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Resultat för val till kommunfullmäktige i 
Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till 
protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Resultatet för valet till kommunfullmäktige 2022-09-11 har 
fastställts av Länsstyrelsen genom slutlig rösträkning. I protokollet 
anges mandatfördelning och valda ledamöter för mandatperioden 
2022-2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Länsstyrelsen 2022-09-22 
 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Slutlig rösträkning och mandatfördelning – 
val till kommunfullmäktige Lessebo 

Beslut 

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar att fastställa utgången av valet 

till kommunfullmäktige i Lessebo kommun efter val den 11 september 

2022 i enlighet med bilagorna 1–2.  

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsens rösträkning har ägt rum i Residenset i Växjö under 

perioden 14 september 2022 – 21 september 2022.  

Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen har genomfört den slutliga rösträkningen för val till 

kommunfullmäktige i Lessebo kommun. Därefter har länsstyrelsen 

fördelat mandat mellan partierna samt fastställt vilka kandidater som har 

valts till ledamöter och ersättare.  

De grunduppgifter från rösträkningen som ligger till grund för 

länsstyrelsens mandatfördelning framgår av bilagorna 3–5.   

Länsstyrelsens mandatfördelning är baserade på de beräkningsresultat 

som framgår av bilagorna 6–7.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 

13 och 14 kapitlen vallagen (2005:837). 

Ni kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av valansvarig Louise Jeppsson med valhandläggare 

Ann Jonasson som föredragande. 

 

 

 

Protokoll  
 

Datum 

2022-09-22  

 

  
 

Ärendebeteckning  

201-5073-2022  
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Bilagor 

1. Röster och mandat för partierna  

2. Valda ledamöter och ersättare  

3. Förteckning över antalet röster per parti och lista  

4. Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat  

5. Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal  

6. Fördelning av mandat  

7. Ordning av namn för inval av ledamöter 

8. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Ni kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 

hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 

Stockholm tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att 

sammanräkningen avslutades. 

Hur överklagar vi beslutet? 

Ett överklagande kan göras i Valprövningsnämndens formulär för överklagande, 

www.valprovningsnamnden.se, genom att överklagandet sänds till 

valprovningsnämnden@riksdagen.se eller skickas till Valprövningsnämnden, 

Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm. 

Tiden för överklagande 

Ert överklagande måste ha kommit in till Valprövningsnämnden tidigast dagen 

efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att sammanräkningen 

avslutades. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert 

överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 

skälen till att ni överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om 

tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 

• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 

• Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 

dessa. Kontakta Valprövningsnämnden i förväg om ni behöver bifoga filer som är 

större än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 

och telefonnummer. 

Behöver ni veta mer? 

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 

kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange 

diarienummer. 

  

 
Bilaga 8 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Bilaga 1

Val till kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2022-09-11

Röster och mandat för partierna

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt 

deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av 

rösterna i kommunen. 

LESSEBO, Hela kommunen: 35 mandat

Parti

Röster

antal %

Personröster

antal % Mandat

Moderaterna 1 217 23,66 454 37,30 8

Centerpartiet 433 8,42 160 36,95 3

Kristdemokraterna 401 7,80 164 40,90 3

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 811 35,21 552 30,48 13

Vänsterpartiet 390 7,58 140 35,90 3

Miljöpartiet de gröna 77 1,50 19 24,68

Sverigedemokraterna 780 15,17 241 30,90 5

Övriga anmälda partier 34 0,66

Summa giltiga röster 5 143 1 730 33,64

Ogiltiga röster 94 1,79

varav ej anmälda partier

varav blanka 89 1,70

varav övriga ogiltiga 5 0,10

Summa avgivna röster 5 237

Röstberättigade 6 514 Valdeltagande 80,40%
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Bilaga 2

Val till kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2022-09-11

Valda ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare

Moderaterna

Marcus Dackling

Frederik Kjellson

Jessica Tegnér

Margareta Löfström

Doris Ingegerd Helena Widerström

Greger Gösta Josef Franzén

Börje Lillebror Erlandsson

Peter Löfström

1 Moa Oskarsson

2 Ulf Sture Ekwurtzel

3 Marie Larsson

4 Jonas Nilsson

Centerpartiet

Angelica Karlsson

Anders Jonsäng

Bengt Gottfrid Jan-Åke Lennartsson

1 Kristina Eriksson

2 Markus Johannisson

Kristdemokraterna

Bodil Jonsson

Julia Evans

Anders Alkrot Eriksson

1 Anders Edberg

2 Ingmar Aronsson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Lars Altgård

Gunilla Arvidsson

Andreas Eidevåg

Charlotta Book

Joachim Danielsson

Lena Henriksson

Ragnar Boyne Gordon Lindberg

Annette Åstrand

Anders Palmengren

Anders Johansson

Monika Johansson

Roger Hultenius

Emil Wetterling

1 Christian Bjelk

2 Monica Johansson

3 Klas Albinsson

4 Gassem Almohammad Aleissa

5 Birgitta Valdemarsson

6 Jim Lindberg

7 Christer Ramberg

Vänsterpartiet

Björn Olof Zethraeus

Susanne Seluska

Tristan Jakobsen

1 Fabian Seluska

2 Jeremias Patron
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Sverigedemokraterna

Jenny Karlsson

Thomas Löfgren

Lars-Erik Winroth

Anders Lars Börje Karlsson

Carina Winroth

1 Jerry Linde

2 Ann-Charlotte Löfgren Utter
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Bilaga 3

Val till kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2022-09-11

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Parti Listnummer Röster per lista Summa

Moderaterna 1 217

0001-01856 889

0001-90000 328

Centerpartiet 433

0004-01947 339

0004-90000 94

Kristdemokraterna 401

0068-03434 300

0068-90000 101

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 811

0002-01762 1 394

0002-90000 417

Vänsterpartiet 390

0005-04047 282

0005-90000 108

Miljöpartiet de gröna 77

0055-01717 47

0055-90000 30

Sverigedemokraterna 780

0110-01206 548

0110-90000 232

Enhet 2

0189-90000 2

Feministiskt initiativ 3

0532-90000 3

Klassiskt liberala partiet

0638-90000
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Knapptryckarna 2

1505-90000 2

Medborgerlig Samling 1

1296-90000 1

MoD 1

1568-90000 1

Partiet Nyans 8

1439-90000 8

Partiet Vändpunkt

1430-90000

Piratpartiet 1

0524-90000 1

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 16

0003-90000 16

Summa giltiga röster 5 143

Ogiltiga röster 94

varav ej anmälda partier

varav blanka 89

varav övriga ogiltiga 5

Summa avgivna röster 5 237
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Bilaga 4

Val till kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2022-09-11

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för 

kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Lessebo

Moderaterna

Listnummer: 0001-01856 Antal personröster

1 Marcus Dackling 213

2 Frederik Kjellson 59

3 Jessica Tegnér 54

4 Margareta Löfström 22

5 Ingegärd Widerström 6

6 Greger Franzén 35

7 Börje Erlandsson 7

8 Peter Löfström 5

9 Moa Oskarsson 12

10 Ulf Ekwurtzel

11 Marie Larsson 3

12 Jonas Nilsson 15

13 Simon Carlsson 15

14 Niclas Yngvesson 1

15 Peter Malmberg 4

16 Tommy Petersson 3

Summa 454

Centerpartiet

Listnummer: 0004-01947 Antal personröster

1 Angelica Karlsson 95

2 Anders Jonsäng 34

3 Jan-Åke Lennartsson 6

4 Kristina Eriksson 4

5 Marcus Johannisson 1

6 Stefan Karlsson 1

7 Birger Johansson 2

8 Christel Johansson

9 Marie Walfridsson 5

10 Gerd Johansson 6

11 Andreas Karlsson 2

12 Lisbeth Karlsson

13 Christer Svensson 1

14 Sofia Cronholm 1

15 Mona Erdman

16 Marianne Nilsson 1
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17 Börje Nilsson 1

Summa 160

Kristdemokraterna

Listnummer: 0068-03434 Antal personröster

1 Bodil Jonsson 52

2 Julia Evans 26

3 Anders Alkrot 23

4 Anders Edberg 24

5 Ingemar Aronsson 9

6 Erik Parai Arnesson 14

7 Olena Chernigovska 1

8 Carl Sowa 2

9 Angelica Hultgren 5

10 [Ej valbar] 8

Summa 164

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Listnummer: 0002-01762 Antal personröster

1 Lars Altgård 119

2 Gunilla Arvidsson 24

3 Andreas Eidevåg 44

4 Charlotta Book 16

5 Joachim Danielsson 53

6 Lena Henriksson 9

7 Ragnar Lindberg 7

8 Annette Åstrand 10

9 Anders Palmengren 37

10 Anders Johansson 8

11 Monika Johansson 6

12 Roger Hultenius 3

13 Emil Wetterling 10

14 Christian Bjelk 5

15 Monica Johansson 3

16 Klas Albinsson 22

17 Gassem Aleissa 14

18 Birgitta Valdemarsson 5

19 Jim Lindberg 9

20 [Ej valbar] 9

21 Christer Ramberg 5

22 Margareta Ragnarsson

23 Dragomir Zekic 5

24 Kristina Brundin 3

25 Ismail Waw 26

26 Karl-Petter Svensson 3

27 Lina Cesar 4

28 Kim Svensson 5

29 Markus Klassson 3

30 Lars Turunen 3

31 Yaser Mohammed Gabow 61

32 Mohamed Salah Abdalla 16

33 Jamell Lünser 1
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34 Peter Sand 4

Summa 552

Vänsterpartiet

Listnummer: 0005-04047 Antal personröster

1 Björn Zethraeus 22

2 Susanne Seluska 34

3 Tristan Jakobsen 19

4 Fabian Seluska 11

5 Jeremias Patron 38

6 Kerstin Fröberg 3

7 Joakim Strååt 13

Summa 140

Sverigedemokraterna

Listnummer: 0110-01206 Antal personröster

1 Jenny Karlsson 116

2 Thomas Löfgren 25

3 Lars-Erik Winroth 32

4 Anders Karlsson 36

5 Carina Winroth 10

6 Jerry Linde 19

7 Ann-Charlotte Utter 3

Summa 241
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Bilaga 5

Val till kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2022-09-11

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen. Spärren för inval på 

personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i 

valkretsen.

Personröster 
antal

% av partiets 
röster i valkretsen

Moderaterna

Marcus Dackling 213 17,50

Centerpartiet

Angelica Karlsson 95 21,94

Kristdemokraterna

Bodil Jonsson 52 12,97

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Lars Altgård 119 6,57

Sverigedemokraterna

Jenny Karlsson 116 14,87
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Bilaga 6

Val till kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2022-09-11

Fördelning av mandat

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har 

partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 

osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har 

beräknats exakt men redovisas med avrundning till två decimaler.

Mandat-
nummer Parti Delningstal Jämförelsetal

1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 1 509,17

2 Moderaterna 1,2 1 014,17

3 Sverigedemokraterna 1,2 650,00

4 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 603,67

5 Moderaterna 3 405,67

6 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 362,20

7 Centerpartiet 1,2 360,83

8 Kristdemokraterna 1,2 334,17

9 Vänsterpartiet 1,2 325,00

10 Sverigedemokraterna 3 260,00

11 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 258,71

12 Moderaterna 5 243,40

13 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 201,22

14 Moderaterna 7 173,86

15 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 164,64

16 Sverigedemokraterna 5 156,00

17 Centerpartiet 3 144,33

18 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 139,31

19 Moderaterna 9 135,22

20 Kristdemokraterna 3 133,67

21 Vänsterpartiet 3 130,00

22 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 120,73

23 Sverigedemokraterna 7 111,43

24 Moderaterna 11 110,64

25 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 106,53

26 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 95,32

27 Moderaterna 13 93,62

28 Sverigedemokraterna 9 86,67

29 Centerpartiet 5 86,60

30 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 86,24

31 Moderaterna 15 81,13

32 Kristdemokraterna 5 80,20

33 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 78,74

34 Vänsterpartiet 5 78,00

35 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25 72,44
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Bilaga 7

Val till kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2022-09-11

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra 

hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden.

Personröster

antal % Jämförelsetal

Moderaterna

1 Marcus Dackling 213 17,50

2 Frederik Kjellson 889,00

3 Jessica Tegnér 444,50

4 Margareta Löfström 296,33

5 Doris Ingegerd Helena Widerström 222,25

6 Greger Gösta Josef Franzén 177,80

7 Börje Lillebror Erlandsson 148,16

8 Peter Löfström 127,00

Centerpartiet

1 Angelica Karlsson 95 21,94

2 Anders Jonsäng 339,00

3 Bengt Gottfrid Jan-Åke Lennartsson 169,50

Kristdemokraterna

1 Bodil Jonsson 52 12,97

2 Julia Evans 300,00

3 Anders Alkrot Eriksson 150,00

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Lars Altgård 119 6,57

2 Gunilla Arvidsson 1 394,00

3 Andreas Eidevåg 697,00

4 Charlotta Book 464,66

5 Joachim Danielsson 348,50

6 Lena Henriksson 278,80

7 Ragnar Boyne Gordon Lindberg 232,33

8 Annette Åstrand 199,14

9 Anders Palmengren 174,25

10 Anders Johansson 154,88

11 Monika Johansson 139,40

12 Roger Hultenius 126,72

13 Emil Wetterling 116,16

Vänsterpartiet

1 Björn Olof Zethraeus 282,00

2 Susanne Seluska 141,00

3 Tristan Jakobsen 94,00
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Sverigedemokraterna

1 Jenny Karlsson 116 14,87

2 Thomas Löfgren 548,00

3 Lars-Erik Winroth 274,00

4 Anders Lars Börje Karlsson 182,66

5 Carina Winroth 137,00
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Val av valberedning 2022-2026 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja följande ledamöter och 
ersättare till valberedningen för perioden 2022-10-15—2026-10-
14. 
 
Ledamöter 
1. (S) 
2. (M) 
3. (SD) 
4. (C) 
5. (KD) 
6. (V) 
 
Ersättare 
1. (S) 
2. (M) 
3. (SD) 
4. (C) 
5. (KD) 
6.  (V) 
 
Ordförande 
 
 
Vice ordförande 
 
 
Ärendebeskrivning 
Av arbetsordningen för kommunfullmäktige framgår att på det 
första sammanträdet med nyvalda fullmäktige, väljer fullmäktige 
en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen 
består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige. Bland ledamöterna väljer 
fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande. 
 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kansliavd 
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Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-
2026 
Förslag till beslut 
Till uppdrag som ordförande och vice ordförande i 
kommunfullmäktige väljs följande personer för perioden  
2022-10-15—2026-10-14. 
 
Ordförande 
 
 
1:e vice ordförande 
 
 
2:e vice ordförande 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att de år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande (presidium). Presidiet väljs för fullmäktige löpande 
mandatperiod. 
 
 
 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kansliavd 
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Anmälan om gruppledare 2022-2026 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar anmälan av följande personer som 
gruppledare för respektive parti: 
 
(S) 
(M) 
(SD) 
(C) 
(KD) 
(V) 
 
Ärendebeskrivning 
Varje parti ska anmäla till kommunfullmäktige namn på person 
som partiföreträdare/gruppledare. Partiföreträdare/gruppledaren 
utses av respektive parti bland de ledamöter som representerar 
partiet i kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kansliavd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-11 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 199 Dnr 2022/311-1.4.1 
 

Delårsrapport för Lessebo kommun per 
2022-08-31 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
delårsrapport för Lessebo kommun per 2022-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport har tagits fram per 2022-08-31. Prognosen för årets 
resultat är 0,6 mkr där avvikelsen är -11,6 mkr från budget. Negativa 
avvikelser finns inom socialnämnden och finansförvaltning. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 § 184 
Delårsrapport 
Granskning av delårsrapport från EY 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

 2022-09-27 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 184 Dnr 2022/311-1.4.1 
 

Delårsrapport för Lessebo kommun per 
2022-08-31 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
delårsrapport för Lessebo kommun per 2022-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport har tagits fram per 2022-08-31. Prognosen för årets 
resultat är 0,6 mkr där avvikelsen är -11,6 mkr från budget. Negativa 
avvikelser finns inom socialnämnden och finansförvaltning. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 
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3 Förenklad förvaltningsberättelse  

Förenklad förvaltningsberättelse 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Omvärldsanalys 

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

25 augusti visar jämfört med den prognos de gjorde i april är att SKR nu räknar med en starkare 

skatteunderlagstillväxt framöver även om de bedömer att en sämre konjunktur får effekt 2023. 

Dock blir den reala urholkningen av kommunsektorns inkomster stor, som följd av den höga 

inflationen. 

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 procent och mätte 

8 procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill 

kvarstår höga energipriser för el och drivmedel, det som i fjol var drivkraften bakom 

inflationsuppgången. Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i juli, börjat tryckas 

upp av högre boräntor. SKR skriver vidare att mycket talar för att livsmedelspriserna i höst 

fortsätter stiga mer än normalt. Likaså att det finns en överhängande risk för att de redan höga 

elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i vår omvärld, liksom en svag svensk 

krona, talar för att hög importinflation består en tid. 

Givet att resursutnyttjandet viker under prognosåren 2022 och 2023 uppstår negativa BNP- 

och timgap och vi får en lågkonjunktur. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin 

 

Trots en prognos om en bromsande tillväxt beräknas lönesumman för 2022 öka starkt. Det är 

huvudförklaringen till att den prognos som SKR nu gjort på årets skatteunderlag innebär en 

ökning av skatteunderlaget med 0,6 procentenheter jämfört med föregående prognos från 

april. En faktor som gör att skatteunderlaget ökar i nivå både 2022 och framåt är de höjda 

garantipensionerna. Detta sker dels genom att pensionsnivån höjs från augusti 2022 och 

därmed ökar antalet personer med garantipension, dels genom hög inflation.  

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent 2022–2025 att jämföra med de senaste 

tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling med 0,8 procentenhet, nästan 

en halvering. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft 

26



4 Förenklad förvaltningsberättelse  

drastiskt. Skatteunderlagets utveckling kommande år kan således inte förväntas räcka till att 

finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den 

senaste tioårsperioden. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de 

priser och löner som påverkar kommunernas kostnader nu stiger snabbare. Det är delvis en 

följd av den allmänna prisuppgången SKR ser under 2022–2025 och delvis en följd av det nya 

pensionsavtalet med högre premier.  

Ränteläget 

Som en följd av att inflationen stigit snabbt så meddelade Riksbanken den 30 juni att de höjer 

styrräntan, reporäntan, med 0,5 procentenheter till 0,75 procent. Det var andra gången som 

Riksbanken höjde styrräntan i år i syfte att minska inflationen. Riksbankens prognos från 

slutet av juni är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av 

nästa år.  

Risk och kontroll 

Avsättning 

Ansvarsfördelningen för saneringen intill byggnaden Bergdala Glasbruk är nu avgjord. Medel 

finns avsatta utifrån gjord bästa bedömning. Lisskullan har inkommit med skadestånds-

anspråk på kommunen och det ärendet kommer ha sin gång. 

Uppföljning skuldhantering 

Riktlinjer för den finansiella verksamheten i kommunen och kommunkoncernen finns i 

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

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

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

intervallet 4–7 år och att högst 30 procent av den externa låneskulden får avtalas med rörlig 

ränta.  

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

kapitalbindning 4,1 år och kommunens 4,5 år. Den genomsnittliga kapitalbindningen ligger 

alltså i den nedre delen av finanspolicyns bör-intervall på 4–7 år, men är ändå högre än snittet 

på kapitalbindningen hos Kommuninvest alla kunder som för närvarande är 2,8 år. Andel lån 

med rörlig ränta för koncernen är 26,0 procent. Snitträntan de senaste 12 månaderna är  

1,06 procent för koncernen och 1,10 procent för kommunen. 

I grafen nedan visas hur kommunkoncernens lånevolym hos Kommuninvest fördelar sig mer 

i detalj avseende räntebindning och kapitalbindning.  
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5 Förenklad förvaltningsberättelse  

Kapitalförvaltning 

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

upprättande av delårsrapporten. Kommunens kapitalförvaltning sköts av E. Öhman J:or 

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

håller sig inom alla policyns ramar. Kommunens totala portfölj har minskat med 14,0 % 

under årets första åtta månader och uppgår per 31 augusti till 134,3 mkr. 

 
 

 
 

 

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

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

helår. Vilka index delportföljerna redovisas mot finns också angivet i policyn. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 

Socialförvaltningen uppvisar ett underskott jämfört med budget efter åtta månader och även i 

årsprognosen. Fullmäktige beslutade i april att ställa sig bakom socialnämndens framställan 

om nedläggning av särskilda boendeplatser på Berghälla med anledning av ett det fanns ca 20 

tomma boendeplatser i kommunen i kombination med att nämnden har stora underskott i 

budget som behöver åtgärdas.  

Lessebohus har tagit fram en 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. Styrelsen i Lessebohus beslutade i mars att hemställa till 

kommunfullmäktige att godkänna att Lessebohus får sälja upp till 60 procent av bolagets 

lägenheter under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner de slutliga försäljningarna. I 

april beslutade kommunfullmäktige att godkänna Lessebohus hemställan och i dagsläget har 

processen påbörjats, mäklare är upphandlad och Lessebohus styrelse har beslutat vilka 

lägenheter som ingår i försäljningserbjudandet. 

Rysslands invasion av Ukraina i februari har medfört att Lessebo under våren som mest hade 

137 flyktingar från Ukraina boende i kommunen. Personerna var fördelade till kommunen av 

Migrationsverket. Från den 1 juli har det kommit en ny lagstiftning med syfte att uppnå en 

jämnare fördelning av skyddsbehövande mellan landets kommuner och Lessebo ska enligt den 

nya lagstiftningen ta emot 11 personer. Att en så stor mängd skyddsbehövande placerades i 

Lessebo i våras gjorde att kommunen till exempel förstärkte bemanningen inom skolan för att 

kunna ta hand om alla nya elever på ett bra sätt och det är kostnader som till viss del består 

ännu även om kommunens mottagarantal sedermera ändrades. Nedlagda extrakostnader bara 

inom barn- och utbildningsnämnden hänförliga till Ukraina är 405 tkr. Kommunen har fått ett 

generellt statsbidrag på 166 tkr rörande tillfälligt stöd med avseende av kriget i Ukraina. 

Den höga inflationen ökar kommunens kostnader bland annat för el, drivmedel och livsmedel. 

Det är till stor nytta att kommunkoncernens elpris för i år är säkrat på låga nivåer till >95%, 

för den osäkrade delen räknas den negativa budgetavvikelsen för kommunen bli ca 600 tkr. 
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7 Förenklad förvaltningsberättelse  

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 

Verksamhetsmål 

 

Boende och livskvalitet  

Minskad arbetslöshet 

Den totala arbetslösheten 

ska minska till 13,0 % 

Arbetslösheten är för hög i Lessebo kommun. En lägre arbetslöshet får  

positiva effekter för individen och dess familj i form av egen försörjning  

och ökad självkänsla. Fler i arbetskraften med egna inkomster bidrar  

också positivt till skatteintäkter för Lessebo kommun och minskar 

utgifter för ekonomiskt bistånd. Målet är satt utifrån att det finns 

förutsättningar att genomföra arbetsmarknadsinsatser från 

kommunens sida och att konjunkturläget håller i sig.   

Mäts genom Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik.  

Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Statistiken för augusti 

visar på en arbetslöshet på 11,0 

procent.  

Prognos: Målet förväntas att uppnås såvida inte det totala läget på 

arbetsmarknaden väsentligt försämras ytterligare under årets sista 

månader. Flera planerade aktiviteter är igång däribland det ökade 

samarbetet mellan vuxenutbildning på Lessebo utbildningscenter, Individ- 

och familjeomsorgen (vuxenenheten) samt Arbetsmarknad och integration.  

Ökad upplevd trygghet 

Den upplevda tryggheten 

bland invånarna ska öka till 

index 1,98 

Den upplevda tryggheten i Lessebo kommun är för låg. Det finns en oro  

för att bli utsatt för inbrott och det finns platser som upplevs som 

otrygga. Antalet anmälda brott är samtidigt få. En tryggare befolkning är 

i sig positivt och bidrar också till en attraktivitet för Lessebo kommun 

som geografisk yta. Målet är satt utifrån att det gemensamma arbete 

som polis och kommunen genomför fortsätter.  

Polisens trygghetsmätning 

Utgångsläge: 2,16 (2020) 

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1 

Uppföljning: Trygghetsmätningen 

genomförs på hösten.  

Prognos: Oklart om målet kan uppfyllas. Resultatet i 2021 års mätning tyder 

på att det kan vara svårt att uppfylla målet. Det som kan tala för ett bättre 

resultat är att både polisen och Lessebo kommun under året satsar både på 

lagförande och brottsförebyggande åtgärder.  

Fler invånare 

Antalet invånare i 

kommunen ska öka till  

8 800 personer 

I Lessebo kommun utvecklingsstrategi slås fast att fler invånare behövs 

för att säkra en god välfärd och kommunal service för Lessebo 

kommuns  

invånare och företag. Målet är satt utifrån att planerade nya bostäder 

och marknadsföringsinsatser genomförs.  
Mäts genom invånarantal (SCB). 

Utgångsläge: 8 655  (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Invånarantalet den  

2 september var 8 516 invånare.   

Prognos: Målet förväntas ej att uppnås. Flertalet aktiviteter är igång enligt 

plan.  

 

 

30



8 Förenklad förvaltningsberättelse  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Andelen elever som går ut 

grundskolan och har 

behörighet till gymnasiet 

ska öka till 70 % 

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet och genomförd gymnasieskola  

är i en nyckel in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar av 

gymnasiebehörighet ökar chanserna för Lessebo kommuns unga. Målet 

är satt utifrån att utvecklingsarbetet i Lessebo kommuns skolor 

fortsätter samt att unga får chansen till en trygg uppväxtmiljö där man 

kan fokusera på skolarbetet.  Mäts genom Skolverkets statistik. 

Utgångsläge: 63,9 % (läsåret 2019/20) 

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 

Uppföljning: Mätetalet mäts under 

hösten efter läsårets slut.  

Prognos: Resultatet varierar över åren och en prognos är svår att ställa. I 

princip samtliga planerade aktiviteter är igång däribland implementering av 

Barnens bästa gäller.  

Tryggheten ska öka bland unga 

Andelen barn och unga som 

upplever en trygg miljö ska 

öka till 92 % 

Trygghet och en god hälsa ger möjligheter för en bra uppväxt. 

Tryggheten  

skapas både i hemmet, i skolan och på fritiden. Det krävs därför ett 

arbete med såväl situationen i hemmet utifrån sociala och ekonomiska 

aspekter samt fritidsaktiviteter och arbetet i skolan. Målet är satt utifrån 

att skolans arbete mot kränkningar samt arbete för aktiv fritid kan 

fortsätta.  

Mäts genom skolans mätningar. 

Utgångsläge: 86 % (2020) 

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy 

Uppföljning: Mätning genomförs på 

hösten.  

Prognos: Resultatet varierar över åren och en prognos är svår att ställa. 

Något som kan påverka resultatet är det förebyggande arbete kring brott 

som påbörjats tillsammans med polisen.  

Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

Andelen elever som väljer 

Lessebo kommuns 

grundskolor ska öka till 95 

% 

Oavsett vilka skolor Lessebo kommuns elever väljer ska de ha en hög 

och  

bra kvalitet. Ju fler som väljer kommunens egna skolor desto större 

andel  

av budgeten går att satsa på dessa skolor. Målet är satt utifrån att en 

idag redan hög andel väljer kommunens skolor och förutsätter 

samtidigt att utbudet av skolor i grannkommunerna inte förändras.  

Mäts genom egen mätning. 

Utgångsläge: 92,67 (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

Uppföljning: Statistiken för läsåret 

2022/23 visar att vid det var 91,67 vid 

höstterminens start.  

Prognos: Målets är mätt och prognosen är att det inte kommer uppnås till 

årsbokslutet. Åtgärder har genomförts i syfte att förbättra resultatet.  
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Demokrati och service  

Fler digitala tjänster 

Antalet E-tjänster ska öka i  

Lessebo kommun 

Tillgången till snabbt internet är stor i Lessebo kommun med 98 

procents  

täckningsgrad till hushållen. Nästa steg är att erbjuda fler digitala 

tjänster som ska underlätta för invånare och företag med sina ärenden 

hos Lessebo kommun. Målet om antalet E-tjänster får representera 

denna utveckling av digitala tjänster och varje verksamhet. Målet är satt 

utifrån att varje verksamhet arbetar vidare med kommunens 

digitaliseringsstrategi där fler digitala tjänster tas fram.  

Mäts genom egen mätning 

Utgångsläge: 0 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: En räkning gjord den 13 

september visar på 80 e-tjänster 

riktade mot invånare och företag där 

den som skickar in kan sköta hela 

processen digitalt.  

Prognos: Målet redan uppfyllt och förväntas också vara det vid årets slut. 

Alla verksamheter arbetar med målet. E-tjänster finns nu inom alla 

förvaltningar.  

Bättre service till invånare och företag 

Nivån på upplevd service 

bland invånare och företag 

ska uppgå till 70 procent 

Service till invånare och företag behöver hela tiden utvecklas. En snabb  

och korrekt handläggning av ärenden och ett positivt bemötande har ett  

egenvärde som gör Lessebo kommun till en mer attraktiv plats att bo på  

samt driva företag i. Målet är satt utifrån ett önskat läge men det finns 

en  kring utgångsläget då mätetalet är nytt.  Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, frågan om 

upplevd service 

 Utgångsläge: Saknas 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Undersökningen från 

2021 visar att 73 procent upplevde en 

positiv service vid kontakt.  

Prognos: Målet är möjligt att uppnås. Det finns flera aktiviteter planerade 

och en del av dem har påbörjats eller är genomförda.  

Attraktiv arbetsgivare 

Attraktiviteten för 

kommunen som 

arbetsgivare ska vara minst 

index 79 

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har nöjda medarbetare 

och dit folk vill söka sig, har Lessebo kommun bättre möjligheter att 

utföra uppdraget gentemot invånare och företag. Målet är satt utifrån 

att Lessebo kommun minst ska uppnå medeltalet för kommuner. 

Mätetalet är  nytt och inte tidigare mätt i Lessebo kommun.  
Mäts genom egen mätning som 

redovisas i Kolada.  

Utgångsläge: Saknas 

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8 

Uppföljning: 78 (hösten 2021) Prognos: Målet är möjligt att uppnås. Det finns flera aktiviteter för att 

utveckla arbetsgivarskapet och flera av dem handlar om förbättrat 

ledarskap.  
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Finansiella mål 

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

omfattning. 

Mål Uppfyllt? Kommentar     

Resultat efter 

finansnetto > 12,2 mkr 

Nej Resultatet är 11,4 mkr per den 31 augusti och 

årsprognosen är ett resultat efter finansnetto 

på 0,6 mkr. De orealiserade förlusterna i 

kapitalförvaltningen är en väsentlig orsak till att 

målet inte uppnås.  

      
      

Mål Uppfyllt? Kommentar     

Soliditet, skatte-

finansierad verksamhet 

högre än 48 % 

Ja Soliditeten för den skattefinansierade 

verksamheten exklusive vatten/avlopp är 51% 

per sista augusti.  

Mål Uppfyllt? Kommentar     

Soliditet total högre än 

38 % 

Ja  Soliditeten för kommuntotal var 42% vid 

årsskiftet 2021/2022 och den har ökat till 44% 

och målet är uppnått. 

      
 

Avstämning avkastningskrav i ägardirektiv för de kommunala helägda bolagen 

Lessebo kommun utövar sin formella ägarstyrning genom bolagsordningar och ägar-

anvisningar som fastställs i kommunfullmäktige. För majoritetsägda AB Kosta Köpmanshus 

saknas ägaranvisningar i dagsläget. 

Koncernbolag Mål Utfall 22–08 Utfall 2021 

AB Lessebohus Soliditetskrav på minst 10% 5,5% 5,0% 

  Avkastning på lägst 3% av sysselsatt kapital 1,6% -0,4% 

AB Lessebo Fastigheter Soliditetskrav på minst 10% 4,6% 4,2% 

  Avkastning på lägst 2% av sysselsatt kapital 1,8% 2,2% 

AB Kyrkebyn 3 Soliditetskrav på minst 10% 42,1% 37,4% 

  Avkastning på lägst 2% av sysselsatt kapital 9,3% 1,1% 

Lessebo Fjärrvärme AB Soliditetskrav på minst 5% 7,2% 8,5% 

  Avkastning på lägst 3,5% av sysselsatt kapital 0,8% 3,8% 

 

Den samlade bilden är att kommunen och koncernen har en god ekonomisk hushållning.   
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Balanskravsresultat 
 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för att skapa förutsättningar för en stabil långsiktig 

finansiell utveckling. Det övergripande syftet med att ställa krav på budgetbalans är att de 

löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna 

ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. 

Kommunen har inget historiskt balanskravsunderskott att återställa. 

I en balanskravsutredning ska det framgå vilka justeringar av årets resultat som gjorts för att 

räkna fram balanskravsresultatet och exempel på en justering som görs är att man eliminerar 

bort orealiserade förluster eller vinster i värdepapper. 

 

      
  

 

 Balanskravsutredning     2022–08 

Prognos 

2022 2021 

Årets resultat enl. resultaträkningen   11,4 0,6 39,8 

Reducering av samtliga realisationsvinster   -5,9 -5,9 -27,4 

Justering för realisationsförluster   3,2 3,2 0,0 

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 25,9 24,5 0,0 

Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper 0,0 0,0 -1,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar   34,5 22,4 10,9 

       

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

Årets balanskravsresultat     34,5 22,4 10,9 

 

Årsprognosen är ett balanskravsresultat på 22,4 mkr och att det således inte finns något 

underskott att återställa framöver. 
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12   

Väsentliga personalförhållanden 
 

I tabellen nedan beskrivs sjukfrånvaron för perioden 2022-01-01 – 2022-07-31 eftersom 

augustis siffror inte finns tillgängliga förrän i slutet av september. 

 

  Jan-juli 2022 Jan-juli 2021 Jan-juli 2020 

Förvaltningar i Lessebo Sjuktim % Sjuktim % Sjuktim % 

Kommunledningsförvaltning 5,27 4,91 4,37 

Samhällsbyggandsförvaltning 5,38 4,83 5,02 

Barn- och Utbildningsförvaltning 7,73 6,70 6,89 

Socialförvaltning 8,56 7,08 7,64 

Summa 7,44 6,37 6,64 

 

Vid årets början, januari månad, låg sjukfrånvaron i kommunen på totalt 11,50%, största 

orsaken till sjukfrånvaron var covid-19. Sjukfrånvaron har sedan successivt sjunkit men 

ligger högre än tidigare år på samtliga förvaltningar motsvarande period. 
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Förväntad utveckling 
 

Helårsprognos 

Kommunens helårsbudget är på 12,2 mkr och prognosen för helåret pekar mot ett resultat på 

0,6 mkr. En förklaring till att prognosen är lägre än budget är den negativa utvecklingen av 

kapitalförvaltningen hittills i år. Helårsprognosen för kapitalförvaltningen pekar mot ett 

underskott på 24,5 mkr jämfört med budget och detta vägs endast till viss del upp av att 

skatterna beräknas ge en positiv avvikelse med 9,3 mkr. 

Helårsprognosen för förvaltningarna visar att Socialförvaltningen kommer att ha högre 

kostnader än budgeterat på helår, prognosen är 213,3 mkr att jämföra med budget 201,5 mkr 

vilket är en skillnad på 11,9 mkr. De negativa avvikelserna ligger inom äldreomsorgen med 5,4 

mkr, individ och familjeomsorgen med 4,6 mkr och omsorg om personer med 

funktionsnedsättning med 2,5 mkr. 

Kommunstyrelsens prognos är ett utfall på 3,7 mkr bättre än budget. Den största positiva 

avvikelsen står kommunledningskontoret för med 3,2 mkr mycket beroende att IT har lägre 

personalkostnader och högre interna intäkter än budgeterat. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas ligga 0,1 mkr bättre än budget vid årets slut. 

Prognosen för barn och utbildningsförvaltningen visar ett överskott mot budget på 6,2 mkr.  

Av de kommunala bolagen visar Kyrkebyn en positiv årsprognos i jämförelse med budget. 

Lessebohus har en prognos i paritet med budget, 0,9 mkr i jämförelse med budget på 1,0 mkr. 

Lessebo Fjärrvärme har en större negativ avvikelse efter åtta månader och också en prognos 

som ligger långt under budget, årsprognosen är på -0,8 mkr att jämföra mot årsbudget 3,0 mkr 

vilket beror på större reparationer och underhåll av pannorna än budgeterat och högre 

bränslekostnader. Kosta Köpmanshus ligger 0,1 mkr sämre än budget efter åtta månader och 

helårsprognosen ligger på 1,4 mkr att jämföra med budget på 2,2 mkr. 

Investeringar 

Kommunens investeringsbudget är på 85,0 mkr och helårsprognosen ligger på 50,7 mkr. Det 

finns flera orsaker till att investeringsprognosen ligger 34,3 mkr lägre än årsbudgeten, en av 

dem är att ombyggnationen av Skruvs vattenverk blivit fördröjd i och med att anbud ej 

inkommit på samtliga delar och upphandlingen måste göras om. Helårsprognosen för Skruvs 

vattenverk ligger 12 mkr under budget och totalt ligger prognostiserad avvikelse för 

investeringar i vatten och avlopp på 16,2 mkr. Fastigheter har en årsprognos som understiger 

budget med 13,2 mkr och gata, parks prognos är 3,1 mkr lägre än budgeterat. 

Investeringsprognosen för de kommunala bolagen är 4,3 mkr. 

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

Kommande år 

Den höga inflationen har gjort att prisbasbeloppet ökar markant 2023 jämfört med den 

prognos Skandia hade i våras och det får till följd att pensionskostnaderna kommer att bli 

högre 2023 och även 2024 jämfört med den nu beslutade budgeten för nästa år. Skandias 

prognos den 31 augusti är att pensionskostnaderna blir 5,3 mkr högre 2023 än deras prognos 

i våras som beslutad budget baseras på. Även elpriserna och ränteläget är högre än när 

budgetmaterialet togs fram för fastställande i juni och alla dessa poster kommer att påverka 

den reviderade budgeten och flerårsplanen som arbetas fram i höst.   
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14 Ekonomisk redovisning  

Ekonomisk redovisning 

Finansiella rapporter 
Resultaträkning (mkr) 

    Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Mkr Not 2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

Verksamhetens intäkter 2 92,4 70,7 21,7 165,8 105,9 59,9 

Verksamhetens kostnader 3, 29 -463,9 -445,9 -18,0 -745,1 -681,8 -63,3 

Avskrivningar 10-11 -20,5 -22,1 1,6 -31,7 -33,4 1,7 

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

Förfogande medel  0,0 -2,4 2,4 -0,5 -2,2 1,7 

Verksamhetens nettokostnad   -391,9 -399,6 7,7 -611,5 -611,5 0,0 

         
Skatteintäkter 5 245,6 237,7 7,9 366,8 356,5 10,3 

Generella statsbidrag och utjämning 6 180,5 179,6 0,8 267,5 265,4 2,0 

Finansiella intäkter 7 8,9 4,2 4,7 16,2 6,4 9,8 

Finansiella kostnader 8 -31,7 -3,1 -28,6 -38,4 -4,6 -33,8 

Summa skatteintäkter och 

finansnetto 403,3 418,5 -15,2 612,1 623,7 -11,6 

         
Resultat före extraordinära poster 11,4 18,9 -7,5 0,6 12,2 -11,6 

         
Extraordinära poster 10-12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

         
Årets resultat   11,4 18,9 -7,5 0,6 12,2 -11,6 

 

RESULTATRÄKNING KOMMUN OCH KONCERN (mkr)    

    Not Kommun Koncern 

Mkr     2022–08 2021–08 2022–08 2021–08 

Verksamhetens intäkter  2, 29 92,4 102,8 143,8 133,2 

Verksamhetens kostnader  3, 29 -463,9 -458,5 -498,6 -464,0 

Avskrivningar  10-11 -20,5 -17,8 -30,8 -29,9 

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

Verksamhetens nettokostnad     -391,9 -373,4 -385,6 -360,6 

         

Skatteintäkter  5 245,6 236,1 245,6 230,2 

Generella statsbidrag och utjämning  6 180,5 165,1 180,5 176,0 

Finansiella intäkter  7 8,9 20,3 7,9 3,3 

Finansiella kostnader  8 -31,7 -2,4 -35,4 -7,7 

Summa skatteintäkter och finansnetto   403,3 419,0 398,5 401,8 

         

Resultat före extraordinära poster   11,4 45,5 13,0 41,1 

         

Extraordinära poster  8,10-11 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

         

Årets resultat     11,4 45,5 12,9 41,1 
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Balansräkning (mkr) 

 

 

  

Mkr Not 2022-08 2021 2022-08 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 446,9 453,9 822,5 837,2

Maskiner och inventarier 11 31,4 32,2 144,7 148,6

Pågående nyanläggningar 12 39,8 24,6 44,0 26,1

Finansiella anläggningstillgångar 13-15 92,2 92,4 42,2 42,5

Summa anläggningstillgångar 610,2 603,1 1 053,5 1 054,5

Omsättningstillgångar

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

Kortfristiga fordringar 17 60,7 55,8 65,8 65,5

Kortfristiga placeringar 18 134,3 156,2 134,3 156,2

Kassa och bank 19 50,8 39,2 54,6 43,3

Summa omsättningstillgångar 245,8 251,3 255,0 265,3

Summa tillgångar 856,1 854,4 1 308,4 1 319,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER

Eget kapital 20,26

Årets resultat 11,4 39,8 12,9 37,2

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

Övrigt eget kapital 342,5 302,8 355,2 320,5

Summa eget kapital 372,9 361,5 387,1 376,6

Avsättningar 21-22 18,7 19,6 21,2 22,1

Skulder

Långfristiga skulder 23 342,5 319,4 787,3 774,1

Kortfristiga skulder 24 121,9 153,8 112,8 146,9

Summa skulder 464,4 473,2 900,1 921,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 856,1 854,4 1 308,4 1 319,8

Ställda panter och ansvarsförbindelser 25 529,8 542,0 130,8 133,0

Kommun Koncern
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Kassaflödesanalys (mkr) 
 

    Kommun Koncern 

Mkr Not 2022–08 2021 2022–08 2021 

Den löpande verksamheten        

Årets resultat 20,26 11,4 39,7 13,0 37,2 

Justering för av- och nedskrivningar 10,11 20,5 27,7 31,3 49,3 

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

Justering för ianspråktagna avsättningar 21-22 -0,9 -1,0 -0,9 -1,0 

Justering för realisationsresultat  0,0 0,3 0,0 0,3 

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

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekap. 31,0 66,7 43,5 85,8 

        

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 -4,9 -12,4 -0,4 -23,2 

Ökning/minskning förråd, varulager, exploateringstillgång 16 0,1 0,1 0,1 -0,1 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 24 -29,9 -18,0 -34,7 7,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -3,7 36,4 8,4 70,3 

        

Investeringsverksamheten        

Investering i materiella anläggningstillgångar 10-12 -27,9 -62,9 -30,6 -68,8 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10-11 0,0 1,1 0,0 1,1 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 10-11 0,0 0,7 0,0 0,7 

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

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,1 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -27,8 -61,0 -30,5 -66,8 

        

Finansieringsverksamheten        

Nyupptagna lån 23 20,0 30,0 20,0 30,0 

Ökning av övriga långfristiga skulder 23 3,1 15,5 3,1 7,3 

Amortering av skulder 23 -2,0 -3,0 -11,9 -10,3 

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

Ökning av kapitalförvaltning  0,0 0,0 0,0 0,0 

Eliminering ökning av kapitalförvaltning, inkl. värdereglering 18 0,0 -22,3 0,0 -20,1 

Eliminering av minskning av kapitalförvaltning 18 21,9 0,0 22,0 0,0 

Ökning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0 -12,3 

Minskning av långfristiga fordringar 15 0,2 0,3 0,2 2,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   43,2 20,6 33,4 -3,3 

        

Årets Kassaflöde  11,6 -3,9 11,3 0,1 

        

Likvida medel vid årets början  39,2 43,1 43,3 43,2 

Likvida medel vid årets slut   50,8 39,2 54,6 43,3 

 

39



17 Ekonomisk redovisning  

Noter 
  

Not 1   Redovisningsprinciper             

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR).  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

tagits upp till anskaffningsvärde, där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter 

har skett enligt god redovisningssed. Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde. 

I enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen innehåller 

årsredovisningen sammanställda räkenskaper för samtliga kommunala verksamheter. Såväl 

kommunen som hel- och delägda bolag inkluderas i räkenskaperna. De ingående bolagen 

framgår av organisationsschemat i förvaltningsberättelsen. Redovisningen sker enligt 

förvärvsmetoden, vilket innebär att eget kapital endast ingår med det kapital som tjänats in 

efter förvärvstillfället. Proportionerlig konsolidering innebär att kommunens ägarandel av 

koncernföretagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ingår i de sammanställda 

räkenskaperna. 

Lånekostnader har redovisats enligt huvudmetoden. Detta innebär att kostnaden belastar 

resultatet den period den avser. 

Följande kommentarer noteras med hänsyn till nedanstående rekommendationer. 

Materiella anläggningstillgångar (RKR R.4): Mark som innehas för en för tillfället obestämd 

användning är en förvaltningsfastighet, d.v.s. anläggningstillgång och är bokförd som 

markreserv. Vid förekommande exploatering av fastigheter sker omklassificering av utgifter/ 

kostnader för anläggandet av gator, grönområden, belysning mm. som matchar 

försäljningsintäkter. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 

nyttjandeperiod. Vägledning finns i RKR:s förslag till avskrivningstider. Viss omprövning görs 

löpande. Följande avskrivningstider används. Mark, byggnader och tekniska anläggningar:  

5, 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 60, 100 år. Maskiner och inventarier: 3, 5, 10, 20 år.  

Lägsta beloppsgräns för aktivering är ett ½ basbelopp. Den ekonomiska livslängden ska 

överstiga tre år. Beräkning av planenlig avskrivning påbörjas efter projektavslut jämte i 

förekommande fall upprättad slutredovisning. Lessebo kommun tillämpar 

komponentavskrivningar from redovisningsåret 2015 för fastigheter och övriga anläggningar. 

Siffrorna i noterna presenteras i miljontals kronor, mkr, om inget annat anges.  
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      Kommun Koncern 

Not 2 Verksamhetens intäkter     2022–08 2021–08 2022–08 2021–08 

Försäljningsmedel   3,2 3,7 2,7 3,1 

Taxor och avgifter   29,5 28,1 24,8 58,6 

Hyror och arrenden   6,3 6,4 61,1 55,6 

Bidrag   49,1 58,6 47,9 8,2 

Försäljning av verksamhet   3,5 3,7 6,5 23,6 

Försäljning av exploateringsfastigheter   0,8 2,4 0,8 2,4 

Summa verksamhetens intäkter     92,4 102,8 143,8 151,6 

 
 

      Kommun Koncern 

Not 3 Verksamhetens kostnader     2022–08 2021–08 2022–08 2021–08 

Bidrag och transfereringar   10,8 10,5 10,2 10,0 

Köp av verksamhet   73,6 71,2 72,3 80,2 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter*   285,9 284,0 281,7 274,5 

Pensionskostnader   19,6 22,1 18,6 21,0 

Hyror, fastighetsservice & entreprenader   7,9 8,5 36,6 35,3 

Övriga material och tjänster   66,1 62,2 79,3 68,6 

Summa verksamhetens kostnader     463,9 458,5 498,6 489,5 

 

 

      Kommun Koncern 

Not 4 Jämförelsestörande poster     2022–08 2021–08 2022–08 2021–08 

Intäkter         

Återvunnen tidigare nedskrivning LFAB   0,0 0,0 0,0 0,0 

Jämförelsestörande intäkt, återvunnen moms   0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa jämförelsestörande intäkter      0,0 0,0 0,0 0,0 

         

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

 

 

      Kommun Koncern 

Not 5 Skatteintäkter     2022–08 2021–08 2022–08 2021–08 

Egna skatteintäkter   236,5 248,1 236,5 248,1 

Slutavräkning/Delavräkning tidigare år   3,1 -12,0 3,1 -12,0 

Delavräkning innevarande år   6,0  6,0  

Summa     245,6 236,1 245,6 236,1 
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      Kommun Koncern 

Not 6 Generella statsbidrag & utjämning   2022–08 2021–08 2022–08 2021–08 

Inkomstutjämning   106,5 97,8 106,5 97,8 

Kostnadsutjämning   38,5 42,2 38,5 42,2 

Fastighetsavgift   12,1 11,8 12,1 11,8 

Tillfälligt konjunkturstöd   0,0 0,0 0,0 0,0 

Tillfälligt bidrag, mottag flykting   4,7 4,3 4,7 4,3 

LSS-utjämning   -4,7 -8,2 -4,7 -8,2 

Strukturbidrag & övriga bidrag från staten   23,3 17,1 23,3 17,1 

Summa     180,5 165,1 180,5 165,1 

 

 

      Kommun Koncern 

Not 7 Finansiella intäkter     2022–08 2021–08 2022–08 2021–08 

Ränteintäkter   0,6 0,3 0,8 0,3 

Kapitalförvaltning   5,1 18,9 5,1 19,1 

Övriga finansiella intäkter   3,2 1,0 1,9 -0,1 

Summa     8,9 20,3 7,9 19,3 

 

 

      Kommun Koncern 

Not 8 Finansiella kostnader     2022–08 2021–08 2022–08 2021–08 

Ränta på pensionsskuld   0,1 0,0 2,2 0,0 

Räntor på anläggningslån   2,2 2,0 3,8 5,3 

Kapitalförvaltning   29,0 0,0 29,0 0,0 

Övriga räntekostnader   0,3 0,4 0,3 0,4 

Summa     31,7 2,4 35,4 5,7 

 

 

      Kommun Koncern 

Not 9 Skatt     2022–08 2021–08 2022–08 2021–08 

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

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

Summa     0,0 0,0 0,0 0,0 
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      Kommun Koncern 

Not 10 Mark, byggnader o tekniska anl.     2022–08 2021 2022–08 2021 

Ing. anskaffningsvärde   776,5 681,0 1343,8 1216,2 

Årets investering   1,4 35,8 1,6 41,1 

Årets investeringsbidrag   0,0 -0,7 0,0 -0,7 

Årets omklassificeringar   7,2 62,0 7,2 90,0 

Årets försäljning/utrangeringar   0,0 -1,7 0,0 -1,7 

Utgående anskaffningsvärde   785,1 776,5 1352,6 1344,9 

Ing ack. avskrivningar   -313,4 -293,3 -466,7 -435,5 

Årets försäljning/utrangeringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets avskrivningar   -15,7 -20,1 -23,0 -31,2 

Utgående ack. avskrivningar   -329,1 -313,4 -489,7 -466,7 

Ingående nedskrivningar   -9,2 -6,0 -40,4 -33,8 

Årets nedskrivning   0,0 -3,2 0,0 -7,2 

Utgående ack nedskrivningar   -9,2 -9,2 -40,4 -41,0 

Bokfört värde UB     446,9 453,9 822,5 837,2 

 

 

      Kommun Koncern 

Not 11 Maskiner och inventarier      2022–08 2021 2022–08 2021 

Ing. anskaffningsvärde   55,4 44,7 287,4 275,9 

Årets investering   0,6 3,5 1,1 4,4 

Årets investeringsbidrag   0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets omklassificeringar   3,4 8,2 3,5 8,1 

Årets försäljning/utrangering   -0,1 -0,9 -0,1 -0,9 

Utgående anskaffningsvärde   59,4 55,4 291,8 287,4 

Ing. ack. Avskrivningar   -23,2 -17,1 -138,8 -127,4 

Årets försäljning/utrangering   0,1 1,5 0,1 1,5 

Årets nedskrivning   0,0 -0,6 0,0 -0,6 

Årets avskrivningar   -4,8 -7,0 -8,4 -12,3 

Utgående ack. avskrivningar   -28,0 -23,2 -147,1 -138,8 

Bokfört värde UB     31,4 32,2 144,7 148,6 

 

 

      Kommun Koncern 

Not 12 Pågående nyanläggningar      2022–08 2021 2022–08 2021 

Ing. anskaffningsvärde   24,6 68,8 26,7 98,1 

Årets investering   25,6 23,1 27,8 23,4 

Omklassificeringar   -10,4 -67,3 -10,5 -95,4 

Bokfört värde UB     39,8 24,6 44,0 26,1 
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      Kommun Koncern 

Not 13 Aktier i dotterbolag     2022–08 2021 2022–08 2021 

Aktier         

AB Lessebo Fastigheter 2 000 100 2,0 2,0 0,0 0,0 

AB Lessebohus * 3 000 100 14,8 14,8 0,0 0,0 

Lessebo Fjärrvärme AB ** 3 000 1 000 3,0 3,0 0,0 0,0 

Kosta Köpmanshus AB 30 600 1 000 30,6 30,6 0,0 0,0 

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

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

** varav 64 641 tkr i villkorat aktieägartillskott, nyttjat      
 

 

      Kommun Koncern 

Not 14 Aktier och andelar     2022–08 2021 2022–08 2021 

Aktier         

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

AB Glasriket 1000 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

Inera 5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Andelar        

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

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

Kreditgarantiföreningen Kronoberg  100 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrigt   0,0 0,0 0,2 0,2 

Bostadsrätter/ HSB   0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa     19,3 19,3 19,5 19,6 

 

 

      Kommun Koncern 

Not 15 Långfristiga fordringar     2022–08 2021 2022–08 2021 

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

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

Kommuninvest   9,1 9,0 9,1 9,0 

Allhallen Hovmantorp   1,6 1,8 1,6 1,8 

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

Summa     22,5 22,7 22,8 22,9 
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      Kommun Koncern 

Not 16 Förråd och exploateringstillgångar   2022–08 2021 2022–08 2021 

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

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

Nybyggnadskarta   0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

 

      Kommun Koncern 

Not 17 Kortfristiga fordringar     2022–08 2021 2022–08 2021 

Kundfordringar   4,7 7,1 8,3 14,1 

Upplupna skatteintäkter   18,9 9,9 18,9 9,9 

Fordringar hos staten   1,9 2,9 2,5 3,3 

Mervärdeskattefordran   5,1 4,5 5,2 4,7 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   27,0 27,4 26,8 29,3 

Övriga kortfristiga fordringar   3,0 3,9 4,1 4,2 

Summa     60,7 55,8 65,8 65,5 

 

 

      Kommun Koncern 

Not 18 Kortfristiga placeringar     2022–08 2021 2022–08 2021 

Ingående värde Pensionsförvaltning    152,4 130,2 152,4 132,3 

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

Värdereglering till verkligt värde   -26,5 0,8 -26,5 0,8 

Tillgångsökningar under året   4,6 21,5 6,8 21,5 

Försäljning   0,0 0,0 -2,2 -2,2 

Summa     134,3 156,2 134,3 156,2 

 

 

      Kommun Koncern 

Not 19 Kassa och bank     2022–08 2021 2022–08 2021 

Kassa, postgiro, bank   0,0 0,0 3,8 4,1 

Koncernkonto         

Lessebo kommun   21,6 4,9 21,6 4,9 

AB Kyrkbyn 3   1,3 1,0 1,3 1,0 

Lessebo Fjärrvärme AB   2,3 8,2 2,3 8,2 

AB Lessebohus   21,2 20,5 21,2 20,5 

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

Summa     50,8 39,2 54,6 43,3 
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      Kommun Koncern 

Not 20 Eget kapital     2022–08 2021 2022–08 2021 

Ingående eget kapital   361,5 321,8 376,6 338,0 

Årets resultat   11,4 39,8 12,9 37,2 

Varav resultat affärsdrivande vht   0,6 3,0 0,6 3,0 

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

Övrigt eget kapital    342,6 302,9 355,2 320,6 

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

Varav Byte av redovisningsprincip värdereglering IB VA  0,0 0,0 0,0 0,0 

Varav eget kapital affärsdrivande vht   3,5 0,4 3,5 0,4 

Summa     372,9 361,5 387,1 376,6 

 

          

Tabell avsättning RUR     2020 2021 

Skatter och utjämning   592,7 215,1 

Soliditet inkl pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelse  23% 26% 

1% av skatter och utjämning   5,9 2,2 

2% av skatter och utjämning     

Årets resultat   20,8 -12,9 

Reavinst   -3,0 -4,1 

Resultat efter balanskravsjusteringar   11,4 2,4 

Avsättning till RUR   1,5 0,0 

Summa 2010–2019 = IB 2020     19,0 19,0 
    

Möjlighet till avsättning till RUR är framräknat på 1% av skatter och utjämning eftersom  

kommunen har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

 

      Kommun Koncern 

Not 21 Avsättningar till pensioner     2022–08 2021 2022–08 2021 

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

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

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

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

Ingående avsättning   5,6 5,8 5,6 5,8 

Förändring avsättning pensioner exkl. ÖK-

SAP   0,0 -0,2 0,0 -0,2 

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

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

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

Utgående värde     5,5 5,6 5,5 5,6 

ÖK-SAF = Överenskommen särskild ålderspension 
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Upplysningar om pensionsförpliktelse med   Ansvars- Avsättn BR Totalt 

tillämpning av (RIPS07) RKR17  förbindelse   

Ingående avsättning  132,3 5,6 137,9 

Pensionsutbetalningar  -5,1 -0,2  

Nyintjänad pension  0,0 0,0  

Ränte- och basbeloppsuppräkning  2,6 0,1  

Aktualisering/övrig post  0,2 0,0  

Utgående avsättning  130,1 5,5 135,6 

     

Utredningsgrad    1,0 

 

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

KPA/Skandia 

Kommun Koncern 

2022–08 2021 2022–08 2021 

14,5 23,7 14,8 23,7 

 

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

(Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda). Kommunen har för närvarande  

1,5 person med intjänad rätt till visstids- och ålderspension. 

Värdet av överskottsmedel i försäkringen är 7,3 mkr. 

      Kommun Koncern 

Not 22 Andra avsättningar     2022–08 2021 2022–08 2021 

Återställning av avfallstipp   3,6 4,5 3,6 4,5 

Övriga avsättningar   9,6 9,6 12,1 12,1 

Summa     13,2 14,1 15,7 16,5 

         

Ingående andra avsättningar   14,1 14,8 16,5 17,0 

Förändr/omklassificering återställning av avfallstipp  -0,8 0,2 -0,8 0,2 

Förändr/omklassificering övriga avsättningar   0,0 -0,9 0,0 -0,6 

Utgående värde     13,2 14,1 15,7 16,5 
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      Kommun Koncern 

Not 23 Långfristiga skulder     2022–08 2021 2022–08 2021 

Lån bank, finansinstitut   300,4 282,4 786,3 780,8 

Långfristig skuld LFAB   37,4 37,4 0,0 -2,5 

Amortering nästa år   -1,0 -3,0 -4,9 -6,9 

Skuld investeringsbidrag   1,3 0,9 1,3 0,9 

Skuld anslutningsavgifter   4,5 1,8 4,6 1,8 

Summa     342,5 319,4 787,3 774,1 

 

      Kommun Koncern 

Not 24 Kortfristiga skulder     2022–08 2021 2022–08 2021 

Leverantörsskulder   15,7 34,7 20,1 46,1 

Anställdas skatter   7,2 6,6 7,4 6,9 

Arbetsgivaravgifter & löneskatt   14,0 17,6 14,6 18,9 

Upplupen semester- och komplöner   10,0 18,4 10,5 19,0 

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter   13,3 6,8 24,2 14,4 

Förutbetalade skatteintäkter   0,0 4,8 0,0 4,8 

Amorteringar, låneskuld   1,0 3,0 4,9 6,9 

Mervärdesskatt, särskild varuskatt   0,5 1,3 0,5 2,7 

Koncernskuld/koncernkonto   29,2 34,3 0,0 0,0 

Övriga kortfristiga skulder   31,0 26,2 30,6 27,2 

Summa     121,9 153,8 112,8 146,9 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Kommuninvest ekonomisk förening. 

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

kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mkr och 

totala tillgångar till 518 680 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 736,6 mkr och andelen 

av de totala tillgångarna uppgick till 749,3 mkr. 

 

Not 25 Panter och ansvarsförb. 2022-08 2021 2022-08 2021

Borgen egna företag 399,0 409,0 0,0 0,0

Övriga åtaganden 0,7 0,7 0,7 0,7

Pensionsförpliktelse 104,7 106,5 104,7 106,5

Pensionsförpliktelse, löneskatt 25,4 25,8 25,4 25,8

Summa 529,8 542,0 130,8 133,0

Kommun Koncern
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   Koncern 

Lån hos Kommuninvest     2022–08 2021 

- Kommunen    300,4 282,4 

- Räddningstjänsten   3,4 3,3 

- AB Lessebohus   222,3 222,3 

- AB Lessebo Fastigheter    21,4 21,4 

- Lessebo Fjärrvärme AB   152,0 162,0 

Summa     699,4 691,4 

 

      Kommun Prognos Bokslut 

Not 26  Balanskravsutredning     2022–08 2022 2021 

Årets resultat enl. resultaträkningen   11,4 0,6 39,8 

Reducering av samtliga realisationsvinster   -5,9 -5,9 -27,4 

Justering för realisationsförluster   3,2 3,2 0,0 

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 25,9 24,5 0,0 

Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper 0,0 0,0 -1,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar   34,5 22,4 10,9 

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

Årets balanskravsresultat     34,5 22,4 10,9 

 

Not 27 Operationell leasing, fordon     Kommun Koncern 

      2022–08 2021 2022–08 2021 

Prognos leasingavgifter         

inom ett år   0,1 0,3 0,3 0,3 

senare än ett år men inom fem år   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Not 28 Övr upplysning revisonskostnader   Kommun Koncern 

Tkr     2022–08 2021 2022–08 2021 

Sakkunnigt biträde   110,0 134,0 287,7 334,9 

Förtroendevalda revisorer   77,1 146,5 77,1 146,5 

Total kostnad för räkenskapsrevision   187,1 280,5 364,8 481,4 

Sakkunnigt biträde   95,0 320,0 95,0 425,2 

Förtroendevalda revisorer   179,8 341,8 179,8 341,8 

Total kostnad för övrig revision   274,8 661,8 274,8 767,0 

Total kostnad för revision    461,9 942,3 639,6 1248,4 

 

Not 29 Säsongsvariationer      

       

Semesteruttaget är störst under sommaren vilket orsakar säsongsvariationer i semester-

löneskulden under året. Kommunen och koncernens kostnader innehåller säsongsvariationer 

för uppvärmning och snöröjning där kostnaderna är högre på vintern. Därtill har Lessebo 

Fjärrvärme mer värmeförsäljning och högre bränslekostnader under vinterperioden jämfört 

med sommaren vilket finns med i koncernens siffror.  
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Driftredovisning 
 

Styrelse/nämnd Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

Kommunstyrelse -44,9 -50,2 5,3 -71,4 -75,0 3,6 

Samhällsbyggnadsnämnd -17,6 -16,3 -1,3 -24,7 -24,9 0,2 

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

Barn- och utbildningsnämnd -190,3 -196,9 6,6 -289,9 -296,1 6,2 

Socialnämnd -144,4 -136,5 -7,9 -213,3 -201,5 -11,9 

Finansförvaltning 408,7 419,0 -10,3 600,1 609,9 -9,8 

Totalt 11,4 18,9 -7,5 0,6 12,2 -11,6 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens helårsprognos visar ett överskott med 3,6 mkr. Störst positiv avvikelse har 

kommunledningskontoret med 3,2 mkr. Värt att notera är att måltidsverksamheten beräknas 

hålla sin budget trots betydligt ökande livsmedelspriser eftersom man aktivt arbetar med att 

anpassa menyerna.  

Samhällsbyggnadsnämnd 

Totalt sett beräknas samhällsbyggnadsnämnden ligga 0,2 mkr bättre än budget vid årets slut, 

men det ser olika ut för de olika verksamheterna. Fastigheter beräknas ha ett underskott på 

0,5 mkr och det beror bland annat på högre elkostnader och ökade kostnader för källsortering. 

VA beräknas ha ett överskott på 0,7 mkr. 

Myndighetsnämnd 

Nämnden ligger i balans efter åtta månader och beräknas hålla sin budget på helår. 

Barn- och utbildningsnämnd 

Helårsprognosen visar ett överskott på 6,2 mkr. Det finns variationer inom förvaltningen där 

förskola, fritidshem, särskola, gymnasieskolan och vuxenutbildningen alla visar överskott 

medan grundskolans prognos är ett underskott med 4,1 mkr. 

Socialnämnd 

Helårsprognosen visar ett underskott på 11,9 mkr. Äldreomsorgens prognos ligger 5,4 mkr 

sämre än budget och det beror till största delen på högre personalkostnader än budgeterat. 

Individ och familjeomsorgens årsprognos visar 4,6 mkr sämre än budget beroende på höga 

placeringskostnader inom missbruk, externa placeringen på HVB och skyddat boende samt 

köpta konsulttjänster. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar en negativ 

prognos jämfört mot budget med 2,5 mkr på grund av höga personalkostnader som beror på 

ökning av ärenden inom korttidsverksamheten och personlig assistans LSS. Ledning och 

administration har en positiv prognos jämfört med budget. 

Finansförvaltning 

Finansförvaltningen beräknas få ett underskott jämfört med budget för helåret 2022 på   

9,8 mkr. Orsaken till det förväntade underskottet beror till största delen på att 

kapitalförvaltningen beräknas ge ett underskott på ca 24,5 mkr jämfört med budget. Detta vägs 

till viss del upp av att skatterna beräknas ge en positiv avvikelse med 9,3 mkr samt 

förfogandemedel som inte kommer att utnyttjas (1,7 mkr). Pensionskostnaderna beräknas bli 

lägre än budget eftersom prognosen från kommunens pensionsinstitut visar på ett lägre utfall 

än den tidigare prognos som budgeten baserades på. 
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Investeringsredovisning 

Kommunen   

 

Nämnd 2022 Projekt som sträcker sig över flera år 

mkr 

Årets 

budget 

Årets 

utfall 

Total 

proj.budget 

Utfall t o m 

år 2022–08 

Beräknad 

totalsumma Klart år 

Kommunstyrelse 7,1 2,9     

Samhällsbyggnadsnämnd 72,4 20,9     

Exploatering Djurhult 0,0 -0,2 6,3 5,816 4,6  

Exploatering Törnrosa 0,0 -0,8 5,0 4,6 3,4  

Exploatering Industri Ö Lessebo 0,8 0,1 1,0 0,3 1,3 2023 

Del av Hackan 2 0,1 0,2 25,3 25,2 25,2 2022 

Odengatan 8 A 1,9 0,5 2,0 0,6 6,0  

Exploatering Västra Hovmantorp 0,0 1,5 0,0 1,5 2,0 2022 

Överföringsledning Lbo-Hvtp 4,0 0,5 119,5 0,5 119,5 2027 

Läcksökningsutrustning 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 2022 

Råvattenbrun 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 2022 

Smarta vattenmätare 0,7 0,1 0,6 0,0 0,6 2022 

Ombyggnad Skruvs VV 12,8 0,8 25,0 3,0 25,0 2024 

Gatubelysning-LED 0,7 0,1 5,5 5,0 5,2 2022 

Exploatering S Hovmantorp 0,5 0,0 14,5 0,0 14,5 2026 

Serverrum K-hus 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 2022 

Nybyggnation förskola Hvtp 0,3 0,0 33,3 33,9 34,2 2022 

Hackebacke tillbyggnad 12,9 8,3 30,0 25,4 28,4 2022 

F.d. Folkets hus Lbo omb/ren 0,2 0,0 17,6 17,4 17,6 2023 

Nyängskolan ombyggnad 6,0 0,6 15,0 0,6 15,0 2023 

Bikupan förtätning skollokaler 3,0 0,0 10,0 0,0 10,0 2024 

Lustigkulla/Edabacken ny & omb 5,0 0,1 51,0 0,2 51,0 2026 

Brandstation Lessebo omb 0,0 6,0 5,0 9,5 11,2 2022/2023 

Övrigt 22,5 2,0     

Barn- och utbildningsnämnd 3,7 0,3     

Socialnämnden 1,7 0,6         

Totalt 85,0 24,6         

  

Kommunen har hittills i år investerat för 24,6 mkr. Budget för året är 85,0 mkr och 

prognosticerat utfall är 50,7 mkr. Avvikelsen beror till stora delar på försening av ombyggnad 

av vattenverket i Skruv och i olika skolfastigheter. 

Stora investeringsprojekt under året har varit tillbyggnad av Hackebackeskolan (8,3 mkr) och 

renovering av brandstationen i Lessebo (6 mkr). 

Bolagen 

Lessebohus har investerat 1,4 mkr i år och helårsprognosen är i stort sett samma belopp. 

Lessebo Fjärrvärme har investerat 0,9 mkr hittills i år och helårsprognosen är 2,1 mkr.  
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Särredovisning vatten och avlopp 

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Lessebo kommun är organiserad i förvaltningsform 

under Samhällsbyggnadsnämnden. Drift av allmän VA-anläggning ska särredovisas enligt 

särskild lagstiftning (Vattentjänstlagen §50). 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten visar ett överskott efter åtta månader och årsprognosen ligger på 741 tkr. 

Verksamheter visar ett överskott pga. högre intäkter av taxor, försäkringsersättning och bidrag 

för VA-plan. VA-intäkter har budgeterats lägre för att intäkter och kostnader skall vara ett 

budgeterat nollresultat.  

Löner har överskott pga. vakans för rörnättekniker samt ny driftledare har börjat och han ska 

arbeta parallellt med nuvarande driftledare som går i pension nästa år. Driftkostnader ger ett 

visst underskott pga. mer omfattande arbete (poster som har underskott är inköp material o 

kemikalier, köp huvudverksamhet, reparationer, utbetalningar för skador, advokatkostnader 

för rättegång samt konsultkostnader för arbete med Va-taxa). Elkostnader är periodiserat och 

de ger ett visst överskott 147 tkr just nu, men prognos –100 tkr för att vi från september månad 

ska ha rörligt pris på 10% av förbrukningen där ska vi betala 2,80 kr/kWh istället 0,40kr/kWh 

som vi har betalat tom sista augusti. Driftkostnader ger ett underskott pga. högre kostnader på 

köpta tjänster, reparationer samt övriga främmande tjänster.  

Kostnader i samband med rättegång med Liskullan är ej budgeterade, men det finns 

juristkostnader och skadestånd samt försäkringsbolag ersätter 50% av juristkostnader.  

Arbete med uppdatering av VA-taxa pågår. Kapitalkostnader ska ge ett visst underskott pga. 

projekt som har skjutits fram. Spolningar av ledningsnätet gjordes under sommaren för att 

vatten på visa områdena hade dålig kvalitet, det var oplanerat och kostade 350 tkr.  

Inom VA har projektering för Skruvs vattenverk färdigställts och förfrågningsunderlaget 

kommer att skickas ut på ny entreprenadförfrågan i höst. Utredning för överföringsledning 

Lessebo-Hovmantorp och vattenverk Hovmantorp med ny intagspunkt har påbörjats.   

Redovisningsprinciper 

Anslutningsavgifterna redovisas som anläggning på investeringsprojekten. Gemensamma 

kostnader för exv. IT och internt arbete fördelas via interna debiteringssystem. Vi har ändrat 

redovisningsprincip att investeringar aktiveras löpande månadsvis och vi har positivt avvikelse 

på avskrivningskostnader. 
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Ekonomiskt utfall 

Resultaträkning 

 

Mkr           

VA Not 2022–08 2021 
 Budget 

2022 
Prognos 

2022 
       

Verksamhetens intäkter, externa poster 1 16,6 24,1 23,0 24,0 

Verksamhetens intäkter, interna poster 1 0,9 1,7 0,3 1,8 

Verksamhetens kostnader, externa poster  2 -10,8 -13,9 -14,0 -15,7 

Verksamhetens kostnader, interna poster 2 -0,9 -1,5 -1,1 -1,5 

Avskrivningar 4 -4,2 -6,0 -6,4 -6,4 

Jämförelsestörande poster       

Verksamhetens nettokostnad   1,6 4,5 1,7 2,2 

Finansiella intäkter, interna poster    0   

Finansiella kostnader, interna poster 3 -1,0 -1,4 -1,7 -1,5 

Resultat före extraordinära poster   0,6 3,0 0 0,7 
       

Extraordinära intäkter  0,0 0   

Årets resultat   0,6 3,0 0,0 0,7 
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Balansräkning    

    

Mkr   VA   

  Not 2022–08 2021–12 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa 

poster 4 122,4 123,0 

Maskiner och inventarier  0,6 0,6 

Finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar   123,0 123,6 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd  0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar  3,7 0,3 

Kassa och bank  0,7 0,0 

Summa omsättningstillgångar   4,4 0,3 

Summa tillgångar   127,4 123,9 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER     

     

Eget kapital     

Ingående eget kapital  3,5 0,4 

Årets resultat  0,6 3,0 

Summa eget kapital 5 4,1 3,5 

     

Avsättningar   0,0 0 

     

Skulder     

Långfristiga skulder, externa poster 6 138,3 135,6 

Långfristiga skulder, interna poster 6 -15,2 -15,2 

Kortfristiga skulder 7 0,2 0,0 

Summa skulder   123,3 120,4 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   127,4 123,9 

     

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

   
 

VA  

Not 1 Verksamhetens intäkter 2022–08 2021 

Taxor och avgifter 16,6 24,1 

Intern försäljning 0,9 1,7 

Försäljning av verksamhet 0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter 17,5 25,9 

   

 VA  

Not 2 Verksamhetens kostnader 2022–08 2021 

Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 

Entreprenader och köp av verksamhet 2,1 1,3 

Köp av verksamhet från kommun 0,4 0,6 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter 3,0 4,3 

Lokal-och markhyror, fastighetsservice 0,2 0,3 

Övriga material och tjänster 6,0 8,8 

Summa verksamhetens kostnader 11,7 15,4 

   

   

 VA  

Not 3 Finansiella kostnader 2022–08 2021 

Räntor på anläggningslån -1,0 -1,4 

Summa -1,0 -1,4 

   

 VA  

Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2022–08 2021 

Ing. anskaffningsvärde 222,9 217,6 

Årets investering 3,6 5,5 

Utgående anskaffningsvärde 226,5 223,1 

Ing. ack. avskrivningar -99,3 -93,2 

Årets försäljning/utrangeringar 0,0 0,0 

Årets avskrivningar -4,2 -6,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -103,5 -99,3 

Bokfört värde UB 123,0 123,9 
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 VA  

Not 5 Eget kapital 2022–08 2021 

Ingående eget kapital 3,5 0,4 

Årets resultat 0,6 3,0 

Summa 4,1 3,5 

   

 VA  

Not 6 Långfristiga skulder 2022–08 2021 

Internlån från kommun 118,5 118,5 

Övriga skulder-anslutnings avgifter och inv. bidrag 4,6  

Summa 123,1 118,5 

   

 VA  

Not 7  Kortfristiga skulder 2022–08 2021 

Koncernkonto, intern skuld (redovisas netto i lång skuld) 0,2 0,0 

Summa 0,2 0,0 
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Bilaga 1: Verksamhetsredovisning 

Kommunstyrelsen 

Större händelser  

Inledningen av detta år började vi se en positiv förändring gällande Corona. Vi började 

successivt att återgå till normalläge. Mycket fokus har varit på att säkerställa hur personalen 

mår efter nästan två år av krishantering gällande Corona. Normalläget varade inte många 

dagar innan kriget i Ukraina bröt ut. Vi fick snabbt ställa om för en beredskap för ett högre 

mottagande av ukrainska invånare än det mottagande vi hade under flyktingkrisen 2014.  Vi 

gick snabbt upp i stabsläge för att klara situationen. Vår målsättning var att ha en beredskap 

för ca. 400 flyktingar varav 200 barn och ungdomar. Vi fick snabbt till en organisation där vi 

kunde erbjuda lägenheter till Migrationsverket, beredskap gällande förskola och grundskola, 

koordinera frivillighetsorganisationer och mycket mer. Med en fantastisk personal har 

kommunen under mycket kort tid en hög beredskap för ett bra mottagande. Vi har idag god 

beredskap och en vi-känsla i detta arbete.  

Efter sommaren har ett mycket besvärligt läge inträffat för flera företag som är energiintensiva. 

Något företag har temporärt behövt stänga ner sin produktion. Det är av högsta vikt att 

kommunen tillsammans med Region Kronoberg och Länsstyrelsen stödjer våra företagare i 

denna situation. Om företag får lägga ner sin verksamhet kommer det att få konsekvenser i 

flera led. Arbetslösheten kan öka i kombination med ökade livsmedels-, drivmedels- och 

elkostnader för hushållen. Detta kommer i slutänden även påverka kommunen. Även 

kommunen ser ökade kostnader långt utöver den indexering vi har räknat med. 

Arbetet fortskrider med att tillsammans med samhällsbyggnad ta fram nya planer för 

byggnation av bostäder och för industrier.  Vi ser ett stort intresse för att bygga bostäder 

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

ett 100-tals personer har visat intresse.  

Vi har kunnat starta upp en hel del fysiska träffar med näringslivet där vi ser ett behov av att 

kunna träffas och skapa nätverk. En utveckling av besöksnäringen pågår i form av Destination 

Glasriket där många företagare är involverade i arbetet. 

Kulturhuset i Lessebo är klart där fritidsverksamheten är i gång med aktiviteter på 

fritidsgården. Glädjande är att vi ser ett högt deltagande där det är ganska jämnt fördelat 

mellan pojkar och flickor. 

Projektorganisation med verksamhetsområdena arbetsmarknadsavdelningen, VUX-enheten 

och VUX-utbildningen är igång sedan 1 juni. Syftet är att skapa tydliga målsättningar, 

strukturer och rutiner så att vi optimera vårt arbete. Syftet är att öka sysselsättningsgraden för 

våra invånare.  Vi ser idag att arbetslösheten succesivt går ner och ligger idag på 11,5%. 
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Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

Kommunfullmäktige 403 473 69 711 711 0 

Kommunstyrelsen 1 319 1 413 94 2 128 2 128 0 

Partistöd 325 325 0 488 488 0 

Revision 462 528 66 860 793 -67 

Valnämnd -196 -105 91 412 412 0 

Överförmyndare 660 727 67 963 1 090 127 

Summa 2 974 3 360 387 5 562 5 622 60 

       
Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

Styr- & ledning 1 395 1 431 36 2 165 2 165 0 

Kommunledningskontoret 13 648 17 036 3 388 22 328 25 560 3 232 

Näringsliv 1 275 1 532 257 2 017 2 302 285 

Bibliotek 3 140 3 192 52 4 795 4 795 0 

Kultur, Fritid & Turism 9 641 9 920 279 14 578 14 341 -237 

Färdtjänst 1 107 1 130 23 1 695 1 695 0 

Arbetsmarknadsenheten 4 238 4 683 445 6 763 6 692 -71 

Räddningstjänst 7 517 7 515 -2 11 272 11 272 0 

Måltidsverksamhet -6 103 109 -56 0 56 

Mark, beredskap mm -13 337 351 240 506 266 

Summa 41 940 46 878 4 938 65 797 69 328 3 531 

            

Totalt KS 44 914 50 239 5 325 71 359 74 950 3 591 

 

Kommentar till driftredovisning 

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

helårsutfallet kommer att ge ett överskott på cirka 3 591 tkr. 

Störst positiv avvikelse finns inom kommunledningskontoret vilket gäller både för utfallet efter 

augusti samt den prognostiserade avvikelsen för helåret. Den största avvikelsen ligger på IT-

avdelningen. Där budget för ytterligare en tjänst finns samt en felbedömning avseende 

kapitalkostnaderna i samband med förändrad redovisning. Även övriga verksamheter inom 

kommunledningskontoret beräknas kunna ge ett visst överskott. 

Överskottet på näringsliv beror på lägre personalkostnader pga. nedsättning i tjänst samt ej 

fullt utnyttjande av budgetmedel för aktiviteter. 

Mark, beredskap mm överskott beror på intäkter avseende försäljning av tomter som är 

bokförda men inte budgeterade. Överskottet på överförmyndarverksamheten beror på lägre 

kostnader än budgeterat pga. färre antal ärenden. Måltidsverksamhetens överskott beror på 

lägre kapitalkostnader än beräknat. 

Några verksamheter beräknas visa ett mindre underskott. Det är revision där arvoden samt 

konsultrevisionen beräknas kosta mer än beräknat. Arbetsmarknadsenheten som from 2022 
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har ansvar för poolbilarna och som utsattes för skadegörelse under året, vilket gett högre 

kostnader för reparationer än budgeterat. Kultur, fritid & turism, där campingen i Lessebo men 

främst Hovmantorp avviker från budget. Detta beror på lägre arrendeintäkter än budgeterat i 

samband med nya avtal. Campingen i Hovmantorp var även utan arrendator under de första 

fem månaderna vilket gör att kommunen har betalat de löpande utgifterna såsom el, vatten, 

fjärrvärme, mm, som arrendatorn i normalfallet står för. 

Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022–08 2022 2022 2022 

Kommunledningskontoret 2 407 3 875 3 875 0 

Bibliotek 48 50 50 0 

Kultur & Fritid 0 815 815 0 

Måltidsverksamhet 419 419 400 -19 

Mark, beredskap mm 0 2 000 2 000 0 

Totalt 2 875 7 159 7 140 -19 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Utfallet för investeringarna efter augusti är 2 875 tkr av de totalt 7 140 tkr som är budgeterade 

för helår 2022. 

Inom kommunledningen finns 3 625 tkr avsatta för utbyte av datautrustning samt serverbyte. 

Budgetmedlen beräknas användas upp under året. Det finns dock en osäkerhet i tillgången av 

komponenter, vilket kan göra att eventuella kvarvarande medel behöver flyttas över till nästa 

år. Införande av en ny budget och prognosmodul i ekonomisystemet har utförts till en 

investeringskostnad om 250 tkr. 

Biblioteket har investerat i ny inredning samt skyltar. Budgeterade medel inom kultur & fritid 

beräknas förbrukas innan årets slut. Av dessa är 615 tkr avsatta till Strandpromenaden i 

Hovmantorp, där någon typ av lekutrustning/utegym kommer placeras. 

Måltidsverksamheten har investerat i nya serveringsbarer på Hackebackeskolan samt 

Kvarndammskolan, dessa blev något dyrare än budgeterat vilket beror på prishöjningar med 

anledning av konjunkturen. 

De 2 000 tkr som finns inom mark ska användas till att färdigställa de nya tomter och vägar 

som växer fram i kommunen. 
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Uppföljning av verksamhetsmål  

Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.  

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet 

Strategi: Samarbeta med Arbetsförmedlingen.   Ja     

Aktivitet: Öka samverkan så att arbetsförmedlingen 
snabbare beslutar kring nystartsjobb och introduktionsjobb. 
Omarbetning av LÖK (lokal överenskommelse) där 
arbetsförmedlingen är en part. 
Koordinera mellan företag och arbetsförmedlingen så att 
yrkesutbildning kan starta där det förekommer bristyrken.  

      

 Strategi: Projektorganisation med 
arbetsmarknadsavdelningen, Vuxen-enheten och VUX-
utbildningen. 

Ja     

Aktivitet: Projektorganisation där tydliga mål, strukturer 
och rutiner är väl kända i organisationen startade sitt arbete 
den 1 juni. 

   

Strategi: Samverka med privata aktörer. Ja   

Aktivitet: Samverka på individnivå vilket ska bidra till att 
när privata aktörer är klara med att rusta och matcha kan 
projektorganisationen ta vid med arbetspraktik. 

   

Kommentar: Målsättningen med projektorganisationen är fler invånare i arbete.  
 

 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 

Strategi: Ökad samverkan inom kommunal verksamhet. Ja     

Aktivitet: Kommunövergripande handlingsplan framtagen 
som ska öka tryggheten och minska risken för kriminell 
rekrytering. Handlingsplanen är framtagen av kommunens 
olika verksamheter tillsammans med polisen. 
Avtal med Växjö kommun gällande samverkan gällande 
fältverksamhet. 

   

 Strategi: Ökad samverkan med polisen Ja      

Aktivitet: Polisen är delaktig i den handlingsplan som tas 
fram.  

   

Strategi: Bygga relationer med ungdomar i Lessebo 
kommun. 

Ja   

Aktivitet: Organiserad fältverksamhet igång under hösten.  
Fältverksamheten ska bidra till ökad samverkan mellan 
skolan, socialtjänsten och fritidsgårdsverksamheten. 

   

Kommentar:   
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Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 

 Strategi: Öka antalet attraktiva byggbara tomter.  Ja     

 Aktivitet: Initiera fler detaljplaner.        

 Strategi: Öka möjligheten till god kommunikation Ja     

Aktivitet: Arbeta för ett tågstopp i Skruv    

Strategi: Underlätta för nyföretagande. Ja   

Aktivitet: Genom nätverksbyggande inom näringslivet och 
god information till näringslivet visa att kommunen kan 
underlätta för nyföretagande. Verka för att 
Nyföretagarcentrum och näringslivet kopplas ihop. 

   

Kommentar:  
  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Strategi:   Nej 

 Aktivitet:    

        

Kommentar: Det kommunstyrelsen kan bidra med att öka tryggheten för ungdomar 
möjliggöra att trångboddheten minskar.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 

 Strategi: Alla ungdomar ska ha möjlighet till en 
meningsfull fritid med aktiviteter. 

Ja     

Aktivitet:  Fortsatt utveckla fritidsgårdsverksamheten i 
samtliga orter.  Arbeta med handlingsplanen gällande öka 
trygghet. Fältverksamhet ska bidra till relationsskapande 
åtgärder tillsammans med skolan, socialtjänsten och 
fritidsgårdspersonalen. 

     

 Strategi: Skapa goda relationer mellan ungdomar och 
kommunen. 

Ja     

Aktivitet: Organiserad fältverksamhet. 
Medborgardialog med unga i syfte att skapa goda relationer 
mellan ungdomar, politiker och tjänstepersoner. 

   

Strategi: Ungdomar ska känna till att kommunen arbetar 
för en ökad trygghet och minskad brottslighet. 

Ja   

Aktivitet: Följa framtagen handlingsplan. Verka för ökad 
samverkan inom kommunens verksamheter tillsammans 
med polisen. 

   

Kommentar: Efter ökad polisiär närvaro och en ökad samverkan med kommunen ser vi 
att brottsstatistiken går ner. Förslag till medborgadialog för ungdomar finns framtagen 
och ska beslutas av kommunstyrelsen under hösten. 
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Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

 Strategi: Ungdomarna ska veta att det finns bra 
fritidsgårdsverksamhet. 

Ja   

 Aktivitet: Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samtliga 
orter. Skapa trygga miljöer för ungdomarna. 
Alla som önskar ska få feriearbete i kommunen. 

      

        

Kommentar:   
 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 

 Strategi: Öka kunskapen inom kommunal verksamhet 
gällande e-tjänsternas betydelse. 

Ja    

Aktivitet: Inköp av plattform för e-tjänster. Följa upp 
handlingsplanen som är framtagen gällande digitalisering. 

      

        

Kommentar: Vi ska informera och marknadsföra de e-tjänster som är framtagna.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag 

 Strategi: Öka tillgänglighet och servicegraden i 
kommunen. 

Ja    

Aktivitet: Utveckla kontaktcenter. Kontinuerligt skicka 
nyhetsbrev till våra företagare. 

    

 Strategi: Ta fram kommunens varumärkesplattform Ja    

Aktivitet: Förslag till strategi för Varumärkesarbetet är 
framtaget och ska beslutas i kommunstyrelsen under 
hösten. 

   

Kommentar:   
 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 

Strategi: Ökad samverkan inom organisationen Ja     

Aktivitet: Arbeta med samverkansavtalet för ökad 
delaktighet. Tillitsbaserat ledarskap ska genomsyra hela 
organisationen, plan finns för implementeringen i hela 
organisationen. Tillsammans med medarbetare föra dialog 
kring HME om vad vi kan förbättra. 

     

 Strategi: Minska sjukfrånvaron Ja     

Aktivitet: Sjukfrånvaron följs kontinuerligt upp på 
respektive verksamhet. Där insatser behövs genomför det. 
Särskild fokus på medarbetare som har haft en intensiv 
period gällande Corona. 

   

Strategi: Utveckla medarbetarskapet Ja   

Aktivitet: Arbeta med medarbetarpolicyn på alla APT:er. 
Även tillitsbaserat ledarskap ingår för medarbetarskapet. 

   

Kommentar:   
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Större händelser   

2022 har inneburit kraftigt stigande priser på material, bränsle och el vilket påverkar vårt 
resultat i nuläget och kommer att påverka vår verksamhet mycket negativt framöver. 
Konjunkturläget är bekymmersamt för framtida investeringar samt minskad volym av 
nybyggnationer av bostäder. Vårt arbete med nya detaljplaner fortsätter och skapar nya 
möjligheter i framtiden för nya bostäder i vår kommun. Källsortering har införts i våra 
verksamheter under våren och det innebär högre kostnader. Investeringstakten har minskat 
mot budget men Hackebackeskolans nya lokaler togs i drift vid skolstarten trots att vissa 
efterarbeten återstår.  

Ekonomi  

Driftredovisning (tkr)  

Verksamhet   Utfall  Budget  Avvikelse  Prognos  Budget  Avvikelse  

tkr  2022-08  2022-08  2022-08  2022  2022  2022  

Politisk vht o adm.  3 243  3 397  154  5 050  5 115  65  

Gata, park, skogen  8 787  8 864  77  12 650  12 606  -44  

Plan och Bygg  1 166  475  -691  1 053  716  -337  

Miljö och hälsoskydd  1 781  2 112  330  2 832  3 178  346  

Interna arbeten  534  -230  -764  90  0  -90  

Externa arbeten  -53  0  53  -40  0  40  

Fastigheter  2 687  1 668  -1 019  3 767  3 238  -529  

Vatten och avlopp  -564  42  605  -741  0  741  

Summa  17 580  16 327  -1 253  24 661  24 853  192  

 

Kommentar till driftredovisning  

Politisk verksamhet och administration:     

Verksamheten beräknas kunna hålla budgeten Bostadsanpassning visar ett underskott och ha 
en prognos på -250 tkr. Staben visar ett överskott pga. lägre personal- och driftkostnader samt 
cafeterian visar ett överskott på pga. lägre personalkostnader samt högre driftkostnader för 
inköp. Nämnden och energirådgivning är i balans och visar en positiv avvikelse.  

Gata, park, skogen:   

I nuläget är det ett överskott inom gata på +78 och prognos -155 tkr där vinterväghållningen 
har överskott på ca 627 tkr (budgeten för vinterväghållning är periodiserad mellan jan-april). 
Barmarksunderhåll visar ett underskott på ca 330 tkr pga. intern arbete, gatubelysning pga. 
högre kostnader för inköp, bidrag för enskilda vägar samt sommarblommor. Park visar ett 
underskott på ca -370 tkr med en årsprognos på -686 tkr pga. mer arbete på parkytor. Prognos 
på gatan byggs på underskottet på barmarksunderhåll, bidrag på enskilda och gatubelysning 
samt överskottet på vinterväghållning. Skogen visar ett överskott och prognos på ca +800 tkr.   

Plan och Bygg:  

Beräknas att bli ett visst underskott. Bygg har lägre intäkter för minskad bygglovvolym och 
personalkostnader pga. personalbyte samt högre driftkostnader pga. ovårdad skräptomt. 
Detaljplaner har låga intäkter. Anslaget för ovårdade fastigheter används till rivningsåtgärd i 
Kråksjö och kommer att bli ett underskott om det ej blir återbetalning vid framtida 
markförsäljning, nu är det ett underskott på ca 330 tkr. 
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Miljö & Hälsa:    

Beräknas att bli ett visst överskott. Miljöskydd visar ett överskott pga. två vakanta tjänster och 
högre intäkter, prognos +340 tkr totalt. Sjökalkning har underskott, men prognos som är 
positiv. Hälsoskydd är i balans, har högre intäkter och kostnader. Enskilda avlopp visar ett 
underskott pga. lägre intäkter. Livsmedel visar ett överskott och prognos är att de ska ha högre 
intäkter i år än budget. Alkoholtillstånd är i balans, prognos visar en positiv avvikelse.  

Interna arbeten:     

Anläggning visar ett underskott och årsprognos för interna anläggningsarbeten är +200 tkr. 
Fastighetsskötare visar ett underskott på ca 270 tkr, prognos +30 tkr. Verksamhetstid har lägre 
utfall jämför med samma period i fjol.  Maskiner visar ett underskott pga. lägre intäkter och 
högre driftkostnader. Maskinbudget är periodiserad på -63 tkr samt underskott -339 tkr, 
prognos -320 tkr. Maskiner har lägre intäkter -480 tkr jämför med samma period i fjol, det 
handlar om ca 1650 timmar lägre. 

Externa arbeten:    

Är i balans.   

Fastigheter:  

Lokalvård är i balans och ger ett överskott på ca 234 tkr, prognos 87 tkr samt fastigheter visar 
ett underskott på ca 1250 tkr, prognos -616 tkr.  

Planerat underhåll visar ett underskott på ca 583 tkr pga. periodisering, men årsprognos -12 
tkr. Stallets paviljong har ingen budget för hyresintäkt och kostnader i år, men en årskostnad 
på ca 550 tkr. Paviljong vid Hackebackeskolan har inte avvecklats efter augusti och kommer 
ha avvikelse ca -230 tkr på helårsbasis för hyreskostnader för att vi har budget för åtta månader 
bara i år. Hyra för Hackebackeskolans tillbyggnad ska justeras under hösten.  

Fjärrvärmekostnader visar ett överskott på ca 200 tkr, prognos +162 tkr. Elkostnader kommer 
ha avvikelse pga. rörligt pris för 10% av förbrukningen där vi kan anta ett pris på 2,80 kr per 
kWh på förbrukningen istället för 0,40 kr/kWh på låsta priset. Elkostnader visar ett överskott 
på ca 70 tkr efter augusti medan prognosen är -282 tkr. Kostnader för el och fjärrvärme är 
periodiserade. 

Sophämtning har underskott -104 tkr, prognos -274 tkr. Sophämtningskostnader är högre i år 
pga. att vi har infört källsortering och anlitat Lessebo ÅC och Intern Service att hämta avfall 
utöver det som hämtas av Södra Smålands Avfall & Miljö. Inköp av material och reparationer 
har underskott och prognos som har negativ avvikelse. Interna arbete har överskott och 
prognos som är positiv.  

Prognos för avskrivningarna +449 tkr, överskott +393 tkr, internränta prognos +305 tkr samt 
överskott +229 tkr mot budget. Hyreskostnader pga. evakueringskostnader för 
räddningstjänstens lokal ca 120 tkr.  Kostnader för larm har underskott och prognos -230 tkr 
pga. utryckningar och utfört arbete. Service och underhållavgifter är högre pga. kontroller som 
gjordes under året samt åtgärder som ska utföras efter kontroller, underskott -700 tkr, prognos 
-680 tkr. 

VA:    

Verksamheten beräknas kunna ge ett visst överskott. Verksamheten visar ett överskott pga. 
högre intäkter av taxor, försäkringsersättning och bidrag för VA-plan. VA-intäkter har 
budgeterats lägre för att intäkter och kostnader skall vara budgeterat netto noll. Löner har 
överskott pga. vakans för rörnätstekniker samt ny driftledare har börjat och han ska arbeta 
parallellt med nuvarande driftledare som går i pension nästa år. Driftkostnader ger ett visst 
underskott pga. mer omfattande arbete (poster som har underskott är inköp av material och 
kemikalier, köp huvudverksamhet, reparationer, utbetalningar för skador, advokatkostnader 
för rättegång samt konsultkostnader för arbete med VA-taxa).  

 

64



42 Bilaga 1: Verksamhetsredovisning  

Elkostnaderna är periodiserade och de ger ett visst överskott 147 tkr just nu, men prognos  
–100 tkr för att vi från september månad ska ha rörlig pris på 10% av förbrukningen där vi 
antar att vi ska betala 2,80 kr/kWh i stället 0,40kr/kWh som vi har betalat tom sista 
augusti.  Kostnader i samband med rättegång med Liskullan är ej budgeterade, men det finns 
juristkostnader och skadestånd och försäkringsbolag ersätter 50% av juristkostnader. Arbete 
med uppdatering av VA-taxa pågår. Kapitalkostnader ska ge ett visst överskott pga. projekt 
som har framskjutits. Spolningar av ledningsnätet gjordes under sommaren för att vatten på 
visa områdena hade dålig kvalitet, det var oplanerat och kostade 350 tkr. 

 

Investeringsredovisning (tkr)  

Verksamhet  Utfall  Prognos  Budget  Avvikelse  

tkr  2022-08  2022  2022  2022  

Gata, park  1 285  4 589  8 730  4 141  

Interna arbeten  185  1 625  1 625  0  

Fastigheter  18 574  27 311  40 528  13 217  

Vatten och avlopp  822  5 331  21 554  16 223  

Totalt  20 866  38 856  72 437  33 581  

  

Kommentar till investeringsredovisning  

Gata & Park:  

GC-Storgatan i Hovmantorp skall utföras av Trafikverket under 2023 och vi står för 50% av 
kostnader, vi har budget 4,5 mkr som inte ska användas i år. Asfaltering ska utföras enligt 
planen under året. GC-vägar ska utföras under året och det är bidragsrelaterade projekten. 
Projekt Lebovägen är projekterat med uppstart av entreprenadarbeten och prognos är att ska 
kosta 1,3 mkr i år tillsammans med va-arbete. Exploateringen av västra Hovmantorp är i 
slutskedet av entreprenadarbetet och medel skall omdisponeras för finansiering. Projekt Södra 
Hovmantorp har projekteringen påbörjats.   

Interna arbeten:  

Maskinpark analyseras löpande och investeras enligt behov.   

Fastigheter:  

Inom Fastigheter har projekteringen för Nyängskolan färdigställts och förfrågningsunderlaget 
har skickats på entreprenadsförfrågan i höst.  Odengatan 8A har varit ute på 
entreprenadförfrågan, inkomna anbud visade för hög investering och projektet är stoppat pga. 
kostnadsbilden och därmed behöver Socialförvaltningens lokalbehov utredas vidare. 
Utredningen av Lustigkullaskolan samt förskolan Edabacken pågår. Utredning för matsal i 
Skruv pågår. Till- och ombyggnaden av Hackebackeskolan pågår med färdigställande på 
hösten. Ombyggnaden av Räddningstjänsten i Lessebo är färdigställd med etapp 2 & 3, vilket 
kommer att innebära merkostnader. Återstår ombyggnad för polislokaler.   

Vatten & Avlopp:  

Inom VA har projektering för Skruvs vattenverk färdigställts och förfrågningsunderlaget 
kommer att skickas ut på ny entreprenadförfrågan i höst. Utredning för överföringsledning 
Lessebo-Hovmantorp och vattenverk Hovmantorp med ny intagspunkt har påbörjats.   

  

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.   
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Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet  

Kommunfullmäktiges mål: Den totala 
arbetslösheten ska minska till 13,0 %   
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk 
hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 
och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.   
Nämndens strategier och aktiviteter:   

        

Fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsenheten för att 
underlätta bemanning inom vår förvaltning   

JA      

Underlätta för nyetablering av företag genom att kunna 
erbjuda byggbar industrimark i vår kommun  

  DELVIS    

  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet  

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten 
bland invånarna ska förbättras till index 1,98  
Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 
(2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.    
Nämndens strategier och aktiviteter:  

       

Installation av övervakningskameror     DELVIS    

Komplettera med belysning vid behov  JA       

Fortsatt utbyggnad av GC-vägar  JA      

Röjningar och buskborttagning där det finns skymmande 
växtlighet  

  DELVIS    

  

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare  

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i 
kommunen ska öka till 8 800 personer  
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). 
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till 
Regionala utvecklingsstrategin.  
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv boendemiljö, 
med god service och fysisk tillgänglighet.  

JA       

   

Barn och ungas uppväxtvillkor  

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet  

 Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går 
ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska 
öka till 70 %  
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % 
(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3 
och 4:5.   
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

Samarbetar med BUF och strävar mot rena och lärorika 
lokaler med hög kvalitet.  

JA        
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Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga  

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga 
som upplever en trygg miljö ska öka till 92 %  
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). 
Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.   
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

Säker och trygg skolmiljö, bygga bort gömda ytor och en 
säker väg till skolan.  

   DELVIS      

  

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor  

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som 
väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till 95 
%  
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).  
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

En god yttre och inre miljö.     DELVIS    

Demokrati och service  

 Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster  

 Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska 
öka i Lessebo kommun  
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till 
Regionala utvecklingsstrategin.   
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

 Smärre kompletteringar och revideringar under 2022.  JA        

  

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag  

 Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever 
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 
procent.  
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om 
upplevd service  
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala 
utvecklingsstrategin.   
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

Utökad tillgänglighet för allmänheten att kontakta rätt 
handläggare.  

   DELVIS     

  

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare  

 Kommunfullmäktiges mål: Hållbart 
medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 79  
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i 
Kolada.  Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030 
mål 5:5 och 8:8.   
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

Uppföljning av medarbetarenkät 2021 och målinriktat 
förbättringsarbete.  

   DELVIS     
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Myndighetsnämnden 

Större händelser   

Ett flertal nya anläggningar och de som startar utan livsmedelsregistrering har fortsatt att 
påverka kontrollverksamheten inom livsmedelskontrollen.   

Mark- och miljödomstolen har fastställt myndighetsnämndens beslut om sanktionsavgift för 
ett tillsynsärende inom bygg gällande byggsanktionsavgift för ibruktagande innan slutbesked 
givits. Hackebackeskolan har fått interimistiskt slutbesked och verksamheten är igång. Även 
förskoleverksamheten i den nya förskolan i Hovmantorp är igång och slutbesked har getts. 
Lägenheterna 1–5 i flerbostadshuset kv. Toker 1 har fått interimistiskt slutbesked. Det större 
tillsynsärendet gällande rivning i Kråksjö är nu utfört. Volymen inkommande bygglov har 
inledningsvis under perioden varit hög för att sedan avta under sommaren, i nuläget är 
volymen av inkommande bygglov låg.  

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt hälsoskyddstillsyn har pågått under perioden och i 
augusti tillträdde ny miljö- och hälsoskyddsinspektör på den tidigare vakansen.  

Ekonomi  

Driftredovisning (tkr)  

Verksamhet   Utfall  Budget  Avvikelse  Prognos  Budget  Avvikelse  

tkr  2022-08  2022-08  2022-08  2022  2022  2022  

Politisk vht  138  180  42  233  271  38  

Totalt  138  180  42  233  271  38  

  

Kommentar till driftredovisning  

Ekonomin är stabil och påverkas endast av nämndens möten.  

Uppföljning av verksamhetsmål   

Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.  
  

Boende och livskvalitet   

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet  

Kommunfullmäktiges mål: Den totala 
arbetslösheten ska minska till 13,0 %   
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk 
hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 
och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.    

         

Kommentar: Ej aktuellt  

  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet  

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten 
bland invånarna ska förbättras till index 1,98  
Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 
(2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.    
Nämndens strategier och aktiviteter:   

         

 Vid bygglovshantering, detaljplanering och exploatering för 
mötesplatser och dylikt ska trygghetsaspekten beaktas  

   DELVIS     
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Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare  

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i 
kommunen ska öka till 8 800 personer  
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). 
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till 
Regionala utvecklingsstrategin.  
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv boendemiljö, 
med god service och fysisk tillgänglighet. Vid 
bygglovshantering och nyregistrering av 
livsmedelsanläggningar bidra med en smidig och effektiv 
handläggning  

JA         

  

Barn och ungas uppväxtvillkor  

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet  

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går 
ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska 
öka till 70 %  
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % 
(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3 
och 4:5.    

         

Kommentar: Ej aktuellt  

  

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga  

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga 
som upplever en trygg miljö ska öka till 92 %  
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). 
Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.   
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

Vid bygglovshantering, detaljplanering och exploatering för 
mötesplatser och dylikt skall trygghetsaspekten beaktas. 
Miljön för olika åldrar ska beaktas samt att FN:s 
barnkonvention ska vägas in.  

   DELVIS      

  

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor  

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som 
väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till 95 
%  
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).   

         

Kommentar: Ej aktuellt  
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Demokrati och service  

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster  

Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska 
öka i Lessebo kommun  
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till 
Regionala utvecklingsstrategin.   
Nämndens strategier och aktiviteter:   

         

Fortsatt utveckling och underhåll av befintliga E-tjänster.  JA        

  

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag  

Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever 
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 
procent.  
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om 
upplevd service  
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala 
utvecklingsstrategin.   
Nämndens strategier och aktiviteter:  

         

Vid ärenden som kräver flera tillstånd skall handläggare 
samordna så att ansökningar från organisationen blir 
komplett. 

JA        

Kundfokus diskuteras regelbundet på enheten.  
Ständigt pågående dialog och avstämningsmöten mellan 
bygg- och miljöchef och näringslivsstrateg för att underlätta 
företagares kontakter i myndighetsärenden.  

JA        

  

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare  

Kommunfullmäktiges mål: Hållbart 
medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 79  
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i 
Kolada.  Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030 
mål 5:5 och 8:8.    

         

Kommentar: Ej aktuellt  
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Barn- och utbildningsnämnden 

Större händelser 

Inledningen av året påverkades starkt av pandemin. Det var hög sjukfrånvaro både bland 

personal och barn/elever vilket innebar stor utmaning att säkerställa bemanning på många av 

enheterna.  

Kriget i Ukraina har haft en stor påverkan under perioden. Planeringen för mycket stort 

mottagande genomfördes. En mottagningsenhet öppnades och personal har anställdes. Ca 40 

elever i grundskolan och 15 barn i förskolan anlände under våren. Inskrivningssamtal och 

kartläggning genomfördes för eleverna i grundskolan. Verksamheten planerade för skolstart 

för alla elever. Omflyttning skedde sent och i början av september är 12 elever inskrivna i skolor 

och 4 barn i förskolan. Omställning för att minska organisationen igen har påbörjats.  

I början av året var fler barn är inskrivna eller på väg in inom förskoleverksamheten. När 

resursfördelningen gjordes i december togs höjd för de barn rektorerna såg var på väg att 

skolas in under januari och februari sedan dess har ytterligare barn tillkommit, en del av dessa 

barn har omfattande behov av olika slag.  

Vid läsårstart har det varit stora elevförändringar, utöver elever från Ukraina. Ca 35 elever har 

inte påbörjat läsåret. Arbete för att eftersöka elever har gjorts och anledningar till att man inte 

påbörjat skolstarten är identifierade. Flytt utomlands eller börjat utbildning hos annan 

huvudman är två anledningar. Det har också börjat eller anmälts att elever ska börja under 

hösten. I dagsläget verkar det vara ca 30 elever.  

Det har varit stora förändringar gällande barn och elevantal under året vilket har gjort 

verksamheten mycket svårplanerad och vilket påverkar budgeten.  

Hackebackeskolan har fått startbesked för att bedriva verksamhet i nybygget och Nyängskolan 

har flyttat ur sina lokaler och in paviljonger bredvid Hackebackeskolan. 

Ekonomi 

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-08 2022-08 2022-08 2022 2022 2022 

Politisk vht och adm 4 908 5 054 145 7 444 7 598 154 

Kulturskola 2 383 2 700 317 4 067 4 060 -7 

Förskola 44 091 44 825 734 65 062 67 463 2 401 

Fritidshem 3 467 4 520 1 053 5 983 6 817 834 

Grundskola F-9 89 360 88 096 -1 263 136 639 132 522 -4 117 

Särskola 9 091 11 072 1 981 13 995 16 647 2 652 

Gymnasieskola 29 367 31 829 2 463 45 829 47 770 1 941 

Vuxenutbildning 7 667 8 822 1 155 10 922 13 264 2 343 

Totalt 190 334 196 919 6 585 289 940 296 141 6 201 

  

Kommentar till driftredovisning 

Politisk verksamhet och administration: Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för 
personal och barn-och elevförsäkring dock något högre kostnader för IT.  

Kulturskolan: Kostnaderna är i princip i balans. 
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Förskolan: Lägre kostnader för driftsbidrag till fristående förskolor än förväntat. De högre 
personalkostnaderna inom förskoleverksamheten balanseras av högre intäkter vars syfte är att 
finansiera personalkostnader. Betydligt större intäkter i form av ersättning från 
Migrationsverket, arbetsmarknadsersättningar och ersättning för Corona. 

Fritids: Lägre personalkostnader och kostnader för driftsbidrag till fristående verksamheter. 

Grundskolan: Personalkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat, men finansieras delvis 
av intäkter avsedda för personal. De interkommunala ersättningarna beräknas i dagsläget 
kosta mer än beräknat bland annat beroende på kostnader för skolgång för placerade elever. 

Även kostnader för material/läromedel och fortbildning ser ut att kosta mer än budgeterat. 
Skolskjutskostnaderna är i princip i balans medan elevhälsan ser ut att ge ett överskott. Inom 
grundskolan finns som vanligt ett antal statsbidrag från Skolverket, dessa ska betalas tillbaka 
om de inte nyttjas fullt ut. Besluten från Skolverket kan komma att påverka utfallet på årsbasis, 
men en bedömning av ett preliminärt utfall på dessa har gjorts i prognosen. 

Särskola: Lägre kostnader framför allt för personal men även skolskjutsarna ser ut att ge ett 
mindre överskott. 

Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna beräknas kosta något mindre än 
budgeterat beräknat utifrån vårterminens programval. Höstterminens kostnader är beroende 
av vilka programval de nya eleverna har gjort. Valen är inte helt kända förrän i augusti och 
omval förekommer under en period fram till ungefär mitten på september. Även 
inackorderingsbidrag och skolskjutsar ser ut att kosta mindre än förväntat. Kostnaderna för 
Lessebos egen gymnasieskola är i princip i balans. Intäkterna inom gymnasieskolans 
verksamhet beräknas ge ett överskott, beroende på bland annat högre statliga ersättningar. 

Vuxenutbildning:  Verksamheten ser i dagsläget ut att ge ett överskott vilket framför allt 
förklaras av ett överskott när det gäller yrkesvuxverksamhet. 

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden finns 405 tkr bokförda som 
förklaras av Ukrainakrisen. I den här prognosen är inga intäkter beräknade som täckning för 
dessa kostnader. 

Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är att beviljade, men ej 
återrapporterade/godkända, statsbidrag kan påverka utfallet på årsbasis. I prognosen är en 
bedömning av eventuellt utfall gjord.  

Prognosen för utfall på årsbasis för sjuklöneersättning Corona är den samma som utfallet efter 
april månad, arbetsmarknadsersättningar är beräknade efter de beslut som finns i dagsläget.  

Ersättning från Migrationsverket är svår att göra prognos för då antalet asylsökande snabbt 
kan förändras.  

Sjukersättning Corona (+2111 tkr) lägre kostnader för särskoleverksamhet (-2652 tkr) och 
bidrag till fristående verksamheter (+1697 tkr) förklarar delvis avvikelsen mellan periodens 
utfall och periodens budget.  
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Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-08 2022 2022 2022 

Administration 0 155 500 345 

Grundskola 261 2 400 2 810 410 

Förskola 22 145 0 -145 

Särskola 0 0 200 200 

Vuxenutbildning 0 0 200 200 

Totalt 283 2 700 3 710 1 010 

  

Kommentar till investeringsredovisning 

Av investeringsbudgeten avser 2 000 tkr utrustning av Hackebackeskolans nya lokaler. Medel 

har även avsatts till ljudmiljö och matsal på förskolan Prästkragen, staket vid förskolan 

Äventyret och inventarier till klassrum på Kvarndammskolan samt en pott som fördelas till 

behov som uppstått under året. De medel som är avsedda för Bikupan och Lustigkulla skola 

föreslås flyttas till 2023 respektive 2024. Särskolans budgeterade medel föreslås flyttas till 

2023. Den planerade investeringen inom vuxenutbildningen omdisponeras till 

iordningsställande av lekplats på Björkskolan. 

Uppföljning av verksamhetsmål  

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet 

 Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv   Ja     

Aktiviteter:  
Samverkan Skola- Näringsliv gällande praoplatser för 
årskurs 8–9 och   
praktikplatser på gymnasiet  
Starta Yrkesintroduktion, en ny inriktning på 
gymnasieskolan, under hösten 2022.  

     

Kommentar: 

• Samordnare har nära kontakt med företagen och följer upp hur det fungerat vid 
praon 

• Nära dialog mellan gynmasieskolan och företag detta kopplas även samman med 
start av Yrkesintroduktion 

• Yrkesintroduktion har startat. 7 elever har påbörjat sin utbildning i augusti 2022.   
 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 

 Strategi: Skapa trygga mötesplatser Ja     

 Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur 
och skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. Samskapa en trygg 
mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola. 

      

Kommentar: Se under målområde Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 

 Strategi: Se under målområde Barn och ungas 

uppväxtvillkor       

Kommentar: 
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet   Ja     

Aktivitet: Utveckla resultatrapporten med fler parametrar i 
analysen för måluppfyllelse årskurs 3, 6 och 9 för att skapa 
ännu bättre underlag för beslut om insatser på 
huvudmannanivå. Utveckla resultatdialogerna som 
genomförs med rektorer och arbetslagsledare i grundskolan 
samt inför Nyckeltasdialoger tillsamman med rektorer.   

     

Strategi: Insatser gällande ökad skolnärvaro Ja   

Aktivitet: Säkra förutsättningar för att verksamheterna 
arbetar systematiskt förebyggande, hälsofrämjande och 
åtgärdande för en ökad skolnärvaro.   

   

Strategi: Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande Ja   

Aktivitet: Genomförande av insatser i samverkan med 
Skolverket för ökad kunskap inom organisationen för att 
skapa bättre och bättre förutsättningar för nyanlända elever 
och flerspråkiga elever. Insatserna är avtalade och 
finansierade av Skolverket. 

   

Kommentar: 

• Resultatanalysen kommer att innehålla analys av progression för åk 3. Genomförs 
under hösten 2022 

• Resultatdialogerna har utvecklats genom frågeställningarna 

• Nyckeltalsdialoger har genomförts med rektorerna.  

• Rutiner och riktlinjer samt stöd till implementering tas fram kontinuerligt 

• Instanser inom nyanländas lärande pågår enligt åtgärdsplan  
 

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 

Strategi: Arbeta med trygghetsskapande åtgärder inom 

skolan   
Ja     

Aktivitet: Genomföra trygghetsenkät under hösten för att 
tidigt på läsåret identifiera och förändra i verksamheten för 
ökad trygghet. Systematiskt arbete med analys av 
kränkningsanmälningar och utifrån det arbeta med 
trygghetsskapande insatser. Digitalisera systemet för 
incidentrapportering 

      

Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens 

bästa gäller i Kronoberg!  
Ja   

Aktivitet: Börja implementera arbetet med Barnens bästa 

gäller i Kronoberg! i samverkan med socialförvaltningen.  

Utveckla arbetet i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! utifrån lokalt framtagen handlingsplan 
tillsammans med socialförvaltningen.  

      

Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga  Ja   

Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur 

och skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. Samskapa en trygg 

mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola. 

Samverkan med Kultur och fritidsförvaltningen gällande 

trygga aktiviteter med utgångspunkt i Barnens bästa gäller! i 

Kronoberg. 
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Kommentar: 

• Uppföljning sker två gånger per år inom kvalitetsuppföljningarna. 

• Digital incidentrapportering är implementerad 

• Ett arbete med att upprätta samverkansrutiner mellan BUN och IFO har 
påbörjats. 

• Workshop är genomförd i Kulturhuset. Visionen är formulerad och förankrad med 
alla medarbetare. 

• Workshop för gemensam start för arbete gällande Barnens bästa i Lessebo 
genomförs i oktober. Barn-och utbildning, socialförvaltning och kultur och fritid 
deltar.   

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

 Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en 
närvarande och viktig del av orten  

Ja     

Aktivitet:  
Systematiskt arbeta för att stärka kvalitet i undervisningen 
genom rektors verksamhetsbesök och kompetensutveckling 
utifrån vetenskaplig grund.  Arbeta för ökad samverkan 
skola- arbetsliv.   

     

 Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad kvalitet i 
undervisningen, andel behöriga lärare och upplevd trygghet   

Ja     

Aktivitet: Genom att presenterar det arbete som sker i 
olika sammanhang och genom olika forum. Sociala medier, 
nätverk utanför kommunen och genom kontakter med 
omgivande samhälle.    

   

Kommentar:  

• Verksamhetsbesök genomförs och utvärderas maj 2022. Samtliga rektorer har 
tagit fram ny plan för besöken för läsår 2022/2023. Rektor gör verksamhetsbesök 
hos kollega för utökat utbyte och kollegialt lärande.  

• Kompetensutveckling sker utifrån den vetenskapliga grunden 

• Samverkan med näringslivet har ökat 

• Kommunikationsplan finns för barn och utbildningsförvaltningen 

• Många enheter berättar om sitt dagliga arbete på sociala medier och  
              Pedagog Lessebo uppdateras regelbundet  
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Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 

 Strategi: Skapa e-tjänster både externa och interna Ja     

 Aktivitet: identifiera vilka e-tjänster som kan skapas och 
skapa 3 e-tjänster under 2022 

      

Kommentar: 3 e-tjänster är skapade och i drift.   
 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 

Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro    Ja     

Aktivitet: Arbeta med kommunövergripande strukturer 

gällande undervisningsprocesser och rutiner i årshjul för att 

underlätta planering av arbetstid. Årshjul för undervisande 

personal, rektorer och administrativa assistenter för att 

planera årsarbetstiden och minska arbetstoppar.    

      

Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning   Ja      

Aktivitet: Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap 

i ledningsgruppen för barn och utbildning genom bokcirklar 

och diskussioner. Nya rektorer samt biträdande rektorer 

genomför rektorsutbildningen.    

   

Strategi: Arbeta aktivt med strategisk 

kompetensförsörjning   
Ja   

Aktivitet: Barn och utbildningsförvaltningen arbetar för att 

bli en attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö 

och utvecklingsarbete är i fokus. Förvaltningschefen ingår i 

ett arbetande nätverk genom Skolverket som arbetar med 

strategisk kompetensförsörjning under två år vilket avslutas 

2022. Samverkan med fackliga organisationer enligt avtal 

HÖK 21 där handlingsplan för strategisk 

kompetensförsörjning ska tas fram. 

   

Kommentar: 

• Det arbetas regelbundet med ledarskapsfrågan i rektorsgruppen.  

• Arbetande nätverket är avslutat och rapport skriven och publicerad på 
skolverket.se 

• En rektor och en biträdande rektor går rektorsutbildningen. Två rektorer har 
avslutat sin utbildning under våren 2022 

• Handlingsplan inom avtalet HÖK 21 är framtagen.   
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Socialnämnden 

Större händelser   

Om ingenting förändras i sättet att arbeta så leder den åldrande befolkningen till att anställda 
i välfärden behöver öka med 132 000 personer fram till 2029. Även om Lessebo kommun inte 
har den ökningen av åldrande befolkning så påverkas kommunen av närliggande kommuner 
och regionens kompetensförsörjning. Behovsökningen är störst inom vård och omsorg.  

Strategisk kompetensförsörjning är en utmaning avseende att stärka ledarskapet, utveckla 
medarbetarna och öka heltidsarbetet mm. Beslut har tagits om att anställa alla nyrekryterade 
medarbetare på heltid inom vård och omsorg.     

Beslut om att stänga det särskilda boendet Berghälla togs på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-04-25. Arbetet med att avveckla boendet påbörjades omgående därefter i 
form av regelbundna samtal med brukare, anhöriga/gode män samt berörda medarbetare. 
Brukarna på Berghälla fick ange tre alternativ till vart de önskade bo istället. Berörda 
medarbetare gjorde detsamma gällande ny arbetsplats och erhöll sina nya placeringar innan 
sommarsemestern påbörjades. Majoriteten av brukarna flyttade under juli månad och i 
dagsläget bor endast en brukare kvar i avvaktan på flytt.   

Arbetet med fortsatt utveckling och omställning av Nära vård och omsorg pågår. 
Hemsjukvården i Lessebo ingår sedan juni 2022 i ett projekt tillsammans med regionen där 
sjuksköterskor/distriktssköterskor kommer att få utbildning och utföra en elektrofysiologisk 
undersökning av hjärtat (EKG) på patienter inskrivna i hemsjukvården i ordinärt och särskilt 
boende.  

Verksamheterna har under delåret varit fortsatt drabbade av Covid-19 dock i lägre 
utsträckning än föregående år.   

Ekonomi  

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

Politisk vht och adm. 4 924 5 868 944 8 124 8 823 699 

Äldreomsorg 58 052 54 424 -3 629 84 225 78 815 -5 410 

Hemsjukvård rehab 16 291 16 430 140 24 495 24 499 4 

Omsorg funktionsnedsättn. 25 949 23 775 -2 174 37 824 35 369 -2 455 

Individ o familjeomsorg 39 035 35 985 -3 050 58 509 53 949 -4 560 

Bostadsverksamhet 113 0 -113 141 0 -141 

Summa 144 363 136 481 -7 882 213 318 201 455 -11 863 

 

Kommentar till driftredovisning  

Ledning och administration  

Ledning och administration prognostiseras och har ett överskott som beror på ej tillsatta 
tjänster för medicinisk ansvarig och bemanningsekonomiprojekt. Resultat avvikelsen beror 
även på ej förbrukade utbildningsmedel som planeras att användas fullt ut.  

Politisk verksamhet  

Avvikelsen och prognos är lägre än budget på grund av personalkostnader.   
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Äldreomsorg  

Äldreomsorgen har underskott på grund av högre personalkostnader än budgeterat och 
anledningen är större behov. 50 % av den negativa avvikelsen på personalkostnader är ej 
genomförda besparingsåtgärder för stängning av Berghälla som var inte påbörjad till augusti. 
I prognosen har vi lagt 1,1 mkr som verksamheten kan spara efter stängningsprocessen av 
Berghälla men den totala prognosen för personalkostnader visar 13 % högre personalkostnader 
än budget.  Den negativa avvikelsen minskas på grund av höga intäkter i form av kompensation 
av sjuklön från Försäkringskassan och arbetsmarknadsersättningar och statsbidrag. 
Statsbidraget för minskningen av andelen timanställningar inom vård och omsorg om äldre 
med totalt 6,4 mkr periodiseras med en jämt fördelning från och med juni 2022 till och med 
december 2023, så 2,4 mkr är inräknad i prognosen under 2022 och påverkar resultatet 
positivt. I prognosen ligger två till bidrag för Äldreomsorgslyftet och Ensamhet demens som 
påverkar resultatet positivt med total 1,7 mkr. Övriga kostnader är högre än budget och 
prognostiseras negativt.  

Hemsjukvård  

Hemsjukvården har överskott på grund av lägre personalkostnader som beror på ej tillsatta 
tjänster och högre intäkter för kompensation av sjuklön från Försäkringskassan och bidrag 
från Region Kronoberg för vaccination och statsbidrag. Statsbidraget för utökad bemanning av 
sjuksköterskor på särskilda boenden med total 1,1 mkr (bidraget innehåller en preliminär 
fördelning - det garanterade grundbeloppet med total 955 tkr och i juni 2022 tilldelades 
tillkommande medel med total 176 tkr) påverkar resultatet positivt och intäktsredovisas på 
följande sätt: grundbeloppet med en jämn fördelning från och med januari 2022 till och med 
december 2023 och skillnaden mellan grundbeloppet och totalt tilldelade medel 
intäktsredovisas med en jämt fördelning från juni 2022 till och med december 2023. 
Kostnader för skyddsmaterial, hygien och sjukvårdsartiklar är högre än i budget samt 
prognostiseras negativt. Total prognos ligger i balans.   

Omsorg om personer med funktionsnedsättning  

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras och har en negativ 
budgetavvikelse på grund av höga personalkostnader som beror på ökning av ärenden inom 
korttidsverksamheten och personlig assistans LSS. Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning område 2 har klarat besparingskrav på personalkostnader som ligger på 
Runda vägen. Det planeras flytt på Smålandsgatan efter sommaren som leder till minskade 
personalkostnader. Resultat avvikelsen beror även på högre övriga kostnader på grund av nya 
ärende för personlig assistans SFB än budgeterat samt prognostiseras negativt.  Högre intäkter 
(mest kompensation sjuklön och ersättningar personlig assistans SFB från Försäkringskassan) 
påverkar resultatet och prognos positivt men motsvarar inte mer kostnader. Det finns medel i 
år som, efter beslut, skulle kunna omfördelas från Finansförvaltningen med 5ootkr om 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning ökar syssällsättningsgraden och de är med 
i prognos.  

Individ- och familjeomsorg  

Individ- och familjeomsorgen har underskott på grund av köpta konsulttjänster och höga 
placeringskostnader inom missbruk, externa placeringar på HVB och skyddat boende. Lessebo 
kommun har fått statsbidrag med total 8 mkr för högt flyktingmottagande och för att 
kommunen har färre än 9000 invånare, dessa medel har kommunfullmäktige tilldelat till 
Socialnämnden i sin helhet. Trots detta tillskott har Individ- och familjeomsorgen en negativ 
budgetavvikelse och prognos på placeringskostnader. Kommande placeringar kan påverka den 
nu lagda prognosen.  

Bostadsverksamhet  

Bostadsverksamhet har underskott och prognostiseras negativt.  
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Investeringsredovisning (tkr)  

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022–08 2022 2022 2022 

Politisk vht och adm. 0 0 700 700 

Äldreomsorg 0 30 100 70 

Hemsjukvård 613 920 800 -120 

Omsorg funktionsnedsättn. 0 50 100 50 

Totalt 613 1 000 1 700 700 

 

Kommentar till investeringsredovisning  

Prognos visar ett överskott för politisk verksamhet och administration. Upphandling av nytt 
verksamhetssystem kommer inte vara klart under 2022.     

Äldreomsorgen och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer göra inköp av 
nya inventarier under hösten men utfallet beräknas hamna under årsbudgeten.  

Hemsjukvården har gjort mer inköp än i budget.  

Uppföljning av verksamhetsmål   

Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Utifrån 
kommunfullmäktiges mål har socialnämnden fastställt strategier som verksamheterna sedan 
utformar aktiviteter som de arbetar utifrån.   

Boende och livskvalitet   

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet           Ja          Delvis       Nej     

 Strategi - Fler ska till självförsörjning från ekonomiskt 
bistånd.  

         

Aktivitet: Ställ krav på aktivering på personer i 
försörjningsstöd. (socialnämndens beslut).   
Krav finns på att samtliga klienter som ansöker om 
ekonomiskt bistånd och står till arbetsmarknadens 
förfogande ska ha aktivitet på heltid. Följs upp av 
socialsekreterare och ingår i bedömningen av rätt till 
bistånd.  
Kommentar: I januari 2022 erhöll 83 hushåll ekonomiskt 
bistånd, sammanlagt 243 biståndsmottagare.  
I juli 2022 erhöll 68 hushåll ekonomiskt bistånd, sammanlagt 
197 biståndsmottagare. En minskning av antalet hushåll med 
18 procent.  
Inom äldreomsorgen har man anställt sommarvikarier 
rekommenderade av IFO och Arbetsmarknadsenheten.   
Man anställer även ungdomar som tagit studenten vilket 
motverkar att de ansöker om ekonomiskt bistånd.   

Ja       

Aktivitet: Samverkan på individnivå mellan ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsenheten samt vuxenutbildning.   
Workshops i projekt Arbetsmarknad och utbildning som har 
som syfte att bidra till att verksamheterna Arbetsmarknad, 
Vuxenenheten och Vuxenutbildningen ska arbeta efter en 
gemensam målsättning och styrning med gemensamma 
strukturer kommer att påbörjas den 8 september.  
Kommentar: Uppstart i september   

  Delvis    
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Aktivitet: Starta upp ett projekt genom FINSAM som 
handlar om nollklassade, personer som är sjukskrivna och 
saknar sjukpenning. Dessa klienter ska gå mot 
arbetsprövning eller ansökan om sjukersättning.    
Projektmedel har erhållits från Finsam för att finansiera en 
koordinatortjänst på 50 % i Lessebo kommun som under 2 år 
ska samverka med länets andra kommuner, regionen, 
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen i syfte att 
sjukskrivna som saknar sjukpenning ska erhålla stöd i 
rehabilitering mot arbete eller annan ersättning.   
Kommentar: Uppstart i oktober.   

  Delvis    

Aktivitet: Planering från Arbetsförmedlingen för 
heltidsaktivitet krävs in på alla sökande som står till 
arbetsmarknadens förfogande.   
I handläggningen av ekonomiskt bistånd ställs krav på att 
samtliga klienter som uppbär ekonomiskt bistånd och står till 
arbetsmarknadens förfogande ska ha en plan för heltids-
sysselsättning från Arbetsförmedlingen.    
Kommentar: Följs upp av socialsekreterare.   

Ja      

Aktivitet: Vård och omsorg kan ta emot personer som 
uppbär försörjningsstöd på praktik och erbjuda bra stöd för 
att lära sig yrket  

  Delvis    

Aktivitet: Hälso- och sjukvården kan ta emot personer som 
har en sjukvårdsutbildning från annat land och behöver 
praktik för att få svensk legitimation inom yrket.   

  Delvis    

  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet  

 Strategi - Öka användandet av välfärdsteknik som är 
kopplat till den upplevda tryggheten.     

         

Aktivitet: Fortsätta arbetet med digitaliseringsplanen.   
Kommentar: Förarbete inför upphandling av nytt 
verksamhetssystem för socialförvaltningen pågår och övriga 
aktiviteter i digitaliseringsplanen löper enligt plan.   

Ja        

  

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare  

Strategi - En omsorg i framkant – Att utveckla 
boendeformer inom verksamheten.  

        

 Aktivitet: Fortsätt med uppdraget från socialnämnden att 
införa trygga boenden på alla orter i två olika faser.    
Ta fram informationsmaterial och distribuera till invånare i 
Lessebo kommun i samverkan med kommunikatörer och 
Lessebohus.   
Kommentar: Varje ort i kommunen har seniorbostäder 
+55. Material om stöd och boende har tagits fram i 
samverkan med Lessebohus och distribuerats.     

Ja        
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58 Bilaga 1: Verksamhetsredovisning  

Barn och ungas uppväxtvillkor  

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet  

 Strategi - Barnens bästa.           

Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje 
styrgruppsmöte.  

Ja       

Aktivitet: Implementering av Kronobergs modellen    Delvis    

Aktivitet: Ökat samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen.    
Kommentar: Olika samverkansgrupper arbetar med att 
identifiera barn och ungas behov för att på snabbare sätt 
kunna tillsätta rätt insatser.   
I gruppen ”Barnets bästa” är implementeringen är 
igång.  Samverkansgruppen mellan skola, polis och 
socialtjänst arbetar med att snabbt kunna identifiera 
ungdomar som kan befinna sig i riskfyllda miljöer.   
Socialtjänsten medverkar på föräldramöten vid skolstart för 
att ge information kring vilka insatser socialtjänsten kan 
erbjuda samt hur man kommer i kontakt med socialtjänsten 
för rådfrågning och ansökan.   
Tillsammans med högstadieskolan kommer en föräldra-
utbildning hållas under sen höst/vinter, för att ge föräldrar 
råd och tips hur de kan möta sina tonåringar.   

Ja      

Aktivitet: Utökning av familjehemsvården.     
Kommentar: Ytterligare en medarbetare arbetar på 
familjehemsvården vilket har genererat fler utredningar av 
egna familjehem, utökad stöttning och handledning till 
familjehemmen.   

Ja      

Aktivitet: Minska placeringar av barn.     
Kommentar: Syftet med att utöka familjehemsvården är att 
minska de externa familjehemmen samt HVB och SiS 
placeringar. I första hand görs placeringar till egna 
familjehem men det är fortfarande ett högt antal placerade 
barn/unga på SiS.     
För att minska längden på placeringarna behöver vår egen 
öppenvård utökas för att kunna jobba mer aktivt på 
hemmaplan.  

    Nej  

 

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga  

 Strategi - Fler hushåll ska avslutas till självförsörjning från 
ekonomiskt bistånd.  

         

 Aktivitet: Prioritering av extratjänster till barnfamiljer   
Kommentar: Inga mer extratjänster tillsätts under 2022, de 
som redan finns har prioriterats till storfamiljer.  

    Nej  

Aktivitet: Fortsatt arbete med SUVAS, stöd till unga som 
varken arbetar eller studerar  
Kommentar: Arbetet med att utveckla stödet till SUVAS går 
framåt och samverkan mellan socialförvaltningen och barn- 
och utbildningsförvaltningen blir mer och mer tydligt. En 
SUVAS konferens kommer att genomföras under september 
där en handlingsplan kommer att tas fram.  

Ja      
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59 Bilaga 1: Verksamhetsredovisning  

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor  

 Strategi - Barnens bästa.           

 Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje 
styrgrupp.   

 Ja      

 

Demokrati och service  

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster  

Strategi - Införa e-tjänst inom ett specifikt område.           

Aktivitet: Införa e-tjänst för klagomål och synpunkter för 
socialförvaltningen.   

Ja      

Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om ekonomiskt 
bistånd  
Kommentar: Kommer införas i samband med nytt 
verksamhetssystem. Förberedelser för upphandling pågår.   

    Nej  

Aktivitet: Införa e-tjänst för orosanmälan  
Kommentar: Tjänsten är klar för publicering.  

  Delvis    

Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om hjälp gällande 
barn och unga  
Kommentar: Ingen planering för införande i avvaktan för 
nytt verksamhetssystem.   

  
  

  Nej  

Aktivitet: Införa e-tjänst för intresseanmälan om att bli 
familjehem/kontaktfamilj  

Ja      

Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om insatser enligt 
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade  

Ja      

 

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag  

 Strategi - Öka tillgängligheten.           

 Aktivitet: Samverkan med receptionen om 
förbättringsmöjligheter.    

   Delvis     

 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare  

 Strategi - Attraktiv arbetsgivare.           

 Aktivitet: Möjlighet till kompetensförsörjning - 
kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.     

  Delvis     

Aktivitet: Öka antalet anställda som arbetar heltid inom 
vård och omsorg.   
Kommentar: Nyanställd personal erbjuds heltid som 
sysselsättningsgrad. Även ordinarie som önskar jobba heltid 
har erbjudits detta.   

  Delvis    

Aktivitet: Förbättra introduktionen (för ledningsgrupp).   Ja       

Aktivitet: Erbjuda kompetensutveckling inom individ- och 
familjeomsorgen   
Kommentar: Kompetensutvecklingsplan finns för 
verksamheten och är på gång för övriga verksamheter.   

  Delvis    

Aktivitet: Förbättra arbetsmiljön på individ- och 
familjeomsorgen  
Kommentar: Förbättringsarbete pågår  

  Delvis    
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60 Bilaga 2: Bolagen  

Bilaga 2: Bolagen 

AB Lessebohus 
Resultaträkning 
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 38 598 38 887 -289 57 300 58 330 -1 030 

Övriga rörelseintäkter 1 870 2 067 -197 2 700 3 100 -400 

Summa Intäkter 40 468 40 953 -485 60 000 61 430 -1 430 

       

Rörelsens kostnader       

Underhålls- och reparationskostnader -8 451 -8 273 -178 -12 200 -12 410 210 

Driftkostnader -23 009 -24 206 1 197 -35 000 -36 435 1 435 

Central administration -1 789 -1 593 -196 -2 700 -2 390 -310 

Avskrivningar -3 589 -3 827 238 -5 500 -5 740 240 

Summa rörelsens kostnader -36 838 -37 900 1 062 -55 400 -56 975 1 575 

       

Rörelseresultat 3 630 3 054 576 4 600 4 455 145 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  59 50 9 75 75 0 

Räntekostnader -2 677 -2 353 -324 -3 765 -3 530 -235 

Summa finansiella poster -2 618 -2 303 -315 -3 690 -3 455 -235 

         

Resultat 1 012 750 262 910 1 000 -90 

 

Investeringar     

Tkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

  2022–08 2022 2022 2022 

Mark 170 170 0 -170 

Ventilation m.m. 583 650 0 -650 

Nybyggnation Kassetten 2 - restposter 507 507 0 -507 

Akut 108 108 0 -108 

Summa 1 368 1 435 0 -1 435 
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61 Bilaga 2: Bolagen  

AB Lessebo Fastigheter 
Resultaträkning 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

       

Hyresintäkter 836 915 -79 1 205 1 220 -15 

Övriga intäkter 6 7 -1 10 10 0 

Summa Intäkter 842 922 -80 1 215 1 230 -15 

       

Rörelsens kostnader       

Rep/U-håll/Fastighetsskötsel -19 -100 81 -50 -150 100 

Driftskostnader -132 -106 -26 -195 -170 -25 

Administrationskostnader -202 -167 -35 -315 -250 -65 

Avskrivningar -270 -267 -3 -430 -400 -30 

Summa rörelsens 

kostnader -623 -639 16 -990 -970 -20 

       

Rörelseresultat 219 283 -64 225 260 -35 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  20 20 0 30 30 0 

Räntekostnader -162 -147 -15 -260 -220 -40 

Summa finansiella poster -142 -127 -15 -230 -190 -40 

        

Resultat 77 156 -79 -5 70 -75 

 

Investeringar 
Tkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

  2022–08 2022 2022 2022 

Utrymningsvägar Metallen 0 400 0 -400 

Brandlarm Metallen 122 400 0 -400 

Summa 122 800 0 -800 
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62 Bilaga 2: Bolagen  

AB Kyrkebyn 3 

Resultaträkning 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 339 467 -128 519 700 -181 

Övriga intäkter 258 3 255 263 5 258 

Summa Intäkter 597 470 127 782 705 77 

       

Rörelsens kostnader       

Rep/U-håll/Fastighetsskötsel -1 -100 99 -4 -150 146 

Driftskostnader -125 -143 18 -215 -215 0 

Administrationskostnader -149 -127 -22 -190 -190  

Avskrivningar -105 -107 2 -160 -160 0 

Summa rörelsens kostnader -380 -477 97 -569 -715 146 

       

Rörelseresultat 217 -7 224 213 -10 223 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  0 3 -3 5 5 0 

Räntekostnader -19 -20 1 -25 -30 5 

Summa finansiella poster -19 -17 -2 -20 -25 5 

        

Resultat 198 -24 222 193 -35 228 

 

Investeringar      
  Utfall Prognos Budget Avvikelse   

  2022–08 2022 2022 2022   

Noll i utfall, budget och prognos          -             -               -               -     

Summa          -             -               -               -     
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63 Bilaga 2: Bolagen  

Lessebo Fjärrvärme AB 

Resultaträkning 
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

Försäljning värme fast 4 717 4 640 77 6 810 6 960 -150 

Försäljning värme rörligt 15 048 14 961 87 23 720 23 720 0 

Övriga rörelseintäkter 9 7 2 10 10 0 

Anslutningsavgifter 661 567 94 1 541 850 691 

Summa Intäkter 20 435 20 174 261 32 081 31 540 541 

       
Rörelsens kostnader       
Inköp av flis -4 211 -4 274 63 -6 960 -6 750 -210 

Inköp av värme Lessebo samhälle -3 182 -3 230 48 -5 439 -5 100 -339 

Inköp gas, olja och el -1 449 -826 -623 -2 265 -1 305 -960 

Anslutningsavgifter -661 -567 -94 -1 541 -850 -691 

Reparationer och underhåll -2 021 -733 -1 288 -2 300 -1 100 -1 200 

Fastighetskostnader -1 242 -1 200 -42 -1 800 -1 800 0 

Köp av driftstjänster -1 375 -1 370 -5 -2 255 -2 055 -200 

Övrigt -1 524 -1 317 -207 -2 474 -1 975 -499 

Avskrivningar -3 819 -3 833 14 -5 750 -5 750 0 

Summa rörelsens kostnader -19 484 -17 350 -2 134 -30 784 -26 685 -4 099 

       

Rörelseresultat 951 2 824 -1 873 1 297 4 855 -3 558 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  146 123 23 200 185 15 

Räntekostnader -1 410 -1 333 -77 -2 260 -2 000 -260 

Summa finansiella poster -1 264 -1 210 -54 -2 060 -1 815 -245 

        

Resultat -313 1 614 -1 927 -763 3 040 -3 803 

 

Helårsprognosen för Lessebo Fjärrvärme ligger 3,8 mkr sämre än budget. Prognosen för 

reparationer och underhåll ligger 1,2 mkr över budget och när underhåll görs så stängs 

pannorna ned vilket får till följd att man under nedstängningstiden får elda med olja eller gas 

till en högre kostnad. Bränslekostnaderna har ökat både för att man fått elda en del med olja 

och gas men också för att bränslepriserna allmänt blivit dyrare. 

Investeringar     
Tkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

  2022–08 2022 2022 2022 

Ny kulvert pga. kunder småhus 865 2 065 0 -2 065 

Summa 865 2 065 0 -2 065 

 

  

86



64 Bilaga 2: Bolagen  

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Resultaträkning 
  Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

INTÄKTER       

Kommunbidrag  28 722 28 722 0 43 083 43 083 0 

Jämförelsestör, intäkt 0 0 0   0 
       

Summa Intäkter 28 722 28 722 0 43 083 43 083 0 

       

Taxor/brandsyn mm 1 835 993 842 2 300 1 490 810 

Bidrag 899 33 866 899 50 849 

Förs. av anläggningstillg 0 50 -50 0 75 -75 
       

Summa intäkter 2 734 1 076 1 658 3 199 1 615 1 584 
       

Totala Intäkter 31 456 29 798 1 658 46 282 44 698 1 584 
       

KOSTNADER       

Personal -19 244 -19 298 54 -28 948 -28 948 0 

Övriga kostnader -12 453 -10 413 -2 040 -17 750 -15 620 -2 130 

Kapitalkostnader -76 -87 11 -130 -130 0 

Jämförelsestör. poster 0 0 0 0  0 
       

Summa Kostnader -31 773 -29 798 -1 975 -46 828 -44 698 -2 130 
       

Resultat -317 0 -317 -546 0 -546 

 

Investeringar      
  Utfall  Prognos Budget Avvikelse   

  2022–08 2022 2022 2022   

Ledningsfordon               -               1 200          1 200               -     

Trp-fordon               -                    -                 -                 -     

Inventarier (10)               -                    -                 -                 -     

Inventarier (5)              98               250             250               -     

      
      

Summa              98             1 450          1 450               -     
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65 Bilaga 2: Bolagen  

Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB 

Resultaträkning 
Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022–08 2022–08 2022–08 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 8 772 8 793 -21 13 158 13 190 -32 

Övriga rörelseintäkter 7 016 6 867 149 10 524 10 300 224 

Summa Intäkter 15 788 15 660 128 23 682 23 490 192 

       

Rörelsens kostnader       

Fastighetskostnader -5 762 -6 000 238 -9 243 -9 000 -243 

Övriga externa kostnader -2 374 -1 600 -774 -3 561 -2 400 -1 161 

Personalkostnader -9 0 -9 -14 0 -14 

Avskrivningar -4 895 -4 867 -28 -7 343 -7 300 -43 

Summa rörelsens kostnader -13 040 -12 467 -573 -20 160 

-18 

700 -1 460 

       

Rörelseresultat 2 748 3 193 -445 3 522 4 790 -1 268 

       

Finansiella poster       

Ränteintäkter  0 0 0 0  0 

Räntekostnader -1 432 -1 733 301 -2 148 -2 600 452 

Summa finansiella poster -1 432 -1 733 301 -2 148 -2 600 452 

       

Resultat 1 316 1 460 -144 1 374 2 190 -816 

       

Bokslutsdispositioner   0   0 

Skatt ca   0   0 

       

Resultat efter skatt 1 316 1 460 -144 1 374 2 190 -816 
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Sida 6

Eftersom standarden innebär att granskningen blir mer likartad så kommer den påverka 
olika mycket i olika kommuner. Den nya standarden kommer innebära att mer resurser 
behöver läggas på denna granskning.
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94



95



96



►

►

97



►

►

►

98



►

►

►

99



►

►

►

►

►

►

100



►

►

101



►    

►

►

►

102



►

►

►

►

103



►

►

►

104



►

►

►

►

►

105



106



107



108



►

►

109



110



111



112



113



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-11 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 200 Dnr 2022/319-1.4.2 
 

Om- och tillbyggnad av Nyängsskolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
investering på 22 miljoner kronor och bevilja igångsättningstillstånd.  
 
Ärendebeskrivning 
Om- och tillbyggnad av Nyängskolan med ca 300 kvm tillbyggnad i 1 
plan med 4 nya klassrum, ombyggnation av befintlig skola för 5 
klassrum samt samlade administrativa lokaler och fritidslokaler. 
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 22 miljoner.   
 
Planering och projektering har utförts under 2021/2022. 
Förfrågningsunderlag på entreprenaden skickades ut i början av 
augusti med planerad byggstart i november 2022 med ett 
färdigställande hösten 2023. Nedlagda kostnader uppgår till 645 tkr. 
Rambudget på totalt 15 miljoner kronor för 2022 och 2023. 
Rambudgeten behöver därmed utökas med ytterligare 7 miljoner 
kronor under 2023.  
 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson och utbildningschef Therese 
Linnér redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Konsekvensanalys 2022-10-03 
Prövning av barnets bästa 2022-09-30 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 § 185 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-19 § 92 
Planritning 2022-08-01 
Fasadritning 2022-08-01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-27 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 185 Dnr 2022/319- 
 

Om- och tillbyggnad av Nyängsskolan 
 
Beslut 
Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Om- och tillbyggnad av Nyängskolan med ca 300 kvm tillbyggnad i 1 
plan med 4 nya klassrum, ombyggnation av befintlig skola för 5 
klassrum samt samlade administrativa lokaler och fritidslokaler. 
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 22 miljoner.   
 
Planering och projektering har utförts under 2021/2022. 
Förfrågningsunderlag på entreprenaden skickades ut i början av 
augusti med planerad byggstart i november 2022 med ett 
färdigställande hösten 2023. Nedlagda kostnader uppgår till 645 tkr. 
Rambudget på totalt 15 miljoner kronor för 2022 och 2023. 
Rambudgeten behöver därmed utökas med ytterligare 7 miljoner 
kronor under 2023.  
 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-19 § 92 
Planritning 2022-08-01 
Fasadritning 2022-08-01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 92 Dnr 2022/215-4.5.2 
 

Om- och tillbyggnad av Nyängskolan 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att godkänna investeringsbudget på 22 miljoner 
kronor och bevilja igångsättningstillstånd. 

 
Ärendebeskrivning 
Om- och tillbyggnad av Nyängskolan med ca 300 kvm tillbyggnad i 1 
plan med 4 nya klassrum, ombyggnation av befintlig skola för 5 
klassrum samt samlade administrativa lokaler och fritidslokaler. 
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 22 miljoner.   
 
Bakgrund 
Planering och projektering har utförts under 2021/2022. 
Förfrågningsunderlag på entreprenaden skickades ut i början av 
augusti med planerad byggstart i november 2022 med ett 
färdigställande hösten 2023. Nedlagda kostnader uppgår till 645 tkr. 
Rambudget på totalt 15 miljoner kronor för 2022 och 2023. 
Rambudgeten behöver därmed utökas med ytterligare 7 miljoner 
under 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBNAU 2022-09-12 § 78 
Planritning 2022-08-01 
Fasadritning 2022-08-01 
Tjänsteskrivelse 2022-09-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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A

B1

A-A

A-A

B-B

B-B

C-C

C-C

MÖRKRUM
6,4 m²

LJUSRUM
7,0 m²

SAML./FRITIDS
28,2 m²

FRITIDS/LEKRUM
8,9 m²

SPEC.PEDAGOG
8,0 m²

SAMLING/FIKA
19,2 m²

KONFERENSRUM
20,3 m²

KOPIERING
3,2 m²

ARBETSRUM
8,9 m²

ARBETSRUM
9,1 m²

REKTOR/ADM.
11,1 m²

RWC/D-PERS.
4,8 m²

HEMKUNSKAP
37,0 m²

KLASSRUM/BILD
30,8 m²

RWC/D
8,7 m²

WC
3,2 m²

MINDRE KLASSRUM 2
14,7 m² GRUPPRUM MK 2

6,7 m²

GRUPPRUM 5
8,9 m²

FRD
2,0 m²

SKOLSKÖT.
9,9 m²

BEF. STÄD/TVÄTT
4,8 m²

BEF. TEKNIKRUM
4,3 m²

KORRIDOR 2
26,9 m²

KLASSRUM 5
31,5 m²

KLASSRUM 4
31,7 m²

KLASSRUM 1
20,3 m²

GRUPPRUM MK1
7,0 m²

GRUPPRUM 4
9,1 m²

WC-PERSONAL
3,8 m²

RWC/D
6,7 m²

KLASSRUM 3
31,0 m²

GROVENTRÉ/KAPPRUM
14p
19,7 m²

GRUPPRUM 3
10,0 m²

GRUPPRUM 8
10,0 m²

KLASSRUM 2
30,9 m²

GRUPPRUM 6
8,4 m²

RWC
5,1 m²

FÖRV. AV LÄROMEDEL
OCH FÖRBR. MATERIAL
15,1 m²

GRUPPRUM 2
10,0 m² GRUPPRUM 1

10,0 m²

KLASSRUM 1
34,0 m²

TS
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Konsekvensanalys om- och tillbyggnad av Nyängskolan 
 
Mål och syfte kopplat till verksamheten och därmed – varför ombyggnad. Vad ser vi för effekter på 
undervisningen om vi gör en ombyggnation. 
 
Undervisning 
Särskolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter vilket gör att 
det är viktigt att planera en skola där hänsyn kan tas till elevernas olika förutsättningar och behov.  
Undervisningen kan aldrig utformas lika för alla. Detta ställer höga krav på möjlighet till flexibilitet i 
utformning och användandet av lokalerna. Elever med behov enskild undervisning och elever i behov 
av stöd av flera vuxna kan tillgodoses i lokaler som är anpassade för särskola och dess fritidshem. 
Särskola och fritidshem behöver särskiljas för ökad tydlighet i stödstrukturen för dessa elever. 
Genom en ombyggnation skapas bättre förutsättningar för att ge eleverna undervisning i ämnena 
slöjd och hemkunskap i enlighet med läroplanens intentioner. De lokaler som idag används till 
hemkunskap är bland annat genomfartsrum till andra klassrum vilket påverkar undervisningen för 
eleverna. Ombyggnation kan säkerställa funktionella utrymmen för den fysiska arbetsmiljön så som 
handikappanpassade toaletter i paritet med antalet elever samt utrymme för tekniska hjälpmedel.  
 
Elevprognos 
Elevprognosen visar att antalet elever ökar från innevarande läsårs 17 elever, i årskurs 1-6, till ca 22-
25 elever de närmaste åren. Ytterligare ökning kan vara möjlig utifrån information från internationell 
och nationell forskning.  Förekomsten av elever med intellektuell funktionsnedsättning är vanligare i 
områden med låg socioekonomisk status. Därtill tillkommer att ett regeringsbeslut väntas gällande 
att grundskolan ska bli 10 årig och då förväntas särskolan förlängas på samma sätt. Om beslut fattas 
kommer de 6 åringarna, som idag går extra år på förskolan (uppskjuten skolplikt), i stället direkt gå 
över till särskolans verksamhet. Sammantaget gör det att elevantalet förväntas ökas till under 
kommande år.  
 
Ytterligare anpassningar 
Elever som har ett multihandikapp behöva ofta ett större yta för sina behov ex stretchning, 
sondmatning, taktil stimulering. Det innebär att det behöver finnas möjlighet för höj- och sänkbara 
sängar och lyftanordningar i verksamheten. Det kan medföra att mindre klassrum behöver användas 
till detta, då man behöver använda lift för att lyfta elev från rullstol och säng. I prognosen som finns 
förväntas elever med multihandikapp börja på särskolan.   
 
Investeringsbelopp 
Inkomna anbud visar en projektkostnad på totalt 22 miljoner kronor och nuvarande rambudget från 
KF är på 15 miljoner kronor totalt. Byggkostnadsindex har stigit med 14% det senaste året. Vid en 
jämförelse med Stallets ombyggnad som var färdigställd september-21 är följande siffror aktuella. 
Stallets investering var 15,7 miljoner kronor för 813 m2. Askungens projektkostnad landade på 34,9 
miljoner kronor med 1105 m2 nybyggnad och 349 m2 mindre ombyggnad. Ombyggnadsdelen för 
Nyängskolan är 513 m2 och kostnad i nivå med Stallet blir 11,3 miljoner kronor med en uppräkning av 
14%. Nybyggnadsdelen är 336 m2 och med en kostnad på 30 000 kr/m2 blir det 10 miljoner kronor. 
Dvs projektkostnaden överensstämmer väl med den kostnadsnivå som är idag. Genomsnittlig 
avskrivningstid för nybyggnaden bedöms till 30 år och ombyggnaden till 20 år, dvs 25 år i genomsnitt 
på hela projektkostnaden. Den tillkommande investeringen innebär ökade avskrivningskostnader och 
räntekostnader. Med en antagen ränta på 4% och avskrivningen blir merkostnaden år 1: 572 000 
kronor pga ökningen på 7 miljoner kronor. 
 
Tidsplan 
Efter beslut är genomförandetiden ett år. 
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Driftskonsekvenser 
Energidriftkostnaden bedöms vara ungefär som idag trots den tillkomna ytan, eftersom den nya 
lokalen blir mer energieffektiv och att solceller installeras för egen produktion av el. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
I anbudet ingår indexreglering från och med augusti 2022. I projektkostnaden finns reserv för 
tillkommande kostnader under entreprenadskedet. 
 
Vilka effekter ser vi om det inte blir en byggnation? 
Konsekvensbeskrivning för utebliven investering. 
 
Lokalerna är inte anpassade efter verksamhetens behov utifrån utformning, antal undervisningsrum 
samt grupprum och specialsalar för att möta dagens elevantal men också den prognos som visar på 
ökat elevantal.  
 
Undervisningskvaliteten sjunker då vissa lokaler är ”genomfartsleder”. Det försvårar att kunna 
bedriva undervisning i dessa utrymmen då eleverna blir störda. Elevgruppen är i behov av 
minimering av störmoment. Flertal elever har behov av ”en till en”-undervisning och egen 
undervisningslokal vilket det saknas i tillräcklig omfattning idag.  Detta påverkar individen och övriga 
elevers möjlighet till studiero. Konflikterna ökar då entréerna är trånga – svårt för elever med NPF att 
hantera.  
 
Fritidshemmet har idag inga egna lokaler, vilket försvårar för elever som har svårt att skilja på skola 
och fritidshem.  
 
Personalen har idag svårt att hjälpa elever som är i behov av hjälp i toalettsituationen. För få 
toaletter är idag handikappanpassade för att personalen ska kunna hjälpa på ett fullgott sätt både 
utifrån elevens integritet samt ur personalens ergonomiska arbetssituation. Utrymme saknas på 
ordinarie toaletter för lyftanordningar och för att personalen ska kunna assistera. 
 
Enligt prognosen gällande elevantal kan inte verksamheten bedrivas i befintliga lokaler. Lokalerna 
kan inte möta det behov av yta för elevgruppen i årkurs 1-6. Antal rum och befintlig utformning är 
inte anpassade för att möta elevernas behov och förutsättningar. Med det ökade elevantalet ökar 
även antalet anställda, vilket i sin tur ökar behovet av möjligheter till pausrum, toaletter och 
arbetsrum. Arbetsrum för skolsköterska/kurator och mötesrum saknas idag. Detta gör att 
verksamheten behöver bedrivas i de paviljonger som finns vid Hackebackeskolan. Årshyran för 
modulerna är 1,55 miljoner kronor tillkommer elkostnad (inkl värme). Nuvarande kostnad för el och 
värme i Nyängskolan är 81 000 kronor/år. 
 
Standard för fastigheten/lokalen 
Lokalen byggdes 1982 som fritidshem och byggdes till 1986. Byggnaden är ej anpassad för 
skolverksamhet och mindre underhåll har utförts under åren. Totalrenovering för att lyfta lokalen till 
dagens standard behövs. 
 
 
Lessebo 2022-10-03 
 
 
Therese Linnér  Conny Axelsson 
Barn- och utbildningschef  Samhällsbyggnadschef 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
Enkel prövning av barnets bästa 

Ärendenamn:  Om och tillbyggnad av Nyängskolan 
Ansvarig och verksamhet:  Therese Linnér utbildningschef, Christina Fransson Rektor. Särskolan 
Barn som berörs: Elever årskurs 1-6 särskolan, Nyängskolan  
Datum: 220930 
 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (artikel 2) 
Bidrar ärendet/beslutet till likvärdiga villkor för berörda barn? Vilka barn riskerar att diskrimineras? Gynnas vissa barn på andra 
barns bekostnad? 
 Ärendet/beslutet bedöms bidra till  
       likvärdiga villkor för alla barn, jämlikhet 
       och förbud mot diskriminering 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis bidra till  
       likvärdiga villkor för alla barn, jämlikhet  
       och förbud mot diskriminering 

 Ärendet/beslutet bedöms inte bidra till 
        likvärdiga villkor för alla barn, 
        jämlikhet och förbud mot diskriminering 

Om ärendet/beslutet bedöms delvis bidra till likvärdiga villkor för alla barn, jämlikhet och förbud mot diskriminering, förklara på vilket sätt: 

 
 

Barnets bästa (artikel 3) 
Vilka lagar och nationella styrdokument är relevanta i frågan? Vad är bäst för barn enligt forskning och evidens, 
nationella riktlinjer, praxis i andra kommuner,  vår egen beprövade erfarenhet, samt på kort och lång sikt?  
 Ärendet/beslutet bedöms vara förenlig  
       med barnets bästa 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis vara 
       förenlig med barnets bästa 

 Ärendet/beslutet anses inte vara förenlig 
       med barnets bästa 

Om ärendet/beslutet bedöms vara delvis förenlig med barnets bästa, förklara på vilket sätt: 

 
 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (artikel 6) 
Hur bidrar ärendet/beslutet barns rätt till liv och överlevnad, samt goda förutsättningar för en optimal utveckling?  
Har det negativ påverkan på (vissa) barns liv, överlevnad samt goda förutsättningar för en optimal utveckling? 
 Ärendet/beslutet bedöms vara förenlig  
       med barnets rätt till goda förutsättningar  
       för en optimal utveckling 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis vara  
       förenlig med barnets rätt till goda  
       förutsättningar för en optimal utveckling 

 Ärendet/beslutet anses inte vara förenlig  
       med barnets rätt till goda förutsättningar  
       för en optimal utveckling 

Om ärendet/beslutet bedöms vara delvis förenlig med barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling, förklara på vilket sätt: 

 
 

Rätt till delaktighet (artikel 12) 
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att ärendet/beslutet ska bli relevant för barn? 
Elevernas rätt till utbildning och möjlighet till god miljö för lärande.  
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför! 
Samtliga elever som går på skolan svarar på enkät gällande trygghet, studiero och trivsel. 
Vad har barn för åsikter som är relevanta i relation till ärendet/beslutet? 
 Eleverna uttrycker bland annat att det är trångt i lokalerna 
I vilken utsträckning har ärendet/beslutet beaktat barns åsikter? 
 Ärendet/beslutet bedöms ha beaktat  
        barns åsikter 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis ha 
       beaktat barns åsikter  

 Ärendet/beslutet bedöms inte ha  
       beaktat barns åsikter  

 

Andra rättigheter som berörs i ärendet/beslutet: 
 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)  
 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av vanvård, försummelse, våld och övergrepp (art. 19, 32-40) 
 Rätt till utbildning (artikel 28 och 29) 
 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27) 
 Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31) 
 Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17) 
 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25) 
 Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 27, 31 m.fl.) 
 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör ärendet/beslutet har beaktats: 
 Ärendet/beslutet bedöms ha beaktats 
       barns rättigheter ovan. 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis ha 
       beaktat barns rättigheter ovan. 

  Ärendet/beslutet bedöms inte ha beaktat  
        barns rättigheter ovan. 

 Ärendet/beslutet bedöms inte beröra andra rättigheter. 
 

Barnrättslig slutsats 
 Ärendet/beslutet bedöms vara förenligt 
       med barnkonventionen. 

  Ärendet/beslutet bedöms delvis vara  
        förenligt med barnkonventionen.  

 Ärendet/beslutet bedöms inte vara 
        förenligt med barnkonventionen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-11 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 197 Dnr 2022/323-1.3.1 
 

Revidering av fjärrvärmetaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
fjärrvärmetaxa i enlighet med styrelsebeslut i Lessebo fjärrvärme AB 
2022-09-28 punkt 10. 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Lessebo fjärrvärme AB föreslår höjning av taxa bl.a. 
beroende på höjd borgensavgift. 
 
Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Lessebo fjärrvärme AB 2022-09-28 
Beslutsunderlag Nya taxor Fjärrvärme 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-12 

 

 
 

 

 

 

Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisning av 
obesvarade medborgarförslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Två gånger varje år ska medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt och därmed inte blivit besvarade redovisas till 
kommunfullmäktige enligt fullmäktiges arbetsordning § 32. Där 
anges också att medborgarförslag ska besvaras inom ett år.  
 
Följande medborgarförslag är obesvarade: 
 
KS 2021/412 gällande utbildning för att kunna bemöta våld i nära 
relationer med barn. Mottogs av KF 2022-02-28. 
 
KS 2022/245 gällande förbättrad fritid för ungdomar som vill 
meka med fordon. Mottogs av KF 2022-06-20. 
 
KS 2022/259 gällande gång-cykelväg i Götgatans förlängning, för 
en tryggare väg till och från Kvarndammskolan. Mottogs av KF 
2022-06-20. 
 
KS 2022/297 gällande delaktighet för lokala 
funktionshindersorganisationer. Mottogs av KF 2022-09-26 
 
KS 2022/275 gällande hundrastgård i Lessebo. Mottogs av KF 
2022-09-26 
 
 
 
 
 
 

 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Kommunledningskoordinator 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-12 

 

 
 

 

 

  
 

Redovisning av obesvarade motioner  
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisning av 
obesvarade motioner. 
 
Ärendebeskrivning 
Två gånger varje år ska motioner som inte har beretts färdigt och 
därmed inte blivit besvarade redovisas till kommunfullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges arbetsordning § 31.  
 
Följande motioner är för närvarande obesvarade: 
 
KS 2021/396 gällande samverkan kring pollinatörer. Mottogs av 
KF 2022-02-28. 
 
KS 2022/128 gällande lokal livsmedelsstrategi för ökad 
självförsörjning och en levande landsbygd. Mottogs av KF 2022-
04-25. 
 
KS 2022/142 gällande tjänstelegitimation för personal inom 
äldreomsorg. Mottogs av KF 2022-04-25. 
 
KS 2022/158 gällande finansiering med mera avseende särskilt 
boende i Lessebo kommun. Mottogs av KF 2022-04-25. 
 
KS 2022/167 gällande installation av ”Quick respons”, ett system 
som snabbt kan nå ut med samhällsviktig information och 
varningar till kommuninvånarna till exempel via sms. Mottogs av 
KF 2022-06-20. 
 
KS 2022/233 gällande att erbjuda gratis mensskydd. Mottogs av 
KF 2022-06-20. 
 
KS 2022/251 gällande arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonal. Mottogs av KF 2022-06-20. 
 

 
 
 
 
 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator KLF  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-09-20 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2022-10-24 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Denna gång har följande inkommit för delgivning: 
 
 
Ernst & Young Missiv och förstudie av 

arbetsmarknadsåtgärder 
 
Socialnämnden  Individrapportering ej verkställda 

beslut SoL och LSS 
 
 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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LESSEBO KOMMUN 2022-09-16 
Kommunens revisorer 

  Till 
Fullmäktige och  
kommunstyrelsen för kännedom 

 
 
 
 
 
Förstudie av arbetsmarknadsåtgärder  
 

EY har fått i uppdrag att genomföra en förstudie med syfte bedöma om det finns ett behov att 
genomföra en granskning av styrning, uppföljning och kontroll av arbetsmarknadsåtgärder.  

Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i liten utsträckning lagreglerade vilket medför att kommunen 
behöver ha en tydlig styrning och uppföljning för att tillförsäkra att arbetsmarknadsinsatserna är 
ändamålsenliga och präglas av god ekonomisk hushållning. 

Förstudien indikerar att styrningen, uppföljningen och kontrollen av arbetsmarknadsåtgärderna inte är 
tillräcklig. Såväl förstudien som kommunens interna utredningar visar att det finns brister i samverkan 
mellan arbetsmarknadsavdelningen, socialtjänsten och vuxenutbildningen. Kommunen har i egna 
utredningar av verksamheten konstaterat brister i styrning, målsättning och riktlinjer. Vi ser positivt på 
att det har tillsatts en projektorganisation utifrån de identifierade bristerna. 

Vidare visar förstudien på risker kopplat till att det inte sker någon uppföljning av hur många som 
övergår i egen försörjning efter att ha deltagit i kommunens insatser.  

Kommunens revisorer överlämnar härmed rapporten för kännedom och kommer att följa området 
framgent.   

 
För kommunens revisorer 
 
 
Örjan Davoust   Per-Anders Johansson 
Ordförande   Vice ordförande 
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Förstudie av 
arbetsmarknadsåtgärder 
 

Datum  2022-09-16 

Till  Kommunrevisionen  

Från  EY 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken men många kommuner arbetar aktivt 
med frågan då arbetslöshet belastar kommunernas ekonomi. Vid hög arbetslöshet 
sjunker skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna för bland annat ekonomiskt 
bistånd ökar, vilket kan framtvinga nedskärningar i kärnverksamheterna.   

Enligt statistik från KOLADA har kommunen under de senaste åren tillhört de 25 
procent kommuner med lägst andel förvärvsarbetande i åldern 20–64 år.    

Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i liten utsträckning lagreglerade, så riktning 
och innehåll lämnas i stor utsträckning för den enskilda kommunen att besluta om. 
Därmed accentueras frågan om tydlig kommunal styrning och uppföljning för att 
tillförsäkra att arbetsmarknadsinsatserna är ändamålsenliga och präglas av god 
ekonomisk hushållning.  

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys sett det som angeläget att 
genomföra en förstudie av kommunstyrelsens arbete med kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder.   

1.2. Syfte och frågor 

Förstudien syfte är att beskriva kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll 
av arbetet med arbetsmarknadsåtgärder.   

I förstudien ska följande frågor besvaras:   

 Har nämnden fastställt mål för arbetsmarknadsarbetet?  
 Vilken samverkan sker internt inom kommunen samt med externa aktörer, 

såsom Arbetsförmedlingen, regionen och näringslivet?  
 Vilka projekt och insatser bedrivs på området? 
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o Hur följs effekten av olika arbetsmarknadsinsatser upp?  
 Vilken återrapportering av resultat och effekter sker till kommunstyrelsen?  

1.3. Genomförande och avgränsning 

Förstudien har genomförts genom intervju med kommunchef, arbetsmarknadschef 
samt verksamhetsutvecklare arbetsmarknadsenheten. Därutöver har förstudien 
kartlagt centrala styrdokument samt den uppföljning som sker till kommunstyrelsen. 
Dokumenten utgörs exempelvis av kommunstyrelsens protokoll under januari till juni 
2022, verksamhetsplan och verksamhetsberättelser.  Det har även genomförts en 
sammanställning av statistik avseende arbetslöshet och andel som övergår i arbete.   

2. Iakttagelser  

2.1. Organisation 

Kommunstyrelsens är arbetslöshetsnämnd och ansvarar för 
arbetsmarknadsfrågor1. Kommunstyrelsen har organiserat arbetsmarkandsarbetet 
inom en arbetsmarknadsavdelning som ingår i kommunstyrelsens förvaltning. 
Avdelningen leds av en arbetsmarknadschef och består av fyra arbetsledare, en 
arbetsmarknadshandläggare och en verksamhetsutvecklare/koordinator. Det finns 
ingen dokumenterad uppdragsbeskrivning för avdelningens medarbetare. 
Kommunchefen har månatliga avstämningar med arbetsmarknadschefen.  

2.2. Mål för arbetsmarknadsarbetet  

Fullmäktige har fastställt en målsättning om att arbetslösheten ska minska. Under 
2022 ska arbetslösheten minska från 14,8 procent (mars 2021) till 13 procent. I 
Arbetsförmedlingens senaste mätning från maj 2022 uppgick arbetslösheten till 
10,8 procent.  

 

 

1 Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen  
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Diagram 1 Statistik Arbetsförmedlingens månadsrapport 

Diagram 2 Statistik Arbetsförmedlingens månadsrapport 

Statistiken omfattar personer som är öppet arbetslösa eller som deltar i program2. 
Statistiken visar att antalet arbetslösa har minskat i förhållande till motsvarande 
period 2021. Minskningen för de tre intervallerna motsvarar mellan 15–22 procent. 

I fullmäktiges budget framgår att alla nämnder ska formulera egna aktiviteter som 
bidrar till att uppfylla fullmäktiges mål. Arbetsmarknadsavdelningen har ingen 
verksamhetsplan. Avdelningen har inte konkretiserat några aktiviteter utifrån 
fullmäktiges målsättning om lägre arbetslöshet. 

2 Öppet arbetslösa definieras som arbetssökande utan arbete som aktivt söker jobb, 

omgående kan börja jobba och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
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2.3. Pågående arbetsmarknadsinsatser  

Vid intervju beskriver arbetsmarknadschefen att förvaltningen kommer i kontakt 
med de sökande (målgruppen) huvudsakligen genom att: 

 Personerna kontaktar enheten på egen hand och ber om hjälp, 

 Arbetsförmedlingen har beviljat arbetspraktik eller 

 Via socialtjänsten till följd av att personen har ansökt om ekonomiskt bistånd.   

Enhetens samordnare gör en kartläggning över individens behov. Det kan 
exempelvis handla om att stödja personen att söka arbete genom att ta fram CV och 
personligt brev eller att påbörja arbetsträning i någon av de arbetsmarknadsinsatser 
som bedrivs i egen regi. Insatserna består av:   

 Miljöverkstan 

 Byggåterbruket 

 Tygåterbruket 

 Intern service  

Det finns en arbetsledare för respektive insats. Miljöverkstan, byggåterbruket och 
tygåterbruket restaurerar, lagar och säljer möbler och kläder. Intern service utför 
tjänster internt inom kommunen, exempelvis måleri, utemiljöarbete och flyttjänster. 
Sammanlagt deltar 31 personer i arbetsmarknadsinsatserna vid tidpunkt för 
förstudien.  

Arbetsmarknadsenheten har ett samarbete med en industri i kommunen. 
Samarbetet startade med anledning av att företaget upplevde att de hade svårt att 
rekrytera samt att arbetsmarknadsavdelningen såg att arbetsuppgifterna skulle 
passa avdelningens målgrupp. Vid tidpunkt för förstudien deltar 10 personer i 
insatsen.  

Det finns 33 personer som är anställda i kommunen genom extratjänster. Att vara 
anställd genom extratjänst innebär att arbetsgivaren (kommunen) får ersättning 
från Arbetsförmedlingen för lönekostnaderna. Anställningarna kan pågå under 12 
månader. Samtliga extratjänster i kommunen avslutas 1 januari 2023. Vid intervju 
framförs att det finns en risk att personerna inte kommer att gå vidare i egen 
försörjning.  

Sammantaget är det 64 personer som är antingen anställda genom extratjänster i 
kommunen eller som deltar i arbetsmarknadsinsatser.  

2.4. Samverkan  

2.4.1. Intern samverkan 

Det finns ingen fastställd struktur för samverkan mellan arbetsmarknadsenheten 
och socialtjänsten samt vuxenutbildningen. Det finns ingen process för hur 
arbetsmarknadsenheten ska få reda på vilka som beviljats ekonomiskt bistånd och 
står till arbetsmarknadens förfogande.  
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Kommunchefen har initierat ett projekt som syftar till att verksamheterna 
arbetsmarknad, vuxenenheten inom socialtjänsten och vuxenutbildningen ska 
arbeta efter en gemensam målsättning och styrning med gemensamma strukturer.  

Projektet pågår från juni 2022 till augusti 2023. Projektets bakgrund, syfte och 
omfattning finns beskrivet i en projektbeskrivning. Projektet skapades mot bakgrund 
av att en intern utredning visat på brister i samverkan3. I projektbeskrivningen 
framgår: 

”Den största utmaningen som parterna beskriver genom hela 
utredningen är att det saknas tydlig politisk styrning och mål kring 
målgruppen och området, vilket innebär att varje part arbetar med 
området utifrån sitt perspektiv utan helhetsperspektiv. Det saknas i 

många fall tydliga rutiner kring hur samverkan ska se ut och sekretess 
mellan parterna är en utmaning.” 

Projektet ska utvärderas månatligen. Efter halva projekttiden (december 2022) ska 
projektledaren lämna ett delbetänkande till styrgruppen. Styrgruppen ska då 
bedöma om projektet ska fortgå eller avbrytas. I styrgruppen ingår projektledare, 
arbetsmarknadschef, chef för individ- och familjeomsorgen och 
vuxenutbildningschef. 

2.4.2. Extern samverkan  

2019 tecknades en lokal överenskommelse mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen. Samarbetet har varit problematiskt och 
arbetsmarknadschefen har meddelat Arbetsförmedlingen att överenskommelsen 
behöver revideras. Styrgruppen, beståendes av representanter från kommunen och 
Arbetsförmedlingen, har inte haft några möten under 2022 eftersom de tidigare 
mötena inte anses ha resulterat i åtgärder.  

Samverkan med Arbetsförmedlingen upplevs ha försvårats av att representanten 
från Arbetsförmedlingen har bytts ut vid flera tillfällen samt att myndigheten inte 
har något lokalt kontor i kommunen. Vid intervju framförs att Arbetsförmedlingen 
nyligen har förändrat sitt arbetssätt och att det finns en förhoppning om att 
samverkan kommer att fungera bättre framöver. Arbetsmarknadsenheten 
samarbetar med fyra privata aktörer för arbetsförmedling.  

 

3 Den interna utredningen omfattade kommunens arbete för att öka sysselsättningsgraden. 
Utredningen genomfördes under 2021 och omfattade arbetsmarknadsavdelningen, 
vuxenutbildningen och socialtjänsten.  
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2.5. Uppföljning  

2.5.1. Effekter av arbetsmarknadsinsatser 

Det finns inget digitalt system för att samla information om antal deltagare i praktik, 
arbetsträning eller hur många som har övergått till egen försörjning. Det sker ingen 
systematisk uppföljning av effekterna av olika arbetsmarknadsinsatser. Enligt 
uppgift har cirka 25 personer gått vidare till andra arbetsgivare under 2021–2022.   

2.5.2. Rapportering till kommunstyrelsen  

Arbetsmarknadschefen deltar under ett sammanträde per år för att informera om 
verksamheten. Arbetsmarknadsavdelningen upprättar ingen 
verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021 
innehåller ett stycke om kommunens arbete med arbetsmarknadsåtgärder. Det 
framgår att det har genomförts en processkartläggning samt omfattningen av 
kommunens extratjänster.  

Vid en genomläsning av kommunstyrelsens protokoll under januari till juni 2022 
noteras att styrelsen har informerats om statistik över arbetslösheten vid fyra av 
sex sammanträden. I februari fick styrelsen information om resultatet av 
processkartläggningen/utredningen av kommunens arbete för att öka 
sysselsättningen.  Vid sammanträdet i april informerades styrelsen om arbetet med 
fullmäktiges målsättning om lägre arbetslöshet.  
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3. Slutsats 

Revisorerna vill med denna förstudie få underlag för att bedöma om det finns ett 
behov att genomföra en granskning av styrning, uppföljning och kontroll av 
arbetsmarknadsåtgärder.  

Utifrån förstudiens resultat ser vi indikatorer på att styrningen, uppföljningen och 
kontrollen av arbetsmarknadsåtgärderna inte är tillräcklig. Det är inte tydligt hur 
fullmäktiges målsättning om lägre arbetslöshet har konkretiserats inom 
arbetsmarknadsavdelningen. Vidare visar såväl förstudien som kommunens interna 
utredningar att det finns brister i samverkan mellan arbetsmarknadsavdelningen, 
socialtjänsten och vuxenutbildningen. Det sker en löpande rapportering till 
kommunstyrelsen. Däremot ser vi risker kopplat till att det inte sker någon 
uppföljning av hur många som övergår i egen försörjning efter att ha deltagit i 
kommunens insatser. Vidare fungerar inte samverkan med Arbetsförmedlingen 
tillfredsställande, vilket kan minska effektiviteten i insatser m.m. 

Kommunen har i egna utredningar av verksamheten konstaterat brister i styrning, 
målsättning och riktlinjer. Vi ser positivt på att det har tillsatts en 
projektorganisation utifrån de identifierade bristerna.  

Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i liten utsträckning lagreglerade vilket 
medför att kommunen behöver ha en tydlig styrning och uppföljning för att 
tillförsäkra att arbetsmarknadsinsatserna är ändamålsenliga och präglas av god 
ekonomisk hushållning.  

Utifrån förstudiens resultat rekommenderar vi att det genomförs en fördjupad 
granskning. Granskningen bör dock planeras med hänsyn till projektet med att 
stärka samverkan mellan Arbetsmarknad, Vuxenenheten och Vuxenutbildningen. 
Projektet ska delutvärderas i december 2022.  

 

Anna Färdig   

EY      
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4. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Kommunchef  

 Arbetsmarknadschef 

 Samordnare/verksamhetsutvecklare arbetsmarknadsavdelningen  

 

Analyserade dokument 

 Kommunstyrelsens årsredovisning 2021 

 Lokal överenskommelse  

 Kommunstyrelsens protokoll januari-juni 2022 

 Processkartläggning arbetsmarknadsavdelningen, vuxenenheten och 
vuxenutbildning 

 Projektbeskrivning – arbetsmarknad och utbildning  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-28

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 117 Dnr 2022/27- 
 

Individrapportering ej verkställda beslut 
 
Beslut 
Redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till 
Inspektionen för vård och omsorg.  
 
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och 
Lessebo kommuns revisorer.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. På motsvarade sätt ska 
socialnämnden rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:  
Redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till 
Inspektionen för vård och omsorg.  
 
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och 
Lessebo kommuns revisorer.  
 
Beslutsunderlag 
Individrapportering ej verkställda beslut april-juli 2022 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-09-14 § 234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Lessebo kommuns revisorer 
Kommunfullmäktige 
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL/IFO 
  
Avser period: 
210101-
210430210430 
220401-220630 

 

 
 
Nr Verksamhet 

enl. SoL 
ÄO, IFO, 
HO (SoL) 
LSS 

Denna individ-  
rapport avser  
Barn (t o m 17 år) 
Vuxen (från 18 
år) 
Familj 
(barnfamilj) 

Beslutsdatum  
för gynnande 
beslut som ej 
är verkställt 

Datum för 
när avbrott i  
verkställigheten 
skedde  

Typ av bistånd 
enl. SoL, LSS 

Skäl till att beslutet  
ännu ej verkställts 
eller att insatsen 
avbrutits 

Datum när  
beslutet 
faktiskt 
har 
verkställts 

Övriga 
kommentarer 
eller 
upplysningar i 
ärendet 
 
 
 

110 IFO Vuxen 2021-05-07  Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Har specifika 
önskemål om 
personal. Inga 
kompenserade 
insatser har getts 
undertiden. Har 
önskemål att 
kontaktperson ska 
vara mellan 25-30 
och man. Tyvärr 
har ingen sådan 
matchning kunnat 
erbjudas    

117 IFO Barn 2021-08-20  Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Ingen matchning 
kunnat göras 
utifrån behov. 
Önskemål om 
kvinnlig 
kontaktperson 
mellan 20-25 år 
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL och LSS  
 
  
Avser period: 
220401-220630 
 
 
 
 
 

 

 
Nr Verksamhet 

enl. SoL 
ÄO, IFO, 
HO (SoL) 
LSS 

Denna individ-  
rapport avser  
Barn (t o m 17 år) 
Vuxen (från 18 
år) 
Familj 
(barnfamilj) 

Beslutsdatum  
för gynnande 
beslut som ej 
är verkställt 

Datum för 
när avbrott i  
verkställigheten 
skedde  

Typ av bistånd 
enl. SoL, LSS 

Skäl till att beslutet  
ännu ej verkställts 
eller att insatsen 
avbrutits 

Datum när  
beslutet 
faktiskt 
har 
verkställts 

Övriga 
kommentarer 
eller 
upplysningar i 
ärendet 
 
 
 

1121
16 

SoL-OFLSS VuxenVuxen 2021-04-
202022-01-19 

 Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 
 

2021-11-16  

 
 
 
Redovisat i socialnämnden ………………………………

142


	Kallelse förstasida
	Resultat för val till kommunfullmäktige i Lessebo kommun
	Resultat för val till kommunfullmäktige i Lessebo kommun
	Protokoll vid slutlig rösträkning Lessebo kommunfullmäktige 22031615 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15


	Val av valberedning 2022-2026
	Val av valberedning 2022-2026

	Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-2026
	Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-2026

	Anmälan om gruppledare 2022-2026
	Anmälan om gruppledare 2022-2026

	Delårsrapport för Lessebo kommun per 2022-08-31
	Beslut KS 2022-10-11
Delårsrapport för Lessebo kommun per 2022-08-31
	Beslut KSAU 2022-09-27
Delårsrapport för Lessebo kommun per 2022-08-31
	Delårsrapport för Lessebo kommun per 2022-08-31
	Delårsrapport 2022-08 till KS
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65

	Lessebo kommun delårsbokslut 2022 final version 220929
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24

	Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2022-08-31

	Om- och tillbyggnad av Nyängsskolan
	Beslut KS 2022-10-11
Om- och tillbyggnad av Nyängsskolan
	Beslut KSAU 2022-09-27
Om- och tillbyggnad av Nyängsskolan
	Beslut SBN 2022-09-19
Om- och tillbyggnad av Nyängsskolan
	A-40-1-110 planritning 
	A-40-3-100 fasadritning
	Nyäng konsekvensanalys
	Sida 1
	Sida 2

	Prövning Barnens bästa Om och tillbyggnad Nyängskolan 220930

	Revidering av fjärrvärmetaxa
	Beslut KS 2022-10-11
Revidering av fjärrvärmetaxa
	Protokoll Lessebo Fjärrvärme 2022-09-28_signerat
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Redovisning av obesvarade medborgarförslag
	Redovisning av obesvarade medborgarförslag

	Redovisning av obesvarade motioner
	Redovisning av obesvarade motioner 

	Delgivningar 
	Delgivningar 2022-10-24
	Missiv förstudie arbetsmarknadsåtgärder
	Förstudie arbetsmarknadsåtgärder 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9

	Beslut SN 2022-09-28
Individrapportering ej verkställda beslut 
	INDIVIDRAPPORTERING SoL-IFO 220401-220630
	Sida 1
	Sida 2

	INDIVIDRAPPORTERING SoL o LSS 220401-220630


