
Medborgardialog 2021 Lessebo kommun

Grön – redan åtgärdat
Röd – ska ej genomföras
Gul – Beslutat och på gång men ej genomfört
Svar på frågor kan skrivas in utan färg.

Synpunkt Verksamhet Ort Kommentar
1 Större samlingslokal saknas för 

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

Kommunledning Lessebo Noterat

2 Festlokal saknas för den äldre 
medborgaren.

Kommunledning Lessebo 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 Lessebo 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 Lessebo Byggskede pågår vilket 
påverkar trafiken, 
översyn görs efter 
avslutad byggnation

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

Samhällsbyggnad Lessebo Gatuparkeringen är 
reglerad idag.

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

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

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

Kommunledning Lessebo Ytterligare åtgärder ska 
genomföras. 

8 Otrygghet vid bankomaten på 
kvällarna. 

Kommunledning Lessebo Ej planerade åtgärder. 

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

Kommunledning Lessebo Noterat. 

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

Barn- och 
utbildning

Lessebo Åsikt noterad, 
vidarebefordras till 
skolan.
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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

Lessebo Åsikt noterad. 
Vidarebefordras till 
skola.

12 Kan man dela lunchserveringen mer,  
separera gymnasiet mer från 
grundskolan?

Barn- och 
utbildning

Lessebo 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 Lessebo Möjligheten för 
föreningar finns att 
vuxenvandra mot 
ersättning. 

14 Viktigt att fritidsledarna lär känna 
föreningarna. 

Kommunledning Lessebo Kontakter finns. 

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

Kommunledning Lessebo 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 Lessebo Informationen skickas 
vidare. 

17 Bouleklubben vill ha tillgång till 
toaletter i nya kulturhuset. 

Kommunledning Lessebo Frågan förmedlad. 

18 Cykelväg mellan orterna önskas. (flera 
inlägg)

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

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

Kommunledning Lessebo Frågan kommer 
hanteras. 

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



Medborgardialog 2021 Lessebo kommun

22 Det är för många chefer. Kommunledning Lessebo 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 Lessebo Åsikten noterad. 

24 Onödigt med parkeringsförbud på 
Bruksgatan vid bankomaten.

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

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

Samhällsbyggnad Lessebo Kontrolleras och 
åtgärdas enligt plan.

26 Ojämt och rötter på Industrigatan mot 
skolan. 

Samhällsbyggnad Lessebo Kontrolleras och 
åtgärdas enligt plan.

27 Vore bra med promenadvägar runt 
dammen, mycket ris. 

Samhällsbyggnad Lessebo Dialog förs med 
fastighetsägaren.

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

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

30 Det är mörkt 
Värendsgatan/Smålandsgatan. Kolla 
belysning.

Samhällsbyggnad Lessebo Undersöks.

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

32 Varför är vindskyddet vid Toragöl 
placerat som det är?

Kommunledning Lessebo Platsen bedömdes vid 
byggandet som den 
bästa. 

33 Hög hastighet på Bruksgatan mot 
Värendsgatan.

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

34 Fler busstider Lessebo - Tingsryd, idag 
bara skoltider.

Samhällsbyggnad Lessebo Vidare dialog med 
Länstrafiken, men 
resandeunderlag 
behövs.

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

36 Fler synliga poliser. Kommunledning Lessebo Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik 
tillförs också 
trygghetsarbetet. 
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37 Mer medborgardialog både i allmänna 
och konkreta frågor.

Kommunledning Lessebo Medborgardialog 
planeras fortsätta både 
allmänt och specfikt. 

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

Kommunledning Lessebo Åsikten noterad. 

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

Barn- och 
utbildning

Lessebo 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

Lessebo Ej aktuellt ur 
skollagssammanhang 

41 Många bidragstagare, hur ska de 
komma närmre jobb?

Kommunledning Lessebo 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 Lessebo Frågeställningarna 
noterade. 

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

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

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

45 Viktigt med kulturell assimilering, men 
hur?

Kommunledning Lessebo Frågeställning noterad. 

46 Lågenergilampor försämrar 
belysningen mellan Kalendervägen och 
skolan. 

Samhällsbyggnad Lessebo Undersöks.

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

Kommunledning Lessebo Trafikverket äger 
marken där virkeslagret 
finns. 

48 Önskas övergångsställe vid 
Storgatan/Kronobergsgatan vid 
brandstationen. 

Samhällsbyggnad Lessebo Dialog förs med 
Trafikverket och åtgärd 
planeras 2022

49 Önskas övergångsställe vid 
Smålandsgatan/Storgatan vid nya 
kulturhuset. 

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

51 Man har inte respekt för trafikregler. 
Stopplikten vid kyrkan stannar 
varannan bil endast.

Samhällsbyggnad Kosta 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

Kosta 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 Kosta 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 Kosta Frågan kommer 
hanteras. 

55 Väntjänsten inom äldreomsorgen, när 
kommer den igång? 

Social Kosta Coronarestriktionerna 
styr. 

56 Stökigt vid Outleten Kommunledning Kosta Kontakt tagen med 
verksamheten. 

57 Saknas lyse vid Södra och Norra 
Ringvägen

Samhällsbyggnad Kosta Undersöks.

58 Bad måste ligga i Folkets hus. Kommunledning Kosta Noterat. 

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



Medborgardialog 2021 Lessebo kommun

60 På Rydvägen är farthindret borttaget. Samhällsbyggnad Kosta Undersöks.

61 Skolgården behöver kamera. (flera 
inlägg)

Kommunledning Kosta Frågan kommer 
hanteras. 

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

Samhällsbyggnad Kosta Problem sedan tidigare, 
åtgärd för att begränsa 
biltrafiken.

63 Många kör cykel utan hjälm, speciellt 
sparkcykel.

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

64 Skadegörelse vid cykelställ som lyfts 
bort.

Samhällsbyggnad Kosta Skadegörelsen kommer i 
vågor.

65 Skräpigt med fimpar vid 
busshållplatser.

Samhällsbyggnad Kosta Nedskräpningen 
kommer i vågor.

66 Många kommer med bussen och gör 
skadegörelse.

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

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

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

Kommunledning Kosta Arbete pågår med att 
förbättra situationen vid 
Glashusen. 

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

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

70 Nya busshållplatsen fungerar bra. Samhällsbyggnad Kosta Positivt.

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

Kommunledning Kosta Åsikten noterad. 

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

73 Det finns fortkörning med bil i 
samhället.

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

74 Sjönära tomter kan bli översvämmade. Kommunledning Kosta Åsikten noterad. 
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75 Varför måste ni göra om 
servicelägenheter till seniorlägenheter.

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

76 Buskörning med mopeder och 
elsparkcyklar

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

77 Skräp på skolgården. Samhällsbyggnad Kosta Nedskräpningen 
kommer i vågor.

78 Problem med hämtning och lämning 
vid skolan.

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

79 Det är väl upplyst på Promenadvägen. Samhällsbyggnad Kosta Positivt.

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

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

81 Fler farthinder behövs på Stora vägen. Samhällsbyggnad Kosta 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 Kosta Undersöks.

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

Social Kosta Dialog förs med 
pensionärsorganisatione
rna.

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

Kommunledning Kosta 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 Lessebo Åtgärder planeras för 
gång och cykelvägar i 
Lessebo vid Läen under 
2022.
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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 Lessebo Undersöks och sly hålls 
undan.

87 I Lessebo vid reningsverket växer det 
nu Björnloka. Detta har tidigare delvis 
tagits bort men är inte utrensat. Åtgärd 
önskas.

Samhällsbyggnad Lessebo 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 Hovmantorp Noterat. 

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

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

93 Mer pengar önskas till att köpa böcker 
till biblioteket.

Kommunledning Hovmantorp Noterat. 

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

Kommunledning Hovmantorp Ska åtgärdas. 

95 Sopa inte ner ankskit i vattnet från 
Gökaskratts brygga.

Kommunledning Hovmantorp Bestäms av arbetsledare 
på plats, ofta enda 
sättet att rengöra

96 Strömbergshyttan önskas att man 
satsar mer på.

Kommunledning Hovmantorp Arbete inklusive 
sanering av förorenat 
område samt detaljplan 
planeras i 
Strömbergshyttan.
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97 Vore bra med en natur och kulturdag i 
lessebo så att folk kan prova på saker. 

Kommunledning Hovmantorp Vi genomför detta med 
Friluftslivets år 2022

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

Samhällsbyggnad Hovmantorp Undersöks.

99 Skapa fler parkeringsplatser vid 
idrottsplatsen i Hovmantorp.

Kommunledning Hovmantorp Punkten ska till 
Samhällsbyggnad

100 Bättre information och anslag om olika 
invigningar, exempelvis utegym

Kommunledning Hovmantorp Ska åtgärdas. 

101 Rusta upp omklädningsrum vid 
Gökaskratts camping.

Kommunledning Hovmantorp Ska åtgärdas. 

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

Kommunledning Hovmantorp Utredning pågår

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

Samhällsbyggnad Hovmantorp Undersöks i samband 
med tidigare motion.

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

Kommunledning Hovmantorp Ska åtgärdas. 

105 Göra något åt änderna vid badplatsen i 
Hovmantorp.

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

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

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

108 Bullerskydd i Hovmantorp utmed väg 
25.

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

109 Trygghetsboende önskas med 
gemensamhetslokal, till exempel Bore. 

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnad Hovmantorp Kända och kommer att 
åtgärdas.

113 Översvämning i gropen vid Storgatan 
idag. 

Samhällsbyggnad Hovmantorp Fungerar som 
dagvattenmagasin.

114 Utsläppet vid Tanden och tungan har 
inte filter och är igenvuxet. 

Samhällsbyggnad Hovmantorp Undersöks.

115 Mycket bra kollektivtrafik och vackert 
utmed järnvägen. 

Samhällsbyggnad Hovmantorp Positivt.

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

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

117 Det är en utmaning med 
arbetslösheten. 

Kommunledning Hovmantorp Åsikten noterad. 

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

Kommunledning Hovmantorp Noterat. 

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

Social Hovmantorp Coronarestriktionerna 
styr. 

120 Seniorboende viktigt. Marklägenheter 
med trädgård som måste skötas. 

Lessebohus Hovmantorp 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 Hovmantorp Noterat. 

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

Kommunledning Hovmantorp Frågan kommer 
hanteras. 

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

Kommunledning Hovmantorp 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

Hovmantorp Åsikt noterad, 
vidarebefordras till 
skolan.
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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 Hovmantorp Noterat, bygg- och 
miljöenheten arbetar 
med de fastigheter som 
klassas som farliga. 

126 Industriområdet är stökigt. Kommunledning Hovmantorp Frågan kommer 
hanteras. 

127 Nya promenadstråket är bra. Samhällsbyggnad Hovmantorp Positivt.

128 Det är höga hastigheter på bilar 
framför skolan.

Samhällsbyggnad Hovmantorp 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 Hovmantorp Frågan kommer utredas. 

130 Större matsal behövs på 
Kvarndammskolan. 

Barn- och 
utbildning

Hovmantorp 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

Hovmantorp Åsikt noterad, 
vidarebefordras till 
skolan.

132 Behövs caféteria på skolan. Barn- och 
utbildning

Hovmantorp Åsikt noterad, 
vidarebefordras till 
skolan.

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

Hovmantorp 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. 
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134 Fritidsgård i Hovmantorp behövs. Kommunledning Hovmantorp Det har påbörjats i 
Bowlinghallen

135 Vill ha ramp, både killar och tjejer 
skatear.

Kommunledning Hovmantorp Se svar 137.

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

Kommunledning Hovmantorp 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 Hovmantorp Ingen budget finns til 
professionella ramper. 
Samverkar gärna med 
bildad förening. 

138 Behövs gång- och cykelväg utmed 
Skolgatan i Hovmantorp. 

Samhällsbyggnad Hovmantorp Undersöks och planeras 
i samband med 
omasfaltering.

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

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

140 Fartkameror behövs på Storgatan vid 
Kvarndammskolan. 

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

141 Lampor som blinkar vid 
övergångsställena.

Samhällsbyggnad Hovmantorp Trafikverkets väg.

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

Barn- och 
utbildning

Hovmantorp 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 Hovmantorp Frågan kommer 
hanteras. 

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

Samhällsbyggnad Hovmantorp Åtgärdas.

145 Förslag: Vandringsled Hovmantorp-
Kosta. 

Kommunledning Hovmantorp 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 Hovmantorp åtgärdas.
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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 Skruv Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik 
tillförs också 
trygghetsarbetet. 

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

Kommunledning Skruv De som köpt ödehus vill 
i de flesta fall renovera 
och bo i dem. 

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 Skruv 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 Skruv 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 Skruv Ska genomföras. 

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

Kommunledning Skruv Åsikten noterad. 

153 Samlingslokal i Lessebo saknas att hyra. Kommunledning Skruv Noterat. 
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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 Skruv 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 Skruv 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. 

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 Skruv 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 Skruv Undersöks och åtgärdas.

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

Kommunledning Skruv 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 Skruv Medborgardialog 
speciellt riktad mot 
yngre planeras i 
samarbete med 
fritidsgård och skola. 
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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 Skruv 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 Skruv 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 Skruv Krösatåg är önskvärt och 
dialog förs med 
regionen.

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

Kommunledning Skruv 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 Skruv Krösatåg är önskvärt och 
dialog förs med 
regionen.

165 Ändra parkeringen utanför affären 
(skiss finns). 

Lessebohus Skruv Ej prioriterad åtgärd i 
underhållsbudget 
kommande år.

166 Parkeringsplatser och linjer på gatan 
saknas utanför folkets hus.

Samhällsbyggnad Skruv Skall ses över i samband 
med asfaltsåtgärder.

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

168 Skymd sikt i korsningen 
Skruvbyvägen/Brädgårdsvägen.. 

Samhällsbyggnad Skruv Undersöks och åtgärdas.

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

Samhällsbyggnad Skruv Undersöks och åtgärdas.

170 Gatubelysningen igenväxt och 
stolparna lutar på Gåsamålavägen. 

Samhällsbyggnad Skruv Undersöks och åtgärdas.

171 Belysning behövs på busshållplatsen i 
Kråksjö. 

Samhällsbyggnad Skruv Undersöks

172 Missnöje med SSAM på landsbygden. 
De kör sönder. 

Samhällsbyggnad Skruv SSAM:s ansvar
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173 Om otrygghet: I små samhällen 
påverkas man mer av rykten och 
faktiska händelser.

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

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

Samhällsbyggnad Skruv Skall ses över i samband 
med asfaltsåtgärder.

175 Bidragen till vägföreningarna får inte 
minskas. 

Samhällsbyggnad Skruv Den kommunala delen 
kommer inte att 
minskas.

176 Dålig snöröjning på landsbygden, 
hyvling och grusning. 

Samhällsbyggnad Skruv Är oftast enskilda vägar 
som vägsamfälligheter 
har ansvar för

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

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

179 Brottsstatistik kan vara missvisande. 
Man anmäler inte allt. 

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

180 Tryggheten är bra i Skruv. Kommunledning Skruv Noteras. Frågor kring 
trygghet och trafik 
tillförs också 
trygghetsarbetet. 

181 Anslagstavlan vid affären, bräderna 
måste bytas ut. 

Samhällsbyggnad Skruv Åtgärdas.

182 Brandstationen behöver målas 
utvändigt. 

Samhällsbyggnad Skruv Åtgärdas.

183 Gymnastikhallen behöver dimmer i 
takbelysningen. 

Samhällsbyggnad Skruv Planeras.

184 Kan man bygga hyreshus på Kajvägen? Lessebohus Skruv 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 Skruv Undersöks.

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

Samhällsbyggnad Skruv Undersöks.

187 Vi vill ha Furugården kvar. Social Skruv Tack, vi tar emot 
informationen.
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188 Vilken utbildning har 
hemtjänstpersonalen och vilken 
kompetenshöjning erbjuds gällande: 
omsorgsarbete, kontaktmannaskap och 
genomförandeplaner

Social Skruv 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 Skruv 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 Skruv Utifrån vägledning.

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

Social Skruv utifrån vägleding. 

192 Vilken kunskap har personalen om 
källsortering? 

Social Skruv Källsortering kommer 
införas på våra särskilda 
boenden. 

193 Personalen i omsorgen ska ha 
namnskylt.

Social Skruv Majoriteten har och vi 
behöver beställa nya 
namnskyltar till ny 
personal. 

194 Ombyggnation av Furugården. Gör 
demensboende av Tallkotten och 
ettorna (korridoren närmast Tallkotten) 

Social Skruv Tack för synpunkten. 

195 Det finns på några tomter höga 
buskage.

Kommunledning Skruv Noterat

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

Kommunledning Skruv Noterat

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

Kommunledning Skruv Noterat

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

Kommunledning Skruv 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 Skruv Noterat. 
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200 Hjälp till underhåll av Korpamoen 
behövs.

Kommunledning Skruv 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 Skruv 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 Skruv Vi diskuterar 
möjligheten.

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

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

Kommunledning Skruv I dagsläget inte aktuellt. 
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