar på distans via Teams.  

 
 
 

Övriga deltagare Kommunchef Christina Nyquist 
VD Esbjörn Fritzell, Lessebo Fjärrvärme AB § 2  

 
 
  
Utses att justera Thomas Löfgren (SD)  
 
Justeringens plats och tid Lessebo kommunkontor 2022-02-01  
 
 
Underskrifter Sekreterare     Paragrafer 1-4 
  Christina Nyquist 
 
 
 Ordförande    
  Lars Altgård  
 
 
 Justerande 
  Thomas Löfgren   
 

 
 
Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
Sammanträdesdatum 2022-01-25  
 
Datum för anslags uppsättande 2022-02-02 Datum för anslags   2022-02-23 
   nedtagande 
Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor 
 
 
Underskrift   
 Christina Nyquist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 

2022-01-25 
 

 
  
 Utdragsbestyrkande 
 

Förteckning över Kommunstyrelsens arbets-
utskotts ärenden (Ägarråd) 

 

 Val av justerare   
§ 1 Fastställande av föredragningslista  3 
§ 2 Lessebo Fjärrvärme AB  4 
§ 3 Kosta Köpmanhus AB  5 
§ 4 Övrigt  6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 1  
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att fastställa föredragningslistan i enlighet 
med utsänd kallelse. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 2  
 

Lessebo Fjärrvärme AB 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Esbjörn Fritzell, nytillträdd VD för Lessebo Fjärrvärme AB 
presenterar sig. Esbjörn beskriver nuläget i bolaget. Han går igenom 
processen för verksamhetsplan, ägaranvisning, strategier, planer och 
lagkrav. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 3  
 

Kosta Köpmanhus AB 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Lars Altgård (S) och kommunchef Christina Nyquist ger 
en nulägesrapport gällande Kosta Köpmanshus. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 4  
 

Övrigt 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Christina Nyquist Christina informerar om 
kapitalförvaltningen i Lessebo Fastigheter. Styrelsen tog beslut i 
december 2021 om att sälja av hela sitt innehav för att förbättra 
bolagets ekonomiska siffror.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

 
  
 Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 22 februari kl.09:30-11:00 
 
Beslutande    Lars Altgård (S), ordförande 

Angelica Karlsson (C), vice ordförande 
Marcus Dackling (M) 
Thomas Löfgren (SD)  
 
 
 
 
 

Övriga deltagare Kommunchef Christina Nyquist 
Ekonomichef Maria Trulsson 
Mikael Jaksic, VD AB Lessebohus 
Monica Widnemark (S), ordf AB Lessebohus 
Anders Jonsäng (C), vice ordf AB Lessebohus 
  

 
  
Utses att justera Thomas Löfgren (SD)  
 
Justeringens plats och tid Lessebo kommunkontor 2022-02-24  
 
 
Underskrifter Sekreterare     Paragrafer 27-28 
  Christina Nyquist 
 
 
 Ordförande    
  Lars Altgård (S)  
 
 
 Justerande 
  Thomas Löfgren (SD)   
 

 
 
Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
Sammanträdesdatum 2022-02-22  
 
Datum för anslags uppsättande 2022-02-25 Datum för anslags   2022-03-18 
   nedtagande 
Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommun 
 
 
Underskrift   
 Christina Nyquist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

 
  
 Utdragsbestyrkande 
 

Förteckning över Kommunstyrelsens arbets-
utskotts ärenden (Ägarråd) 

 

 Val av justerare   
§ 27 Fastställande av föredragningslistan  3 

§ 28 Information från AB Lessebohus gällande fastig-
hetsstrategi 

 4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-22 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 27   
 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet fastställer föredragningslistan i enlighet med 
kallelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-22 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 28  
 

Information från AB Lessebohus gällande 
fastighetsstrategi 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Mikael Jaksic, VD för AB Lessebohus redogör för bolagets framtagna 
fastighetsstrategi samt det beslut som bolagsstyrelsen fattade igår. 
Beslutet lyder: 
 
”Styrelsen beslutar att : 

• Fastställa AB Lessebohus fastighetsstrategi. 
• Ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte redovisa en beskrivning 

av tänkt försäljningsprocess samt förslag till beslutstext av 
principerna för en försäljning av fastigheter till en omfattning av 
högst 60% av beståndet. 

• Ge VD i uppdrag att utvärdera bolagets samarbete med kommunen 
och ta fram former och möjligheter för ett utökat samarbete med 
Lessebo kommun samt förslag till beslut.” 
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