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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 60

Dnr 2021/128-

Årsredovisning 2020 för AB Lessebohus
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Ta emot information om Årsredovisning 2020 för AB Lessebohus.
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och VD i AB Lessebohus för räkenskapsåret 2020.
Ärendebeskrivning
AB Lessebohus har överlämnat årsredovisning för 2020 för
kännedom. Ärendet kompletteras med signaturer under
beslutsprocessen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på
bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i
frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i
sin revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Tjänsteskrivelse 2021-04-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-08

Årsredovisning 2020- AB Lessebohus
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Ta emot information om Årsredovisning 2020 för AB
Lessebohus.
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och VD i AB Lessebohus för räkenskapsåret
2020.
Ärendebeskrivning
AB Lessebohus har överlämnat årsredovisning för 2020 för
kännedom. Ärendet kompletteras med signaturer under
beslutsprocessen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas
på bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges
instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna
tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 61

Dnr 2021/129-

Årsredovisning 2020 för AB Lessebo
Fastigheter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Ta emot information om Årsredovisning 2020 för AB Lessebo
Fastigheter.
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och VD i AB Lessebo Fastigheter för
räkenskapsåret 2020.
Ärendebeskrivning
AB Lessebo Fastigheter har överlämnat årsredovisning för 2020 för
kännedom. Ärendet kompletteras med signaturer under
beslutsprocessen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på
bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i
frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i
sin revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Tjänsteskrivelse 2021-04-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-08

Årsredovisning 2020- AB Lessebo
Fastigheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Ta emot information om Årsredovisning 2020 för AB Lessebo
Fastigheter.
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och VD i AB Lessebo Fastigheter för
räkenskapsåret 2020.
Ärendebeskrivning
AB Lessebo Fastigheter har överlämnat årsredovisning för 2020
för kännedom. Ärendet kompletteras med signaturer under
beslutsprocessen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas
på bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges
instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna
tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 62

Dnr 2021/130-

Årsredovisning 2020 för AB Kyrkebyn 3
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Ta emot information om Årsredovisning 2020 för AB Kyrkebyn 3.
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och VD i AB Kyrkebyn 3 för räkenskapsåret 2020.
Ärendebeskrivning
AB Kyrkebyn 3 har överlämnat årsredovisning för 2020 för
kännedom. Ärendet kompletteras med signaturer under
beslutsprocessen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på
bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i
frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i
sin revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Tjänsteskrivelse 2021-04-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-08

Årsredovisning 2020- AB Kyrkebyn 3
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Ta emot information om Årsredovisning 2020 för AB Kyrkebyn
3.
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och VD i AB Kyrkebyn 3 för räkenskapsåret
2020.
Ärendebeskrivning
AB Kyrkebyn 3 har överlämnat årsredovisning för 2020 för
kännedom. Ärendet kompletteras med signaturer under
beslutsprocessen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas
på bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges
instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna
tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 63

Dnr 2021/132-

Årsredovisning 2020 för Lessebo
Fjärrvärme AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Ta emot information om Årsredovisning 2020 för Lessebo
Fjärrvärme AB.
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och VD i Lessebo Fjärrvärme AB för
räkenskapsåret 2020.
Ärendebeskrivning
Lessebo Fjärrvärme AB har överlämnat årsredovisning för 2020 för
kännedom. Ärendet kompletteras med signaturer under
beslutsprocessen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på
bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i
frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i
sin revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Tjänsteskrivelse 2021-04-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
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Årsredovisning 2020- Lessebo Fjärrvärme
AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Ta emot information om Årsredovisning 2020 för Lessebo
Fjärrvärme AB.
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och VD i Lessebo Fjärrvärme AB för
räkenskapsåret 2020.
Ärendebeskrivning
Lessebo Fjärrvärme AB har överlämnat årsredovisning för 2020
för kännedom. Ärendet kompletteras med signaturer under
beslutsprocessen.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas
på bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges
instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna
tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 64

Dnr 2021/127-1.2.7

Årsredovisning 2020 för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna årsredovisningen 2020.
2. Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen ska fattas av varje
medlemskommuns fullmäktige.
Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige gäller
under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i sin
revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Kronoberg (RÖK)
Protokoll från förbundsdirektionen 2021-03-19 § 9
Revisionsberättelse 2021Granskningsrapport 2021Tjänsteskrivelse 2021-04-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-08

Årsredovisning 2020- Räddningstjänsten Ö
Kronoberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna årsredovisningen 2020.
2. Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Kronoberg ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2020 föreligger avseende Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen ska fattas av varje
medlemskommuns fullmäktige.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets
årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Kronoberg (RÖK)
Protokoll från förbundsdirektionen 2021-03-19 § 9
Revisionsberättelse 2021Granskningsrapport 2021-

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-16
§ 94

Dnr 2021/61-1.4.1

Årsredovisning 2020 för Lessebo
kommun
Beslut
1. Kommunstyrelsen besluta att överlämna årsredovisning jämte
sammanställda räkenskaper för 2020 till revisionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisning 2020.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommuns resultat för år 2020 uppgår till 20,8 mkr och
resultatet innebär en positiv budgetavvikelse med 14,5 mkr.
Kommunkoncernens totala resultat uppgår till 8,8 mkr.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Tjänsteskrivelse 2021-03-23
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-31 § 38

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-03-23

Årsredovisning för Lessebo kommun 2020
jämte sammanställda räkenskaper
Förslag till beslut
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna
årsredovisning jämte sammanställda räkenskaper för 2020 till
revisionen.
2. Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisning 2020.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommuns resultat för år 2020 uppgår till 20,8 mkr och
resultatet innebär en positiv budgetavvikelse med 14,5 mkr.
Kommunkoncernens totala resultat uppgår till 8,8 mkr.
För samtliga koncernbolag finns också separata årsredovisningar.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen

145

Årsredovisning 2020

Datum för antagande:
Beslut av: Kommunfullmäktige

146

Inledning
Inledning .................................................................................................................................................. 2
Kommunstyrelsens ordförande har ordet........................................................................................... 3
Förvaltningsberättelse............................................................................................................................. 4
Översikt över verksamhetens utveckling ............................................................................................ 4
Den kommunala koncernen ................................................................................................................ 5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ................................................................. 6
Händelser av väsentlig betydelse ...................................................................................................... 10
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten............................................................ 11
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ...................................................................... 13
Resultat och ekonomisk ställning ...................................................................................................... 18
Balanskravsresultat ........................................................................................................................... 24
Väsentliga personalförhållanden ...................................................................................................... 25
Förväntad utveckling ......................................................................................................................... 31
Ekonomisk redovisning.......................................................................................................................... 32
Finansiella rapporter ......................................................................................................................... 32
Noter ................................................................................................................................................. 35
Driftredovisning ................................................................................................................................. 44
Investeringsredovisning .................................................................................................................... 48
Stora investeringar under året .......................................................................................................... 49
Särredovisning vatten och avlopp ..................................................................................................... 50
Revisionsberättelse ............................................................................................................................... 55
Bilaga 1: Verksamhetsredovisning ........................................................................................................ 56
Kommunstyrelsen.............................................................................................................................. 56
Samhällsbyggnadsnämnden .............................................................................................................. 62
Myndighetsnämnden ........................................................................................................................ 68
Barn- och utbildningsnämnden ......................................................................................................... 72
Socialnämnden .................................................................................................................................. 78
Bilaga 2: Förteckning investeringsobjekt .............................................................................................. 85
Bilaga 3: Vart gick skatten ..................................................................................................................... 89
Bilaga 4: Fakta om Lessebo kommun .................................................................................................... 90

2

Årsredovisning 2020 | Inledning

147

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
När man tittar tillbaka på 2020 så är det tydligt att coronapandemin påverkat oss i grunden.
Pandemin får stort utrymme när året summeras och när denna årsredovisning upprättas är
den inte över. Det vi kan konstatera är att Lessebo kommun hittills inte drabbats lika hårt
som andra. Det dröjde ganska länge innan de första konstaterade coronafallen kom i våra
verksamheter. Det gjorde att vi kunde förbereda oss med rutiner och skyddsmaterial.
Vi kan inte ännu se de ekonomiska effekterna av corona. Vi vet att kommunens näringsliv har
drabbats olika hårt, men att företagen inom besöksnäringen har det tufft då deras
verksamhet ofta bygger på att människor samlas. Det blir alltså allt viktigare att fler personer
kommer i arbete och egen försörjning. Det är viktigt för
kommunen att det går bra för våra företag och att man
får tag i rätt utbildad arbetskraft.
Det är ett bra bokslut som Lessebo kommun levererar.
Jag är stolt över den verksamhet som bedrivs och det
resultat som beskrivs i denna årsredovisning.
Det är en fortsatt svag utveckling av antalet invånare och
det når inte upp till de nivåer som vi önskar. Vårt mål är
10 000 invånare till år 2025 och vi behöver bli fler för att
kunna säkra välfärd och skatteintäkter. Positivt är att
flera villatomter sålts under året och att det varit inflytt i
nya hyresrätter. Det är både privata aktörer
och Lessebohus som bygger.
Vi har under 2020 lagt grunden för en välbehövlig
digitalisering i kommunorganisationen. Det är ett arbete
som fortsätter framöver. Vi ser också att de bredbandssatsningar som kommunen varit med
och bidragit till ger resultat. Vi uppnår redan nu enligt Wexnets siffror vårt eget och det
nationella bredbandsmålet. Det är mycket glädjande.
Lessebo kommun är en kommun där det är korta beslutsvägar och nära kontakter mellan
förtroendevalda och invånare. Vi har under året arbetat vidare med trygghetsfrågorna då vi
ser att det finns invånare som upplever otrygga situationer.
I bokslutet går det också att läsa om många av de stora
investeringar som gjorts under året. En av de största är den
nya klimatsmarta förskolebyggnaden vid Askungen i
Hovmantorp. I årsredovisningen kan vi också läsa mer om
en smart investering i ny gatubelysning som både sparar
pengar och miljö.
Det finns gott om utmaningar framöver för Lessebo
kommun att hantera. Det finns ett underskott i
verksamheterna som vi måste komma till rätta med. En god
ekonomi gör att vi som kommun kan utföra de uppgifter
som bidrar till kommunens invånare och företag på bästa
sätt.

Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse för Lessebo kommun

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Lessebo kommuns
verksamhet det gångna året. Kommunkoncernens samlade verksamhet är i fokus oberoende
av om verksamheten är organiserad i förvaltnings- eller bolagsform.

Översikt över verksamhetens utveckling
FINANSIELLA NYCKELTAL

Den kommunala koncernen
2020

2019

Verksamhetens intäkter

209 280

211 855

245 163 259 848 256 761

Verksamhetens kostnader

724 775

720 460

722 097 684 942 635 148

8 832

13 287

-6 715

48 682

58 728

27%

29%

28%

29%

25%

Soliditet fullfondering

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Investeringar (netto)

132 728

139 500

92 593

42 320

36 659

Självfinansieringsgrad

37%

37%

21%

51%

54%

747 052

657 711

895

888

905

919

874

2020

2019

2018

2017

2016

Folkmängd

8 655

8 733

8 780

8 806

8 760

Kommunal skattesats

21,81

21,81

21,81

21,81

21,81

Verksamhetens intäkter

140 769

133 733

171 230 193 946 187 694

Verksamhetens kostnader

683 598

670 879

674 438 648 915 599 979

20 818

8 856

-10 434

43 016

51 255

Soliditet

41%

43%

41%

42%

37%

Soliditet fullfondering

23%

22%

20%

18%

11%

Investeringar (netto)

84 912

88 239

69 280

23 004

27 984

Självfinansieringsgrad

55%

24%

18%

287%

263%

252 350

180 350

868

863

Årets resultat
Soliditet

Långfristig låneskuld
Antal anställda

2018

2017

2016

612 155 639 000 668 404

Kommunen

Årets resultat

Långfristig låneskuld
Antal anställda

179 600 191 100 209 100
888

Intäkter, kostnader, resultat, investeringar och låneskuld ovan är i tkr.
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Den kommunala koncernen
Den kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation
och i tre helägda bolag, AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo Fjärrvärme AB.
Lessebo Fastigheter har ett helägt dotterbolag, AB Kyrkebyn 3 och i detta bolag förvaltas
vissa verksamhetslokaler.
Därtill finns flera delägda bolag och samarbeten. AB Kosta Köpmanshus svarar för utveckling
av fastigheter för handel och verksamheter i Kosta, kommunen äger bolaget (51%)
tillsammans med New Wave Group koncernen (49%). AB Glasriket är Glasrikets officiella
sälj- och marknadsföringsbolag. SSAM – Södra Smålands Avfall & Miljö ansvarar för
avfallshantering och återvinningscentral. Lessebo kommun har en ägarandel 0m 5,1% i
bredbandsbolaget Wexnet AB som svarar för fiberutbyggnaden i kommunen.
Räddningstjänsten är organiserad i ett gemensamt räddningsförbund - Räddningstjänsten
Östra Kronoberg (RÖK). I förbundet ingår Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner
och Lessebos ägarandel är 25,7%. Överförmyndarnämnden östra Kronoberg är en gemensam
verksamhet tillsammans med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommun. Därutöver har Lessebo,
Högsby och Uppvidinge kommun en gemensam nämnd för lönesamverkan.
En översikt av den kommunala verksamheten visas i nedanstående organisationsschema.

Det finns sammanlagt cirka 80 politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i
Lessebo kommun. Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter, ersättare, ordförande
och vice ordförande i alla nämnder och styrelser.
Inga väsentliga förändringar av kommunens organisation har skett under år 2020.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) beskriver att det svaga konjunkturläget i Sverige
kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta återhämtningen kommer dock att dämpas av
att smittspridningen eskalerat under vintern, vilket ger ett tillfälligt bakslag i återhämtningen
och en svag inledning av 2021.
SKR:s skatteunderlagsprognos från december vilar på ett scenario med en utdragen
återhämtning av den svenska samhällsekonomin där ett normalt konjunkturläge inte nås
förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt
kommande år, när återhämtningen väl tar fart igen. En högre BNP-tillväxt 2022–2023
beräknas ge skjuts åt sysselsättningen, liksom det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämtning dock dröja. I riket har arbetslösheten stigit
från 7,4 % till 8,8% under året. Arbetslösheten i Lessebo kommun var vid årsskiftet 15,3%
och kommunen arbetar fortsatt aktivt för att få ner den höga arbetslösheten genom att ha
extratjänster, arbetsträning och samverkan med näringslivet och arbetsförmedlingen.
Medelskattesatsen i riket är 32,27 procent under 2021. Skattesatsen består av två delar,
kommunal skattesats och skattesats till regioner. Den kommunala skattesatsen har inför året
i riket sänkts med i snitt 0,01 procentenhet medan regionskattesatsen är oförändrad. I
Lessebo kommun är skattesatsen oförändrad.

Befolkningsutveckling
Den 31 december var det 8 655 invånare i Lessebo kommun, vilket är en minskning med 78
personer sedan föregående årsskiftet. Kommunen har ett uttalat mål att öka befolkningen de
närmaste åren, dock finns en risk att utvecklingen inte uppfylls och befolkningen blir
oförändrad eller minskar något. Ett sådant scenario skulle innebära minskade intäkter från
skatter och bidrag och att koncernen behöver se över verksamheten.

Energi- och miljöarbete
Under hösten 2019 installerades kommunens första solcellsanläggning på
Kvarndammskolans gymnastiksalstak på 39 kW och vid årsskiftet var Galaxens nybyggnad
klar med 29 kW. I år har Askungens tillbyggnad färdigställts med en anläggning på 20 kW
och Stallets ombyggnad har påbörjats där en anläggning på 25kW kommer att installeras
under 2021. Därmed har kommunen tagit stora steg i produktionen av förnybar el.
Under året har kommunen kunnat minska den köpta elenergin med totalt 3,6% vilket
motsvarar 325 000 kWh. Inom våra VA-anläggningar är minskningen 9% som kan kopplas
till åtgärder på avloppspumpar. Gatubelysningens utbyte till LED har påbörjats i augusti-20
och skall vara färdigställt till sommaren-21. För året kan vi se minskning på 10%. Inom våra
fastigheter har energiarbetet fortsatt och fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 4,6%.
Ärende för marksanering intill byggnaden Bergdala Glasbruk ligger hos Länsstyrelsen sedan
2019 och kommunen inväntar avgörande i ansvarsutredningen. Avsättningen är gjord enligt
bästa bedömning per 2020-12-31, men en viss osäkerhet finns om återställningen kommer
att påverkas av idag okända faktorer.
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Risk och kontroll
Att kommunkoncernen har en god ekonomisk hushållning innebär att koncernen under ett
kort och medellångt perspektiv inte har behov av att vidta kraftiga åtgärder för att möta
finansiella problem. Koncernen har haft god likviditet under året och har endast under korta
perioder använd delar av koncernkontokrediten som är på totalt 50 mkr. Att ha en rörlig
långsiktig finansiering hos Kommuninvest istället för att nyttja koncernkontokrediten
kontinuerligt och istället ligga med ett något positivt saldo på koncernkontot ger en större
likviditetsberedskap och en lägre ränta.

En av de övergripande riskerna för koncernen är ränteutvecklingen för låneskulden.
Riktlinjer för den finansiella verksamheten i kommunen och kommunkoncernen beslutas av
kommunfullmäktige i Finanspolicyn. Finanspolicyn reglerar bland annat hur ränte- och
kapitalbindningar ska göras för att minimera risken och nå en jämn förfallostruktur för
upptagna lån.
Kommun

Koncern

Finanspolicy

Snittränta senaste 12 mån

1,38%

1,34%

Andel lån med rörlig ränta

19,19%

24,03%

Får vara högst 30%

4,8 år

4,1 år

Bör ligga inom 4–7 år

255 mkr

661 mkr

Genomsnitt kapitalbindning
Långfristig låneskuld KI
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Enligt Kommuninvests rapport om kommunsektorns skuldförvaltning är den genomsnittliga
kapitalbindningen för kommunsektorns låneskuld vid årsskiftet 2,94 år och räntebindningen
3,01 år. Kommuninvest konstaterar att det innebär relativt korta bindningstider vilket kan
öka kostnaden snabbt om marknadsräntorna börjar stiga. Lessebos genomsnittliga
kapitalbindning är längre, den ligger över 4 år i enlighet med policyn. En ränteförändring
med 1% för kommunens rörliga lån hade för år 2020 inneburit en ränteeffekt med 0,5 mkr.
Lessebo kommun har de senaste åren höga investeringsnivåer och därmed upplåningsnivåer
i relation till respektive års resultatnivå. Utvecklingen följer antagna budgetar och planer, det
finns dock delar i den finansiella analysen som signalerar att det kommer att krävas en än
mer aktiv styrning för att det finansiella läget inte ska försämras framöver. En anpassning av
resultat- och investeringsnivåer framöver behövs för att kommunen ska kunna utvecklas i
finansiell balans.
Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelse mkr

Koncern Koncern Kommun Kommun
2020

2019

2020

2019

5,8

5,6

5,8

5,6

136,9

144,2

136,9

144,2

56,3

54,1

54,4

52,3

0,0

0,0

0,0

0,0

199,0

204,0

197,1

202,1

71,9

69,8

69,4

67,5

Varav överskottsmedel

2,6

2,1

2,0

1,6

Totalt kapital pensionsstiftelse

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella placeringar (egenförvaltning)

133,9

124,6

133,9

124,6

Summa förvaltade pensionsmedel

205,8

194,4

203,3

192,1

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen
Avsättning inklusive särskild löneskatt
Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelse inklusive försäkring och
stiftelse

Förvaltade pensionsmedel-Marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital

Finansiering
Återlånade medel
Konsolideringsgrad

8,8

25,2

8,8

25,2

93,9%

83,2%

93,9%

83,2%

Årets pensionskostnad för koncernen uppgår till 9,5 mkr (12,7 mkr) vilket är 3,2 mkr lägre än
förra året. Av årets pensionskostnad uppgår avgiftsbaserad individuell del av avtalspensionen till
15,2 mkr (15,2 mkr). Utbetalda pensioner, vilket sker via Skandia, har utbetalats med 8,9 mkr (7,7
mkr). Avsättningarna för pensioner i balansräkningen uppgår till 5,8 mkr (5,6 mkr) inklusive
löneskatt.
Pensionsförpliktelse, som avser tiden före 1998, redovisas i balansräkningen som förpliktelse
inom linjen, se not 21. Dessa förpliktelser uppgår till 136,9 mkr (144,2 mkr) inklusive löneskatt.
Totalt uppgår pensionsskulden inkl. löneskatt till 142,7 mkr (149,8 mkr). Detta kan jämföras med
marknadsvärdet på kapitalförvaltningen som uppgår till 133,9 mkr (124,6 mkr).
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Täckningsgraden uppgår till 93,9 % (83,2%) och 8,8 mkr (25,2 mkr) har återlånats i
verksamheten. Utfallet av pensionsförvaltningen i resultaträkningen uppgår till 5,8 mkr
(9,0 mkr). Sammantaget uppgår avkastningen, som mäts på marknadsvärdet, för
pensionsförvaltningen till 16% (13,9%).
Kommunens kapitalförvaltning av framförallt pensionsmedel sköts av E. Öhman J:or Fonder
och tillåtna tillgångsslag samt limiter för dessa regleras i finanspolicyn. Kommunens totala
portfölj har ökat med 7,5% under året och uppgår vid årsskiftet till 133,9 mkr.

Dotterbolaget Lessebo Fastigheter har också en mindre kapitalförvaltning hos Öhmans.
Bolagets portfölj har ökat med 9,4% under året och uppgår vid årsskiftet till 2,5 mkr.
Kommunens borgensåtagande
Borgensåtagande, exklusive pensionsförpliktelse som kommenteras i avsnittet
pensionsförvaltning, uppgår till sammanlagt 406,5 mkr (387,1 mkr) varav helägda
kommunala bolag uppgår till 405,6 mkr. Övriga åtaganden uppgår till 0,9 mkr.
För Kommuninvest har Lessebo kommun ingått en solidarisk borgen tillsammans med övriga
kommuner i Sverige. Denna förpliktelse uppgår till 730,1 mkr av Kommuninvest totala
förpliktelser på 501 230 mkr. Kommunens andel av tillgångarna uppgick till 758,6 mkr av
Kommuninvest totala tillgångar på 525 483 mkr.
Personal
Det senaste året har Lessebo kommun arbetat individuellt med varje person som är
långtidssjukskriven för att hitta lösningar internt men också i samverkan med myndigheter
såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är ett aktivt rehabiliteringsarbete som
har gjort att 20 långtidssjukrivna medarbetare har minskat till strax under tio stycken. Man
har arbetat även med de korta sjukskrivningarna, då det är viktigt att bryta ett mönster tidigt
så att frisknärvaron kan öka.
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Händelser av väsentlig betydelse
Den världsomspännande Coronapandemin har haft en väsentlig betydelse även för
Lessebo kommuns verksamhet vilket beskrivs ur flera aspekter på annan plats i
förvaltningsberättelsen.
Fastighetsinvesteringarna fortsätter med tillbyggnad av en förskola och ombyggnad av en
annan förskola, ombyggnad för LSS och SoL-lägenheter och påbörjad ombyggnad av Folkets
hus i Lessebo.
Nedskrivningar och utrangeringar har gjorts i kommunen med drygt 13 mkr och även
Lessebohus har gjort nedskrivningar på delar av fastighetsbeståndet.
Den demografiska utvecklingen är en central parameter för kommunernas ekonomi.
Invånarantalet i riket ökar även om ökningen var lägre än prognostiserat, medan
invånarantalet i Lessebo kommun sjönk med 78 personer till 8 655 invånare under året.
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Inom Lessebo kommun finns flera nivåer av politiskt styrande instanser där
kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta politiska
organet. Kommunfullmäktiges roll regleras i kommunallagen och innebär exempelvis att de
fastställer kommunens mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt, nämndernas
organisation och andra ärenden av större vikt. Detta görs exempelvis genom årliga beslut om
nästa års budget och plan för efterföljande tre år. Kommunfullmäktiges roll är också att
fastställa bolagsordningar och utfärda ägardirektiv till bolagen för att styra den kommunala
koncernen. När det sedan kommer till uppföljning så godkänner kommunfullmäktige
delårsrapport och årsredovisning och beslutar om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder
inom kommunens nämndsorganisation.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
övergripande ansvar för utveckling och ekonomi för kommunens nämnder, de kommunala
bolagen samt kommunalförbunden. Betydande delar av ansvaret är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen. Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar
och riktlinjer och bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppnås. Nämnderna fastställer sina
internbudgetar och bolagen sina budgetar och affärsplaner.
Politiska beslut och riktlinjer svarar den politiska nivån med styrelser och nämnder för. Lite
enkelt uttryckt kan man säga att de folkvalda politikerna bestämmer vad som ska göras och
de anställda i kommunen utför politikernas fattade beslut.

Budget med plan
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för kommande år med en tillhörande
treårs plan. Kommunfullmäktiges budget är Lessebo kommuns främsta styrdokument som
syftar till att leda utvecklingen av kommunen framåt. Budgetens roll är att ange de
ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Det
innebär att de inriktningar och mål som finns i budgeten ska efterlevas, konkretiseras, följas
upp och omsättas i praktik av kommunstyrelsen och nämnderna. Som styrelse/nämnd har
man även en skyldighet att vidta åtgärder för att inte överskrida sin fastställda budget.
Under 2020 har revisorerna granskat budgetprocessen och med resultatet från den
granskningen som input har ett kartläggningsprojekt genomförts som mynnat ut i en något
förändrad budgetprocess med bland annat en tidigare uppstartstidpunkt och med fler
politiska dialoger än tidigare. Den nu uppdaterade processkartan för budgetprocessen ser ut
så här:
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Uppföljning
Kommunkoncernen följer upp budget och mål tre gånger per år. Det sker i en
resultatinformation efter april, i delårsrapporten efter augusti och så i årsredovisningen efter
årets slut. Hos nämnderna och bolagen sker därutöver resultatinformationer minst tre
gånger till under året, vanligtvis efter februari, juni eller juli och oktober.
Delårsrapporten som upprättas efter årets åtta första månader beskriver utvecklingen av de
ekonomiska målen och verksamhetsmålen, visar utfall jämfört med budget och en årsprognos
redovisas. Kommunrevisionen granskar delårsrapporten. Den beslutas i nämnder och
bolagsstyrelser och fastställs av kommunfullmäktige.
Efter avslutat år görs nämndernas och bolagens årsbokslut samt kommunens årsredovisning,
vilken granskas av revisorerna. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april samt
beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter.

Intern kontroll
Kommunallagen fördelar ansvar för uppföljning och kontroll av kommunens verksamheter
på kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Kommunfullmäktige har beslutat om
anvisningar för intern kontroll.
Kommunstyrelsen har en särskild ställning bland de kommunala nämnderna eftersom den
förutom att vara en nämnd också skall ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har antagit den interna kontrollplanen efter att en risk- och
väsentlighetsanalys har genomförts. Några av de kontrollområden som är aktuella 2020 är
att till exempel säkerställa att inköp sker enligt avtal, att ärendehanteringen är korrekt och
att fakturor betalas i tid.
Nämnder och styrelser skall göra egna interna kontroller och se till att verksamheten bedrivs
på ett tillfredsställande sätt.
Fullmäktiges revisorer har skyldighet att pröva den interna kontroll som respektive
nämnd/styrelse ansvarar för.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Kommunallagen slår fast att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer på både
kort och lång sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som man
själva beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt utrymme ska finnas för att ersätta gjorda
investeringar och för att säkra tillgångarnas värde över tid. Kommunallagen reglerar
därutöver att det är fullmäktige som ska besluta om mål och riktlinjer för en god ekonomisk
hushållning.
Genom att formulera tydliga mål och riktlinjer har de förtroendevalda möjlighet att staka ut
den politiska färdriktningen. Fullmäktige tydliggör nämndernas uppdrag och nämnderna
tydliggör vad tjänstemannaorganisationen ska utföra. Genom uppföljningen med tillhörande
analyser riktas intresset mot vad som åstadkommits och de förtroendevalda får underlag för
ansvarsutkrävande och behov av förnyande insatser.
Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunfullmäktiges antagna vision och
strategier. Verksamhetsmålen och de finansiella målen ska uppdateras årligen i samband
med upprättandet av årsbudgeten och vid behov justeras.
De gällande verksamhetsmålen för kommunen utgår från kommunens vision och delas in i
tre olika målområden:

Boende och livskvalité
Barn och ungas uppväxtvillkor
Demokrati och service
Inom varje målområde finns tre beslutade mål som är specifika och mätbara. Åtta av nio mål
går att koppla till Agenda 2030. Tydligt formulerade mål är en förutsättning för att
kommunen ska röra sig i önskad riktning mot visionen. Av de totalt nio målen är fyra mål
helt uppfyllda, tre är inte uppnådda och två mål har inte mätts under året. Ett av de ej mätta
målen är medarbetarundersökningen som görs vartannat år.
För 2020 har kommunen två finansiella mål. Det ena är att nå en soliditet för
kommuntotalen på högre än 38 % och för den skattefinansierade verksamheten på högre än
48 %. Det finansiella målet är ett resultatmål där målet är att nå ett resultat efter finansnetto
på minst 1% av skatteintäkterna inkl. bidrag i ett normalkonjunkturläge. För 2020 ska
resultatnivån nå minst 5,7 mkr i positivt resultat efter finansnetto för att målet ska vara
uppnått. Lessebo kommun har för år 2020 uppnått både soliditetsmålen och resultatmålet
och den samlade bedömningen är att Lessebo kommun har en god ekonomisk hushållning.
Sammanställningar över måluppfyllelserna för verksamhetsmålen och de finansiella målen
visas i tabeller på nästkommande sidor.
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Boende och livskvalitet
Mål

Strategi

¤ Samverka med
Arbetsförmedlingen
¤ Samarbete med kommunens
näringsliv
Mäts genom andel sysselsatta 15–74 år
¤ Stödja etablering av nya
(SCB).
Utgångsläge: 66,6 % (2018)
företag
Ökad andel
förvärvsarbetande invånare*

Nyckeltal
¤ Ekonomiskt bistånd*
¤ Antal nyetablerade företag*
¤ Antal arbetstillfällen

¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6
¤ Regionala utvecklingsstrategin

Uppföljning: Värde saknas.

Kommentar: Mätetalet finns ej längre på kommunnivå hos Statistiska
Centralbyrån. Mätetalet är utbytt i budget 2021. Arbetslösheten är fortsatt hög och
behovet av ett fortsatt arbete inom området stort. De flesta förvaltningar har
kunnat genomföra samverkan helt eller delvis enligt plan. Större händelser på
området är att LÖK - Lokal strategisk överenskommelse slutits med
Arbetsförmedlingen.

Ökad upplevd trygghet bland ¤ Utveckla boendemiljöer för
invånarna
alla åldrar
¤ Skapa mötesplatser som ger
trygghet
Mäts genom SCB
Medborgarundersökning, NRI Trygghet
Utgångsläge: 50 (2019)

¤ Upplevd trygg boendemiljö i
Lessebohus
¤ Brukarbedömning: Trygghet
inom särskilt boende/hemtjänst
¤ Polisens trygghetsmätning

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1
Uppföljning: Index 51.

Ökat antal invånare i
kommunen *
Mäts genom invånarantal (SCB).
Utgångsläge: 8780 (2018)

Kommentar: Målet uppfyllt. Resultatet är enligt undersökningen inom
felmarginalen. Det framkommer en ungefärligt samstämmig bild kring
trygghetsfrågorna i samtliga undersökningar och mätningar. Flera insatser nämns
för att öka tryggheten, bland annat satsning på Aktivt lov samt satsningar på
infrastruktur i form av nya gång- och cykelvägar och välfärdsteknik. I stort sett
samtliga strategier har kunnat genomföras enligt plan.

¤ Möjliggör bostadsbyggande
genom detaljplanering och
exploatering
¤ Färdigställ fler bostäder i
egen regi
¤ Marknadsför kommunen som
en attraktiv plats att bo på

¤ Regionala utvecklingsstrategin

Uppföljning: Vid årsskiftet 2020/2021
var invånarantalet 8 655 personer.

14

¤ Skatteintäkter*
¤ Flyttnetto
¤ Färdigställda detaljplaner för
bostäder
¤ Slutbesked för färdigställda
bostäder (antal)
¤ Trångboddhet
¤ Bostadskö
¤ Nöjd regionindex

Kommentar: Målet uppnås ej. Det har under 2019 och 2020 varit en
nedåtgående trend i invånarantalet. Ytterligare analys bör göras om inte de nya
bostäder som blir inflyttningsklara 2021 ändrar trenden.
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Barn och ungas uppväxtvillkor
Mål

Strategi

Ökad andel elever som går ut ¤ Utveckla det systematiska
grundskolan ska ha
kvalitetsarbetet
behörighet till gymnasiet
¤ Utveckla undervisningen
genom digitalisering

Nyckeltal
¤ LIKA-indikatorer
¤ Jämförelse med
socioekonomiskt lika kommuner

Mäts genom Skolverkets statistik.
Utgångsläge: 60,2 %
(Årsredovisning 2018)

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5
Uppföljning: 63,9 % (läsåret 2019/20)

Ökad andel barn och unga
som upplever en trygg miljö
Mäts genom skolans mätningar.
Utgångsläge: 90,57 %
¤ Länsgemensam folkhälsopolicy

Uppföljning: 86 % (hösten 2020).

Kommentar: Målet uppfyllt. Resultaten kan variera från år till år men det finns ett
långsiktigt arbete kring att höja utbildningsresultaten. Framförallt barn- och
utbildningsnämnden har arbetat med målet.

¤ Genomför trygghetsskapande
åtgärder inom skolan
¤ Skapa trygga mötesplatser för
unga
¤ Utveckla arbetet lokalt i
enlighet med Barnens bästa
gäller i Kronoberg!
¤ Samverka med föreningar för
att skapa en meningsfull fritid

Kommentar: Målet ej uppfyllt. Ett stort arbete med kränkningsanmälningar sker
på skolorna där toleransnivån för anmälningar sänkts. Detta har gjort att
beteenden blivit synliga och antalet kränkningsanmälningar ökat vilket i grunden
är positivt och minskar mörkertalet. En ny tjänst som fritidsledare har anställts på
Kultur och fritid.

Ökad andel elever som väljer ¤ Genomför arbete som gör
Lessebo kommuns skolor * skolan till en närvarande och
viktig del av orten
¤ Synliggör arbetet som görs
Mäts genom egen mätning.
för ökad andel behöriga och
Utgångsläge: 93,76 (2018)
upplevd trygghet

Uppföljning: 92,67% (2020)

15

¤ Mötesplatser (antal)
¤ Besök på fritidsgårdar
¤ LUPP
¤ Föreningsaktiva ungdomar
¤ Ranking i friluftsenkät

¤ Interkommunala ersättningar*
¤ Nöjdhet med sin skola

Kommentar: Målet ej uppfyllt. Förändringen är inom felmarginalen. Under 2020
har dock fler elever har kommit tillbaka till bland annat Bikupan. Målet har enbart
arbetats med av barn- och utbildningsnämnden samt varit ett ämne på årets
medborgardialog.
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Demokrati och service
Mål
Ökad tillgång till
bredband/fiber för hushåll
och företag
Mäts genom Wexnet.
Utgångsläge: 79 % (2018)

Strategi

Nyckeltal

¤ Stötta utpekade investeringar ¤ PTS Bredbandskartan
ekonomiskt
¤ Samverka med Wexnet,
kommunens fiberföreningar och
regionen

¤ Regionala utvecklingsstrategin
Uppföljning: 98 % (2020-12-31)

Kommentar: Målet är uppnått. I och med siffran på 98 procent är också målet i
såväl de nationella som regionala målen för bredbandstäckning uppnådda.

Ökad nivå på upplevd service ¤ Utveckla E-tjänster och andra
bland invånare och företag digitala tjänster
¤ Utöka möjligheterna att
kontakta den kommunala
Mäts genom SCB
organisationen
Medborgarundersökning, NMI ¤ Förbättra den kommunala
Bemötande och tillgänglighet
organisationens bemötande
Utgångsläge: 54 (2019)
och service

¤ Svenskt Näringslivs ranking
om tjänstemäns och politikers
attityder
¤ E-tjänster och andra digitala
tjänster (antal)

¤ Regionala utvecklingsstrategin
Uppföljning: Index 57.

Kommentar: Målet är uppnått. Förändringen i medborgarundersökningen är inom
felmarginalen och varierar från år till år. En projektledare för digitalisering har
anställts. I flera kommentarer beskrivs ett arbete i uppstartsfas.

Ökad attraktivitet för
¤ Arbeta med åtgärder för en
kommunen som arbetsgivare ökad frisknärvaro
¤ Utveckla chefs- och ledarskap
Mäts genom medarbetarundersökning, genom utbildning
¤ Arbeta aktivt med strategisk
samlat omdöme.
Utgångsläge: 3,68 (2019)
kompetensförsörjning

¤ Frisknärvaro
¤ Sjukfrånvaro
¤ Chefer som genomgått
utbildning (andel)

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8
Uppföljning: Värde saknas.

Kommentar: Medarbetarundersökning genomfördes ej under 2020. Frågor kring
arbetsmiljö och rekrytering har varit högst aktuella under året kopplade till coronapandemin. Arbetet med de strategiska frågorna varierar mellan nämnderna.

Den läsare som är intresserad av mer detaljer kring hur målen, som fullmäktige beslutat om,
har brutits ned till de olika verksamheterna kan läsa om det i bilaga 1.
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Finansiella mål
Mål

Uppfyllt?

Resultat efter finansnetto minst 5,7 mkr

Mål

Uppfyllt?

Soliditet, total högre än 38 %

Mål

Ja

Uppfyllt?

Soliditet, skattefinansierad vht högre än
45%

17

Ja

Ja

Kommentar
Resultat efter finansiella poster är
34,1 mkr. Även årets resultat på
20,8 mkr som belastats med nedskrivningar under extraordinära
poster är högre än målet.
Kommentar
Soliditeten för kommuntotal har
sjunkit från 43% till 41% under året,
men är högre än målet.
Kommentar
Soliditeten för den skattebaserade
verksamheten exkl. vatten/avlopp
uppgår till 48%.
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Resultat och ekonomisk ställning
Koncernen
Koncernens årsomsättning inklusive skatteintäkter uppgår till 802 mkr (766 mkr). Årets
eliminerade resultat blev 8,8 mkr (13,3 mkr). En samlad budget för hela kommunkoncernen
har inte upprättats, så budgetjämförelser ges inte på denna övergripande nivå.

Årets resultat koncernen 2016-2020
60,0

58,7
48,7

50,0
40,0
30,0
20,0

13,3

8,8

10,0
0,0
-6,5

-10,0
2020

2019

2018

2017

2016

Koncerns intäkter ökade med 4,7% (-1,2%) och kostnaderna ökade med 0,8% (0,0%).
Intäkter och kostnader
Koncernen (mkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetens intäkt inkl. skatteintäkter

802,0

766,2

775,2

771,2

747,7

4,7%

-1,2%

0,5%

3,1%

11,9%

-766,7

-760,5

-760,4

-722,9

-673,2

0,8%

0,0%

5,2%

7,4%

6,9%

0,5

11,2

1,0

-0,7

-4,2

-26,6

-2,9

-22,2

1,2

-11,3

-0,4

-0,7

-0,1

-0,1

-0,2

8,8

13,3

-6,5

48,7

58,7

Förändring %
Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar
Förändring %
Finansnetto
Extraordinära och jämförelsestörande poster
Skatt
Resultat

Koncernens balansräkning omsluter 1 264 mkr (1 146 mkr) vilket är 118 mkr högre än förra
året. Soliditeten uppgår till 27% (29%). Under 2020 har koncernen nettoinvesterat för
146,0 mkr. Förra året uppgick nettoinvesteringen till 141,9 mkr.
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Bolagen
Lessebo kommun har tre helägda bolag, AB Lessebohus, Lessebo Fjärrvärme AB och
AB Lessebo Fastigheter. Lessebo fastigheter har ett dotterbolag Kyrkebyn 3.
Lessebohus är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar, för närvarande,
885 bostäder och 103 lokaler. Bolagets verksamhet är en viktig del i uppfyllandet av
kommunens målsättning att växa, utvecklas och vara attraktiv att leva och verka i för
människor och näringsliv.
Lessebo Fjärrvärme bygger, äger, driver och upplåter nät för fjärrvärme. Det har varit ett
varmt år och bolaget har under 2020 sålt 37 400 MWh fjärrvärme (38 500 MWh för år
2019). Antalet kunder uppgår till 841 stycken (799 för år 2019). Av den totala försäljningen
svarar Kosta för 30%, Hovmantorp 30%, Lessebo 30% och Skruv för 10%.
Lessebo Fastigheter är ett fastighetsbolag som utgör en viktig aktör för att verkställa
kommunens näringslivspolitik, stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen samt
profilera kommunen som en attraktiv näringslivskommun och miljö- och tillväxtkommun.
Bolaget har ett dotterbolag som innehåller fastigheten Kyrkebyn 3, som kan erbjuda olika
företag lokaler i ett så kallat industrihotell.
Kosta Köpmanshus AB är ett delägt bolag i Kosta där kommunens ägarandel uppgår till 51%
och en privat aktör äger resterande 49%.
Resultatsammandrag för de helägda och majoritetsägda bolagen:
Nettoomsättning

tkr

Resultat efter
finansiella poster

Soliditet

2020

2019

2020

2019

2020

2019

AB Lessebohus

56 573

57 061

-12 433

2 939

6,8%

12,5%

Lessebo Fjärrvärme AB

31 527

32 226

1 633

1 093

7,5%

7,8%

AB Lessebo Fastigheter

1 200

826

-741

158

10,9%

11,0%

716

865

-724

148

39,0%

49,0%

10 501

13 155

0

2 100

31,3%

29,1%

AB Kyrkebyn 3
Kosta Köpmanshus AB

Lessebo Fjärrvärmes resultatmål är 1,5 mkr och en soliditet på minst 5%, båda målen nåddes.
För bostads och fastighetsbolagen ser resultaten sämre ut. Under året har en intern värdering
av Lessebohus fastighetsbestånd genomförts. Det har skett nedskrivningar av fastigheter i
Lessebohus och Kyrkebyn vilket medfört negativa resultat i dessa bolag. Lessebo Fastigheter
som är ägare till Kyrkebyn har på grund av dotterbolagets förlust fått göra en nedskrivning av
andelar i koncernföretag med 800 tkr.
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Kommunen
För kommunen blev årets resultat 20,8 mkr att jämföra med budgeterade 6,3 mkr. Den
största bidragande faktorn till årets positiva avvikelse gentemot budget är att de generella
statsbidragen ökat mer än fallet i skatteintäkter varit. Extra tillskott i form av generella
statsbidrag, tillfälligt konjunkturstöd, som beslutats under 2020 har uppgått till 16,4 mkr.
Flyktingmottagandet under 2015–2019 har medfört att kommunen fått ta del av välfärdsmiljarderna under 2020, totalt erhölls 9,3 mkr baserat på flyktingvariabler. Därtill erhölls
2,3 mkr för högt mottagande. De tilldelade generella statsbidragen inom detta område
uppgick till således till 11,6 mkr. Det budgeterade ianspråktagandet av öronmärkta medel ur
eget kapital uppgick till 16,5 mkr. Inom socialnämnden redovisas underskott med 9,4 mkr
hänförligt till nyanlända. Vid årets slut uppgår öronmärkningen inom eget kapital till
41,2 mkr (55,5 mkr).

Årets resultat kommunen 2016-2020
60,0
51,2

50,0

43,0

40,0
30,0

20,8

20,0

8,9

10,0
0,0
-10,0

-10,3

-20,0
2020

2019

2018

2017

2016

Avvikelse från budgeterat resultat
(mkr)
50,0
40,9

40,0
30,3

30,0
20,0

14,5

10,0

3,4

0,0
-10,0
-20,0

2020

2019

2018

2017

2016

-15,8

År 2018 inlöstes pensionsskuld med 23 mkr som ej var budgeterat.
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För den skattefinansierade verksamheten har verksamhetens nettokostnader ökat med 1,3%
(6,6%). Intäkterna ökade med 6,6% (-21,1%) och kostnaderna ökade med 2,1% (0,9%).
Skatteintäkterna ökade med 6,9% (4,6%).
Resultatutveckling skattefinansierad, avgiftsfinansierad och affärsdrivande verksamhet
Skattefinansierad verksamhet (mkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Intäkter

114,3

107,2

135,9

160,4

155,0

6,6% -21,1% -15,3%

3,5%

24,3%

Förändring %
Kostnader inkl. avskrivningar

-682,8

-668,6

2,1%

0,9%

-568,5

-561,4

1,3%

6,6%

10,1%

10,2%

4,5%

592,7

554,3

530,0

511,4

490,9

6,9%

4,6%

3,6%

4,2%

12,3%

7,7

18,9

8,4

8,1

6,2

Extraordinära och jämförelsestörande poster

-8,2

-2,9

-22,6

1,4

-11,3

Årets resultat

23,7

8,9

-10,8

42,5

51,5

Förändring %
Nettokostnader
Förändring %
Skatteintäkter och statsbidrag
Förändring %
Finansnetto

-662,5 -638,8 -589,3
3,7%

8,4%

9,1%

-526,6 -478,4 -434,3

För affärsverksamheten, VA, är intäkterna oförändrade jämfört med föregående år (-24,9%)
medan kostnaderna har ökat med 1,5% (-23,9%).

Affärsverksamhet VA (mkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Intäkter

26,5

26,5

35,3

33,5

32,7

Förändring %

0,0%

-24,9%

5,3%

2,4%

0,6%

Kostnader inkl. finansnetto

-26,9

-26,5 -34,8 -33,0

-33,0

Förändring %

1,5%

-23,9%

5,5%

Extraordinära och jämförelsestörande poster

-2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat

-2,9

0,0

0,5

0,5

-0,3

0,0% -0,5%

* t o m 2018 ingick även renhållningsverksamheten i siffrorna.

Extraordinära och jämförelsestörande poster uppgår till 10,7 mkr (2,9 mkr). Anledningen är
att kommunen har haft kostnader för nedskrivning och utrangering av anläggningstillgångar
i samband med inventering med 13,2 mkr, varav utrangeringar i VA-verksamheten med 2,5
mkr. Detta uppvägs av en återvunnen tidigare nedskriven fordran på Lessebo Fjärrvärme
med 2,5 mkr.
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Skatteresursen består av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning (inkomst- och
kostnadsutjämning samt LSS-utjämningsavgift) och kommunal fastighetsavgift.
Resursökningen för 2020 jämfört med 2019 är 6,9% (4,6%) eller 38,4 mkr (24,3 mkr).
Skatteresursen uppgår till 592,7 mkr (554,3 mkr) vilket motsvarar 80% (78%) av
kommunens totala intäkter.

Skatteresursens andel av totala
intäkter
80%

80%
78%

78%
76%

74%

74%
71%

72%

71%

70%
68%
66%
2020

2019

2018

2017

2016

Nettokostnadernas andel av skatteresursen är 94% (97%).

Nettokostnadernas andel av
skatteresurs/inkl finansnetto
100%
97%
95%

97%

94%
91%

90%

86%

85%
80%
75%
2020
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Corona/ Covid-19
År 2020 har varit ett speciellt år som kantats av sjukdom och oro, detta med hänsyn till den
rådande pandemin och sjukdomen covid-19. Lessebo kommun har vidtagit flera åtgärder för
att minska smittan och säkra att samhällsviktig verksamhet ska kunna genomföras.

Under året har det lagts mycket arbetstid på extra arbete som uppstått på grund av
Coronapandemin, allt från krisledning, arbete för att minska smittspridning, planering för
distansundervisning och sammanslagning av förskolor till inköp av skyddsutrustning. Totalt
har det registrerats 6 557 timmar av coronarelaterat arbete inom kommunen som inte är
knutet till Socialförvaltningens återsökningsbara timmar och därtill har de kommunala
bolagen lagt ned 181 timmar. Totalt motsvarar det cirka fyra årsarbetare, så självklart har en
del andra uppgifter prioriterats ned för att möjliggöra detta nödvändiga arbete på ett bra sätt.
För väl utfört arbete under Coronapandemin har personalen premierats med en bonus på
1000 kr per person. Den ekonomiska påverkan i övrigt är sammanställd i tabellen nedan:
Ut fall
mars-dec

Coronarelat erade post er år 2020 nämnder, mkr
Merkostnader inköp personlig sky ddsutrustning m m

1 ,9

Öv riga direkta m erkostnader

0,4

Ökade personalrelaterade kostnader inom Socialförv altningen

4 ,6

Summa kost nader som åt ersökt s t o m nov ember

6,9

Kost nad för december

1,0

Erhållna/uppbokade intäkter för återsökta kostnader t o m nov
Merkostnader som ej återsökts, exv . inställda aktiv iteter
Intäktsbortfall

-6 ,3
0,4
0

Minskade kostnader (ersättning sjuklön, m inskade arb.giv arav g)

-4 ,8

Merkostnader för december månad har ännu inte kunnat återsökas från Socialstyrelsen.
De kommunala bolagen har minskade hyresintäkter med 0,1 mkr medan 0,8 mkr erhållits
avseende kompensation sjuklön och nedsatta arbetsgivaravgifter.
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Balanskravsresultat
Enligt kommunallagens (KL) balanskrav måste kommunen ha sin ekonomi i balans och varje
räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster har räknats
bort. Ett positivt resultat behövs för att säkra det egna kapitalet och för att kunna reinvestera.
Lessebo kommun har inga negativa balanskravresultat att reglera från tidigare år.

Balanskravsutredning
Årets resultat enl. resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

2020
20,8
-5,5
-4,0
11,4

2019
8,9
-0,2
-13,8
-5,2

Medel till- och från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

-1,5
9,9

0,0
-5,2

Synnerliga skäl enl. KL 11 kap. 13§ har åberopats för:
Nedskrivning fastigheter, inventarier mm
Summa synnerliga skäl

0,0
0,0

5,4
5,5

9,9

0,3

Justerat resultat efter synnerliga skäl

Resultatutjämningsreserv
Fullmäktige i Lessebo kommun har antagit ett regelverk för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv. Detta regelverk ger kommunen möjlighet att reservera delar av
redovisade positiva resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas vid lågkonjunktur för
att jämna ut konjunktursvängningar enskilda år och skapa större stabilitet för
verksamheterna.
Ingående resultatutjämningsreserv uppgår till 17,5 mkr och ytterligare avsättning kan göras
motsvarande det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger 1% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
Hade kommunens egna kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, varit
negativt så hade avsättning kunnat göras om balanskravsresultatet överstiger 2% av
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
För 2020 är det möjligt för kommunen att göra en avsättning med som mest 5,5 mkr. En
avsättning görs med 1,5 mkr, vilket motsvarar det belopp kommunen budgeterat som uttag
från resultatutjämningsreserven år 2021.
Den totala avsättningen till resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 5% av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket för Lessebos del skulle innebära
max 29,6 mkr. Efter årets avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 19 mkr.
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Väsentliga personalförhållanden
Inledning
Lessebo kommuns arbete går ut på att dagligen leverera god service till kommunens invånare
inom ett antal olika områden, där ibland skola, barnomsorg, äldreomsorg, måltid, bygg och
miljö och fritid. Medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvar är viktiga
förutsättningar för att kommunen ska kunna leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. För
att Lessebo kommun ska kunna tillhandahålla medborgarnytta på ett effektivt sätt krävs det
att kommunen har motiverade och engagerade medarbetare med rätt kompetens samt att
kommunen har hälsosamma arbetsplatser med god arbetsmiljö. I Lessebo kommun är
personalen organisationens viktigaste resurs och tillgång.
En gång per år tar Lessebo kommun ut statistik för ett antal olika personalstrategiska
områden, detta för att få en överblick över hur till exempel personalförsörjningen i
kommunen, för möjligheten att kunna arbeta proaktivt och förebyggande för medarbetarnas
hälsa samt för att kommunen ska kunna utveckla och bevara Lessebo kommun som en
attraktiv arbetsgivare.
För att lyckas med vårt personalstrategiska arbete krävs det att vi är en attraktiv arbetsgivare,
dels måste vi behålla den kompetenta personal vi har, men vi måste också lyckas rekrytera ny
kompetent personal. Som ovan skrivs är personalen organisationens viktigaste resurs. Vi i
Lessebo kommun strävar efter att både våra medarbetare och invånare ska trivas och stanna i
kommunen.

Personalvolym
Tillsvidareanställd personal
Tabellen visar tillsvidareanställd personal i Lessebo kommun med fördelning på män och
kvinnor. Tabellen visar att kommunen i år har ökat antalet tillsvidareanställd personal med
53 anställda, denna ökning har främst skett i gruppen kvinnor.

Visstidsanställd personal
I gruppen visstidsanställda ingår vikariatsanställning, allmän visstidsanställning,
provanställning samt beredskapsanställning. Tabellen visar att kommunen i år har minskat
antalet visstidsanställda med 11 anställda.
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I nedan tabell är 65 personer anställda på beredskapsavtalet, 47 av dessa är kvinnor och 18
män. Medarbetare anställda på beredskapsavtalet har en beredskapsanställning, denna
anställning gäller för medarbetare som är anställda i arbetsmarknadspolitiska insatser i syfte
att minska arbetslösheten.

Anställda per förvaltning och bolag
Nedan tabell visar antalet medarbetare per förvaltning fördelade på män och kvinnor. Både
tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal ingår i statistiken.

Anställda

Antal
2019
408
107
61
287
863

BUF
KLF
SBF
SOC
Totalt

2020
395
123
59
291
868

Tabellen visar att antalet anställda per förvaltning i Lessebo kommun i stort sett är
oförändrat. Det har skett en liten ökning med fem medarbetare under 2020.
Det enda helägda kommunala bolaget som har anställd personal är AB Lessebohus. För
Lessebohus var medelantalet anställda 19 personer år 2020 varav 7 kvinnor och 12 män. För
2019 var medelantalet anställda 20 personer, varav 8 kvinnor och 12 män.

Åldersstruktur
Medelålder och kön
Nedan tabell redovisar medelåldern för anställda i Lessebo kommun.
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Medelåldern för anställda i Lessebo kommun har sedan förra mätdatumet under 2019 ökat
både vad det gäller kvinnor och män. Bland kvinnor har vi en ökning på 0,32 procentenheter
och bland män ser vi en ökning på 1,74 procentenheter. Detta ger oss en total ökning på 0,68
procentenheter.
Anställda fördelade i åldersgrupper
Nedan tabellen visar åldersstruktur på tillsvidareanställd personal. I tabellen kan vi se att
åldersstrukturen i de olika åldersgrupperna inte skiljer sig avsevärt mycket mellan åren 2019
och 2020. Det vi tydligt kan se är att det skett en minskning bland anställda i åldersgruppen
”-29” år, detta är en minskning på 2,7 procentenheter.
Ålder
-29
30–39
40–49
50–59
60Summa

2019
11,7
20,5
25,3
26,7
15,8
100,0

Procent
2020
9,0
21,2
25,7
28,3
15,8
100,0

Uppnådd pensionsålder
Tabell 1 redovisar antalet anställda som fyller 65 år under åren 2021–2025. Här kan vi se att
det år med flest personer som fyller 65 år är 2024. Tabell 2 förtydligar vidare hur många
medarbetare i respektive förvaltning som uppnår pensionsålder under de fem åren. Här kan
vi se att barn- och utbildningsförvaltningen har flest medarbetare som uppnår pensionsålder,
tätt efter kommer socialförvaltningen.
Förvaltning 2021 2022 2023 2024 2025

Förvaltning

SOC

5

4

8

6

8

SOC

31

KLF

2

5

1

6

1

BUF

5

5

5

10

8

KLF

15

SFB

0

2

2

4

1

BUF

33

Totalt

12

16

16

26

18

SBF

9

Summa

Tabell 1

Antal

88

Tabell 2

Sjukfrånvarostatistik
Nedan redovisas för Lessebo kommuns sjukfrånvarostatistik.
Här följer några förklaringar till redovisningen:
•
•
•

27

Sjukperiod som löper över ett kalenderårsskifte ska delas upp på respektive år
Med sjukfrånvaro avses även del av ordinarie arbetsdag
Obligatorisk sjukfrånvaro innebär att vi redovisar sjukfrånvaron varje månad. Den
totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid.
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Obligatorisk sjukfrånvaro
I nedan tabell redovisas den obligatoriska sjukfrånvaron för 2019 och 2020. Vi ser här att
den obligatoriska sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år. På totalen har
sjukfrånvaron minskat med 0,56 procentenheter, detta trots rådande coronapandemi.
En förklaring till den minskade sjukfrånvaron i kommunen kan vara Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och råd att stanna hemma från jobbet vid minsta symtom. Något som där
med kan förklara den minskade sjukfrånvaron kan vara att hygienen har ökat, det vill säga
människor tvättar och spritar händerna oftare, håller avstånd till varandra och stannar
hemma vid förkylning och andra symtom.
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2019
8,59
8,64
8,65
8,58
8,48
8,17
7,84
7,55
7,52
7,42
7,39
7,32

2020
7,05
6,85
7,89
7,94
7,37
7,18
6,62
6,41
6,66
6,62
6,69
6,76

Obligatorisk sjukfrånvaro 2019 och 2020
10
8
6
4
2
0

2019

2020

Obligatorisk sjukfrånvaro totalt per förvaltning
I nedan tabell ser vi fördelningen av den totala sjukfrånvaron per förvaltning för 2020.
Tabellen visar att Socialförvaltningen har den högsta totala sjukfrånvaron följt av barn- och
utbildningsförvaltningen.
2020
Förvaltning
KLK

4,75

SBF

5,47

BUN

7,17

SOC

7,53

Totalt

6,76

2019
Förvaltning

Procent

KLF

5,3

SBF

5,29

BUF

7,56

SOC

8,25

Totalt

7,3

28

Obligatorisk sjukfrånvaro totalt per förvaltning
2020

Procent
8
7
6
5
4
3
2
1
0

KLK

SBF
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Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av totalen
I nedan tabell ser vi fördelningen av sjukfrånvaron över 60 dagar av totalen per förvaltning.
Här ser vi att samhällsbyggnadsförvaltningen ligger högst med socialförvaltningen tätt efter.

Förvaltning Procent
KLF

24,68

SBF

50,84

BUF

43,62

SOC

48,5

Totalt

42,46

Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av totalen
2020
60
50
40
30
20
10
0
KLF

SBF

BUF

SOC

Sjukfrånvaro kvinnor och män 2019 respektive 2020
Total
Kön
2019
Kvinnor 7,96
Män
4,98
Total
7,3

Total
2020
7,14
5,44
6,76

Över 60 dagar
2019
63,56
57,20
62,62

Över 60 dagar
2020
43,31
38,93
42,46

Personalförsörjning
Som vi inledningsvis poängterade är personalen vår viktigaste resurs. Som arbetsgivare
kräver detta att vi är en attraktiv arbetsgivare och att vi både har förmågan att behålla redan
anställd personal men också lyckas rekrytera personal med viktig kompetens. Det finns
många faktorer som är avgörande för att en arbetsgivare ska ses som attraktiv och på så sätt
kunna lyckas ha en stabil personalförsörjning. Rätt kompetenser och rätt medarbetare är en
förutsättning för att vi på ett framgångsrikt sätt ska kunna nå verksamhetens mål.
Personalstrategi
För att vi ska kunna lyckas med personalförsörjningen är vår personalstrategi av stor vikt.
Lessebo kommuns personalstrategi uttrycker ambitionerna om förhållandet mellan oss som
arbetsgivare och medarbetare ute i organisationen. Personalstrategin är ett åtagande för båda
parter med syfte att skapa trygghet i anställningsförhållandet och för att bidra till ett positivt
arbetsgivarvarumärke. I Lessebo kommun arbetar vi med tre nyckelord för att förverkliga vår
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personalstrategi. Dessa tre nyckelord är: ledarskap, medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Genom ett fokus på dessa tre delar kan vi skapa trygghet i anställningsförhållandet men också bidra till ett positivt arbetsgivarvarumärke.

Med ett bra ledarskap kan vi uppnå våra mål och får den slagkraft i organisationen som
behövs för att klara dagens och framtidens utmaningar. Kommunfullmäktige har antagit en
ledarskapsidé, där grunden är tillitsbaserat ledarskap.
I Lessebo kommun är kompetensutveckling en viktig del i personalförsörjningen. För oss
är medarbetarnas kompetens och förmåga att använda den av största vikt. Inte enbart för att
vi fortsatt ska vara konkurrenskraftiga utan framförallt för att varje enskild medarbetare ska
känna att det är utvecklande och tillfredsställande att arbeta hos oss. Vårt mål är att alla
anställda ska känna sig trygga och säkra i sin roll.
Medarbetarsamtal är ett strukturerat årligen återkommande samtal mellan medarbetare
och närmaste chef. Syftet med medarbetarsamtalet är att skapa förutsättningar för
medarbetaren att utvecklas på sin arbetsplats.
Men för att vår personalstrategi ska förverkligas ställs även krav på medarbetaren, här pratar
vi om medarbetarskapet. Ett gott ledarskap och medarbetarskap är nämligen beroende av
varandra och en förutsättning för en fungerande verksamhet. Medarbetaren ska bidra till att
verksamhetens mål uppnås och följa gällande riktlinjer, rutiner och fattade beslut.
Medarbetaren ska vidare vara en positiv och professionell representant för Lessebo kommun.
Tre viktiga ledord för att främja ett bra medarbetarskap är betydelsefulla arbetsuppgifter,
ansvar och delaktighet.
Utbildning
Lessebo kommun ser även vikten av utbildning, för både medarbetare och chefer.
Personalavdelningen arbetar dagligen med att ge det arbetsrättsliga stöd chefer behöver i sin
roll för att klara de utmaningar de ställs inför som chefer. Personalavdelningen har cirka en
gång i månaden ”60 minuter med Personalavdelningen” där aktuella frågor tas upp, till
exempel semesterplanering, lönerevision, arbetsmiljö- och rehabilitering samt andra frågor
av arbetsrättslig karaktär. Denna träff syftar till att ge chefer en större trygghet i sin
tjänsteutövning för att på så sätt kunna göra Lessebo kommun till en attraktiv arbetsplats och
arbetsgivare.
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Förväntad utveckling
Det ser även framåt ut att vara en tuff arbetsmarknad i Lessebo kommun trots en viss
nedgång i arbetslösheten under 2020 även om nivån är hög. Det är ett svårbedömt läge på
arbetsmarknaden på grund av coronapandemin. Det går däremot att se två tecken lokalt i
Lessebo kommun. Det ena är att flera av industriföretagen går bra samtidigt som det är svårt
läge för flera av företagen inom besöksnäringen. Fler invånare som har arbete skulle
förbättra även den kommunala ekonomin.
Invånarantalet har inte haft önskad utveckling senaste året och är en långsiktig faktor för
hållbar ekonomi. Produktionen av såväl lägenheter som villor är högre än tidigare under
2021 vilket bör ge en positiv utveckling av antalet invånare.
Sedan 2013 har Lessebo kommun antagit en långsiktig finansiell målsättning där
resultatnivån i ett normalkonjunkturläge ska ligga på 1–2% av skatteresursen. Då vi nu är
inne i en konjunktursvacka har budget 2021 antagits på betydligt lägre nivåer. Budget 2021
visar ett resultat på -1,5 mkr och för att nå upp till ett nollresultat planeras ett uttag ur
resultatutjämningsreserven (RUR) med 1,5 mkr vilket är lika mycket som sätts av till RUR i
detta bokslut.
Såväl kommunen som dess bolag ska verka för god ekonomisk hushållning och ha
resultatkrav som innebär att ekonomin realt konsolideras och att en finansiering av
reinvesteringar kan ske på lång sikt utan att nya lån tas upp. I befintlig budget för 2021 och
även i långtidsplanen för 2022–2024 finns ett stort investeringsbehov och svaga resultat
vilket gör att finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen kommer att analyseras under
2021. I samband med denna analys kommer även investeringsbehovet och möjliga
effektiviseringar i olika verksamhetsdelar att arbetas igenom ytterligare så hållbara resultat
ska kunna uppnås framöver. En punkt i effektiviseringsarbetet är att öka samarbetena mellan
kommunens förvaltningar och bolag men också med andra kommuner.

Lessebohus – pågående nyproduktion av lägenheter
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING (mkr)
Not

Kommun

Mkr

Koncern

2020

2019

2020

2019

Verksamhetens intäkter

2

140,8

133,7

209,3

211,9

Verksamhetens kostnader

3

-684,0

-670,9

-724,8

-720,5

10–11

-25,7

-24,2

-41,9

-40,0

4

2,5

-2,9

2,5

-2,9

-566,4

-564,3

-554,9

-551,5

Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

5

337,3

341,1

337,3

341,1

Generella statsbidrag och utjämning

6

255,4

213,1

255,4

213,1

Finansiella intäkter

7

11,9

23,3

10,7

22,0

Finansiella kostnader

8

-4,2

-4,4

-10,2

-10,8

600,4

573,2

593,2

565,5

34,1

8,9

38,3

14,0

10–11

-13,2

0,0

-29,1

0,0

9

0,0

0,0

-0,4

-0,7

20,8

8,9

8,8

13,3

Summa skatteintäkter och finansnetto
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Skatt
Årets resultat
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BALANSRÄKNING (mkr)
Not

Kommun

Mkr

Koncern

2020

2019

2020

2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

381,4

358,1

747,0

822,7

Maskiner och inventarier

11

27,5

26,7

148,4

33,7

Pågående nyanläggningar

12

68,8

46,5

98,1

97,4

13–15

92,7

93,3

44,6

43,8

570,4

524,6

1 038,0

997,6

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, Exploateringstillgångar

16

0,2

0,3

0,4

0,5

Kortfristiga fordringar

17

43,4

45,6

44,9

16,0

Kortfristiga placeringar

18

133,9

124,6

136,0

126,6

Kassa och bank

19

43,1

1,7

44,1

5,4

Summa omsättningstillgångar

220,6

172,2

225,5

148,5

Summa tillgångar

791,0

696,8

1 263,5

1 146,1

Årets resultat

20,8

8,9

8,8

13,3

Resultatutjämningsreserv

19,0

17,5

19,0

17,5

Övrigt eget kapital

282,0

274,3

310,2

303,2

Summa eget kapital

321,8

300,7

338,0

334,0

21–22

20,6

22,6

22,8

26,1

Långfristiga skulder

23

276,9

207,4

747,1

657,7

Kortfristiga skulder

24

171,8

166,2

155,6

128,2

448,7

373,5

902,6

785,9

791,0

696,8

1 263,5

1 146,1

543,3

531,3

137,8

145,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER
Eget kapital

Avsättningar

20,26

Skulder

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
Ställda panter och
ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS (mkr)
Not
Mkr

Kommun

Koncern

2020

2019

2020

2019

20,8

8,9

8,8

13,3

Den löpande verksamheten
Årets resultat

20,26

Justering för av- och nedskrivningar

38,9

29,7

55,1

46,0

Justering för gjorda avsättningar

21–22

0,2

13,9

0,2

14,0

Justering för ianspråktagna avsättningar

21–22

-2,2

-3,9

-2,2

-3,9

Justering för realisationsresultat

1,0

0,2

1,0

0,2

Justering för uppskjuten skatt

0,0

0,0

0,0

0,2

-9,8

-19,1

-9,8

-16,6

48,9

29,7

53,1

53,3

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamh. före förändr. av rörelsekap.
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

17

2,1

15,8

-2,4

34,2

Ökning/minskning förråd, varulager, exploat tillg

16

0,1

0,7

0,2

0,7

Ökning/minskning kortfristiga skulder

24

5,3

-2,2

9,8

-39,6

56,4

44,0

60,6

48,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

10–12

-78,3

-87,9

-116,6

-139,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

10–11

0,0

0,6

14,7

9,8

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar

10–11

0,0

0,0

0,0

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

13–15

0,0

0,0

0,0

0,0

-78,3

-87,3

-101,8

-129,7

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

75,0

0,0

94,5

0,0

Amortering av skulder

-3,0

-2,3

-4,5

-8,6

Kortfristig upplåning

0,0

0,0

0,0

45,6

Ökning av kapitalförvaltning, inkl värdereglering

-9,3

-19,8

-9,3

-19,8

Minskning av kapitalförvaltning

0,0

50,0

0,0

50,0

Minskning av långfristiga fordringar

0,6

1,5

-0,8

2,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

63,3

29,5

79,9

69,3

Årets Kassaflöde

41,4

-13,7

38,7

-11,8

1,7

15,5

5,4

17,2

43,1

1,7

44,1

5,4

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning (RKR).
I enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen innehåller årsredovisningen sammanställda
räkenskaper för samtliga kommunala verksamheter. Såväl kommunen som hel- och delägda bolag inkluderas i
räkenskaperna. De ingående bolagen framgår av organisationsschemat i förvaltningsberättelsen. Redovisningen
sker enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att eget kapital endast ingår med det kapital som tjänats in efter
förvärvstillfället. Proportionerlig konsolidering innebär att kommunens ägarandel av koncernföretagets
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ingår i de sammanställda räkenskaperna.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har tagits upp till
anskaffningsvärde, där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god
redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts enligt portföljmetoden och tagits upp till det
lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. Lånekostnader har redovisats enligt huvudmetoden. Detta
innebär att kostnaden belastar resultatet den period den avser.
Följande kommentarer noteras med hänsyn till nedanstående rekommendationer.
Materiella anläggningstillgångar (RKR R.4): Mark som innehas för en för tillfället obestämd användning är en
förvaltningsfastighet, d.v.s. anläggningstillgång och är bokförd som markreserv. Vid förekommande exploatering
av fastigheter sker omklassificering av utgifter/ kostnader för anläggandet av gator, grönområden, belysning mm.
som matchar försäljningsintäkter.
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Vägledning finns i
RKR:s förslag till avskrivningstider. Viss omprövning görs löpande. Följande avskrivningstider används. Mark,
byggnader och tekniska anläggningar: 10, 20, 33, 40, 50, 60, 100 år. Maskiner och inventarier: 3, 4, 5, 10 år.
Lägsta beloppsgräns för aktivering är ett halvt basbelopp. Den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år.
Beräkning av planenlig avskrivning påbörjas efter projektavslut jämte i förekommande fall upprättad
slutredovisning. Lessebo kommun tillämpar komponentavskrivningar from redovisningsåret 2015 för fastigheter
och övriga anläggningar.
Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR R 5): Finansiell leasing innebär ett avtal där äganderätten kan överföras
till den som leasat vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing är att jämställa med ett avtal där äganderätten
inte kan övergå till den som leasat, till exempel hyresavtal. Inom Lessebo kommun finns endast operationell
leasing för hyra av lokaler, lägenheter, bilar och kopiatorer.
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen. Det som tas med här är
poster som uppgår till betydande belopp och ingår inte i den normala verksamheten.
Kommun
Not 2 Verksamhetens intäkter

2020

Koncern

2019

2020

2019

Försäljningsmedel

4,5

5,2

3,7

1,6

Taxor och avgifter

41,7

41,2

34,5

23,8

Hyror och arrenden

11,9

11,2

88,6

91,7

Bidrag

74,6

72,0

71,1

77,5

Försäljning av verksamhet

5,1

4,2

8,4

17,3

Försäljning av exploateringsfastigheter

3,0

0,0

3,0

0,0

140,8

133,7

209,3

211,9

Summa verksamhetens intäkter
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Kommun
Not 3 Verksamhetens kostnader

Koncern

2020

2019

2020

2019

19,1

17,6

18,0

14,8

Köp av verksamhet

102,7

97,5

97,6

96,8

Lönekostnader inkl. sociala avgifter*

420,0

406,7

404,9

424,1

Pensionskostnader

29,2

27,8

28,4

28,3

Hyror, fastighetsservice & entreprenader

14,5

22,6

60,6

32,0

Övriga material och tjänster

98,4

98,7

115,4

124,5

684,0

670,9

724,8

720,5

Bidrag och transfereringar

Summa verksamhetens kostnader
* From 2020 periodiseras semesterlöneskulden

Kommun
Not 4 Jämförelsestörande poster

2020

Koncern

2019

2020

2019

Kostnader
Jämförelsestörande post inlösen pensionsskuld, IPR

0,0

5,4

0,0

5,4

Summa jämförelsestörande kostnader

0,0

5,4

0,0

5,4

Intäkter
Återvunnen tidigare nedskrivning Lessebo
Fjärrvärme

2,5

2,5

2,5

2,5

Summa jämförelsestörande intäkter

2,5

2,5

2,5

2,5

Summa jämförelsestörande poster

2,5

-2,9

2,5

-2,9

Kommun

Koncern

Not 5 Skatteintäkter

2020

2019

2020

2019

Egna skatteintäkter

349,5

344,7

349,5

344,7

Slutavräkning/Delavräkning för år 2019

-5,9

0,2

-5,9

0,2

Delavräkning för år 2020

-6,2

-3,8

-6,2

-3,8

Summa

337,3

341,1

337,3

341,1

Not 6 Generella statsbidrag & utjämning

2020

2019

2020

2019

Inkomstutjämning

146,9

149,9

146,9

149,9

Kostnadsutjämning

68,7

38,9

68,7

38,9

Fastighetsavgift

15,3

15,0

15,3

15,0

Tillfälligt konjunkturstöd

16,4

0,0

16,4

0,0

Tillfälligt bidrag, mottag flykting

11,6

17,5

11,6

17,5

-12,3

-14,3

-12,3

-14,3

8,9

6,2

8,9

6,2

255,4

213,1

255,4

213,1

Kommun

LSS-utjämning
Strukturbidrag & övriga bidrag från staten
Summa
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Koncern

Kommun
Not 7 Finansiella intäkter

Koncern

2020

2019

2020

2019

Ränteintäkter

0,6

1,4

1,4

1,6

Kapitalförvaltning

3,6

9,0

3,6

9,0

Övriga finansiella intäkter

7,7

12,9

5,7

11,3

Summa

11,9

23,3

10,7

22,0

Not 8 Finansiella kostnader

2020

2019

2020

2019

Ränta på pensionsskuld

0,0

0,2

0,0

0,2

Räntor på anläggningslån

3,5

3,5

9,5

9,9

Kapitalförvaltning

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga räntekostnader

0,7

0,7

0,6

0,7

Summa

4,2

4,4

10,2

10,8

Kommun

Koncern

Kommun
Not 9 Skatt

Koncern

2020

2019

2020

2019

Skatt på årets resultat

0,0

0,0

0,4

0,5

Beräknad skatt på obeskattade reserver

0,0

0,0

0,0

0,2

Summa

0,0

0,0

0,4

0,7

Kommun

Koncern

Not 10 Mark, byggnader o tekn. anl.

2020

2019

2020

2019

Ing. anskaffningsvärde

669,5

621,9

1166,4

1327,3

13,9

55,3

68,6

67,6

Årets investering
Årets investeringsbidrag

0,0

0,0

0,0

39,7

0,0

38,7

0,0

-42,4

-7,7

-57,5

-13,8

Utgående anskaffningsvärde

680,6

669,5

1216,2

1381,0

Ing ack. avskrivningar

-311,0

-296,9

-446,4

-454,7

0,0

0,0

-12,5

-66,2

36,8

4,0

40,9

4,0

-19,0

-18,0

-29,9

-41,5

-293,3

-311,0

-447,9

-558,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivning

-6,0

0,0

-21,3

0,0

Utgående ack nedskrivningar

-6,0

0,0

-21,3

0,0

381,4

358,1

747,0

822,7

36

37

41

33

Årets omklassificeringar
Årets försäljning/utrangeringar

Ing ack. nedskrivningar
Årets försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Ingående nedskrivningar

Bokfört värde UB
Genomsnittlig avskrivningstid

Extraordinära poster består av årets försäljningar, utrangeringar och nedskrivningar. För kommunens del 13,2 mkr och
för koncernens del 29,1 mkr
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Kommun
Not 11 Maskiner och inventarier
Ing. anskaffningsvärde

Koncern

2020

2019

2020

2019

58,0

55,0

285,8

71,9

6,9

6,9

12,4

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

Årets investering
Årets investeringsbidrag
Årets omklassificeringar

2,1

Årets försäljning/utrangering

-22,4

0,0

-24,6

0,0

Utgående anskaffningsvärde

44,7

58,0

275,9

79,9

Ing. ack. Avskrivningar

-31,3

-28,8

-137,5

-37,9

20,9

0,0

22,1

0,0

Årets försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde UB
Genomsnittlig avskrivningstid

-6,7

-6,3

-12,0

-8,3

-17,1

-35,2

-127,4

-46,2

27,5
7

26,7
9

148,4
23

33,7
10

Extraordinära poster består av årets försäljningar, utrangeringar och nedskrivningar. För kommunens del
13,2 mkr och för koncernens del 29,1 mkr.
Kommun
Not 12 Pågående nyanläggningar

Koncern

2020

2019

2020

2019

Ing. anskaffningsvärde

46,5

25,1

97,0

37,9

Årets investering

64,2

21,3

51,7

59,7

Omklassificeringar

-41,9

0,0

-50,6

0,0

Bokfört värde UB

68,8

46,5

98,1

97,6

Kommun
Not 13 Aktier i dotterbolag

2020

Koncern
2019

2020

2019

Aktier
AB Lessebo Fastigheter

2,0

2,0

0,0

0,0

14,8

14,8

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

0,0

Kosta Köpmanshus AB

30,6

30,6

0,0

0,0

Summa

50,4

50,4

0,0

0,0

AB Lessebohus *
Lessebo Fjärrvärme AB **

* varav 1 750 tkr ovillkorat aktieägartillskott och 10 000 tkr i nyemission 2018
** varav 64 641 tkr i villkorat aktieägartillskott, nyttjat
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Kommun
Not 14 Aktier och andelar

Koncern

2020

2019

2020

2019

Kommun AB

0,0

0,0

0,0

0,0

AB Glasriket

0,0

0,0

0,0

0,0

Wexnet AB

0,5

0,5

0,5

0,5

Södra Smålands Avfall AB

0,3

0,3

0,3

0,3

Inera

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

18,0

18,0

18,0

Kommunassurans

0,4

0,4

0,4

0,4

Kreditgarantiföreningen Kronoberg

0,0

0,1

0,0

0,1

Övrigt

0,0

0,0

0,3

0,0

Bostadsrätter/ HSB

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

19,3

19,4

19,6

19,4

Not 15 Långfristiga fordringar

2020

2019

2020

2019

11,3

11,3

11,3

11,3

Kosta SS/Bordtennisklubb

0,0

0,1

0,0

0,1

Folkets Hus Hovmantorp

0,0

0,0

0,0

0,0

Konstgräsplan Hovmantorp

0,7

0,7

0,7

0,7

Förlagslån Kommuninvest ek. fören.

0,0

1,6

0,0

1,6

Kommuninvest

9,0

7,4

9,0

7,4

Allhallen Hovmantorp

2,1

2,4

2,1

2,4

Aktier

Andelar
Wexnet AB

Kommun
Wexnet AB

Övriga långfristiga fordringar
Summa

Koncern

0,0

0,0

2,0

0,8

23,1

23,6

25,0

24,3

Kommun
Not 16 Förråd och exploateringstillgång

Koncern

2020

2019

2020

2019

Råvaror och förnödenheter

0,0

0,0

0,2

0,2

Exploatering Strandgatan

0,0

0,0

0,0

0,0

Exploatering Oxnabben

0,1

0,2

0,1

0,2

Nybyggnadskarta

0,1

0,1

0,1

0,1

Summa

0,2

0,3

0,4

0,5

Kommun
Not 17 Kortfristiga fordringar

Koncern

2020

2019

2020

2019

Kundfordringar

5,1

4,8

7,4

2,9

Upplupna skatteintäkter

0,0

0,4

0,0

0,4

Fordringar hos staten

2,0

1,7

2,1

1,7

Mervärdeskattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
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5,3

7,7

5,6

7,8

27,2

22,1

10,2

2,2

3,9

8,9

19,6

0,9

43,4

45,6

44,9

16,0

Kommun

Koncern

Not 18 Kortfristiga placeringar

2020

2019

2020

2019

Ingående värde Pensionsförvaltning

120,9

151,1

122,9

153,1

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB

3,7

3,7

3,7

3,7

Värdereglering till verkligt värde

3,5

11,3

3,5

11,3

Tillgångsökningar under året

5,8

8,5

6,0

8,5

-50,0

0,0

-50,0

133,9

124,6

136,0

126,6

Försäljning
Summa

Kommun
Not 19 Kassa och bank
Kassa, postgiro, bank

Koncern

2020

2019

2020

2019

0,1

0,1

1,0

3,8

22,7

-13,1

22,7

-13,1

1,2

1,2

1,2

1,2

Koncernkonto
Lessebo kommun
AB Kyrkbyn 3
Lessebo Fjärrvärme AB

-1,6

-4,3

-1,6

-4,3

AB Lessebohus

16,2

20,7

16,2

20,7

4,5

-2,8

4,5

-2,8

43,1

1,7

44,1

5,4

AB Lessebo Fastigheter
Summa

Kommun

Koncern

Not 20 Eget kapital

2020

2019

2020

2019

Ingående eget kapital

301,0

293,8

334,0

325,1

Årets resultat

20,8

8,9

8,8

13,3

Varav resultat affärsdrivande verksamhet

-2,9

0,0

-2,9

0,0

Varav resultatutjämningsreserv, se nedan

19,0

17,5

19,0

17,5

282,1

276,1

310,3

305,0

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB

-0,1

-1,7

-0,1

-1,7

Varav eget kapital affärsdrivande verksamhet

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

321,8

300,7

338,0

334,0

Tabell avsättning RUR

2017

2018

2019

2020

Skatter och utjämning

511,4

530,0

554,3

592,7

19%

20%

22%

23%

1% av skatter och utjämning

0,0

0,0

0,0

5,9

2% av skatter och utjämning

10,2

10,2

11,1

Årets resultat

43,0

-10,4

8,9

20,8

Reavinst

-0,4

0,0

-0,2

-3,0

Resultat efter balanskravsjusteringar

42,6

-12,3

-5,2

11,4

0,0

0,0

0,0

1,5

17,5

17,5

17,5

19,0

Övrigt eget kapital

Summa

Soliditet inkl. pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelse

Avsättning till RUR*
Summa 2010–2016 = IB 2017

* Framräknat från det lägsta av årets resultat och balanskravsresultat. För 2020 görs avsättning med 1,5 mkr.
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Kommun
2020
2019
4,7
4,5
1,1
1,1
0,0
0,0
5,8
5,6
5,6
5,8
0,1
3,5
0,0
0,0
0,7
0,0
-4,5
5,8
5,6

Not 21 Avsättningar till pensioner
Avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP
Avsättning särskild löneskatt
Andra pensionsavsättningar
Summa
Ingående avsättning
Förändring avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP
Förändring avsättning pensioner avs. ÖK-SAP
Förändring avsättning särskild löneskatt
Förändring andra pensionsavsättningar
Utgående värde

Koncern
2020
2019
4,7
4,5
1,1
1,1
0,0
0,0
5,8
5,6
5,6
5,8
0,1
3,5
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
-4,5
5,8
5,6

ÖK-SAP =Överenskommen särskild ålderspension
Upplysningar om pensionsförpliktelse med

Ansvars- Avsättn BR

tillämpning av (RIPS07) RKR17

Totalt

förbindelse

Ingående avsättning

144,2

5,6

149,8

-8,4

-0,3

-8,7

Nyintjänad pension

0,0

0,0

0,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning

3,2

0,1

3,4

Aktualisering/övrig post

-2,1

0,3

-1,8

Utgående avsättning

136,9

5,8

142,7

Pensionsutbetalningar

Bromsen

0,0

Utredningsgrad

1,0

Förpliktelse minskad genom försäkring: förmånsbestämd ålderspension och efterlevande pension försäkrat hos
KPA/Folksam/Skandia
Kommun

Koncern

2020

2019

2020

2019

14,1

20,7

14,4

21,1

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 2,0 mkr.
Kommun
Not 22 Andra avsättningar

Koncern

2020

2019

2020

2019

4,3

14,8

4,3

14,8

Övriga avsättningar

10,5

2,2

12,7

5,7

Summa

14,8

17,0

17,0

20,5

Ingående andra avsättningar
Förändring/omklassificering återställning av
avfallstipp

17,0

25,9

20,5

29,3

-10,5

-6,8

-10,5

-6,8

8,3

-2,2

7,0

-2,0

14,8

17,0

17,0

20,5

Återställning av avfallstipp

Förändring/omklassificering övriga avsättningar
Utgående värde
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Kommun

Koncern

Not 23 Långfristiga skulder

2020

2019

2020

2019

Lån bank, finansinstitut

255,4

183,4

754,1

667,1

Långfristig skuld Lessebo Fjärrvärme

24,5

27,0

0,0

0,0

Amortering nästa år

-3,0

-3,0

-7,0

-9,4

Summa

276,9

207,4

747,1

657,7

Not 24 Kortfristiga skulder

2020

2019

2020

2019

43,1

38,6

51,5

26,8

7,6

6,6

7,8

6,8

Arbetsgivaravgifter & löneskatt

17,9

19,1

18,5

19,2

Upplupen semester- och komplöner

17,7

22,7

18,1

22,9

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter

44,0

38,4

31,4

37,1

Kommun
Leverantörsskulder
Anställdas skatter

Koncern

Förutbetalade skatteintäkter

0,0

Tillfälligt konjunkturstöd
Amorteringar, låneskuld

3,0

3,0

7,0

9,0

Mervärdesskatt, särskild varuskatt

1,0

0,0

1,6

0,0

37,5

37,7

19,9

6,5

171,8

166,2

155,6

128,2

Övriga kortfristiga skulder
Summa

Kommun

Koncern

Not 25 Panter och ansvarsförbindelser

2020

2019 2020

Borgen egna företag

2019

405,6

386,2

0,0

0,0

Borgen egna hem

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga åtaganden

0,9

0,9

0,9

0,9

116,0 110,2

116,0

Pensionsförpliktelse

110,2

Pensionsförpliktelse, löneskatt

26,7

Summa

543,3

26,7

28,1

531,3 137,8

28,1

145,1

Lessebo kommun har i mars 2003 KF §4, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 289 kommuner som var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening 2019-06-30 har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lessebo kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser
till 501 230 mkr och totala tillgångar till 525 483 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick
till 730,1 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 758,6 mkr.
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Koncern
Lån hos Kommuninvest

2020

2019

- Kommunen

255,4

183,4

3,9

4,1

215,3

195,8

- Räddningstjänsten
- AB Lessebohus
- AB Lessebo Fastigheter

24,4

24,4

- Lessebo Fjärrvärme AB

162,0

162,0

Summa

660,9

569,6

Kommun
Not 26 Balanskravsutredning

2020

2019

Årets resultat enl. resultaträkningen

20,8

8,9

Reducering av samtliga realisationsvinster

-5,5

-0,2

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

-4,0

-13,8

11,4

-5,2

Medel till- och från resultatutjämningsreserv

-1,5

0,0

Årets balanskravsresultat

9,9

-5,2

Affärsverksamhet

0,0

0,0

Nedskrivning fastigheter, inventarier mm

0,0

5,4

Summa synnerliga skäl

0,0

5,5

Justerat resultat efter synnerliga skäl

9,9

0,3

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Synnerliga skäl enl. KL 11 kap. 13§ har åberopats för:

Not 27 Övriga upplysning revisionsarvode

Kommun

Koncern

2020

2019

2020

2019

Sakkunnigt biträde

0,2

0,1

0,5

0,4

Förtroendevalda revisorer

0,1

0,1

0,1

0,1

Total kostnad för räkenskapsrevision

0,3

0,2

0,6

0,5

Sakkunnigt biträde

0,3

0,4

0,3

0,4

Förtroendevalda revisorer

0,3

0,2

0,3

0,2

Total kostnad för övrig revision

0,5

0,6

0,6

0,6

Total kostnad för revision

0,8

0,8

1,2

1,1
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Driftredovisning
Styrelse/nämnd

Utfall
Intäkter

mkr

Nettoutfall
Kostnader

Utfall Budget

Budget-

2020

2019

2020

2019

2020

2020

avvikelse

59,9

55,9

-124,5

-123,7

-64,6

-70,8

6,3

124,5

121,8

-156,8

-159,1

-32,4

-30,6

-1,8

0,0

0,0

-0,2

-0,2

-0,2

-0,3

0,1

Barn- och utbildningsnämnd

54,3

52,2

-330,1

-322,7

-275,8

-284,9

9,1

Socialnämnd

47,7

46,1

-252,8

-233,0

-205,2

-194,8

-10,4

Summa nämnder

286,3

276,0

-864,4

-838,7

-578,1

-581,3

3,2

Finansiering

640,6

610,1

-5,2

-8,9

635,4

613,0

22,3

Avskrivning

0,0

0,0

-25,7

-24,2

-25,7

-25,4

-0,3

Nedskrivning

0,0

0,0

-10,8

-5,4

-10,8

0,0

-10,8

926,9

886,1

-906,1

-877,3

20,8

6,3

14,5

Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd
Myndighetsnämnd

Totalt

Kostnader redovisas med minustecken

Nämnderna redovisar ett överskott på 3,2 mkr. Här följer en kort sammanfattning av
nämndernas resultat.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar sammantaget ett överskott på 6,3 mkr. De största
positiva avvikelserna finns på Kommunledningskontoret, 3,2 mkr och Mark, beredskap mm,
3,2 mkr. Förklaringen till överskottet på mark, beredskap mm är försäljning av flertalet
tomter i kommunen och att tjänsten som energi- och miljöstrateg varit vakant och ej
återbesatts, samt ej nyttjade projektmedel för verksamheten. Anledningen till det stora
överskottet på kommunledningskontoret beror bland annat på att avsatta budgetmedel för
drift av nytt e-handelssystem ej utnyttjats till fullo. Lägre kostnader än budgeterat för IT pga.
föräldraledighet samtidigt som intäkterna är högre än budget.
Överskott redovisas också inom överförmyndarverksamheten med 0,4 mkr. Även överskott
för näringsliv & turism 1,0 mkr, bibliotek 0,1 mkr, kultur & fritid 0,3 mkr samt
arbetsmarknadsenheten 0,4 mkr. Mycket utav överskotten beror på att många budgeterade
projekt inte kunnat genomföras under året på grund av Corona-pandemin.
Underskott redovisas på Styr- och ledning med 1,3 mkr vilket beror på utbetalning av bonus
till alla anställda i kommunen pga. väl utfört arbete avseende Corona-pandemin.
Räddningstjänsten visar ett underskott på 0,6 mkr beror på utbetalning av extra
medlemsbidrag. Måltidsverksamheten redovisar ett underskott på 0,4 mkr vilket beror på
högre kostnader för kökspersonal och transporter än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämnd
Nämnden har ett totalt underskott på 1,8 mkr.
Politisk verksamhet och administration har ett överskott som beror på bland annat lägre
ersättningar i nämnden samt ett överskott på stabens personal. Bostadsanpassningar har ett
underskott på 0,2 mkr med 40 ansökningar under året. Vilket är betydlig färre ärenden än
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det varit tidigare. Antagligen kopplat till pandemin och att äldre inte vill ha besök.
Turism, idrott och fritid har ett överskott på 0,2 mkr, som beror på ett driftöverskott.
Gata, park har ett underskott på 0,3 mkr, där park kostat mer än budgeterat medan
vinterväghållningen haft ett lägre utfall än budget.
Plan och bygg visar ett underskott på 0,2 mkr, som belastas av administrativa kostnader i
samband med personalavgång. Bygglovsintäkter har ökat med ca 0,1 mkr mot föregående år.
Miljö- och hälsoskydd visar ett underskott på 0,3 mkr pga. bland annat ökad bemanning
kopplat till covid-19.
Lokal, bostad och skog har ett resultat på 0,3 mkr i överskott. Lokaler och bostad visar ett
överskott på driften, Skogen visar ett överskott mot budget på 0,1 mkr.
VA visar ett underskott på 2,9 mkr med anledning av luft- och vattenspolningen som
genomfördes under sommaren samt ökade finanskostnader och utrangeringar som uppgick
till 2,5 mkr. Dessa åtgärder har stor påverkan på nämndens totala resultat.
Fastigheter har ett totalt överskott på 1,0 mkr, där energibudgeten har ett överskott på 1,4
mkr och driften har ett mindre underskott. Kvarndammskolans renovering enligt underlag
från Anticimex har genomförts under sommaren till en kostnad av totalt 1,9 mkr.
Skadegörelsekostnaden uppgår till 0,3 mkr.

Myndighetsnämnd
Årets resultat är ett överskott på 0,1 mkr vilket beror på lägre möteskostnader.

Barn- och utbildningsnämnd
Nämnden redovisar ett överskott på 9,1 mkr
Inom politisk verksamhet och central administration finns en positiv avvikelse på 0,9 mkr
och den beror bland annat på lägre kostnader för nämndverksamheten, fortbildning,
personal och oförutsedda händelser. Avvikelserna inom nämndens verksamhet och
fortbildning beror till största delen på inställd verksamhet med anledning av covid-19. De
lägre personalkostnaderna förklaras av sjukskrivningar och tjänstledigheter.
Förskolorna har ett underskott på 0,9 mkr, vilket beror bland annat på högre kostnader för
personal till följd av fler inskrivna barn än förväntat, framför allt i Hovmantorp. En ny
avdelning behövde öppnas på Prästkragen i början av året och ytterligare två öppnades för
5-åringar på Kvarndammskolan i augusti. Detta medförde även högre kostnader för
vaktmästeri och lekmaterial. De högre personalkostnaderna kompenseras till delar av statliga
bidrag samt ersättning för sålda platser. Kostnader avseende driftsbidrag till
föräldrakooperativ och interkommunala ersättningar är högre än budgeterat med anledning
av fler inskrivna barn inom dessa områden.
Fritidshemmen har ett överskott på 0,4 mkr vilket härleds framför allt till lägre kostnader för
driftsbidrag till föräldrakooperativ och interkommunala ersättningar med anledning av färre
inskriva barn samt till lägre kostnader för måltider.
Inom grundskolans område har personalkostnaderna varit högre än budgeterat, men det
kompenseras till stor del av högre intäkter i form av statliga bidrag riktade till bland annat
personalförstärkningar. Arbetet med att anpassa organisationen fortsätter. De
interkommunala ersättningarna ger ett väntat underskott, då fler elever valt att studera i
annan kommuns grundskola eller friskola. Ett antal elever från andra kommuner har dock
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valt att studera i Lessebo kommuns grundskola och har då genererat intäkter. Kostnaderna
för elevhälsa, skolskjutsar och IT har varit lägre än budgeterat. Totalt har grundskolan ett
utfall på 1,7 mkr bättre än budget.
Särskolans personalkostnader är lägre än budgeterat. Förklaringen är framför allt avslut och
förändringar av tjänster vid elevflyttningar samt framflyttat tillträde av tjänst med anledning
av covid-19. De interkommunala ersättningarna inom gymnasiesärskolan är högre än
budgeterat beroende på inflyttning av elev till kommunen under året. Kostnader för
skolskjutsar är lägre än budgeterat. Totalt har särskolan ett utfall på 1,4 mkr bättre än
budget.
Gymnasieskolan visar ett överskott på 2,6 mkr. De interkommunala ersättningarna har under
året givit ett överskott. Allt fler elever har valt högskoleförberedande program framför de
yrkesförberedande, vilket har medfört en lägre kostnad. Även skolskjutsarna inom
gymnasieskolans verksamhetsområde har kostat mindre än budgeterat. Personalkostnaderna
inom Lessebo kommuns egen gymnasieskola har varit högre än budgeterat, men
kompenseras till delar av statliga bidrag riktade till bland annat personal. Kostnaderna för
läromedel/material och måltider har varit lägre än budgeterat.
Vuxenutbildningens överskott på 3,0 mkr beror på lägre kostnader för personal, material och
IT inom SFI, men även på överskott inom yrkesvux, där kostnaderna för interkommunala
ersättningar var lägre än väntat (framför allt beroende på inställda kurser med anledning av
covid-19) och intäkterna, i form av statliga bidrag, var högre än väntat.
Inom samtliga verksamhetsområden har det under 2020 redovisats intäkter i form av statliga
bidrag med anledning av covid-19.

Socialnämnd
Nämnden redovisar ett underskott på 10,4 mkr.
Inom Ledning och administration samt politik är det en positiv avvikelse på 1,2 mkr vilket
beror bland annat på lägre kostnader för nämndverksamheten och utbildning. Avvikelserna
inom nämndens verksamhet och utbildning beror till största delen på inställda utbildningar
med anledning av covid-19. Det har även varit tidvis vakanta tjänster inom administrationen,
dessa är tillsatta sedan sommaren.
Äldreomsorgen har en positiv budgetavvikelse med 4,8 mkr. Man har haft högre personalkostnader än budgeterat, men det har kompenserats av högre intäkter i form av statliga
bidrag på grund av covid-19. Dels intäkter i form av merkostnader av covid-19 samt
korttidssjukfrånvaroersättning. Avvikelsen beror även på tillfälligt vakanta chefstjänster. Hemsjukvården ligger 0,1 mkr bättre än budget, man har haft höga kostnader för
skyddsmaterial men det har kommunen fått intäkter för i form av merkostnader av covid-19
samt korttidssjukfrånvaroersättning. För merkostnader under december månad har man
ännu inte fått någon ersättning då någon ansökan inte givits ut från Socialstyrelsen.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättningens negativa avvikelse om 0,9 mkr beror
på nya externa placeringar vilka fortskrider under 2021.
Individ och familjeomsorgens samt flyktingverksamhetens budgetöverdrag uppgår till 16 mkr
och beror på minskade intäkter, högre utbetalt ekonomiskt bistånd samt högre
placeringskostnader än budgeterat.

Finansförvaltningen
Finansförvaltningen, exklusive av- och nedskrivningar, har ett överskott på 22,3 mkr.
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Positivt utfall redovisas på skatteintäkter inkl. bidrag med 19,2 mkr. Kommunen har fått mer
statsbidrag än budgeterat, framförallt tillfälligt konjunkturstöd med 16,4 mkr men även
generellt statsbidrag avseende flyktingsituationen erhölls med 11,6 mkr (budgeten var 2,3
mkr). Skatteintäkterna var 7,1 mkr lägre än budget.
Utfallet för finansnettot är 5,6 mkr bättre än budget. I finansnettot ingår återföring av
tidigare gjord nedskrivning med 2,5 mkr från Lessebo Fjärrvärme.
Övriga poster är ej utnyttjade förfogade medel 4,2 mkr och inom pensionsredovisningen och
förändring av semesterlöneskulden redovisas en negativ avvikelse med 2 mkr. Disposition av
eget kapital till flyktingverksamheten har gjorts med 16,5 mkr.

47

Årsredovisning 2020 | Ekonomisk redovisning

192

Investeringsredovisning
Nämnd

Utfall

mkr

Netto

Utgift

Inkomst

Kommunstyrelse

Utfall

Budget-

Budget

avvikelse

4,5

0,0

4,5

7,8

3,3

79,2

2,0

77,1

93,1

16,0

Barn- och utbildningsnämnd

1,8

0,0

1,8

1,9

0,1

Socialnämnd

1,5

0,0

1,5

1,9

0,4

87,0

2,0

84,9

104,7

19,8

Samhällsbyggnadsnämnd

Totalt
Investeringsredovisning bolagen
Bolag

2020

2019

2018

46,2

37,6

0,0

Lessebo Fjärrvärme AB

4,5

5,7

2,3

AB Lessebo Fastigheter

9,1

7,4

0,0

AB Kyrkebyn 3

0,0

0,3

0,3

Kosta Köpmanshus AB

0,4

0,1

1,7

Räddningstjänst RÖK

0,8

2,7

7,5

61,0

53,7

11,8

AB Lessebohus

Totalt

Övergripande kommunen
Årets nettoinvesteringar var budgeterade till 104,7 mkr och uppgick till 84,9 mkr (88,2 mkr)
vilket är något lägre än föregående år. Vi erhöll inga investeringsbidrag (0 mkr) under året.
Inga försäljningar gjordes under året (0,6 mkr).

Nettoinvestering (mkr)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2020

2019

2018

2017

2016

De största investeringarna är inom Samhällsbyggnadsförvaltningen - Fastigheter
65,4 mkr (67,6 mkr) och Gata park 9,3 mkr (5,1 mkr). Inom kommunstyrelsen uppgår
IT-investeringarna till 2,6 mkr (2,8 mkr) samt investeringar i kultur- och fritidsavdelningens
verksamhet till 1,4 mkr (1,2 mkr). Inom VA-verksamheten uppgår investeringarna till 2,4
mkr (13,2 mkr).
Investeringar har skett i maskiner och inventarier med 6,9 mkr (12,4 mkr).
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Vid inventering av anläggningstillgångarna har utrangeringar gjort med 7,2 mkr och
nedskrivningar med 6,0 mkr (5,2 mkr).
Under perioden 2016–2020 har Lessebo kommun nettoinvesterat för 293,7 mkr varav
22,1 mkr för den affärdrivande verksamheten vilket motsvarar 8% och 40,1 mkr (40%) för
ny- och ombyggnationer av skollokaler. Investeringar för infrastruktur uppgår till 40% samt
övriga investeringar 12%.

Investeringsfördelning 2016-2020
8%
40%
41%

Infrastr
Invent

12%

Mark
Skolfast
Taxe

0%

Stora investeringar under året
Kommunen:
Nybyggnad förskola Hovmantorp 25,6 mkr
Renovering f.d. Folkets hus Lessebo 12,5 mkr
LSS-bostad Lessebo 10,8 mkr
Ventilation Bikupan 5,5 mkr
Gatubelysning LED 4,5
Ombyggnad/renovering Stallet 4,4 mkr

Bolagen:
Lessebohus har investerat för 32,9 mkr varav nyproduktion 23,7 mkr och om- och
tillbyggnad 9,2 mkr
Lessebo Fjärrvärme har investerat 4,5 mkr i kulvertledningar
Lessebo Fastigheter har investerat 0,8 mkr i ambulansstation i Hovmantorp. Totalt har 8,2
mkr investerats i projektet.
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Särredovisning vatten och avlopp
Vatten- och avlopps (VA) verksamheten i Lessebo Kommun är organiserad i förvaltningsform
under Samhällsbyggnadsnämnden. Drift av allmän VA-anläggning ska särredovisas enligt
särskild lagstiftning (Vattentjänstlagen §50).

Förvaltningsberättelse
Året började med höga flöden vilket påverkade vår VA-verksamhet och våra anläggningar.
Vatten var även en aktuell fråga under sommaren där en spolning av ledningsnätet gjordes i
Lessebo pga. manganutfällning, ett gott samarbete mellan våra olika kompetenser inom
kommunen tillsammans med entreprenör gjordes under semesterperioden. VA:s
energiförbrukning har minskat med 9% under året.
VA visar ett underskott på 2 943 tkr med anledning av luft- och vattenspolningen som
genomfördes under sommaren samt ökade finanskostnader och utrangeringar som uppgick
till 2 466 tkr. Dessa åtgärder har stor påverkan på vårt totala resultat. Va-taxan har varit
oförändrad under året och kommer att vara det under 2021 också. Antalet nyanslutningar
under året uppgår till 8 st.
Vattenförsörjning och ledningsnät är grundläggande för ett fungerande samhälle. För Skruvs
vattenverk har utredningar genomförts och den framtida försörjningen av Lessebo och
Hovmantorp är en viktig fråga där ledningsförsörjning mellan de olika orterna är aktuell.
Ledningsnätets förnyelsetakt är låg idag och de framtida behoven är omfattande. Arbetet
med VA-planen kommer att fortsätta under 2021. Vi ingår i en utredning för gemensam
vattenförsörjning tillsammans med Alvesta, Ljungby och Växjö kommuner. Planering för
ombyggnad utav Skruvs vattenverk pågår. Detaljprojektering planeras under 2021. För de
större investeringarna som planeras i framtiden kommer en taxeöversyn att krävas.

Redovisningsprinciper
För 2021 är det förväntade resultatet positivt med anledning av årets utrangering av
investeringar samt lägre kapitalkostnader. Anslutningsavgifterna redovisas på projekten som
avser exploateringsområdena samt de andra redovisades inom driften. Gemensamma
kostnader fördelas över interna debiteringssystem (IT-kostnader, internt arbete).
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RESULTATRÄKNING, VA
VA
Mkr

Not

2020

2019

Verksamhetens intäkter

1

26,5

26,5

Verksamhetens kostnader

2

-16,6

-16,5

-6,3

-6,2

Jämförelsestörande poster

0,0

0,0

Verksamhetens nettokostnader

3,5

3,7

Finansiella intäkter

0,0

0,0

-4,0

-3,8

-0,5

0,0

0,0

0,0

-2,5

0,0

-2,9

0,0

Avskrivningar

Finansiella kostnader

3

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

4

Årets resultat
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BALANSRÄKNING, VA
VA
Mkr

Not

2020

2019

4

124,4

130,8

124,4

130,8

Kortfristiga fordringar

0,0

0,5

Summa omsättningstillgångar

0,0

0,5

124,4

131,3

Ingående eget kapital

-2,8

-2,7

Årets resultat

-2,9

0,0

-5,7

-2,8

0,0

0,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER
Eget kapital

Summa eget kapital

5

Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

6

129,8

133,7

Kortfristiga skulder

7

0,3

0,3

Summa skulder

130,1

134,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

124,4

131,3

0,0

0,0

Ställda panter och ansvarsförbindelser
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NOTER, VA, Mkr
VA
Not 1 Verksamhetens intäkter

2020

2019

Försäljningsmedel

0,0

0,0

Taxor och avgifter

23,5

23,6

Statsbidrag

0,0

0,0

Intern försäljning

2,9

2,9

Försäljning av verksamhet

0,0

0,0

26,5

26,5

Summa verksamhetens intäkter

VA
Not 2 Verksamhetens kostnader

2020

2019

Bidrag och transfereringar

0,0

0,0

Entreprenader och köp av verksamhet

1,5

1,5

Köp av verksamhet från kommun

1,3

1,4

Lönekostnader inkl. sociala avgifter

4,0

4,4

Lokal-och markhyror, fastighetsservice

0,8

2,0

Övriga material och tjänster

9,1

7,3

16,6

16,5

Summa verksamhetens kostnader

VA
Not 3 Finansiella kostnader
Räntor på anläggningslån
Övriga räntekostnader
Summa

2020

2019

-4,0

-3,8

0,0

0,0

-4,0

-3,8

VA
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2020

2019

Ing. anskaffningsvärde

218,4

205,2

2,4

13,2

-3,2

0,0

217,6

218,4

-87,7

-81,5

0,7

0,0

-6,3

-6,2

Utgående ack. avskrivningar

-93,3

-87,7

Bokfört värde UB

124,4

130,8

Årets investering
Årets försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ing. ack. avskrivningar
Årets försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
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VA
Not 5 Eget kapital

2020

2019

Ingående eget kapital

-2,8

-2,7

Årets resultat

-2,9

0,0

Summa

-5,7

-2,8

VA
Not 6 Långfristiga skulder

2020

2019

Internlån från kommun

129,8

133,7

0,0

0,0

129,8

133,7

Amortering nästa år
Summa

VA
Not 7 Kortfristiga skulder

2020

2019

Koncernkonto, intern skuld (redovisas netto i lång skuld)

0,3

0,3

Summa

0,3

0,3
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Bilaga 1: Verksamhetsredovisning
Kommunstyrelsen
Större händelser
Kommunstyrelsens ansvarsområden spänner över många olika verksamhetsområden där
flera av dessa är kommunövergripande. Under 2020 har många utvecklingsområden fått
pausas på grund av pandemin som har drabbat kommun, Sverige och hela världen. Stora
delar av året har varit krisarbete inom kommunens alla verksamheter, vi har fått ställa in och
ställa om. Kommunens organisation har tagit situationen på stort allvar och alla har tagit sitt
ansvar. Vi har också lärt oss mycket kring krisarbetet men har även kunnat konstatera att vi
inom några enheter arbetar olika vilket kommer att bli föremål för verksamhetsutveckling
längre fram.
2019 begränsade arbetsförmedlingen möjligheter till extratjänster vilket också medförde att
vi endast kunde ge tre invånare extratjänst och möjlighet till arbetslivserfarenhet och rustad
till ett ordinarie arbete. I december 2019 möjliggjorde arbetsförmedlingen återigen
extratjänster vilket har medfört att vi skapat ca 50 extratjänster där ca 30 individer har lyfts
från ekonomiskt bistånd.
Näringslivet och framförallt besöksnäringen har varit hårt drabbat under 2020 med tanke på
Corona. Kommunen har så långt vi har haft möjlighet försökt att stötta dessa företag genom
olika åtgärder, informerat om möjlighet att söka medel samt uppsökande samtal. Under året
har vi också arbetat med att utveckla AB Glasriket till Destination Glasriket AB där vi
tillsammans med övriga Glasriketkommuner har satsat på ny organisation med ett nytt sätt
att arbeta och då också tillsammans med näringens nybildade ekonomiska förening. Syftet är
att utveckla hela besöksnäringen och inte enbart glasnäringen. En målsättning är också att
fler företag vill söka sig till våra kommuner och därmed också ett ökat invånarantal.
Vårt arbete med digitalisering har påbörjats under året. En projektledare har anställts som
arbetar efter den digitaliseringsplan som kommunfullmäktige har antagit. Arbetet med en
kommunövergripande handlingsplan har påbörjats där vi gör en kartläggning över framtida
behov inom området. Detta är ett arbete som kommer att leda till verksamhetsförändringar
och ett nytt sätt att arbeta.

Framtida behov och verksamhetsförändringar
Utifrån coronatiden ska vi ha en plan för hur vi tar hand om vår personal. Många har arbetat
otroligt mycket, gått in på sin semester och tagit ett stort ansvar. Det finns en risk för att
personal är både trötta och slitna. Samtidigt har vi fått mycket medel från staten för att täcka
uppkomna kostnader för corona men det kommer att finnas en bortre gräns när vi inte får
dessa extrastöd och här behöver vi en plan för att kunna hantera detta.
Fortsatt arbete med att få ner den höga arbetslösheten som finns i kommunen genom arbetet
med extratjänster, arbetsträning och samverkan med arbetsförmedlingen och näringslivet.
Vi kommer att behöva ta nästa steg i vårt digitaliseringsarbete med bland annat införande av
e-tjänster och verksamhetsförändringar genom digitalisering.
Vi ska också fortsätta vårt arbete med verksamhetsutveckling genom att processkartläggning
av flera verksamheter. Arbetet med platsvarumärket Lessebo kommer att fortsätta under
2021.
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Fler ska i sysselsättning

Bo och Said på byggåterbruket i Hovmantorp

Arbetslösheten är alldeles för hög i Lessebo kommun och har varit så
över tid. På enheten för Arbete och integration arbetar Lessebo kommun
med att göra så fler invånare kan få en egen försörjning i form av arbete
eller studier.
- Vi har flera verksamheter där personer som står en bit från arbetsmarknaden får träna och
skapa erfarenheter som gör att de kan skaffa arbete, säger Fia Flink som är
arbetsmarknadschef på Lessebo kommun. Den mest publika verksamheten som vi driver är
Miljöverkstan med second hand-försäljning i Strömbergshyttan.
På enheten arbetar man med ett stort antal individer och under 2020 var en av de viktigaste
insatserna extratjänster. Totalt matchade Arbete och integration 47 personer till extratjänster
under året. Det innebär att man mot en riktig lön skapat sig erfarenheter och kontakter för
vidare väg ut i arbetslivet.
- Det är så roligt att följa våra deltagare och hur de utvecklas. Det finns ett stort
yrkeskunnande hos många och när man kan skapa kontakt med en arbetsgivare som ser detta
är det extra roligt, säger Fia Flink. Bland de som är relativt nya i Sverige så är det ofta språket
som det brister i. Vi lägger mycket tid på att träna och öva på att prata svenska tillsammans.
Språket är trots allt en nyckel in till arbetsmarknaden.
På enheten har man nu börjat titta på fler verktyg för att göra arbetslösa personer
anställningsbara. Det handlar bland annat om validering av kunskaper och ett coachande
arbetssätt där man utgår från varje deltagares behov. Med fler personer i arbete ökar
skatteintäkterna till Lessebo kommun och minskar samtidigt behovet av ekonomiskt bistånd.
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Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Kommunstyrelsen
Verksamhet

Intäkter

Kostnader

Utfall

Budget

Budget-

År 2020

År 2019

År 2020

År 2019

2020

2020

avvikelse

Kommunfullmäktige

0

0

730

803

730

761

31

Kommunstyrelsen

0

0

2 089

2 228

2 089

2 035

-54

Partistöd

0

0

488

488

488

488

0

Revision

0

0

831

770

831

783

-48

Valnämnd

0

224

10

530

10

11

1

Överförmyndare

0

0

989

1 585

989

1 410

421

Summa

0

224

5 138

6 404

5 138

5 488

350

År 2019

Utfall
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

tkr

Verksamhet
tkr
Styr- & ledning

Intäkter
År 2020

Kostnader

År 2019

År 2020

0

0

3 257

2 005

3 257

1 993

-1 264

17 415

16 655

37 249

35 472

19 834

23 077

3 243

Näringsliv & Turism

393

240

3 899

3 615

3 506

4 469

963

Bibliotek

889

486

6 387

5 950

5 498

5 638

140

Kultur & Fritid

812

1 646

8 441

9 410

7 629

7 899

270

0

0

1 744

1 843

1 744

1 695

-49

7 945

7 496

13 934

12 633

5 989

6 418

429

0

0

11 765

10 864

11 765

11 169

-596

28 643

27 955

29 641

29 958

998

600

-398

3 840

1 246

3 042

5 560

-798

2 376

3 174

Summa

59 938

55 725

119 359

117 309

59 421

65 334

5 913

Totalt KS

59 938

55 949

124 497

123 713

64 559

70 822

6 263

Kommunledningskontoret

Färdtjänst
Arbetsmarknadsenheten
Räddningstjänst
Måltidsverksamhet
Mark, beredskap mm

Kommentar till driftredovisning
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 6 263 tkr. De största positiva
avvikelserna finns på Kommunledningskontoret, 3 243 tkr och Mark, beredskap mm,
3 174 tkr. Förklaringen till överskottet på mark, beredskap mm är försäljning av flertalet
tomter i kommunen och att tjänsten som energi- och miljöstrateg varit vakant och ej
återbesatts, samt ej nyttjade projektmedel för verksamheten. Anledningen till det stora
överskottet på kommunledningskontoret beror bland annat på att avsatta budgetmedel för
drift av nytt e-handelssystem, Marknadsplatsen, ej utnyttjats till fullo. Driftstart för
Marknadsplatsen var i mitten av december 2020. Tjänsten som inköpsassistent var
budgeterad för hela året men inte tillsatt förrän from juni. Lägre kostnader än budgeterat på
IT pga. föräldraledighet samtidigt som intäkterna är högre än budget.
Överskott redovisas också inom överförmyndarverksamheten, 421 tkr, vilket beror på lägre
kostnader än föregående år och jämfört mot budget. Även näringsliv & turism 963 tkr,
bibliotek 140 tkr, kultur & fritid 270 tkr samt arbetsmarknadsenheten visar överskott, 429
tkr. Mycket utav överskotten beror på att många budgeterade projekt inte kunnat genomföras
under året pga. Corona-pandemin.
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Underskott redovisas på Styr- och ledning, 1 264 tkr vilket beror på utbetalning av bonus till
alla anställda i kommunen pga. väl utfört arbete avseende Corona-pandemin. Även
Färdtjänst visar ett litet underskott med 49 tkr. Räddningstjänstens underskott på 596 tkr
beror på utbetalning av extra medlemsbidrag. Måltidsverksamheten redovisar ett underskott
på 398 tkr vilket beror på högre kostnader för kökspersonal och transporter än budgeterat.
Jämfört med prognosen från augusti där vi räknade med ett överskott på 3 983 tkr så är
utfallet alltså 2 280 tkr bättre än det. De största anledningarna till det är att vi i prognosen
inte hade med intäkterna för försäljning av tomter samtidigt som vi betalat ut bonus till de
anställda.

Investeringsredovisning (tkr)
Kommunstyrelsen
Verksamhet
mkr

Utgift

Kommunledningskontoret
Bibliotek
Kultur & Fritid
Måltidsverksamhet
Mark, beredskap mm
Totalt

Utfall

Netto

Inkomst

Utfall

Budget-

Budget

avvikelse

2 650

0

2 650

2 950

300

0

0

0

50

50

1 436

0

1 436

3 000

1 564

411

0

411

830

419

0

0

0

1 000

1 000

4 497

0

4 497

7 830

3 333

Kommentar till investeringsredovisning
Kommunstyrelsens nettoinvesteringar uppgår till 4 497 tkr för 2020. IT-investeringar för
kommunens egen verksamhet uppgår till 2 595 tkr. En satsning för att digitalisera
verksamheterna mer har påbörjats, där 200 tkr avsatts men endast 55 tkr använts under
2020. Resterande medel flyttas över till 2021 (145 tkr).
Investering på biblioteket har gjorts under slutet av året, men fakturan kom i början på 2021.
Budgeten flyttas till 2021
Elljusspåret i Lessebo inklusive utegym har färdigställts under året. Elljusspåret i
Hovmantorp inklusive utegym har påbörjats och färdigställs under 2021, kvarvarande medel
om 564 tkr flyttas till 2021. Avsatta medel för inventarier i före detta Folkets hus Lessebo har
ej använts då ombyggnationen/renoveringen ej är klar. Medlen på 1 000 tkr flyttas över till
2021.
Investeringar inom måltid har varit kompletteringar av köksutrustning till förskolan Galaxen
som öppnade vid årsskiftet 2019/2020 (124 tkr), byte till nytt kostdatasystem Mashie som
beräknas tas i bruk from mars 2021 (158 tkr) samt utbyten/uppdateringar av diverse
köksutrustning i de olika köken (124 tkr). Kvarvarande medel för byte av kostdatasystem (92
tkr) samt inventarier (270 tkr) flyttas över till 2021.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet

Barn och ungas uppväxtvillkor
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Demokrati och service
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Samhällsbyggnadsnämnden
Större händelser
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde är brett och är betydelsefullt för den
kommunala verksamheten och vårt näringsliv och våra invånare. Året började med höga
flöden vilket påverkade vår VA-verksamhet och våra anläggningar. Vatten var även en aktuell
fråga under sommaren där en spolning av ledningsnätet gjordes i Lessebo på grund av
manganutfällning, ett gott samarbete mellan våra olika kompetenser inom kommunen
tillsammans med entreprenör gjordes under semesterperioden. VA:s energiförbrukning har
minskat med 9% under året.
Corona-pandemin har påverkat vår verksamhet under året där framförallt vår
lokalvårdsenhet har fått utökade ansvarsområden samt livsmedelstillsynen som har varit
utökad med trängseltillsyn.
Utbyggnaden av vårt gång- och cykelvägnät har fortsatt under året med hjälp av bidrag från
regionen och Trafikverket. Utbytet av LED på vår gatubelysning påbörjades i augusti och
skall vara färdigställd till sommaren 2021 (se separat artikel). Energiförbrukning för
belysningen har minskat med 10% under året.
Inom fastighetsutvecklingen har arbetet med planerade investeringar fortsatt med följande;
ombyggnad för LSS och SoL-lägenheter på Odengatan, tillbyggnaden av Askungens förskola
färdigställdes i december och ombyggnaden färdigställs i april 2021, ombyggnaden av folkets
hus i Lessebo påbörjades under sommaren och ombyggnaden av Stallets förskola påbörjades
under hösten. Problem med lukt i lokaler har det varit i Kvarndammskolans studiehall vilket
åtgärdades under sommaren och under hösten genomfördes motsvarande utredning för
räddningstjänstens lokaler i Lessebo, där åtgärd planeras under 2021. Under året
genomfördes även en efterlängtad upprustning av ventilationen i Bikupans huvudbyggnad.
Fjärrvärmeförbrukningen för fastigheter har minskat med 4,6%. Fiberutbyggnaden har
fortsatt i kommunen och både Kosta och Skruv har fått 100% tillgång till fiber efter årets
utbyggnad, även landsbygdens utbyggnad har fortsatt med Sävsjö och Skruvby samt Hovets
byanät från Ormeshaga via Ugnanäs över gränsen till Tingsryds kommun. Detaljplanarbetet
har varit omfattande under året och bland annat har ny detaljplan för förskola i östra
Hovmantorp antagits.
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Framtida behov och verksamhetsförändringar
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår fortsatt arbete i enlighet med det uppdrag att
leda och utveckla ”samhällsbygget” inom Lessebo kommun med fokus på samarbete och god
service både internt samt till våra medborgare och företagare. För att ge förutsättning för att
bli 10 000 invånare 2025 i enlighet med kommunens vision pågår arbetet med nya
detaljplaner enligt planuppdrag ifrån kommunstyrelsen.
Vattenförsörjning och ledningsnät är grundläggande för ett fungerande samhälle. För Skruvs
vattenverk har utredningar genomförts och den framtida försörjningen av Lessebo och
Hovmantorp är en viktig fråga där ledningsförsörjning mellan de olika orterna är aktuell.
Ledningsnätets förnyelsetakt är låg idag och de framtida behoven är omfattande. Arbetet
med VA-planen kommer att fortsätta under 2021. Vi ingår i en utredning för gemensam
vattenförsörjning tillsammans med Alvesta, Ljungby och Växjö kommuner.
Gatuförnyelsen är påbörjad men omfattande behov kvarstår inom våra tätorter.
Investeringstakten inom våra fastigheter är viktig för att kunna bedriva en fungerande
utbildnings- och omsorgsverksamhet. Lokalvård och verksamhetsservice utvecklas till våra
kunder. Under 2021 ser vi även fortsatt arbete som är Corona-relaterat inom vår tillsynssida.

Ny gatubelysning sparar el

Lessebo kommun arbetar just nu med
att byta ut gatubelysning till mer
energisnål LED-belysning. Syftet är
att spara miljön och minska kostnader
för el.
I Lessebo kommuns Energi-, miljö- och
klimatstrategiska program slås fast att
kommunen ska vara fossilfri från 2040.
I det undertecknade Borgmästaravtalet åtar sig Lessebo kommun att minska de fossila
koldioxidutsläppen med 62 procent mellan 2002 och 2030. Ett sätt att göra detta är att
installera energisnål belysning.
- Vi ser redan nu resultat, säger samhällsbyggnadschef Conny Axelsson på Lessebo kommun.
Vi har bytt ut ungefär 40 procent av våra gatlysen och i oktober minskade elförbrukningen
med 25 procent jämfört med tidigare år.
Arbetet med att byta ut lamporna sker löpande. Lessebo kommun byta ut den gatubelysning
som kommunen äger. Trafikverket ansvarar för genomfartsgatorna i Lessebo, Hovmantorp
och Skruv.
När den mörkare årstiden närmar sig blir också många uppmärksamma på att det finns
gatlyktor som inte fungerar. Den nya LED-belysningen håller längre vilket gör att det behövs
mindre arbetstid till reparationer.
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Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Samhällsbyggnadsnämnd
Verksamhet
tkr
Politisk vht o administration

Intäkter
År 2020

Kostnader

Utfall Budget

Budget-

År 2019

År 2020

År 2019

2020

2020 avvikelse

832

797

5 437

5 407

4 605

5 025

420

2 125

2 375

3 409

3 618

1 284

1 463

179

667

452

16 821

17 691

16 153

15 882

-271

Plan och Bygg

1 023

1 145

2 634

2 471

1 611

1 451

-160

Miljö och hälsoskydd

2 393

2 843

4 568

4 846

2 175

1 885

-290

Lokal, bostad, skog

3 024

2 203

2 839

2 790

-186

65

251

Va

36 122

36 290

39 060

36 367

2 937

0

-2 937

Interna arbeten

20 243

21 007

20 243

21 007

0

0

0

Turism, idrott, fritid
Gata, park

Externa arbeten
Fastigheter
Summa

3 057

3 552

3 057

3 556

0

0

0

54 976

51 159

58 767

61 314

3 791

4 811

1 020

124 464

121 823

156 835

159 068

32 371

30 582

-1 789

Kommentar till driftredovisning
Sjukfrånvaron är fortsatt låg i förvaltningen. 5,25% för 2020, trots att den har belastats av
långtidsfrånvaro som ej har koppling till arbetet. Politisk verksamhet och administration har
ett överskott som beror på bland annat lägre ersättningar i nämnden samt ett överskott på
stabens personal. Bostadsanpassningar har ett underskott på 152 tkr med 40 ansökningar
under året. Vilket är betydlig färre ärenden än det varit tidigare. Antagligen kopplat till
pandemin och att äldre inte vill ha besök.
Turism, idrott och fritid har ett överskott på 179 tkr, som beror på ett driftöverskott.
Gata, park har ett underskott på 271 tkr, där det är +538 tkr där vinterväghållningen är starkt
bidragande, däremot är det en större negativ avvikelse på park.
Plan och bygg visar ett underskott på 160 tkr, som belastas av administrativa kostnader i
samband med personalavgång. Bygglovsintäkter har ökat med ca 100 tkr mot föregående år.
Miljö- och hälsoskydd visar ett underskott på 290 tkr pga. bland annat ökad bemanning
kopplat till covid-19.
Lokal, bostad och skog har ett resultat på 251 tkr i överskott. Lokaler och bostad visar ett
överskott på driften, Skogen visar ett överskott mot budget på 93 tkr.
VA visar ett underskott på 2943 tkr med anledning av luft- och vattenspolningen som
genomfördes under sommaren samt ökade finanskostnader och utrangeringar som uppgick
till 2466 tkr. Dessa åtgärder har stor påverkan på vårt totala resultat.
Fastigheter har ett totalt överskott på 1 020 tkr. Energibudgeten har ett överskott på 1 364 tkr
och driften har ett mindre underskott. Kvarndammskolans renovering enligt underlag från
Anticimex har genomförts under sommaren till en kostnad av totalt 1 893 tkr.
Skadegörelsekostnaden uppgår till 282 tkr.
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Investeringsredovisning (tkr)
Samhällsbyggnadsnämnd
Verksamhet

Utfall

Netto

Budget-

mkr

Utgift

Inkomst

Utfall

Gata, park

10 596

1 336

9 260

8 387

-873

69

0

69

65

-4

2 706

313

2 393

7 724

5 331

0

0

0

200

200

Fastigheter

65 821

398

65 422

76 740

11 318

Totalt

79 192

2 047

77 144

93 116

15 972

Turism, idrott, fritid
Vatten och avlopp
Interna arbeten

Budget avvikelse

Kommentar till investeringsredovisning
Investeringarna under året uppgår till 77 mkr (netto efter bidrag). Investeringsbudget på 93
mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på senareläggning utav vissa projekt.
Inom gata, park är årets största investeringar utbyte till LED-gatubelysning som har
påbörjats i augusti och allt material är inköpt under hösten, vilket ger ett underskott på
budgeten. Asfaltsinvesteringar i samband med fibergrävningar i Kosta och Skruv. Gång- och
cykelvägar som är bidragsberättigade från regionen har utförts under hösten. Omdisponering
av investeringsmedel för åtgärder på Kvarndammen är genomförda.
Planering för ombyggnad utav Skruvs vattenverk pågår. Detaljprojektering planeras under
2021.
Tillbyggnad på cirka 1000 m² av Askungens förskola blev klar i december, därefter är det
ombyggnad av befintliga avdelningar. Ombyggnaden av Odengatan 8 (Hackan 2) till LSS- och
SOL-boende har färdigställts under sommaren. Ombyggnad av Folkets hus i Lessebo
påbörjades i sommar och kommer att pågå till våren 2021.
Ombyggnaden av förskolan Stallets har påbörjats och färdigställande är planerat till hösten
2021. Hackebackeskolans projektering för förfrågningsunderlag har genomförts under
hösten och planerad byggstart är våren 2021 med ett färdigställande till höstterminen 2022.
Ombyggnad av Bikupans ventilation har genomförts under året och färdigställs under våren
2021.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till
gymnasiet
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Arbete med strategin ej i plan
Utveckla undervisningen genom digitalisering
Arbete med strategin ej i plan
Kommentar: Ej inom vår nämnds ansvarsområde.
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan
Arbete med strategin ej i plan
Skapa trygga mötesplatser för unga
Arbete med strategin ej i plan
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i
Arbete med strategin ej i plan
Kronoberg!
Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid
Arbete med strategin ej i plan
Kommentar: Ej inom vår nämnds ansvarsområde.
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del
Arbete med strategin ej i plan
av orten
Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd
Arbete med strategin ej i plan
trygghet
Kommentar: Ej inom vår nämnds ansvarsområde.
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Demokrati och service
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Myndighetsnämnden
Större händelser
Corona-pandemin har påverkat nämnden främst inom kontrollverksamheten för livsmedeloch hälsoskyddstillsynen. Trängseltillsynen har tillkommit som ett extra uppdrag under
våren 2020 och påverkat övrig verksamhet i form av användning av resurser avsett för annan
kontroll. 2020-07-01 trädde lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
(2020:526) i kraft och kommunerna tog över ansvaret från smittskydd att hantera
trängseltillsynen.
Livsmedelstillsynen på de 111 anläggningar som finns i kommunen har utförts enligt plan och
totalt är 103 kontroller utförda.
Pandemiläget har även påverkat övrig tillsyn ex inom miljöfarlig verksamhet i form av
inställda inspektioner där verksamhetsutövare inte har möjlighet att ta emot, i vissa fall kan
inspektion genomföras via så kallade skrivbordsinspektion, ex Teams.
Under 2020 har det beviljats 90 bygglovsansökningar varav 7 av dem avser nybyggnationer
av enbostadshus. Det beviljades även ett bygglov för en stor tillbyggnad på Hackebackeskolan
i Lessebo där byggnationen förväntas påbörjas under 2021. Ser man till större byggnationer
som färdigställts under året så kan det vara värt att nämna K-produkter som har gjort en stor
tillbyggnad, två LSS-boende (Hackan och Snöflingan), den nya delen på förskolan Askungen
och merparten av lägenheterna på Sofielund 7.
En handfull strandskyddsdispenser har hanterats under året och för närvarande pågår ett
tillsynsärende avseende strandskydd.

Framtida behov och verksamhetsförändringar
Fortsatt arbetet extra tillsyn på grund av Corona-pandemin. Miljö- och
hälsoskyddsfunktionen har fått ökad bemanning från med årsskiftet.
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Trängsel på serveringsställen

Malin är en av de som arbetat med kontroll av smittskyddsåtgärder.

Pandemin påverkade Lessebo kommun på flera olika sätt. Det tillkom
helt nya arbetsuppgifter inom myndighetsnämndens ansvarsområde på
grund av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder.
- Lagen trädde i kraft den 1 juli 2020 och gav kommunerna ansvar att följa upp hur
serveringsställen arbetar med smittskyddsåtgärder, berättar Annika Sandgren som är
enhetschef för bygg- och miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.
I Lessebo kommun finns ett antal serveringsställen och bygg- och miljöenheten har fått lägga
ett antal timmar på tillsyn och rådgivning kopplad till lagen. Totalt sett har vi utfört 51
inspektioner för serveringsställen berörda av lagstiftningen totalt sett finns ett 80 tal startade
ärenden då ominspektion har förekommit.
Vi har blivit bra bemötta när vi har varit ute på inspektion säger Annika Sandgren. De som
driver restauranger och andra serveringsställen har velat göra rätt. Det har däremot funnits
gäster som tydligt väljer att inte respektera de åtgärder som restaurangerna satt upp.
Uppdraget har i stort sett utförts av den ordinarie personalen men uppdraget har inneburit
ökade kostnader och att annan verksamhet har fått stå tillbaka.
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Ekonomi
Driftredovisning (tkr)

Myndighetsnämnden
Verksamhet
tkr

Intäkter

Kostnader

Utfall

Budget

Budget-

2020

2019

2020

2019

2020

2020 avvikelse

Politisk vht

0

0

208

242

208

260

52

Totalt

0

0

208

242

208

260

52

Kommentar till driftredovisning
Årets resultat är ett överskott på 52 tkr vilket beror på lägre möteskostnader.

Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet
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Barn och ungas uppväxtvillkor

Demokrati och service
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Barn- och utbildningsnämnden
Större händelser
Årets stora övergripande arbete har handlat om att ständigt förändra verksamheten utifrån
direktiv från myndigheterna gällande corona. Till exempel har gymnasiet och
vuxenutbildningen periodvis undervisat på distans och förskolor varit sammanslagna.
Förberedelser för eventuell stängning av förskolor och grundskolor har genomförts.
Riktlinjer är beslutade och förberedelser för att eventuellt gå över till distansundervisning är
klara. Under året har en förskola fått stänga under en vecka.
Andra stora händelser har varit att en ny avdelning på Prästkragen öppnades akut i början av
året och i augusti öppnade ytterligare två avdelning för 5-åringar på Kvarndammskolan.
Arbete med planering av lokalförändringar, Stallets ombyggnad och Hackebackeskolans
tillbyggnad samt Kulturskolan har pågått. Askungens tillbyggnad färdigställdes i december
och verksamheten flyttade in i lokalerna. Nästa steg är ombyggnad av befintliga avdelningar.
Under en längre period har mottagandet av nyanlända och asylsökande familjer varit låg till
kommunen, men under sista kvartalet 2020 ökade mottagandet.
Särskolan har tagit över ansvaret för de äldre eleverna i särskolan som tidigare har tillhört
Bikupan. Det tillsammans med att elevantalet i övrigt har ökat har gjort att en del av
särskolans verksamhet har flyttat in i en av paviljongerna vid Bikupan.
Det aktiva arbetet med att minska sjuktalen har fortsatt trots Corona. Under året har antalet
sjukdagarna minskat med ca 1770 dagar jämfört mot 2019. Systematiskt arbete efter de
riktlinjer som finns, följa upp och stötta för återgång till arbete samt skapa förutsättningar
för årstidsplanering kan ligga bakom de minskade sjuktalen.
Parallellt med detta har arbetet inom de fyra fokusområdena, elevhälsa, systematiskt
kvalitetsarbete, digitalisering och språk och kunskapsutvecklade arbetet fortgått. Det innebär
att pågående utvecklingsarbete gällande bättre och bättre undervisning för ökad
måluppfyllelse har fortsatt. Bland annat har resultatanalysen fördjupats med fler perspektiv,
elevhälsan har bland annat skapat och börjat implantera olika stödmaterial till enheterna och
ett samarbete med Skolverket gällande nyanlända och flerspråkiga elevers lärande har
påbörjats.

Framtida behov och verksamhetsförändringar
Under våren 2021 startar Nyängskolan upp fritidshem för eleverna på särskolan.
Kulturskolan flyttar till nya lokaler och ska tillsammans med fritidsgård och bibliotek skapa
en bra mötesplats i Lessebo Folkets Hus. SFI-verksamheten minskar i omfattning men
övriga delar av vuxenutbildningen ökar när eleverna läser vidare på grundvux, gymnasial
vuxenutbildning och/eller omfattas av den lagstadgade utbildningsplikten.
Vuxenutbildningen tar över Kulturskolans lokaler vilket möjliggör att lokalmässigt möta det
ökade behovet av att öka antalet utbildningsplatser på plats. Det finns dock stort behov att
öka platser inom till exempel yrkesvux och då i samverkan med andra aktörer. Under 2021
kommer ett Lärcentra byggas upp då statsbidrag möjliggör satsningen. Det är en mötesplats
för studier där man kan använda digitala verktyg, samarbeta och få stöd av personal.
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Ett årshjul för bättre skolresultat

Therese Linnér, utbildningschef

Bättre skolresultat är det som ligger högst på agendan för barn- och
utbildningsnämnden i Lessebo kommun. Sedan ett antal år tillbaka finns
ett strukturerat arbetssätt där man varje dag arbetar enligt en tydlig
modell.
- Det är klassrummet och undervisningen som vi valt att fokusera på, säger Therese Linnér
som är utbildningschef i Lessebo kommun. Det är utifrån det som vi skapar olika aktiviteter
under året. Det handlar om konkret handledning i dokumentet Lärarnas rutiner. Skolans
rutiner är en sorts kalender som blir ett årshjul. Varje skolform har sina egna rutiner.
Något som är unikt för Lessebo kommun är planen för bättre och bättre undervisning. Det
går till så att varje lärare får framåtsyftande återkoppling från sin rektor. Rektorerna är då
och då med i klassrummet för att kunna ge en bra återkoppling. I sin tur får rektorerna
återkoppling från förvaltningens ledning på hur deras skola och ledningsarbete fungerar.
Detta sker varje år och gör att det finns ett nära samarbete.
- Ingen ska lämnas ensam i sin roll, varken rektorer eller lärare, säger Therese Linnér. Vi gör
det här tillsammans för att eleverna ska nå kunskapsmålen. En av punkterna i vår modell är
redovisning för barn- och utbildningsnämnden. Där redovisar vi elevernas progression, det
vill säga hur deras skolresultat går framåt.
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Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhet

Intäkter

tkr

Kostnader

Utfall

Budget

Budget-

2020

2019

2020

2019

2020

2020 avvikelse

30

925

7 090

7 315

7 060

7 983

923

666

421

5 331

4 781

4 665

4 562

-104

13 262

12 471

77 883

71 759

64 622

63 750

-871

2 095

2 652

10 013

11 003

7 918

8 348

430

24 776

22 048

152 523

148 701

127 747

129 409

1 662

143

500

12 018

12 432

11 875

13 268

1 392

Gymnasieskola

3 510

4 420

52 901

51 910

49 392

52 036

2 645

Vuxenutbildning

9 786

8 729

12 330

14 810

2 545

5 530

2 986

54 267 52 166

330 091

322 711

275 824

284 886

9 062

Politisk vht och administration
Kulturskola
Förskola
Fritidshem
Grundskola (F-9) inkl
fritidsgårdar
Särskola

Totalt

Kommentar till driftredovisning
Inom politisk verksamhet och central administration beror avvikelsen bland annat på lägre
kostnader för nämndverksamheten, fortbildning, personal och oförutsedda händelser.
Avvikelserna inom nämndens verksamhet och fortbildning beror till största delen på inställd
verksamhet med anledning av covid-19. De lägre personalkostnaderna förklaras av
sjukskrivningar och tjänstledigheter.
Kulturskolans avvikelse beror på extraordinära personalkostnader. Övertalighet från och
med augusti 2021 påbörjades att hanteras. Arbetet ledde till att en av medarbetarna som
ingick i en fastställd turordningskrets sades upp på grund av arbetsbrist och avgick efter
överenskommelse med arbetsgivaren.
Förskolornas underskott beror bland annat på högre kostnader för personal till följd av fler
inskrivna barn än förväntat, framför allt i Hovmantorp. En ny avdelning behövde öppnas på
Prästkragen i början av året och ytterligare två öppnades för femåringar på
Kvarndammskolan i augusti. Detta medförde även högre kostnader för vaktmästeri och
lekmaterial. De högre personalkostnaderna kompenseras till delar av statliga bidrag samt
ersättning för sålda platser. Kostnader avseende driftsbidrag till föräldrakooperativ och
interkommunala ersättningar är högre än budgeterat med anledning av fler inskrivna barn
inom dessa områden.
Fritidshemmets överskott härleds framför allt till lägre kostnader för driftsbidrag till
föräldrakooperativ och interkommunala ersättningar med anledning av färre inskriva barn
samt till lägre kostnader för måltider.
Inom grundskolans område har personalkostnaderna varit högre än budgeterat, men det
kompenseras till stor del av högre intäkter i form av statliga bidrag riktade till bland annat
personalförstärkningar. Arbetet med att anpassa organisationen fortsätter. De
interkommunala ersättningarna ger ett väntat underskott, då fler elever valt att studera i
annan kommuns grundskola eller friskola. Ett antal elever från andra kommuner har dock
valt att studera i Lessebo kommuns grundskola och har då genererat intäkter. Kostnaderna
för elevhälsa, skolskjutsar och IT har varit lägre än budgeterat.
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Särskolans personalkostnader är lägre än budgeterat. Förklaringen är framför allt avslut och
förändringar av tjänster vid elevflyttningar samt framflyttat tillträde av tjänst med anledning
av covid-19. De interkommunala ersättningarna inom gymnasiesärskolan är högre än
budgeterat beroende på inflyttning av elev till kommunen under året. Kostnader för
skolskjutsar är lägre än budgeterat.
Gymnasieskolans interkommunala ersättningar har under året givit ett överskott. Allt fler
elever har valt högskoleförberedande program framför de yrkesförberedande, vilket har
medfört en lägre kostnad. Även skolskjutsarna inom gymnasieskolans verksamhetsområde
har kostat mindre än budgeterat. Personalkostnaderna inom Lessebo kommuns egen
gymnasieskola har varit högre än budgeterat, men kompenseras till delar av statliga bidrag
riktade till bland annat personal. Kostnaderna för läromedel/material och måltider har varit
lägre än budgeterat.
Vuxenutbildningens överskott beror på lägre kostnader för personal, material och IT inom
SFI, men även på överskott inom yrkesvux, där kostnaderna för interkommunala
ersättningar var lägre än väntat (framför allt beroende på inställda kurser med anledning av
covid-19) och intäkterna, i form av statliga bidrag, var högre än väntat.
Inom samtliga verksamhetsområden har det under 2020 redovisats intäkter i form av statliga
bidrag med anledning av covid-19.
Barn- och utbildningsnämndens resultat har förbättrats avsevärt sedan den delårsrapport
som gjordes efter augusti månad. Under hösten har ett antal slutredovisade statsbidrag
godkänds utan krav på återbetalning, varför avsatta medel för eventuell återbetalning inte
har behövt användas och har därmed förbättrat resultatet. Den ovan nämnda ersättningen
med anledning av covid-19 har ökat på resultatet, liksom en högre ersättning i form av
löneökningsmedel än väntat. Fler asylsökande elever under höstterminen än budgeterat ger
högre ersättning från Migrationsverket. Högre ersättning till yrkesvux samt lägre kostnader
än väntat för skolskjutsar och interkommunala ersättningar, främst inom gymnasieskolan
och yrkesvux, har också bidragit till det förbättrade resultatet.

Investeringsredovisning (tkr)
Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhet
mkr

Utfall
Utgift

Kulturskola

Netto

Inkomst

Utfall

Budget-

Budget

avvikelse

52

0

52

0

-52

1 331

0

1 331

1 366

35

Grundskola 1–6

386

0

386

0

-386

Särskola
Administration

13
12

0
0

13
12

0
500

-13
488

1 795

0

1 795

1 866

71

Förskola

Totalt

Kommentar till investeringsredovisning
Investeringsbudgetens kostnader avser framför allt komplettering av utrustning till förskolan
Galaxen och påbörjade inköp av inventarier för att utrusta de nya lokalerna på förskolan
Askungen. Bland kostnaderna finns även inköp av klimatsmarta inventarier inom
förskolorna och kostnader för klimatåtgärder på Bikupan.

75

Årsredovisning 2020 | Bilaga

220

Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet

Barn och ungas uppväxtvillkor
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Demokrati och service
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Socialnämnden
Större händelser
I socialförvaltningen har det varit ett stort omställningsarbete på grund av Covid-19. Där har
medarbetare jobbat på ett professionellt och flexibelt sätt utifrån pandemins utmaningar.
Hantering av ledarskap och medarbetarskap i en stressig arbetsmiljö, där det handlar om
tillit, närvaro och kommunikation för att förhindra smitta och smittspridning. Utmaningarna
har varierat utifrån professionerna, säkerställa materialförsörjning, prioritera vård- och
omsorgsinsatser, riskbedömningar, nya rutiner, omprioritering av medarbetare, oro,
utbildning, samverkan intern och extern, nya direktiv från myndigheter, omställning till
distansarbete, korttidssjukfrånvaron mm.
Ny ledningsgrupp rekryterad under året, Verksamhetschef Individ och Familjeomsorgen,
Verksamhetschef Vård och Omsorg, nämndsekreterare samt Medicinskt Ansvarig
Sjuksköterska.
Det har skett en kraftig ökning av inkomna orosanmälningar vilket medfört ökat tryck på
Individ och familjeomsorgen. Utökning av förebyggande arbete där bland annat
familjeorienterat boendestöd har startat upp. Mottagningsenheten öppnades utifrån
översynen som gjordes 2019.
Socialnämnden har fått i uppdrag från KS att utreda Särskilt boende frågan vilket har jobbats
med under året och då även tagit fram en lokalförsörjningsplan. Odengatan 8 har delvis
färdigställts och inflyttningen är klar för LSS-verksamheten Oden.
Riktlinjer tas fram för hur arbetsmarknadsenheten och IFO ska samverka för att underlätta
handläggningen av exempelvis nystartsjobb och praktikplatser med mera. Mobil hemtjänst
har implementerats under 2020 och fortsätter under 2021 och Digital signering har
upphandlats under hösten och arbetet med införandet påbörjas 2021.

Framtida behov och verksamhetsförändringar
För att kunna leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet utifrån våra resurser behöver
socialförvaltningen skapa förutsättningar till chefer och medarbetare i de omställningar
förvaltningen ställs inför och har ställts inför.
Socialförvaltningen arbetar med att införa en bemanningsenhet för att optimera resurserna
(personellt och ekonomiskt) och införande av ”Heltid som norm” för att klara framtidens
omsorg.
De som skrivs in i kommunala hälso-och sjukvården idag har stort behov av sjukvård som
utförs i det egna hemmet. Här finns ett behov av kompetensutveckling och utrustning för att
kunna möta detta. Socialförvaltningen är med i ledarskapsprogrammet kring Nära vård.
Socialförvaltningen behöver följa det fortsatta arbetet på individ- och familjeomsorgen där
det är många faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen, så som boendekostnader,
försörjningsstöd och externa placeringar vilka är svårbedömda.
Socialförvaltningen kommer påverkas av den nya socialtjänstlagen (2023) utifrån krav på
vetenskap och beprövad erfarenhet (tidigare endast skolan och hälso- och sjukvård).
Ny äldreomsorgslag, Regeringen uppdrar åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag,
uppdraget kommer att redovisas senast den 30 juni 2022. Regeringen vill se en nationell
omsorgsplan med en tydligare nationell styrning av äldrevården. En liknande plan som
skolan idag har utifrån Skollagen.
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Ett annorlunda år på grund av pandemin

Den förvaltning som påverkats mest hittills under coronapandemin är
socialförvaltningen. De första konstaterade fallen i den kommunala
omsorgen kom först i juni, vilket var långt efter de flesta andra
kommuner.
- Vi är ödmjuka för att det dröjde så länge innan det kom smitta i vår omsorgsverksamhet,
säger Annika Fröberg som är socialchef i Lessebo kommun. Det gjorde att vi kunde skapa nya
rutiner och hitta arbetssätt med skyddsutrustning. Vi kunde också dra lärdom från arbetet i
grannkommuner där man drabbats betydligt hårdare.
Det har varit två stora frågor som socialförvaltningen arbetat med. En som inledningsvis
krävde mycket arbete var inköp och användande av skyddsutrustning. Under våren var det
brist på utrustning globalt och leveranserna dröjde. Trots det saknades aldrig
skyddsutrustning i verksamheten.
- Vi arbetade mycket med utbildning och rutiner. Även om man är van att arbeta med
hygienfrågor så är munskydd och visir i vardagen i mångt och mycket nya inslag, säger
Annika Fröberg. Vi ser också att många i personalen har slitit hårt och är trötta. Det kräver
mycket att arbeta med skyddsutrustning och att göra det rätt. Ingen vill vara den som smittar
någon annan.
Det är inte bara förvaltningens vård- och omsorgspersonal som arbetat med brukarna. Det
har även varit andra yrkesgrupper som har ett vård- och omsorgskunnande sedan tidigare
som hoppat in och täckt upp när det varit brister. Bemanning och tillgång till utbildad
personal har varit och kommer vara en av de största utmaningarna framöver.
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Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Socialnämnden
Verksamhet

Intäkter

Kostnader

Utfall

Budget

Budget-

2020

2019

2020

2019

2020

2020

avvikelse

617

89

6 402

7 014

5 786

7 002

1 216

0

0

889

1 030

889

989

100

20 375

12 497

104 149

96 784

83 774

88 620

4 847

2 577

361

25 974

23 389

23 397

23 518

121

10 444

8 016

55 037

48 657

44 593

43 683

-910

868

346

27 399

20 823

26 531

19 958

-6 573

Flyktingverksamhet

10 517

22 736

30 883

33 115

20 366

10 942

-9 423

Bostadsverksamhet

2 259

2 081

2 084

2 150

-175

68

243

47 658

46 126

252 817

232 962

205 159

194 781

-10 378

tkr
Ledning och
administration
Politik
Äldreomsorg
Hemsjukvård
Omsorg
funktionsnedsättning
Individ o familjeomsorg

Summa

Kommentar till driftredovisning
Inom Ledning och administration samt politik beror avvikelsen bland annat på lägre
kostnader för nämndverksamheten och utbildning. Avvikelserna inom nämndens verksamhet
och utbildning beror till största delen på inställda utbildningar med anledning av covid-19.
Det har även varit tidvis vakanta tjänster inom administrationen, dessa är tillsatta sedan
sommaren.
Äldreomsorgen har haft högre personalkostnader än budgeterat, men det har kompenserats
av högre intäkter i form av statliga bidrag på grund av covid-19. Dels intäkter i form av
merkostnader av covid-19 samt korttidssjukfrånvaroersättning. Avvikelsen beror även på
tillfälligt vakanta chefstjänster.
Hemsjukvårdens har höga kostnader för skyddsmaterial vilket kommunen fått intäkter för i
form av merkostnader av covid-19 samt korttidssjukfrånvaroersättning.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättningens avvikelse beror på nya externa
placeringar vilka fortskrider under 2021.
Individ och familjeomsorgens samt flyktingverksamhetens avvikelser beror på minskade
intäkter, högre utbetalt ekonomiskt bistånd samt högre placeringskostnader än budgeterat.
Bostadsverksamheten ses över om den ska ligga under socialförvaltningen. Avvikelsen beror
på felbudgetering.
Vid delårsrapporten i augusti räknades inte framtida intäkter för merkostnader på grund av
covid-19 med. Merkostnader för december månad är inte rekvirerade då någon ansökan inte
givits ut från Socialstyrelsen.
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Investeringsredovisning (tkr)
Socialnämnden
Verksamhet
mkr

Utfall

Netto

Budget-

Utgift

Inkomst

Utfall

Äldreomsorg

578

0

578

620

42

Hemsjukvård

668

0

668

800

132

Omsorg funktionsnedsättning

230

0

230

500

270

1 476

0

1 476

1 920

444

Totalt

Budget avvikelse

Kommentar till investeringsredovisning
Implementering av mobil hemtjänst har gjorts under 2020 och fortskrider 2021 då
fördröjning skett på grund av covid-19.
Inköp av inventarier till ombyggda Odengatan 8 i Lessebo har gjorts.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet
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Barn och ungas uppväxtvillkor

Demokrati och service
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Bilaga 2: Förteckning investeringsobjekt
tkr
Kommunstyrelsen
Projekt
7199 Invest-Förfog. Mark/Byggnad

Bokslut
2019

Budget
2020

Utgift
2020

Inkomst
2020

Avvik
2020

0

1 000

0

0

1 000

163

0

36

0

-36

2 306

2 000

1 981

0

19

7210 Trådlöst nät

255

500

578

0

-78

7223 Lokala system (servrar, san)

100

250

0

0

250

0

200

55

0

145

542

800

840

0

-40

0

1 000

551

0

449

7585 Multiarena, medfinans

450

0

0

0

0

7586 Utegym, Skruv

183

0

0

0

0

17

100

0

0

100

9103 Tillgänglighetsanpassning

0

100

45

0

55

9108 Bibliotek/inventarier+pc

15

50

0

0

50

0

1 000

0

0

1 000

13

400

129

0

271

119

180

124

0

56

0

250

158

0

92

4 162

7 830

4 497

0

3 333

Bokslut
2019

Budget
2020

Utgift
2020

Inkomst
2020

Avvik
2020

7053 Sofielund 6 FH Lessebo

5 009

0

17

0

-17

7054 Del av Hackan 2

6 240

0

-259

0

259

7055 Stationsområdet Lessebo

34

0

0

0

0

7063 Stationshus Hovmantorp

47

0

0

0

0

222

10

10

0

0

0

18

0

0

18

7505 Trafiksäkerhetsåtgärd

187

40

17

0

23

7507 Väderskydd

163

43

78

0

-35

0

3 000

2 103

0

897

837

53

16

101

138

7200 Projektorer
7203 Datautrustning

7224 Digitalisering
7581 Elljusspår Lessebo
7582 Elljusspår Hovmantorp

9101 Fritidsanläggning utskottets disp.

9112 Inventarier F.d. FH Lessebo
9410 Köksinventarier Måltid
9412 Måltid inventarier Galaxen
9420 Byte/Uppdatering Aivo

tkr
Samhällsbyggnadsnämnd
Projekt

7064 Kårlanda 2:1
7500 Väghållning SBN:s disp.

7510 Asfalt
7512 Exploatering Djurhult
7513 Exploatering industri Ö Lessebo

22

0

0

0

0

7514 GC-väg Sofielund Lessebo

0

250

0

0

250

7516 Lidholmsvägen servis asfalt

0

561

561

0

0

281

0

0

212

212

7523 Exploatering kv. Strandgatan

0

100

0

0

100

7528 Exploatering Oxnabben

0

100

22

0

78

3 127

0

4

0

-4

7522 Exploatering Törnrosa, etapp 2

7529 GC-väg Skolgatan Htp
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tkr
Samhällsbyggnadsnämnd forts
Bokslut
2019

Budget
2020

Utgift
2020

Inkomst
2020

Avvik
2020

7531 TS åtgärder Kosta

601

0

22

0

-22

7532 Timglasåtg Kosta

66

0

0

0

0

7542 Gc-väg Skruv

Projekt

37

500

1 011

500

-11

7551 Gatubelysning LED

0

2 000

4 484

0

-2 484

7555 Gatubelysning landsbygd

2

0

0

0

0

7560 Gc-väg Åkerhultsv. Lessebo

0

88

222

88

-47

7565 Gc-väg Rottnen

0

450

873

450

27

7566 Gc-väg Stamvägen

0

305

548

299

56

77

200

0

0

200

947

0

0

0

0

7708 VV ombyggnad Sandfilter

0

72

72

0

0

7711 Rivning gamla VV Lessebo

7

0

0

0

0

-370

0

0

0

0

0

220

217

0

3

7604 Lekutrustning SBN:s disp.
7700 Nybyggn/reinv. av dagvatten

7712 Sofielund ledningar Lessebo
7713 Installation Uv-agg
7714 Värmepump RV Lessebo
7720 Överför ledning Strömbergshytt
7721 Ny intagningspunkt Htp
7724 Galvbyte H-torp
7727 Dricksvatten pump H-torp

0

0

12

0

-12

84

714

714

0

0

7

0

0

0

0

2 601

0

0

0

0

0

151

151

0

0

1 808

0

0

0

0

7743 Omläggning VA, Ind.omr Skruv

7

0

0

0

0

7744 Utredning VV Skruv

7

0

0

0

0

7737 Ombyg.gn Kosta RV

7745 Ombyggnad Skruvs VV

0

5 000

543

0

4 457

7746 VA och avloppsledning Skruv

557

511

511

0

0

7747 Skruv reningsverk

341

0

0

0

0

2

0

22

0

-22

7749 Skyddsområde Skruv
7755 Vattenskyddsområde Lyckeby ån
7756 Förbättringsåtg. Kvarndammen
7758 Relining Bergdala
7800 ARV SBN:s förfogande
7816 Utbyte elskåp pumpstation

54

0

0

0

0

4

970

929

0

41

788

0

0

0

0

0

332

0

0

332

35

196

0

0

196

247

200

132

0

68

49

0

0

0

0

168

250

208

0

42

1 328

0

0

0

0

63

0

0

0

0

8013 Ombyggnad Härden 8, etapp 2

2 352

0

0

0

0

8014 Ombyggnad Härden 8, etapp 3

5 453

2 048

1 297

0

751

7818 Pumpstn. mindre, omb. SBN:s
7852 Bergdala avloppsreningsverk
8010 Energisparåtg. kommunfastighet
8011 Brandskyddsåtg. kommunfast
8012 Ombyggnad Härden 8

8100 Fastighet nämndens förfogande

0

0

0

0

0

8102 Köksmaskiner, SBN:s disp.

496

500

161

0

339

8103 Komponentutbyte omdisp.

1 711

1 250

1 528

0

-278

82

100

96

0

4

8105 Maskiner, lokalvård
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tkr
Samhällsbyggnadsnämnd forts
Bokslut
2019

Budget
2020

Utgift
2020

Inkomst
2020

Avvik
2020

8122 Nybyggnation förskola Lessebo

32 882

2 497

2 392

114

219

8123 Nybyggnation förskola H-torp

1 891

25 109

25 644

0

-535

8124 Till- & Ombyggnad Kvarndamm

1 897

260

2

0

258

8125 Kvarndammskolan tak & solcell

1 431

69

76

284

277

16

0

0

0

0

0

5 000

1 282

0

3 718

Projekt

8126 Hackebackeskolan paviljong 3
8132 Hackebacke tillbyggnad
8133 F.d. Folkets hus Lbo omb/renov

293

15 707

12 549

0

3 158

8134 Bikupan ventilation

0

6 000

5 548

0

452

8213 Stallet ombygg/renovering

0

6 100

4 454

0

1 646

8410 ÄO lokalutredning

0

1 000

0

0

1 000

8566 LSS-bostad Lessebo

6 275

10 943

10 839

0

104

8900 Inköp av maskiner

550

200

0

0

200

9801 Inventarier kommunhus etapp 1

260

0

82

0

-82

81 275

93 116

79 192

2 047

15 972

Bokslut
2019

Budget
2020

Utgift
2020

Inkomst
2020

Avvik
2020

443

0

0

0

0

443

0

0

0

0

Bokslut
2019

Budget
2020

Utgift
2020

Inkomst
2020

Avvik
2020

tkr
Myndighetsnämnd
Projekt
7493 Byte verksamhetssystem PM

tkr
Barn- och utbildningsnämnd
Projekt
7200 Projektorer

8

0

0

0

0

9204 Skolmöbler/inventarier

0

500

0

0

500

648

0

0

0

0

13

0

12

0

-12

9207 Möbler nyanlända
9502 Investering. utbildningskontor
9505 Invest Kemikaliesmart förskola

0

250

50

0

200

58

0

0

0

0

9513 Förskolor Lessebo

366

0

0

0

0

9516 Inventarier Galaxen

284

616

573

0

43

9521 Invest Kvarndamm adm.

0

0

86

0

-86

9524 Inredning Kvarndammskolan

2

0

0

0

0

9525 Inventarier nya Askungen

0

500

662

0

-162

9531 Invest område Kosta

16

0

41

0

-41

9532 Invest område Skruv

33

0

6

0

-6

9541 Invest Bikupan

0

0

300

0

-300

9561 Investering Kulturskolan

0

0

52

0

-52

51

0

13

0

-13

1 480

1 866

1 795

0

71

9511 Investering hbs adm.

9563 Särskola

87

Årsredovisning 2020 | Bilaga

232

tkr
Socialnämnd
Bokslut
2019

Budget
2020

Utgift
2020

Inkomst
2020

Avvik
2020

9308 Digitala nycklar

180

420

391

0

29

9328 Inventarier, OF

0

500

230

0

270

Projekt

9329 Inventarier, äo
9343 Tekniska hjälpmedel, äo

69

200

187

0

13

630

800

668

0

132

880

1 920

1 476

0

444

Bokslut
2019

Budget
2020

Utgift
2020

Inkomst
2020

Avvik
2020

Sammanställning
tkr

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Myndighetsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

88

4 162

7 830

4 497

0

3 333

81 275

93 116

79 192

2 047

15 972

443

0

0

0

0

1 480

1 866

1 795

0

71

880

1 920

1 476

0

444

88 239

104 732

86 960

2 047

19 820
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Bilaga 3: Vart gick skatten
Vart gick skatten 2020?
Vart går den kommunala skatten? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar
inkomst på 30 000 kr per månad och inte har några avdrag.
Skattefinansierad verksamhet

Nettokostnad, tkr Procent av skatten Skatt, kr

Kommunstyrelsen
Räddningstjänst

11 765

2,04%

1 598

Kommunledningskontor

19 834

3,43%

2 694

3 506

0,61%

476

Kultur och Fritid inkl. bibliotek

13 127

2,27%

1 783

Övrigt

16 327

2,82%

2 217

16 153

2,79%

2 194

Vatten och avlopp

2 937

0,51%

399

Turism, Idrotts- och fritidsanläggningar

1 284

0,22%

174

Plan och bygg

1 611

0,28%

219

Miljö- och hälsoskydd

2 175

0,38%

295

Övrigt

8 211

1,42%

1 115

208

0,04%

28

31 300

5,41%

4 251

127 747

22,10%

17 350

Gymnasieskola

49 392

8,54%

6 708

Vuxenutbildning

2 545

0,44%

346

64 840

11,22%

8 806

107 171

18,54%

14 555

OF, omsorg om personer med funktionsnedsättn.

44 593

7,71%

6 056

Individ- och familjeomsorg inkl. flykting

46 897

8,11%

6 369

6 498

1,12%

883

578 121

100,00%

78 516

Näringsliv & Turism

Samhällsbyggnadsnämnd
Gata och park

Myndighetsnämnd
Övrigt
Barn- och utbildningsnämnd
Barnomsorg 0–5 år
Grundskola

Övrigt
Socialnämnd
Äldreomsorg, hemsjukvård och rehab

Övrigt
Summa
Beskattningsbar inkomst

360 000

Skatt (21,81 %)

89

78 516
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Bilaga 4: Fakta om Lessebo kommun
Kommunens befolkningsutveckling
År
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Åldersfördelning 2020-12-31
0 - 6 år
7 - 20 år
21 - 64 år
65 -

Antal invånare
8 256
8 516
8 760
8 806
8 780
8 733
8 655

769 (798)
1 568 (1 620)
4 282 (4 296)
2 036 (2 019)

Befolkningsförändringar 2020
Födda
Döda
Inflyttade
Utflyttade

91 (99)
89 (84)
557 (595)
686 (659)

Kommunens areal

Antal invånare
9200

Landareal
Vattenareal

9000

Bostadsbyggande 2020

8800

Färdigställda bostäder totalt
varav småhus
varav lägenheter

8600

Utdebitering 2020

8400

Kommunen
Landstinget
Församlingen (medeltal)
1,60

8200

410 km2
44 km2

32
6
26

21,81
12,00

Mandatfördelning 2019–2022
Socialdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Totalt

8000

1970
1980
1990
2000
2008
2011
2013
2015
2017
2019

7800

Folkmängd 2020-12-31
Män
Kvinnor

4 440 (4 487)
4 215 (4 246)

Folkmängd i församlingar
2020-12-31
Lessebo
Hovmantorp
Ekeberga
Ljuder

90

3 180 (3 127)
3 475 (3 449)
1 074 (1 164)
913 (982)
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15
6
5
5
2
1
1
35
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-16

Revisionsberättelse för verksamhetsåret
2020 samt fråga om ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Notera revisionsberättelsen till protokollet.
2. Bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommuns revisorer har den 16 april 2021 avgett
revisionsberättelse för 2020 års verksamhet.
Med bakgrund av revisionsberättelsen föreslår
kommunfullmäktiges presidium fullmäktige bevilja ledamöterna i
styrelse och nämnder ansvarsfrihet samt att kommunens
årsredovisning för år 2020 godkänns.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för 2020
Redogörelse för revisorernas verksamhet 2020
Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret

236

Revisorerna
Till kommunfullmäktige i
Lessebo kommun

Revisionsberättelse för år 2020

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de mål, beslut och riktlinjer som
gäller för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar också för att det finns
tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen till kommunfullmäktige av
hur de fullgjort uppdraget.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning
och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige.
Årets granskningsresultat sammanfattas i bilaga 1, revisorernas redogörelse.
Vi vill dock lyfta att under 2019 genomförde revisionens en förstudie om risken
för jäv och beroendeställning inom samhällsbyggnadsförvaltningen. I förstudien
gjordes bedömningen att organisationsstrukturen medförde en risk för delikatessjäv. Revisorerna har påpekat detta vid ett antal tillfällen och ser därför positivt på
kommunstyrelsens svar från 2020-09-01, där samhällsbyggnadschefen även fick i
uppdrag att förtydliga riktlinjen kring beredning av ärenden som inte meddelas av
enhetschefen för bygg och miljö. Revisionen avser att fortsätta bevaka frågan under 2021.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Lessebo kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas system för intern kontroll varit tillräcklig,
vi noterar dock att det saknas dokumenterad internkontrollplan för myndighetsnämnden.
Vi bedömer att samtliga (tre av tre) finansiella mål som fullmäktige ställt upp uppnås.
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Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder och, genom utsedda lekmannarevisorer, den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag under 2020.

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av de verksamhetsmässiga målen för år 2020 är 4
av 9 uppfyllda. Vi noterar att vissa mål inte har mätts.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt övriga ledamöter i dessa.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 godkänns.
Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter.

Örjan Davoust

Per-Anders Johansson

Staffan Bergström

Hasse Henriksson

Mattias Albrektsson

Per-Erik Falk

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Bilaga 1 Revisorernas redogörelse 2020
Bilaga 2 Sakkunnigas rapport – Lessebo kommun – Årsredovisning 2020
Bilaga 3 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för de kommunala bolagen
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Redogörelse för revisorernas verksamhet
2020
Revisorerna är ett kommunaldemokratiskt kontrollinstrument och målet är att ge
underlag i ansvarsprövningen. Med resultatet av årets granskningar som grund,
prövar revisorerna om styrelse och nämnder har fullgjort sitt uppdrag. Vår
bedömning i frågan om ansvarsfrihet lämnas årligen till fullmäktige inför dess
prövning och beslut. Fullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan ska motiveras, om det
inte är uppenbart obehövligt, d.v.s. när ingen anmärkning framställts från
revisorerna eller fullmäktigeledamöterna.
Vårt arbete regleras i kommunallagen 12 kap. och God revisionssed i kommunal
verksamhet. Med god revisionssed avses processer, principer och tillvägagångssätt i
granskning och bedömning. Den omfattar även vårt förhållningssätt och
förutsättningar i uppdraget.
Revisorernas granskningsuppdrag uttrycks i kommunallagen och här anges att vi
årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, ska granska all verksamhet
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. På samma sätt ska vi, genom
de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna, även granska verksamheten i de
kommunala bolagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Grundläggande granskning
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 beskriver att grundläggande
granskning ska genomföras av samtliga styrelser och nämnder varje år. Den
grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen
samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp
till mål, beslut och föreskrifter. Revisionen bedömer den struktur som styrelse och
nämnd har för detta och hur den är integrerad i organisation, system och det löpande
arbetet.
För att möjliggöra denna granskning har revisorerna under 2020 bevakat olika
nämnder och kommunstyrelsen. Iakttagelser och bedömningar från respektive
revisor har löpande återrapporteras vid revisionens möten. Revisorerna har haft
regelbundna dialoger med styrelse, nämnder och förvaltningar kring väsentliga
frågor som rör verksamheten. Revisionen har också träffat kommunfullmäktiges
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Inledning

presidium under året. I den grundläggande granskningen ingår läsning av protokoll
med tillhörande underlag.

Granskning av årsredovisning och delårsrapport

•

•

•

•
•

Den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om
kommunal bokföring och redovisning, god redovisningssed och kommunens
riktlinjer.
Räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för
perioden och ställningen per 2020-08-31, och utgör därmed ett vederhäftigt
underlag för uttalad prognosbedömning av 2020 års resultat. En klar
förbättring är att koncernredovisning nu inkluderats i delårsrapporten.
Resultatet för de finansiella mål som fullmäktige har fastställt har följts upp
och är uppfyllda vid delårsbokslutet. Redovisat resultat vid årsskiftet
prognosticeras till 16,2 mnkr och bedöms därmed vara uppfyllt.
Majoriteten av fullmäktiges verksamhetsmål mäts under hösten. Prognosen
visar att något mer än hälften av målen kan komma att uppfyllas för helåret.
Årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till 16,2 mnkr, vilket
innebär att balanskravet för år 2020 uppnås. Det finns således inget negativt
balanskravsresultat att reglera.

Granskning av årsredovisning 2020
I granskningen av årsredovisningen gjordes följande bedömningar:
•

•
•
•

•
•

Den finansiella redovisningen har i allt väsentligt tagits fram i enlighet med
Lag om kommunal bokföring och redovisning, god redovisningssed och
kommunens centrala riktlinjer.
Räkenskaperna och kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild av
2020 års resultat och ställning per 2020-12-31.
Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts av kommunfullmäktige och
följts upp av kommunstyrelsen.
Verksamheten bedöms delvis ha uppnått fullmäktiges målsättningar för
verksamheten, 45 % av målen har uppnåtts. Vi noterar att vissa mål inte har
mätts.
Kommunen uppnår de finansiella målangivelserna.
Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.

Lekmannarevisorernas granskning
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Granskning av delårsrapport 2020
I granskningen av kommunens delårsrapport lämnade revisorerna följande
bedömningar:

I lekmannarevisorernas uppdrag ingår att pröva om kommunens hel- och delägda
bolag har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet, om den skötts på ett från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen i bolagen varit
tillfredsställande.
I sin granskning har lekmannarevisorerna tagit del av styrande dokument såsom
ägaranvisningar, bolagsordningar, arbetsordningar samt övriga instruktioner.
Revisorerna har även under året tagit del av styrelseprotokoll samt fört en löpande
dialog med bolagens företrädare. Vidare har revisorerna fått rapportering från
bolagens auktoriserade revisor.

Fördjupade granskningsprojekt och PM
Granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete för att motverka
kränkande behandling
Granskningen syftade till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har
tillräckliga rutiner för att motverka kränkande behandling och främja likabehandling
inom skolan.
Den sammanfattande bedömningen var att det till stora delar bedrivs ett
ändamålsenligt arbete för att motverka kränkande behandling på kommunens skolor.
Skolorna bedömdes till stora delar ha ett likformigt arbetssätt för hantering av
kränkande behandling. Däremot gjordes bedömningen att nämnden inte har
säkerställt en tillräcklig uppföljning på området.
Vi såg positivt på att grundskolornas likabehandlingsplaner är upprättade efter en
gemensam mall som innehåller avsnitt för analys och uppföljning samt definierar
centrala begrepp. Vi noterade dock brister i att det förekommer
likabehandlingsplaner där beskrivningen av tillvägagångssättet vid kränkande
behandling inte överensstämmer med nuvarande arbetssätt i det digitala systemet.
Det noterades en klar förbättring mot tidigare att nämnden kommer få löpande
information och statistik avseende kränkande behandling framöver. Vi bedömde
dock att nämnden inte har tydliggjort hur och med vilken frekvens som nämnden ska
informeras om arbetet med kränkande behandling. Enligt vår mening är det inte
tillräckligt att anmälda ärenden endast redovisas kvantitativt utan reell möjlighet att
utläsa olika ärendens dignitet.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderades barn- och utbildningsnämnden att:
•

Definiera och tydliggör hur anmälningar om kränkande behandling ska
kategoriseras.
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Under året har det även genomförts en granskning av upphandlingsprocessen och
efterlevnaden av Lagen om offentlig upphandling i Fastighetsbolaget Kosta
Köpmanshus AB, Lessebo Fjärrvärme AB och AB Lessebohus. Granskningen har
skickats till respektive bolagsstyrelse.

•
•

•

Säkerställa att likabehandlingsplanernas beskrivning av hur anmälan ska
upprättas är förenlig med nuvarande arbetssätt och att det framgår tydliga
målsättningar, vilket resultat som förväntas samt vem som är ansvarig för
genomförandet.
Säkerställa att nämnden har en tydlig rutin kring hur de tar del av information
om kränkande behandling.
Fullfölja ambitionerna om att stärka analysen i kommande kvalitetsrapporter
och resultatanalyser avseende skolornas arbete och omfattningen av
kränkande behandling. Som en del i detta ingår att kritiskt analysera insamlat
underlag (till exempel utifrån sammanställning av elevenkäter eller
likabehandlingsplaner) med fokus på att identifiera eventuella
nämndsövergripande utvecklingsområden.
Tydliggöra hur den interna kontrollplanens kontrollpunkter ska följas upp.

Granskning av budgetprocessen
Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig budgetprocess som främjar styrning av kommunens verksamhet.
Den sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt
ut har en ändamålsenlig budgetprocess som främjar styrning av kommunens
verksamhet.
Budgetöverläggningar påbörjas i februari, därefter bereder KSAU ett förslag till
budget i maj och i juni fastställs budgeten av kommunfullmäktige. Granskningen
visade att det finns önskemål om att starta budgetprocessen tidigare och att budgeten
i större utsträckning bör förankras i nämnderna, innan kommunfullmäktige
fastställer den slutliga budgeten. Granskningen visade även att budgeten inte fullt ut
upplevs vara i linje med de förändringar som finns i nämndernas verksamheter,
vilket gör att budgeten inte till alla delar upplevs som realistisk och möjlig att uppnå.
Kommunens principer för resursfördelning finns inte beskrivet/fastställt i något
dokument. Vi bedömde att fastställda och dokumenterade fördelningsprinciper ökar
tydligheten och transparensen i budgetprocessen. Granskningen visade även att det
finns ett önskemål/ett behov av en mer formaliserad återkoppling/dialog mellan
fullmäktige, styrelse och nämnder kring fördelning och prioriterar i budgetarbetet,
vilket ger bättre förutsättningar för åtagandets realisering. Vi såg positivt på att
KSAU under 2020 har bjudit in alla nämndernas presidier till ett möte om budgeten i
syfte att gå igenom samtliga besparingsförslag inom de olika nämnderna.
Det noterades att åtgärder för att hantera avvikelser dokumenteras i varierande
omfattning bland nämnderna.
Enkätundersökningen visade att det finns skillnader i politikernas och
tjänstepersonernas uppfattning om budgetprocessen främjar styrning av kommunens
verksamhet. I flera påståenden i enkäten var det en högre andel förtroendevalda som
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•

ställer sig mer positiva till styrningen i budgetprocessen, i jämförelse med
tjänstepersonerna. Sammantaget visar resultatet av enkäten att det finns behov av att
stärka såväl styrning, förankring och uppföljning av budgetprocessen.

•
•
•

•

Fastställ och tydliggör resursfördelningsprinciperna och säkerställ att dessa
blir förankrade i hela organisationen.
Se över tidplanen för budgetprocessen och överväg möjligheten att starta
budgetprocessen tidigare.
För att erhålla en förståelse för resursfördelning och prioriteringar bör det
säkerställas att det sker en tillräcklig dialog mellan kommunfullmäktige,
styrelse och nämnder innan budgeten fastställs.
Säkerställ att åtgärder vidtas löpande vid uppkomna budgetavvikelser och att
återrapportering av vidtagna åtgärder sker till styrelse/nämnd på ett
strukturerat sätt.

PM avseende hantering av asfaltläggning
PM:et syftade till att beskriva händelseutvecklingen av ett uppdrag där kommunen
asfalterade en väg, till en total kostnad på 55 000 kronor, som inte ägdes av
kommunen. I PM:et framgår en redogörelse över ett antal skrivelser som revisionen
har tagit emot angående asfalteringen av vägen.
Gemensamma nämnder
Lessebo kommun bedriver viss verksamhet i gemensamma nämnder –
överförmyndarnämnden Östra Kronoberg, och nämnden för lönesamverkan HögsbyUppvidinge-Lessebo. I revisorernas uppdrag ingår att granska dessa nämnder och
ansvarspröva den egna kommunens nämndsledamöter. Vi har i vår grundläggande
granskning, som bland annat inneburit att ta del av nämndernas protokoll och övriga
styrdokument samt granska årsrapporten för 2020, kunnat konstatera att
verksamheten har bedrivits ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande och att
räkenskaperna är rättvisande samt att den interna kontrollen är tillräcklig.
Avslutning
Revisorerna har på ett sedvanligt sätt granskat kommunstyrelsens och nämndernas
protokoll. Vi har överlämnat våra revisionsrapporter till berörda nämnder och
kommunstyrelsen med begäran om återredovisning av åtgärder. Samtliga
revisionsrapporter har också delgivits kommunfullmäktiges presidium.
Vår granskning och vårt arbetssätt innebär att granskningen avslutas först när
vidtagna och planerade åtgärder har redovisats. Överläggningar har under året skett
med kommunfullmäktiges presidium. Vi har även träffat kommunstyrelsen och
samtliga nämnder, med undantag av valnämnden, inom ramen för vår årliga
granskning.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen och nämnderna
att:

Vår granskning sker under offentlig insyn. Rapporter och övriga skrivelser hänförliga
till vår granskning utgör därefter, efter vår slutbehandling, normalt offentliga
handlingar. EY har biträtt oss i revisionsarbetet under år 2020 när det gäller
nämnder och styrelser, samt biträtt lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen.

Örjan Davoust

Per-Anders Johansson

Per Erik Falk

Hasse Henriksson

Staffan Bergström

Mattias Albrektsson
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Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2020
Anders Håkansson & Harald Justegård
Auktoriserad revisor
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Sammanfattning
Utfall för 2020
►
Resultatet för 2020 uppgår till 20,8 mnkr vilket är 14,5 mkr
högre jämfört med budget.
►

Skatteintäkter, bidrag, utjämning ökade med ca 6,9% eller 39
mnkr vid jämförelse med föregående år. Skatteintäkterna
minskade samtidigt som statsbidragen ökade mycket till följd av
pandemin. Verksamhetens nettokostnader ökade med 8 mnkr i
förhållande till 2019 vilket motsvarar 1,3%.

Investeringar
►
Under 2020 utnyttjades 81 % av investeringsbudgeten.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
►
Balanskravsresultatet uppnås.
►

Samtliga (3) finansiella mål för räkenskapsåret uppnås. Av 9
verksamhetsmål bedöms 3 vara ej uppfyllda.

►

En samlad bedömning görs med slutsatsen att Lessebo
kommun uppnår lagens krav på god ekonomisk hushållning.

►

Sammantaget bedömer vi att resultatet i årsredovisningen i
allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Nämndernas avvikelser, prognos mot budget
►
Samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden redovisar ett
underskott på 1,8 respektive 10,4 mnkr.

Sida 2
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Övergripande analys 2020

Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år
(mnkr)
50,0
20,8

16,2
6,3

8,9

Budget 2020

Utfall 2019

0,0
Utfall 2020

Prognos delår 2020

Den största bidragande faktorn till årets positiva avvikelse gentemot budget är att de
generella statsbidragen ökat mer än fallet i skatteintäkter.
Extra tillskott i form av generella statsbidrag, tillfälligt konjunkturstöd, har uppgått till
16,4 mkr.
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Resultatanalys

Belopp (mkr)
Verksamhetens intäkter

Utfall
2020

Budget Budget2020 avvikelse

140,8

133,0

7,1

163,2

-11,3

-670,9

-13,1

-716,5

-22,4
32,5

-539,7

-3,5

-537,2

-6

-553,3

10,1

-25,4

-0,3

-24,2

-1,5

-25,4

-0,3

2,5

-2,9

5,4

0

2,5

4,2

0

0

-4,2

4,2

-2,1

-684,0

-672,7

Nettokostnad exkl. avskrivningar

-543,2
-25,7

Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Förfogande medel
Verksamhetens nettokostnader

2,5
0

Prognos i Avvikelse
mot
delårsbokslut per prognos
augusti 2020

133,7

Verksamhetens kostnader

7,8

Avvikelse
Utfall 2019 mot föreg
år

0
-4,2

-566,4

-569,3

2,9

-564,3

-582,9

16,5

Skatteintäkter

337,3

344,4

-7,1

341,1

-3,8

340,6

-3,3

Generella statsbidrag och utjämning

255,4

26,3
5,6

213,1

42,3

19,0

-11,3

256,4
2

-1

7,7

229,1
2,1

5,7

-13,2

0

-13,2

0

-13,2

0

-13,2

20,8

6,3

14,5

8,9

11,9

16,2

4,7

Finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära poster

Årets resultat i kommunen
Resultat från bolag och stiftelser
Årets resultat i kommunkoncernen

8,8

13,3
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Prognossäkerhet
Avvikelser mellan prognos
och utfall

mkr

25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15

2018

2019
Prognos delår
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Utfall (exkl jämförelsestörande poster)
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2020

Resultatanalys
Utfall 2020
Årets resultat

20,8 mnkr

Krisstöd COVID-19

-11,1 mnkr

Reavinster

-5,5 mnkr

Justering för återinföring av orealiserade förluster i värdepapper
Justerat resultat

►

►

Sida 6

-4 mnkr
4,2 mnkr

Kommunen har ansökt om ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 samt fått
ersättning för de två första veckornas sjuklönekostnader. Ersättningen under 2020 ser ut
enligt följande:
►
4,8 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader och minskad arbetsgivaravgift
►
6,3 mnkr i ersättning för merkostnaderr t.o.m. november.
Merkostnader för december månad har ännu inte återsökts från Socialstyrelsen (1mnkr).
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Nyckeltalsanalys
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
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Skatteintäkter, statsb o utj

➢ Skatteintäkter, bidrag och utjämning uppgår till 593 mnkr för 2020, vilket är en ökning med 39
mnkr jämfört med 2019.
➢ Mellan 2016-2020 har skatteintäkter, utjämning och bidrag ökat med 102 mnkr.
➢ Nettokostnader uppgår till 569 mnkr för 2020, vilket är en ökning med 8 mnkr jämfört med 2019.
➢ Mellan 2016-2020 har nettokostnaderna ökat med 135 mnkr.
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling (%)
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Skatteintäkter, statsb o utj

➢ Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2019 och 2020 6,9 %
vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 1,3 %.

➢ Ersättningar och statliga bidrag till följd av covid-19 har förbättrat resultatet.
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Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga finansiella utrymme. En hög soliditet skapar ett
långsiktigt finansiellt handlingsutrymme.
Soliditet exkl. pensionsåtagande har ökat från 37 % (2016) till 41% (2020).
Soliditet inkl. pensionsåtagande har ökat från 11 % (2016) till 23% (2020)
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Nämndernas utfall

257

Nämndernas utfall
Budgetavvikelse
(utfall)

Budgetavvikelse
(prognos)

Avvikelse

Kommunstyrelsen

6,3

4

2,3

Barn- och utbildningsnämnden

9,1

-0,7

9,8

-1,8

0

-1,8

-10,4

-17

6,6

Myndighetsnämnden

0,1

0

0,1

Summa nämnder

3,2

-13,7

16,9

Finansiering

22,3

23,6

-1,3

Avskrivning

-0,3

0

-0,3

-10,8

0

-10,8

14,5

9,9

4,6

Belopp i mnkr

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Nedskrivning
Total budgetavvikelse

Granskning av årsbokslut 2020

258

Nämndernas utfall
• Kommunstyrelse + 6,3 mnkr
• Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 6,3
mnkr. Avvikelsen förklaras genom bland annat försäljning av tomter,
vakanser, ej nyttjade projektmedel och avsatta medel för nytt ehandelssystem som inte har utnyttjats fullt ut.

• Barn- och utbildningsnämnd + 9,1 mnkr
• Nämnden redovisar ett överskott på 9,1 mnkr.
• Grundskolan + 1,7 mnkr
• Särskolan + 1,4 mnkr
• Gymnasieskolan 2,6 mnkr
• Vuxenutbildningen + 3 mnkr
• Samtliga verksamheter har fått ta del av statliga bidrag med anledning av
covid-19. Vuxenutbildningen hade lägre kostnader för personal, material
och IT inom SFI. Kostnaderna för interkommunala ersättningar inom
yrkesvux var lägre än väntat framförallt beroende på inställda kurser med
anledning av Covid-19. Intäkter i form av statliga bidrag var högre än
väntat.
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Nämndernas utfall
• Socialnämnden – 10,4 mnkr
• Inom Socialnämnden redovisas underskott på 10,4 mkr. Inom
flyktingverksamheten redovisas ett underskott på -9,4 mkr och inom
individ och familjeomsorgen -6,6 mkr. Äldreomsorgen redovisar en positiv
avvikelse med +4,8 mkr. Avvikelserna inom individ och familjeomsorgen
samt flyktingverksamheten förklaras genom minskade intäkter, högre
utbetalt ekonomiskt bistånd samt högre placeringskostnader än
budgeterat.

• Samhällsbyggnadsnämnd -1,8 mnkr
• Nämnden redovisar ett underskott på 1,8 mnkr. VA redovisar en negativ
avvikelse gentemot budget på 2,9 mnkr till följd av ökade finanskostnader
och utrangeringar samt kostnader med anledning av luft- och
vattenspolning.
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Pensionsåtagande och kapitalförvaltning
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2020

Balanskravsresultat

11,4

2018

2019

2020

-5,2
-13

➢ I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2020 med ett
balanskravsresultat om 11,4 mkr.
➢ För 2020 är det möjligt för kommunen att göra en avsättning med som mest 5,5 mnkr.
Kommunen gör en avsättning med 1,5 mnkr, vilket motsvarar det belopp kommunen
budgeterat som uttag från resultatutjämningsreserven år 2021.
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Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar

Budget
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►

Kommunen utnyttjar 81 procent av investeringsbudgeten 2020.

►

De största investeringarna är inom Samhällsbyggnadsförvaltningen - Fastigheter 65,4 mnkr och Gata park 9,3
mnkr.
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Övriga bokslutskommentarer
►

Vi rekommenderar att kommunen stärker konsolideringsprocessen och de
sammanställda räkenskaperna. Avstämningsrutinerna mellan kommunen
och bolagen kan tydliggöras för att kommunen dels ska få ta del av material i
god tid, dels säkerställa en hög kvalitet i elimineringsposter.

►

Vi rekommenderar även kommunen att vid varje bokslutstillfälle se över, och
vid behov, göra en förnyad bedömning kring vilka avsättningar som finns för
framtida utgifter. Vid en sådan prövning bör även bedömning göras huruvida
extern expertis behövs tillämpas för att landa rätt i uppskattningarna

►

Lessebo kommun har gjort nedskrivningar om 6 mnkr i samband med
årsbokslut 2020. Vi rekommenderar kommunen att kontinuerligt genomföra
värderingar av kommunens anläggningstillgångar och ha ett väl
dokumenterat tillvägagångssätt för hur processen fortlöper. Detta för att
undvika omedvetna framtida nedskrivningar sent i bokslutsarbetet.

►

Bokslutsprocessen är helt digital med god dokumentation och tydligt
avstämningsunderlag för poster.
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God ekonomisk hushållning

265

God ekonomisk hushållning

Måluppföljning indikatorer – finansiella mål

Uppnås; 100%

Finansiella mål

Bedömning

Resultat efter finansnetto minst 5,7 mnkr

Målet uppfylls. Resultat efter
finansiella poster är
34,1 mkr.

Soliditet, total högre än 38 %

Målet uppfylls.
Soliditeten uppgår till 41 %.

Soliditet, skattefinansierad verksamhet högre än
45%

Målet uppfylls. Soliditeten för
den skattebaserade
verksamheten exkl.
vatten/avlopp uppgår till 48%.
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Övergripande verksamhetsmål

2020
Uppnås helt

22%

45%

Uppnås ej

33%

►
►

Värde
saknas

Fullmäktige har beslutat om tre verksamhetsmål. Inom respektive verksamhetsmål
finns tre mål.
Av de nio målen bedöms fyra mål vara helt uppfyllda, tre mål är inte uppnådda och
två mål har inte mätts.
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Övergripande verksamhetsmål
De målsättningar som inte uppnåddes utgörs av:
Mål

Kommentar

Utfall

Ökat antal invånare i
kommunen

Målet uppnås ej. Det har under 2019 och 2020 varit en
nedåtgående trend i invånarantalet. Ytterligare analys bör göras om inte de nya
bostäder som blir inflyttningsklara 2021 ändrar trenden.

Ökad andel barn och unga
som upplever en trygg
miljö

Målet ej uppfyllt. Ett stort arbete med kränkningsanmälningar sker
på skolorna där toleransnivån för anmälningar sänkts. Detta har gjort att
beteenden blivit synliga och antalet kränkningsanmälningar ökat vilket i grunden
är positivt och minskar mörkertalet. En ny tjänst som fritidsledare har anställts på
Kultur och fritid.

Ökad andel elever som
väljer Lessebo kommuns
skolor

Målet ej uppfyllt. Förändringen är inom felmarginalen. Under 2020
har fler elever kommit tillbaka till bland annat Bikupan. Målet har enbart
arbetats med av barn- och utbildningsnämnden samt varit ett ämne på årets
medborgardialog.
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Sammanfattande bedömning
Efter granskningen av årsredovisningen för 2020 är det vår uppfattning att:

• Den finansiella redovisningen i allt väsentligt har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal
•
•
•
•
•

bokföring och redovisning, god redovisningssed och kommunens centrala riktlinjer
Räkenskaperna och kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild av 2020 års resultat och
ställning per 2020-12-31
Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts av kommunfullmäktige och följts upp av
kommunstyrelsen.
Verksamheten bedöms delvis uppnått fullmäktiges målsättningar för verksamheten, 45 % av målen
har uppnåtts. Vi noterar att vissa mål inte har mätts.
Kommunen uppnår de finansiella målangivelserna.
Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed.
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Nyheter
►

Finansdepartementet har i september 2020 beslutat om ett
kommittédirektiv (Dir. 2020:88). En särskild utredare ska bedöma om
nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en
bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner/regioner.

►

Utredaren ska bland annat:
►

►
►

►

►
►
►

►

föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara
utformade,
undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen
i kommuner och regioner, och
föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella
finanspolitiken.
analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser skulle
få, givet att de förslag som utredaren lämnar i övrigt genomförs.
föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat,
föreslå hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras,
bedöma om resultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och lämna förslag på hur
regelverket om resultatutjämningsreserver i övrigt bör vara utformat,

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 66

Dnr 2021/103-1.4.3

Slutredovisning investeringar 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.Godkänna slutredovisningar av investeringsprojekt och
exploateringsområden i 2020 års redovisning.
2. Godkänna information om delredovisningar av investeringsprojekt
och exploateringsområden i 2020 års redovisning.
Ärendebeskrivning
Investeringsbudget för 2020 uppgick till 104 732 tkr och 84 912 tkr
har förbrukats vilket framgår av nedanstående sammanställning.
Förvaltningar inlämnar slutredovisning för investeringsprojekt som
överstiger 1 mkr.
Nämnd

Utfall

mkr

Utgift

Kommunstyrelse

Netto

Inkomst

Utfall

Budget-

Budget

avvikelse

4,5

0,0

4,5

7,8

3,3

79,2

2,0

77,1

93,1

16,0

Barn- och utbildningsnämnd

1,8

0,0

1,8

1,9

0,1

Socialnämnd

1,5

0,0

1,5

1,9

0,4

87,0

2,0

84,9

104,7

19,8

Samhällsbyggnadsnämnd

Totalt

Beslutsunderlag
Del- och slutredovisningar 2020
Tjänsteskrivelse 2021-03-18
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 39

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 39

Dnr 2021/103-1.4.3

Slutredovisning investeringar 2020
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.Godkänna slutredovisningar av investeringsprojekt och
exploateringsområden i 2020 års redovisning.
2. Godkänna information om delredovisningar av investeringsprojekt
och exploateringsområden i 2020 års redovisning.
Ärendebeskrivning
Investeringsbudget för 2020 uppgick till 104 732 tkr och 84 912 tkr
har förbrukats vilket framgår av nedanstående sammanställning.
Förvaltningar inlämnar slutredovisning för investeringsprojekt som
överstiger 1 mkr.
Nämnd

Utfall

mkr

Utgift

Kommunstyrelse

Netto

Inkomst

Utfall

Budget-

Budget

avvikelse

4,5

0,0

4,5

7,8

3,3

79,2

2,0

77,1

93,1

16,0

Barn- och utbildningsnämnd

1,8

0,0

1,8

1,9

0,1

Socialnämnd

1,5

0,0

1,5

1,9

0,4

87,0

2,0

84,9

104,7

19,8

Samhällsbyggnadsnämnd

Totalt

Beslutsunderlag
Del- och slutredovisningar 2020
Tjänsteskrivelse 2021-03-18

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
2021-03-18

Slutredovisning av investeringar
Förslag till beslut
Godkänna slutredovisningar av investeringsprojekt och
exploateringsområden i 2020 års redovisning samt godkänna
information om delredovisningar av investeringsprojekt och
exploateringsområden i 2020 års redovisning.
Ärendebeskrivning
Investeringsbudget för 2020 uppgick till 104 732 tkr och 84 912 tkr
har förbrukats vilket framgår av nedanstående sammanställning.
Förvaltningar inlämnar slutredovisning för investeringsprojekt
som överstiger 1 mkr.
Nämnd

Utfall

mkr

Utgift

Kommunstyrelse

Netto

Inkomst

Utfall

Budget-

Budget

avvikelse

4,5

0,0

4,5

7,8

3,3

79,2

2,0

77,1

93,1

16,0

Barn- och utbildningsnämnd

1,8

0,0

1,8

1,9

0,1

Socialnämnd

1,5

0,0

1,5

1,9

0,4

87,0

2,0

84,9

104,7

19,8

Samhällsbyggnadsnämnd

Totalt

Beslutsunderlag
Slut- och delredovisningar framgår av bilaga 1.

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 67

Dnr 2021/100-1.4.3

Ombudgetering av investeringsmedel
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna tilläggsanslag i 2021 års investeringsbudget med netto 18
617 tkr, enligt bilaga, vilket täcks ur rörelsekapitalet i 2021 års
redovisning.
Ärendebeskrivning
Investeringsbudget för 2020 uppgick till 104 732 tkr och 84 912 tkr
har förbrukats vilket framgår av nedanstående sammanställning.
Förvaltningarnas önskemål om ombudgetering av investeringsmedel
från 2020 har diskuterats på genomförda bokslutsberedningar.
I investeringsredovisningen har några projekt ännu ej slutförts och
behov föreligger om överföring av budgetmedel till år 2021.
Investeringsmedel för 2020 framgår av bilaga 1.
Nämnd

Utfall

mkr

Utgift

Kommunstyrelse

Netto

Inkomst

Utfall

Budget-

Budget

avvikelse

4,5

0,0

4,5

7,8

3,3

79,2

2,0

77,1

93,1

16,0

Barn- och utbildningsnämnd

1,8

0,0

1,8

1,9

0,1

Socialnämnd

1,5

0,0

1,5

1,9

0,4

87,0

2,0

84,9

104,7

19,8

Samhällsbyggnadsnämnd

Totalt

I bilaga 2 redovisas förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från 2020 till 2021 års investeringsbudget. Slutredovisningar
redovisas i separat ärende.
Beslutsunderlag
Investeringar 2020
Ombudgeteringar 2020 till 2021 totalt
Tjänsteskrivelse 2021-03-18
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 40

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 40

Dnr 2021/100-1.4.3

Ombudgetering av investeringsmedel
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
tilläggsanslag i 2021 års investeringsbudget med netto 18 617 tkr,
enligt bilaga, vilket täcks ur rörelsekapitalet i 2021 års redovisning.
Ärendebeskrivning
Investeringsbudget för 2020 uppgick till 104 732 tkr och 84 912 tkr
har förbrukats vilket framgår av nedanstående sammanställning.
Förvaltningarnas önskemål om ombudgetering av investeringsmedel
från 2020 har diskuterats på genomförda bokslutsberedningar.
I investeringsredovisningen har några projekt ännu ej slutförts och
behov föreligger om överföring av budgetmedel till år 2021.
Investeringsmedel för 2020 framgår av bilaga 1.
Nämnd

Utfall

mkr

Utgift

Kommunstyrelse

Netto

Inkomst

Utfall

Budget-

Budget

avvikelse

4,5

0,0

4,5

7,8

3,3

79,2

2,0

77,1

93,1

16,0

Barn- och utbildningsnämnd

1,8

0,0

1,8

1,9

0,1

Socialnämnd

1,5

0,0

1,5

1,9

0,4

87,0

2,0

84,9

104,7

19,8

Samhällsbyggnadsnämnd

Totalt

I bilaga 2 redovisas förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från 2020 till 2021 års investeringsbudget. Slutredovisningar
redovisas i separat ärende.
Beslutsunderlag
Investeringar 2020
Ombudgeteringar 2020 till 2021 totalt
Tjänsteskrivelse 2021-03-18

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-03-18

Ombudgetering av investeringsmedel
Förslag till beslut
Godkänna tilläggsanslag i 2021 års investeringsbudget med netto
18 617 tkr, enligt bilaga, vilket täcks ur rörelsekapitalet i 2021 års
redovisning.
Ärendebeskrivning
Investeringsbudget för 2020 uppgick till 104 732 tkr och 84 912 tkr
har förbrukats vilket framgår av nedanstående sammanställning.
Förvaltningarnas önskemål om ombudgetering av
investeringsmedel från 2020 har diskuterats på genomförda
bokslutsberedningar.
I investeringsredovisningen har några projekt ännu ej slutförts och
behov föreligger om överföring av budgetmedel till år 2021.
Investeringsmedel för 2020 framgår av bilaga 1.
Nämnd

Utfall

mkr

Utgift

Kommunstyrelse

Netto

Inkomst

Utfall

Budget-

Budget

avvikelse

4,5

0,0

4,5

7,8

3,3

79,2

2,0

77,1

93,1

16,0

Barn- och utbildningsnämnd

1,8

0,0

1,8

1,9

0,1

Socialnämnd

1,5

0,0

1,5

1,9

0,4

87,0

2,0

84,9

104,7

19,8

Samhällsbyggnadsnämnd

Totalt

I bilaga 2 redovisas förslag till ombudgetering av
investeringsmedel från 2020 till 2021 års investeringsbudget.
Slutredovisningar redovisas i separat ärende.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Investeringar 2020
Bilaga 2 Ombudgeteringar från 2020 till 2021
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialförvaltningen
Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
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tkr
Kommunstyrelsen
Projekt
7199 Invest-Förfog. Mark/Byggnad
7200 Projektorer
7203 Datautrustning
7210 Trådlöst nät
7223 Lokala system (servrar,san
7224 Digitalisering
7581 Elljusspår Lessebo
7582 Elljusspår Hovmantorp
7585 Multiarena, medfinans
7586 Utegym, Skruv
9101 Fritidsanl. utskottets disp.
9103 Tillgänglighetsanpassning
9108 Bibliotek/invent+pc
9112 Invent. Fd FH Lessebo
9410 Köksinvent. Kostorganisat
9412 Måltid inventarier Galaxen
9420 Byte/Uppdatering Aivo

Bokslut 19 Budget 2020 Utgift 2020 Inkomst 2020
0
1 000
0
0
163
0
36
0
2 306
2 000
1 981
0
255
500
578
0
100
250
0
0
0
200
55
0
542
800
840
0
0
1 000
551
0
450
0
0
0
183
0
0
0
17
100
0
0
0
100
45
0
15
50
0
0
0
1 000
0
0
13
400
129
0
119
180
124
0
0
250
158
0
4 162
7 830
4 497
0

Avvik 2020
1 000
-36
19
-78
250
145
-40
449
0
0
100
55
50
1 000
271
56
92
3 333

Bokslut 19 Budget 2020 Utgift 2020 Inkomst 2020
5 009
0
17
0
6 240
0
-259
0
34
0
0
0
47
0
0
0
222
10
10
0
0
18
0
0
187
40
17
0
163
43
78
0
0
3 000
2 103
0
837
53
16
101
22
0
0
0
0
250
0
0
0
561
561
0
281
0
0
212
0
100
0
0
0
100
22
0
3 127
0
4
0

Avvik 2020
-17
259
0
0
0
18
23
-35
897
138
0
250
0
212
100
78
-4

Bokslut 19 Budget 2020 Utgift 2020 Inkomst 2020
601
0
22
0
66
0
0
0

Avvik 2020
-22
0

tkr
Samhällsbyggnadsnämnd
Projekt
7053 Sofielund 6 FH Lessebo
7054 Del av Hackan 2
7055 Stationsomr. Lessebo
7063 Stationshus Hovmantorp
7064 Kårlanda 2:1
7500 Väghållning SBN:s disp
7505 Trafiksäkerhetsåtg.
7507 Väderskydd
7510 Asfalt
7512 Exploatering Djurhult
7513 Exploatering industr Ö Lessebo
7514 GC-väg Sofielund Lbo
7516 Lidholmsv servis asfalt
7522 Exploatering Törnrosa, etapp 2
7523 Exploatering kv.Strandg.
7528 Exploatering Oxnabben
7529 GC-väg Skolgatan Htp
tkr
Samhällsbyggnadsnämnd forts
Projekt
7531 TS åtgärder Kosta
7532 Timglasåtg Kosta
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7542 Gc-väg Skruv
7551 Gatubelysning LED
7555 Gatubelysning landsbygd
7560 Gc-väg Åkerhultsv. Lessebo
7565 Gc-väg Rottnen
7566 Gc-väg Stamvägen
7604 Lekutrustn. Tn:s disp.
7700 Nybyggn/reinv. av dagvatt
7708 VV ombyggnad Sandfilter
7711 Rivning gamla VV Lbo
7712 Sofielund ledningar Lessebo
7713 Installation Uv-agg
7714 Värmepump RV Lessebo
7720 Överför ledning Strömbergshytt
7721 Ny intagningspunkt Htp
7724 Galvbyte H-torp
7727 Dricksvatten pump H-torp
7737 Ombyggn Kosta RV
7743 Omläggning VA, Ind.omr Skruv
7744 Utredning VV Skruv
7745 Ombyggnad Skruvs VV
7746 VA och avloppsledning Skruv
7747 Skruv reningsverk
7749 Skyddsområde Skruv
7755 Vattenskyddsomr. Lyckebyån
7756 Förbättringsåtg Kvarndammen
7758 Relining Bergdala
7800 ARV SBN:s förfogande
7816 Utbyte elskåp pumpstn
7818 Pumpst. mindre, omb. SBN:s
7852 Bergdala avloppsreningsverk
8010 Energisparåtg kommunfastighet
8011 Brandskyddsåtg kommunfast
8012 Ombyggnad Härden 8
8013 Ombyggnad Härden 8, etapp 2
8014 Ombyggnad Härden 8, etapp 3
8100 Fastighet nämndens förfogande
8102 Köksmaskiner, SBN:s disp
8103 Komponentutbyte omdisp.
8105 Maskiner, lokalvård

37
0
2
0
0
0
77
947
0
7
-370
0
0
84
7
2 601
0
1 808
7
7
0
557
341
2
54
4
788
0
35
247
49
168
1 328
63
2 352
5 453
0
496
1 711
82

500
2 000
0
88
450
305
200
0
72
0
0
220
0
714
0
0
151
0
0
0
5 000
511
0
0
0
970
0
332
196
200
0
250
0
0
0
2 048
0
500
1 250
100

1 011
4 484
0
222
873
548
0
0
72
0
0
217
12
714
0
0
151
0
0
0
543
511
0
22
0
929
0
0
0
132
0
208
0
0
0
1 297
0
161
1 528
96

500
0
0
88
450
299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-11
-2 484
0
-47
27
56
200
0
0
0
0
3
-12
0
0
0
0
0
0
0
4 457
0
0
-22
0
41
0
332
196
68
0
42
0
0
0
751
0
339
-278
4

Bokslut 19 Budget 2020 Utgift 2020 Inkomst 2020
32 882
2 497
2 392
114
1 891
25 109
25 644
0
1 897
260
2
0
1 431
69
76
284
16
0
0
0
0
5 000
1 282
0
293
15 707
12 549
0

Avvik 2020
219
-535
258
277
0
3 718
3 158

tkr
Samhällsbyggnadsnämnd forts
Projekt
8122 Nybyggnation förskola Lessebo
8123 Nybyggnation förskola H-torp
8124 Till- & Ombyggnad Kvarndamm
8125 Kvarndammskolan tak & solcell
8126 Hackebackeskolan paviljong 3
8132 Hackebacke tillbyggnad
8133 Fd Folkets hus Lbo omb/renov
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8134 Bikupan ventilation
8213 Stallet ombygg/renovering
8410 Äo lokalutredning
8566 LSS-bostad Lessebo
8900 Inköp av maskiner
9801 Inventarier kommunhus etapp 1

0
0
0
6 275
550
260
81 275
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6 000
6 100
1 000
10 943
200
0
93 116

5 548
4 454
0
10 839
0
82
79 192

0
0
0
0
0
0
2 047

452
1 646
1 000
104
200
-82
15 972

tkr
Myndighetsnämnd
Projekt
7493 Byte verksamhetssystem PM

Bokslut 19 Budget 2020 Utgift 2020 Inkomst 2020
443
0
0
0
443
0
0
0

Avvik 2020
0
0

Bokslut 19 Budget 2020 Utgift 2020 Inkomst 2020
8
0
0
0
0
500
0
0
648
0
0
0
13
0
12
0
0
250
50
0
58
0
0
0
366
0
0
0
284
616
573
0
0
0
86
0
2
0
0
0
0
500
662
0
16
0
41
0
33
0
6
0
0
0
300
0
0
0
52
0
51
0
13
0
1 480
1 866
1 795
0

Avvik 2020
0
500
0
-12
200
0
0
43
-86
0
-162
-41
-6
-300
-52
-13
71

Bokslut 19 Budget 2020 Utgift 2020 Inkomst 2020
180
420
391
0
0
500
230
0
69
200
187
0
630
800
668
0
880
1 920
1 476
0

Avvik 2020
29
270
13
132
444

Bokslut 19 Budget 2020 Utgift 2020 Inkomst 2020
4 162
7 830
4 497
0
81 275
93 116
79 192
2 047
443
0
0
0
1 480
1 866
1 795
0
880
1 920
1 476
0
88 239
104 732
86 960
2 047

Avvik 2020
3 333
15 972
0
71
444
19 820

tkr
Barn- och utbildningsnämnd
Projekt
7200 Projektorer
9204 Skolmöbler/invent
9207 Möbler nyanlända
9502 Invest. utbildn.kontor
9505 Invent. Kemikaliesmart förskola
9511 Invest hbs adm
9513 Förskolor Lessebo
9516 Invent Galaxen
9521 Invest Kdamm adm
9524 Inredning Kvarndammskolan
9525 Invent nya Askungen
9531 Invest område Kosta
9532 Invest område Skruv
9541 Invest Bikupan
9561 Investering Kulturskolan
9563 Särskola

tkr
Socialnämnd
Projekt
9308 Digitala nycklar
9328 Inventarier, OF
9329 Inventarier, äo
9343 Tekniska hjälpmedel, äo

Sammanställning
tkr

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Myndighetsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
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Investeringsrapport visning per projekt

År
Månad
Förv
Konto
D/I

2020
01-12
1
#3998
I

Projekt
7199 Mark/Byggnad, KS disp.
7200 Projektorer
7203 Datautrustning
7210 Trådlöst nät
7223 Lokala system (servrar,san
7224 Digitalisering
7581 Elljusspår Lessebo
7582 Elljusspår Hovmantorp
7
9101 Fritidsanl. utskottets disp.
9103 Tillgänglighetsanpassning
9108 Bibliotek/invent+pc
9112 Invent. fd FH Lessebo
9410 Köksinvent. Måltidsorg.
9412 Måltid inventarier Galaxen
9420 Byte/Uppdatering Aivo
9

INTÄKTER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AELAN001

KOSTNADER
0,00
36 360,50
1 981 168,30
577 500,00
0,00
55 000,00
839 788,40
551 035,50
4 040 852,70
0,00
45 090,83
0,00
0,00
129 487,51
123 839,89
158 002,82
456 421,05
4 497 273,75

NETTO
0,00
36 360,50
1 981 168,30
577 500,00
0,00
55 000,00
839 788,40
551 035,50
4 040 852,70
0,00
45 090,83
0,00
0,00
129 487,51
123 839,89
158 002,82
456 421,05
4 497 273,75

BUDGET
1 000 000,00
0,00
2 000 000,00
500 000,00
250 000,00
200 000,00
800 000,00
1 000 000,00
5 750 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
1 000 000,00
400 000,00
180 000,00
250 000,00
2 080 000,00
7 830 000,00

AVVIKELSE
1 000 000,00
-36 360,50
18 831,70
-77 500,00
250 000,00
145 000,00
-39 788,40
448 964,50
1 709 147,30
100 000,00
54 909,17
50 000,00
1 000 000,00
270 512,49
56 160,11
91 997,18
1 623 578,95
3 332 726,25

Kommentar

Pågående projekt
Pågående projekt

Faktura på fel år, aktiveras direkt

Pågående projekt

2021-01-15 13:54:42

Till 2021
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 000,00
0,00
409 000,00
1 554 000,00
100 000,00
54 000,00
50 000,00
1 000 000,00
270 000,00
0,00
91 000,00
1 565 000,00
3 119 000,00

Mail från Jenny den 7 december 2020
Hej!
Kvarvarande medel på investeringsbudget från Kultur och fritid 2020 ansöker vi om att få föra över till 2021
9101 Utskottets disp för fritidsanläggningar 100 000
7582 Elljusspår Hovmantorp kvarvarande medel 448 964 (reglerat med minus för Elljusspår Lessebo -39 778) dvs 409 186
9103 Tillgänglighetsmedel 54 909
Allt detta tillsammans skall gå till att utveckla Strandpromenaden i Hovmantorp, utegym och fritidsyta samt lekutrustning. Pga Coronapandemin och nya avtal med markentreprenör och leverantör av utrustning under utvecklingstiden så behöver vi skjuta på anläggandet till våren 2021, och därmed fakturorna för ändamålet.
Likaså Samhällsbyggnads lekutrustning 200 000 förs över till Kultur och fritid för ovanstående strandpromenaden med lekytan.
9112 Investeringsmedel Folkets hus 1 000 000 pga renovering som planeras vara klar 2021 och vi handlar efter det är klart

Jenny Ramnér
Kultur- och fritidschef
Mail från Lotta den 15 januari 2021
Inventarier
Askungen – diverse som inte ingick i entreprenaden bla vagnar och värmebad
Äventyret – får vi nya medel för detta?
Kvarndamm – nya tallrikar och tallriksdispensrar
Hackebackeskolan – nya tallrikar
Ev. köttbullemaskin

1/6
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År
Månad
Förv
Konto
D/I
Projekt
7053 Sofielund 6 FH Lessebo
7054 Del av Hackan 2
7064 Kårlanda 2:1
7500 Väghållning SBN:s disp.
7505 Trafiksäkerhetsåtg.
7507 Väderskydd
7510 Asfalt
7512 Exploatering Djurhult
7514 Väg Sofielund Lbo
7516 Lidholmsv servis asfalt
7522 Exploatering Törnrosa, etapp 2
7523 Exploatering kv.Strandg.
7528 Exploatering Oxnabben
7529 GC-väg Skolgatan Htp
7531 TS åtgärder Kosta
7542 Gc-väg Skruv
7551 Gatubelysning LED
7560 Gc-väg, Åkerhultsv. Lessebo
7565 GC-väg Rottnen
7566 GC-väg Stamvägen
7604 Lekutrustn. SBN:s disp.
7708 VV ombyggnad Sandfilter
7713 Installation Uv-agg.
7714 Värmepump RV Lessebo
7720 Överför ledning Strömbergshytt
7727 Dricksvatten pump H-torp
7745 Ombyggnad Skruvs VV
7746 VA och avloppsledning Skruv
7749 Skyddsområde Skruv
7756 Förbättringsåtg Kvarndammen
7800 ARV SBN:s förfogande
7816 Utbyte elskåp pumpstn
7818 Avlpumpst. mindre, SBN:s disp.
7
8010 Energisparåtg kommunfastighet
8014 Ombyggnad Härden 8, etapp 3
8102 Köksmaskiner, SBN:s disp
8103 Komponentutbyte omdisp.
8105 Maskiner, lokalvård

2020
01-12
2
#3998
I
INTÄKTER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-101 383,97
0,00
0,00
-211 564,94
0,00
0,00
0,00
0,00
-500 000,00
0,00
-87 500,00
-450 000,00
-298 779,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 649 227,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KOSTNADER
17 435,00
-258 500,00
10 000,00
0,00
17 437,75
77 769,43
2 102 683,61
16 230,25
0,00
560 756,19
0,00
0,00
22 050,00
3 751,85
22 071,12
1 011 090,86
4 483 526,99
221 796,25
872 898,45
548 218,01
0,00
71 999,00
217 000,00
12 311,25
713 544,00
151 324,75
543 454,05
510 987,25
22 299,25
929 488,34
0,00
0,00
132 190,49
13 033 814,14
207 900,25
1 296 851,76
161 190,44
1 527 951,37
95 712,00

NETTO
17 435,00
-258 500,00
10 000,00
0,00
17 437,75
77 769,43
2 102 683,61
-85 153,72
0,00
560 756,19
-211 564,94
0,00
22 050,00
3 751,85
22 071,12
511 090,86
4 483 526,99
134 296,25
422 898,45
249 439,01
0,00
71 999,00
217 000,00
12 311,25
713 544,00
151 324,75
543 454,05
510 987,25
22 299,25
929 488,34
0,00
0,00
132 190,49
11 384 586,23
207 900,25
1 296 851,76
161 190,44
1 527 951,37
95 712,00

BUDGET
0,00
0,00
10 000,00
17 500,00
40 000,00
43 000,00
3 000 000,00
53 000,00
250 000,00
561 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
500 000,00
2 000 000,00
87 500,00
450 000,00
305 000,00
200 000,00
72 000,00
220 000,00
0,00
714 000,00
151 000,00
5 000 000,00
511 000,00
0,00
970 000,00
332 000,00
196 000,00
200 000,00
16 083 000,00
250 000,00
2 048 000,00
500 000,00
1 250 000,00
100 000,00

295

AVVIKELSE
Kommentar
Till 2021
-17 435,00 Avslut
0
258 500,00 Medel för fastighetsreglering, stämpelskatt, delredovisning
0
0,00 Avslut
0
17 500,00 Täcka underskott
0
22 562,25 Avslut, täcka underskott
0
-34 769,43 Avslut, kommer bidrag
0
897 316,39 Avslut, slutredovisas och ombudgeteras t 2021
897 000
138 153,72 Pågående projekt
37 000
250 000,00 Pågående projekt
250 000
243,81 Avslut
0
211 564,94 Pågående projekt
0
100 000,00 Toppning Benmarkaregränd 100m
100 000
77 950,00 Anslutningsväg mellan Jordtungavägen och Norrhemsgatan 78 000
-3 751,85 Avslut
0
-22 071,12 Avslut
0
-11 090,86 Avslut och slutredovisas
0
-2 483 526,99 Pågående projekt, underskottet ska täckas med budget 2021,
-2 483
delredovisas
000
-46 796,25 Avslut
0
27 101,55 Avslut och omdisponeras
25 000
55 560,99 Avslut och täcka underskott
0
200 000,00 Ombudgetering till KF
200 000
1,00 Avslut
0
3 000,00 Avslut, täcka underskott
0
-12 311,25 Pågående projekt
0
456,00 Avslut
0
-324,75 Avslut
0
4 456 545,95 Pågående projekt
4 457 000
12,75 Avslut
0
-22 299,25 Avslut
0
40 511,66 Pågående projekt
41 000
332 000,00 Omdisponeras
332 000
196 000,00 Pågående projekt
196 000
67 809,51 Pågående projekt
68 000
4 698 413,77
4 198 000
42 099,75 Avslut, täcka underskottet
0
751 148,24 Slutredovisning och medel omdisponeras t proj 8134 Bikupan ventilation
0
338 809,56 Avslut, täcka underskottet
0
-277 951,37 Avslut
0
4 288,00 Avslut, täcka underskottet
0

8122 Nybyggnation förskola Lessebo
8123 Nybyggnation förskola H-torp
8124 Till- & Ombyggnad Kvarndamm
8125 Kvarndammskolan tak & solcell
8132 Hackebacke tillbyggnad
8133 Fd Folkets hus Lbo omb/renov
8134 Bikupan ventilation
8213 Stallet ombygg/renovering
8410 Äo lokalutredning
8566 LSS-bostad Lessebo
8900 Inköp av maskiner
8
9801 Inventarier kommunhus etapp 1
9

-113 880,00
0,00
0,00
-284 257,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-398 137,00
0,00
0,00
-2 047 364,91

2 391 808,25
25 644 297,72
2 280,00
76 182,25
1 281 996,07
12 548 587,10
5 547 530,04
4 454 457,79
0,00
10 839 352,96
0,00
66 076 098,00
81 854,37
81 854,37
79 191 766,51

2 277 928,25
25 644 297,72
2 280,00
-208 074,75
1 281 996,07
12 548 587,10
5 547 530,04
4 454 457,79
0,00
10 839 352,96
0,00
65 677 961,00
81 854,37
81 854,37
77 144 401,60

2 497 000,00
25 109 000,00
260 000,00
69 000,00
5 000 000,00
15 707 000,00
6 000 000,00
6 100 000,00
1 000 000,00
10 943 000,00
200 000,00
77 033 000,00
0,00
0,00
93 116 000,00
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219 071,75 Pågående projekt
219 000
-535 297,72 Pågående projekt och delredovisning
-535 000
257 720,00 Konstutsmyckning kvar
258 000
277 074,75 Avslut
0
3 718 003,93 Pågående projekt
3 718 000
3 158 412,90 Pågående projekt
3 158 000
452 469,96 Pågående projekt, delredovisning och omdisponering från 1kommunhuset
203 000
1 645 542,21 Pågående projekt
1 646 000
1 000 000,00 Pågående projekt
1 000 000
103 647,04 Pågående projekt och delredovisning
104 000
200 000,00 Pågående projekt
200 000
11 355 039,00
10 971 000
-81 854,37 Avslut och slutredovisning
0
-81 854,37
0
15 971 598,40
15 169 000

År
Månad
Förv
Konto
D/I
Projekt
9308 Digitala nycklar
9328 Inventarier, OF
9329 Inventarier, äo
9343 Tekniska hjälpmedel, äo
9

Projekt
9308 Digitala nycklar

2020
01-12
6
#3998
I
INTÄKTER KOSTNADER
NETTO
BUDGET
AVVIKELSE
Kommentar
0,00
391 372,13 391 372,13 420 000,00
28 627,87 32 tkr tas från projekt 9343
0,00
230 310,37 230 310,37 500 000,00 269 689,63
0,00
186 664,89 186 664,89 200 000,00
13 335,11
0,00
667 791,57 667 791,57 800 000,00 132 208,43
0,00 1 476 138,96 1 476 138,96 1 920 000,00 443 861,04
0,00 1 476 138,96 1 476 138,96 1 920 000,00 443 861,04

Medel att ta med till 2021
60 000 kr

Motivering: På grund av rådande
pandemi så har arbetet med
digitala nycklar försenats.
Arbetet med implementeringen
är igång och förväntas vara klart
2021. Behovet av dessa medel
finns dämed även 2021.
9328 Inventarier OF

269 000 kr

Motivering: Medel som avser
ombyggnation av Odengatan 8.
Odengatan 8A är inte renoverad
ännu men projektering är på
gång och därmed finns behovet
att ha kvar investeringpengarna
för inventarier under 2021.
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Till 2021
60 000,00
269 000,00
0,00
0,00
329 000,00
329 000,00

År
Månad
Förv
Konto
D/I

2020
01-12
5
#3998
I

Projekt
9204 Skolmöbler/invent
9502 Invest. utbildn.kontor
9505 Invent kemikaliesmart förskola
9516 Invent Galaxen
9521 Invest kdamm adm
9525 Invent nya Askungen
9531 Invest område Kosta
9532 Invest område Skruv
9541 Invest Bikupan
9561 Investering Kulturskolan
9563 Särskola
9

INTÄKTER KOSTNADER
NETTO
BUDGET
0,00
0,00
0,00 500 000,00
0,00
11 602,08
11 602,08
0,00
0,00
49 714,75
49 714,75 250 000,00
0,00 573 375,80 573 375,80 616 000,00
0,00
86 199,16
86 199,16
0,00
0,00 661 680,08 661 680,08 500 000,00
0,00
40 695,76
40 695,76
0,00
0,00
5 691,25
5 691,25
0,00
0,00 300 000,00 300 000,00
0,00
0,00
52 099,17
52 099,17
0,00
0,00
13 446,76
13 446,76
0,00
0,00 1 794 504,81 1 794 504,81 1 866 000,00
0,00 1 794 504,81 1 794 504,81 1 866 000,00

Inget behov av överflytt av investeringsmedel.
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AVVIKELSE
500 000,00
-11 602,08
200 285,25
42 624,20
-86 199,16
-161 680,08
-40 695,76
-5 691,25
-300 000,00
-52 099,17
-13 446,76
71 495,19
71 495,19

Kommentar

Till 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

År
Månad
Konto
D/I
Förv
Summa 1 Kommunstyrelsen
Summa 2 Samhällsbyggnadsnämnden
Summa 5 Barn & Utbildningsnämnden
Summa 6 Socialnämnden

2020
01-12
#3998
I
INTÄKTER
0,00
-2 047 364,91
0,00
0,00
-2 047 364,91

Ombudgetering till 2021

18 617 000

Beslutad investeringsbudget 2021

77 350 000

Ny investeringsbudget 2021

95 967 000

KOSTNADER
4 497 273,75
79 191 766,51
1 794 504,81
1 476 138,96
86 959 684,03
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NETTO
4 497 273,75
77 144 401,60
1 794 504,81
1 476 138,96
84 912 319,12

BUDGET
7 830 000,00
93 116 000,00
1 866 000,00
1 920 000,00
104 732 000,00

AVVIKELSE
3 332 726,25
15 971 598,40
71 495,19
443 861,04
19 819 680,88

Till 2021
3 119 000,00
15 169 000,00
0,00
329 000,00
18 617 000,00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 81

Dnr 2021/115-1.4.3

Omdisponering i investeringsbudget med
anledning av Räddningstjänstens flytt.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
omdisponera 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten från
Hackebackeskolans projekt till Räddningstjänstens lokaler i Lessebo.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens administration flyttade ur sina lokaler i början av
februari till förhyrda lokaler. Därefter påbörjades utrivning av
befintliga golvmattor samt innerväggar. Efter första etappen av
utrivningen har Anticimex kontrollerat lokalerna och
rekommendationen är utrivning av innerväggarna i kontorsdelen
samt inläggning av ventilerat golv. Bedömningen är att
återuppbyggnaden kostar 5 miljoner kronor, vilket ej kan inrymmas
inom samhällsbyggnadsnämndens budget. För att minska
följdkostnaderna är det önskvärt att genomföra denna
återuppbyggnad under 2021.
Nödvändiga utvändiga underhållsåtgärder samt komponentutbyten
genomförs inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens budget 2021.
Årets investeringsram påverkas ej eftersom Hackebackeskolans
projektkostnad är bedömd till totalt 32 miljoner kronor, varav 5
miljoner anslogs 2020 och 10 miljoner planeras under 2022.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-19
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-22 § 33
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 54

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 54

Dnr 2021/115-1.4.3

Omdisponering i investeringsbudget med
anledning av Räddningstjänstens flytt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
omdisponera 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten från
Hackebackeskolans projekt till Räddningstjänstens lokaler i Lessebo.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens administration flyttade ur sina lokaler i början av
februari till förhyrda lokaler. Därefter påbörjades utrivning av
befintliga golvmattor samt innerväggar. Efter första etappen av
utrivningen har Anticimex kontrollerat lokalerna och
rekommendationen är utrivning av innerväggarna i kontorsdelen
samt inläggning av ventilerat golv. Bedömningen är att
återuppbyggnaden kostar 5 miljoner kronor, vilket ej kan inrymmas
inom samhällsbyggnadsnämndens budget. För att minska
följdkostnaderna är det önskvärt att genomföra denna
återuppbyggnad under 2021.
Nödvändiga utvändiga underhållsåtgärder samt komponentutbyten
genomförs inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens budget 2021.
Årets investeringsram påverkas ej eftersom Hackebackeskolans
projektkostnad är bedömd till totalt 32 miljoner kronor, varav 5
miljoner anslogs 2020 och 10 miljoner planeras under 2022.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-19
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-22 § 33

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-22
§ 33

Dnr 2021/4-4.5.7

Räddningstjänstens lokaler i Lessebo
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att omdisponera 5
miljoner kronor i investeringsbudgeten från Hackebackeskolans
projekt till Räddningstjänstens lokaler i Lessebo.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens administration flyttade ur sina lokaler i början av
februari till förhyrda lokaler. Därefter påbörjades utrivning av
befintliga golvmattor samt innerväggar. Efter första etappen av
utrivningen har Anticimex kontrollerat lokalerna och
rekommendationen är utrivning av innerväggarna i kontorsdelen
samt inläggning av ventilerat golv. Bedömningen är att
återuppbyggnaden kostar 5 miljoner kronor, vilket ej kan inrymmas
inom samhällsbyggnadsnämndens budget. För att minska
följdkostnaderna är det önskvärt att genomföra denna
återuppbyggnad under 2021.
Bakgrund
Personalen inom de administrativa delarna på Räddningstjänsten i
Lessebo har framfört klagomål på inomhusmiljön avseende lukt.
Under hösten 2020 genomförde Anticimex en grundläggande
byggnadsteknisk utredning av byggnaden som visade ett
åtgärdsbehov.
Konsekvenser
Ombyggnaden är nödvändig för att kunna flytta tillbaka den
administrativa verksamheten till lokalerna. Nödvändiga utvändiga
underhållsåtgärder samt komponentutbyten genomförs inom ramen
för samhällsbyggnadsnämndens budget 2021. Årets investeringsram
påverkas ej eftersom Hackebackeskolans projektkostnad är bedömd
till totalt 32 miljoner kronor, varav 5 miljoner anslogs 2020 och 10
miljoner planeras under 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-19

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-19

Räddningstjänstens lokaler i Lessebo
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att omdisponera
5 miljoner kronor i investeringsbudgeten från Hackebackeskolans
projekt till Räddningstjänstens lokaler i Lessebo
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens administration flyttade ur sina lokaler i början
av februari till förhyrda lokaler. Därefter påbörjades utrivning av
befintliga golvmattor samt innerväggar. Efter första etappen av
utrivningen har Anticimex kontrollerat lokalerna och
rekommendationen är utrivning av innerväggarna i kontorsdelen
samt inläggning av ventilerat golv. Bedömningen är att
återuppbyggnaden kostar 5 miljoner kronor, vilket ej kan
inrymmas inom samhällsbyggnadsnämndens budget. För att
minska följdkostnaderna är det önskvärt att genomföra denna
återuppbyggnad under 2021.
Bakgrund
Personalen inom de administrativa delarna på Räddningstjänsten i
Lessebo har framfört klagomål på inomhusmiljön avseende lukt.
Under hösten 2020 genomförde Anticimex en grundläggande
byggnadsteknisk utredning av byggnaden som visade ett
åtgärdsbehov.
Konsekvenser
Ombyggnaden är nödvändig för att kunna flytta tillbaka den
administrativa verksamheten till lokalerna. Nödvändiga utvändiga
underhållsåtgärder samt komponentutbyten genomförs inom
ramen för samhällsbyggnadsnämndens budget 2021. Årets
investeringsram påverkas ej eftersom Hackebackeskolans
projektkostnad är bedömd till totalt 32 miljoner kronor, varav 5
miljoner anslogs 2020 och 10 miljoner planeras under 2022.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef Fastighet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 74

Dnr 2020/224-1.3.1

Framtagande av flaggpolicy för Lessebo
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
den på uppdrag framtagna flaggpolicyn för Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde. Därför är det viktigt
att kommunens flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter som
invånarna kan relatera till. Flaggning är ett traditionellt sätt att visa
extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggningen har i sig ett
stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet,
deltagande och till att visa det kommunala engagemanget. Lessebo
kommun har i egenskap av offentlig verksamhet, ett behov av att
genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat
allmänna flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen.
Lessebo kommun har tidigare saknat en flaggpolicy som beskriver när
och hur flaggning kan ske inom kommunens verksamheter. Detta
innebär att det uppstår frågetecken kring exempelvis vilka flaggor
som kan användas och vem som ansvarar för att flaggning ska ske. En
flaggpolicy har därför tagits fram som vägledning för hur kommunens
flaggning kan ske.
Nämndsekreterare Neira Dedic på Samhällsbyggnadsförvaltningen
redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Flaggpolicy för Lessebo kommun inklusive bilaga 1 och 2, daterad
2021-03-18
Tjänsteskrivelse 2021-03-18
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 47

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

304

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 47

Dnr 2020/224-1.3.1

Framtagande av flaggpolicy för Lessebo
kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
den på uppdrag framtagna flaggpolicyn för Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde. Därför är det viktigt
att kommunens flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter som
invånarna kan relatera till. Flaggning är ett traditionellt sätt att visa
extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggningen har i sig ett
stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet,
deltagande och till att visa det kommunala engagemanget. Lessebo
kommun har i egenskap av offentlig verksamhet, ett behov av att
genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat
allmänna flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen.
Lessebo kommun har tidigare saknat en flaggpolicy som beskriver när
och hur flaggning kan ske inom kommunens verksamheter. Detta
innebär att det uppstår frågetecken kring exempelvis vilka flaggor
som kan användas och vem som ansvarar för att flaggning ska ske. En
flaggpolicy har därför tagits fram som vägledning för hur kommunens
flaggning kan ske.
Beslutsunderlag
Flaggpolicy för Lessebo kommun inklusive bilaga 1 och 2, daterad
2021-03-18
Tjänsteskrivelse 2021-03-18

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-18

Framtagande av flaggpolicy för Lessebo
kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
den på uppdrag framtagna flaggpolicyn för Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde. Därför är det
viktigt att kommunens flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter
som invånarna kan relatera till. Flaggning är ett traditionellt sätt
att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggningen
har i sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av
festlighet, deltagande och till att visa det kommunala
engagemanget. Lessebo kommun har i egenskap av offentlig
verksamhet, ett behov av att genomföra flaggning för att
därigenom uppmärksamma bland annat allmänna flaggdagar,
utländska besök samt andra högtidliga tillfällen.
Lessebo kommun har tidigare saknat en flaggpolicy som beskriver
när och hur flaggning kan ske inom kommunens verksamheter.
Detta innebär att det uppstår frågetecken kring exempelvis vilka
flaggor som kan användas och vem som ansvarar för att flaggning
ska ske. En flaggpolicy har därför tagits fram som vägledning för
hur kommunens flaggning kan ske.
Bakgrund
2020-09-01 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till
kommunchefen att ta fram en flaggpolicy för Lessebo kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter på uppdrag av
kommunchefen arbetat med att ta fram en policy som beskriver
när och hur flaggning ska ske.
Beslutsunderlag
Flaggpolicy för Lessebo kommun daterad 2021-03-18
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Christina Nyquist
Kommunchef
Bilagor
Bilaga 1 Flaggstänger i Lessebo kommun ”kategori”
Bilaga 2 Flaggstänger i Lessebo kommun ”ort och
ansvarsfördelning”
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Dokumentets typ: Policy
Datum för antagande: 2021-xx-xx § xx
Beslut av: Kommunfullmäktige
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Policy för flaggning i Lessebo kommun
Denna policy fungerar som vägledning och anger vilka allmänna
flaggregler som gäller för Lessebo kommuns officiella
flaggstänger samt kommunala anläggningar.
Utgångspunkt för denna policy är Lag om Sveriges flagga (SFS
1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270)
samt anvisningar utgivna av Rikskommittén Sveriges
Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder.
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Flaggning utanför Lessebo kommunhus
Tre flaggstänger utmed Storgatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

På allmänna flaggdagar
På internationella kvinnodagen den 8 mars
Vid Växjö Pride
På Europadagen den 9 maj
På dag för Europaparlamentsvalet i Sverige
Skolavslutning
Vid dödsfall och begravning
 då anställd i kommunens verksamhet har avlidit
 då ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller nämnd/bolagsstyrelse har avlidit
8. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller
länsstyrelsen
9. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommunchef

Tider för flaggning
Under tiden 1 mars till 31 oktober hissas flaggan kl.08.00.
Under resterande del av året hissas flaggan kl.09.00. Flaggning
sker generellt till solens nedgång eller senast kl.21, men flaggan
kan även halas vid arbetsdagens slut, dock tidigast kl.15.30.

Ansvar
Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar all flaggning utanför
kommunhuset.

Flaggning vid Strömbergshyttan
Fem flaggstänger utmed väg 25
1. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller
länsstyrelsen
2. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommunchef
Kommunflaggan för Lessebo kommun ska vara hissad på de
fem flaggstängerna, som utsmyckning och för att profilera
kommunen, resten av året. Vid eventuell flaggning på dessa
flaggstänger är ansvaret samhällsbyggnadsförvaltningens.
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Flaggning vid Bergdala glasbruk
Hovmantorp-Hästebäck 1:41, 1st Bergdala Glasbruk
Ingen flaggning sker på den flaggstång som står vid Bergdala
Glasbruk.

Företag- och bolagsflaggning på kommunala
flaggstänger
Företag och bolag i Lessebo kommun kan få tillåtelse att flagga
på de kommunala flaggstängerna med förutsättningen att ett
nyttjanderättsavtal har skrivits mellan parterna. Eventuellt kan
liknande tillåtelse ges i hyresavtal.
Ett villkor som ska regleras i avtalen är att den kommunala
flaggpolicyn följs och att det enbart flaggas med företags- och
bolagsflaggor samt svenska flaggor på de berörda
flaggstängerna. Företags- och bolagsflaggor kan sitta uppe
dygnet runt. Företagen och bolagen ansvarar för inköp av
flaggor, underhåll av flaggstängerna samt att flaggorna är rena
och hela.
Se bilaga 1 för vilka flaggstänger som faller under denna
kategori.
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Flaggning vid kommunala anläggningar
1. På allmänna flaggdagar. Respektive chef ansvarar och
beställer flaggning på dessa dagar. Flaggas med svensk
flagga, gäller både vardagar och helgdagar.
2. Vid dödsfall och begravning - då anställd på berörd
anläggning har avlidit - då elev, förskolebarn eller
vårdtagare vid berörd anläggning har avlidit.
3. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut fattat av chef på
respektive anläggning, t.ex. skolavslutning,
studentavslutning och internationella besök.
Se bilaga 1 för vilka flaggstänger som faller under denna
kategori.

Tider och kostnader
Vid dessa anläggningar halas flaggan vid arbetsdagens slut,
dock tidigast kl.15.30 och senast vid solens nedgång. Flaggning
ska inte ske då en anläggning hålls stängd för säsongen, till
exempel skolbyggnader.
Respektive anläggning står för kostnaden utav tjänsten som
utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Observera att det för
flaggning efter ordinarie arbetstid, det vill säga vardagar
kvällstid samt helgdagar, tillkommer en jour-kostnad.

Ansvar
Vid idrottsanläggningarna sköter föreningarna flaggningen.
Chefer på de kommunala anläggningarna ansvarar för att
flaggning beställs i god tid enligt anvisningar under rubriken
”beställning av flaggning”.
Flaggning vid kommunala anläggningar får skötas internt om
möjlighet finns. Ansvar för inköp, underhåll och hissning av
flaggor har då respektive chef på den kommunala anläggningen.
Respektive chef ansvarar för att flaggan behandlas med respekt.
Den ska hissas ordentligt i topp mot flaggstångsknoppen med
flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på varje stång.
Flaggan ska vara hel och ren och med färgerna i behåll.
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Anvisningar för flaggning
Flaggning på allmänna flaggdagar
Dessa dagar är fastställda i Förordning om allmänna flaggdagar,
SFS 1982:270.
I Sverige har vi följande allmänna flaggdagar:




















1 januari - Nyårsdagen
28 januari - Konungens namnsdag
12 mars - Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
30 april - Konungens födelsedag
1 maj
Pingstdagen
29 maj – Veterandagen
6 juni - Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag
Midsommardagen
14 juli - Kronprinsessans födelsedag
8 augusti - Drottningens namnsdag
Dag för val till riksdagen (ordinarie val: andra söndagen i
september vart fjärde år)
24 oktober - FN-dagen
6 november - Gustav Adolfdagen
10 december - Nobeldagen
23 december - Drottningens födelsedag
25 december - Juldagen

På allmänna flaggdagar hissas utanför kommunhuset två
svenska flaggor samt kommunflagga på flaggstångsrad mot
Storgatan.
På FN-dagen den 24 oktober hissas en svensk flagga och en FNflagga samt en kommunflagga på flaggstångsrad mot Storgatan.

Skolavslutning
På skolavslutningsdagen för Lessebo kommuns skolor hissas två
svenska flaggor och en kommunflagga på stängerna mot
Storgatan.
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Flaggning på internationella kvinnodagen
På internationella kvinnodagen den 8 mars hissas utanför
kommunhuset två svenska flaggor och en kommunflagga på
stängerna mot Storgatan.

Flaggning vid Växjö Pride
Eftersom Lessebo kommun saknar en egen Pride-vecka hissas
istället en regnbågsflagga i samband med Växjö Pride, ofta en
vecka i början av maj. Vid Växjö Pride hissas utanför
kommunhuset en regnbågsflagga och två kommunflaggor på
flaggstänger vid Storgatan. Dessa flaggor tas ej ner dagligen
utan först när Växjö Pride är slut.

Flaggning på Europadagen
På Europadagen den 9 maj flaggas utanför kommunhuset med
en svensk flagga, en EU-flagga och en kommunflagga på
flaggstångsrad mot Storgatan.

Flaggning på dag för Europaparlamentsvalet i Sverige
Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år. I EUländerna sker detta val inom en tredagarsperiod och på den dag
val sker i Sverige flaggas utanför kommunhuset med en svensk
flagga, EU-flagga och en kommunflagga på flaggstångsrad mot
Storgatan.

Flaggning vid dödsfall och begravning
Flaggning bör ske vid den bortgångnes
arbetsplats/boende/skola i samband med dödsdagen och på
begravningsdagen. Chef på respektive arbetsplats ansvarar för
att detta fungerar och utföres på ett värdigt sätt. Informera
alltid kommunikationsavdelningen om vem det flaggas för.
Flaggning på halv stång sker dagen då dödsfallet inträffar eller
dagen efter dödsfallet samt dag då begravning äger rum. På
begravningsdagen ska flaggan hissas på halv stång och vara så
fram till dess begravning är över, då flaggan hissas i topp,
varefter den halas ner omedelbart. Vid flaggning på halv stång i
samband med kunglig persons begravning eller landssorg, sker
dock flaggning på halv stång hela dagen. I samband med
statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för hur
flaggning ska ske.
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Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas till topp,
för att sedan omedelbart sänkas ned till 2/3 höjd om det är en
fristående flagga, eller till halva höjden om det är en
fasadflaggstång. När flaggan tas ner görs proceduren baklänges,
det vill säga först hissar man flaggan i topp för att sedan hala
ända ner. Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän
flaggdag eller vid annan av Lessebo kommun beslutad flaggdag,
har flaggning på halv stång företräde.
Utanför kommunhus tas en kommunflagga ner och en svensk
flagga hissas på halv stång, på stång längst ut till heraldiskt
höger i flaggstångsrad mot Storgatan.

Flaggning vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av
kommunchef eller respektive chef på annan kommunal
anläggning eller utanför kommunhuset
Utöver de ovan nämnda flaggtillfällen flaggas med stor
restriktivitet. Inga kommersiella flaggor hissas, och föreningsoch organisationsflaggor endast i undantagsfall, och då
antingen på initiativ av Lessebo kommun eller genom skriftlig
ansökan från respektive förening eller organisation. En sådan
ansökan ska vara kommunchef tillhanda senast tre veckor innan
aktuell flaggdag. Blir flaggning beviljad tillhandahåller
respektive förening eller organisation aktuell flagga i lämplig
storlek till samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor
innan aktuell flaggdag.
Flaggans längd bör utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd,
dvs. med 10 m hög flaggstång bör flagga vara ca 2,40 m lång.

Kommunflagga
Kommunflaggan för Lessebo kommun ska vara hissad på de tre
flaggstängerna utanför kommunhuset, som utsmyckning och för
att profilera kommunen. Kommunflaggan hissas på stång i
flaggstångsrad mot Storgatan och är hissad dygnet runt, om inte
annan flaggning gör att kommunflaggan måste tas ner eller byta
plats. Kommunflaggan kan även användas vid andra byggnader
och platser där man vill profilera en kommunal verksamhet,
t.ex. skola, idrottsplats eller annat.
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Flaggor och flaggstänger
Flaggor
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att införskaffa
flaggor för flaggning på beställning samt för flaggning utanför
kommunhus och vid Strömbergshyttan.
Flaggan ska behandlas med respekt. Den ska hissas ordentligt i
topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en
flagga får hissas på varje stång. Flaggan ska vara hel och ren och
med färgerna i behåll.

Flaggstänger
Behovet av nya flaggstänger diskuteras tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen som dessutom ansvarar för
inköp. Beslut om ny flaggstång tas av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detsamma gäller för
borttagning av flaggstång.
Vid ny flaggstång eller borttagning av flaggstång ska bilaga 1
”Flaggstänger i Lessebo kommun” revideras för att inkludera
dessa förändringar. Bilagan behöver inte beslutas om i
kommunfullmäktige.
Lessebo kommun ansvarar inte för de kommunala bolagens
flaggstänger.

Beställning av flaggning
För flaggning utanför kommunala anläggningar, använd
formuläret flaggning på intranätet komin. Beställning ska ske
minst 14 arbetsdagar före aktuell flaggning. Undantag görs vid
dödsfall då beställning kan ske ett dygn före aktuell flaggning.
En faktura skickas därefter ut för det särskilda
flaggningstillfället.
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Bilaga 1 Flaggstänger i Lessebo kommun
Flaggning vid kommunala anläggningar såsom skolor,
äldreboenden, idrottsanläggningar m.fl.
Smålandsgatan 4 LSS-boende, 1st
Högstadieskolan Bikupan Lessebo, 1st
Lessebo idrottsplats, 1st
Hackebackeskolan Lessebo, 1st
Folketshus Lessebo, 3st på fasaden
Intaget Lessebo, 1st
Sjöglimten Hovmantorp, 1st
Kvarndammskolan Hovmantorp, 1st
Prästkragens förskola Hovmantorp, 1st
Gökaskratts camping Hovmantorp, 6st
Hovmantorps idrottsplats, 2st
Furugården Skruv, 1st
Björkskolan Skruv, 1st
Skruvs idrottsplats, 2st
Skruvs Camping, 1st
Kosta servicehus, 1st
Lustigkullaskolan Kosta, 1st
Kosta bad och camping, 4st

Företag- och bolagsflaggning på kommunala
flaggstänger
Lessebo 9:1, 2st Framför Bakers
Lessebo 9:1, 3st Bredvid Preem-macken
Bergsrådet 14, 2st Parkeringen vid Coop Konsum Lessebo
Hovmantorp 8:1, 1st Ica Hovmantorp
Hovmantorp 14:1, 3st vid infarten till Hovmantorp/ macken
Skruv 1:137, 2st parkeringen glasbruksmuseet
Ärlan 10, 1st Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Flaggning utanför Lessebo kommunhus
Tre flaggstänger utmed Storgatan
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Flaggning vid Strömbergshyttan
Fem flaggstänger utmed väg 25

Flaggning vid Bergdala glasbruk
Hovmantorp-Hästebäck 1:41, 1st vid Bergdala Glasbruk
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Bilaga 2 Flaggstänger i Lessebo kommun med
ansvarsfördelning
Lessebo












Kommunhuset – 3st
Smålandsgatan 4 LSS-boende – 1st (SN)
Bikupan 1st – (BUN)
Hackebackeskolan 1st – (BUN)
Idrottsplatsen – 1st (Lessebo GoIF/Kultur och fritid)
RÖK – 1st – avtal
Bergsrådet/Coop– 2st - avtal
Intaget – 1st (Kultur och fritid)
Preem-macken – 3st - avtal
Folketshus – 3st på fasaden (Kultur och fritid)
Bakers – 2st – avtal

Hovmantorp








Sjöglimten – 1st (SN)
Kvarndammskolan – 1st (BUN)
Prästkragen – 1st (BUN)
vid ICA – 1st - avtal
Gökaskratt – 6st (Kultur och fritid)
Hovmantorp idrottsplats – 2st (Hovmantorp GoIF/Kultur och fritid)
Infarten till Hovmantorp vid macken – 3st - avtal

Skruv






Furugården – 1st (SN)
Björkskolan – 1st (BUN)
Idrottsplatsen – 2st (Skruvs IF/Kultur och fritid)
Campingen/badplatsen – 1st (Kultur och fritid)
Glasbruket – 2st - avtal

Bergdala


Glasbruket– 1st

Kosta




Kosta servicehus – 1st (SN)
Lustigkullaskolan – 1st (BUN)
Kosta bad och camping – 4st (Kultur och fritid)

Strömbergshyttan


På flaggstångsrad mot vägen – 5st
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 75

Dnr 2021/113-1.3.1

Revidering av lokala föreskrifter för
torghandel i Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta de
reviderade lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Lessebo
kommun.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram nya
torgplatser i Lessebo som är förenliga med rådande detaljplan och
med en uppdaterad och relevant taxa. Eftersom de nu gällande lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln i Lessebo kommun antogs år
1996 anser förvaltningen att det kan vara lämpligt att även uppdatera
dessa för att bättre reflektera torghandeln så som den fungerar idag.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-22 att skicka vidare
föreskrifterna för antagande.
Nämndsekreterare Neira Dedic på Samhällsbyggnadsförvaltningen
redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Lessebo kommun 2021-03-03
Tjänsteskrivelse 2021-03-03
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-22 § 39
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 48

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 48

Dnr 2021/113-1.3.1

Revidering av lokala föreskrifter för
torghandel i Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta de
reviderade lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Lessebo
kommun.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram nya
torgplatser i Lessebo som är förenliga med rådande detaljplan och
med en uppdaterad och relevant taxa. Eftersom de nu gällande lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln i Lessebo kommun antogs år
1996 anser förvaltningen att det kan vara lämpligt att även uppdatera
dessa för att bättre reflektera torghandeln så som den fungerar idag.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-22 att skicka vidare
föreskrifterna för antagande.
Beslutsunderlag
Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Lessebo kommun 2021-03-03
Tjänsteskrivelse 2021-03-03
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-22 § 39

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-22
§ 39

Dnr 2021/37-1.3.1

Revidering av de lokala
ordningsföreskriftena för torghandel
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta de
reviderade lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Lessebo
kommun.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram nya
torgplatser i Lessebo som är förenliga med rådande detaljplan och
med en uppdaterad och relevant taxa. Eftersom de nu gällande lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln i Lessebo kommun antogs år
1996 anser förvaltningen att det kan vara lämpligt att även uppdatera
dessa för att bättre reflektera torghandeln så som den fungerar idag.
Beslutsunderlag
Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Lessebo kommun 2021-03-03
Tjänsteskrivelse 2021-03-03
SBNAU beslut 2021-03-15 § 27

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-03

Revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln i
Lessebo kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta de
reviderade lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Lessebo
kommun.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram
nya torgplatser i Lessebo som är förenliga med rådande detaljplan
och med en uppdaterad och relevant taxa. Eftersom de nu gällande
lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Lessebo kommun
antogs år 1996 anser förvaltningen att det kan vara lämpligt att
även uppdatera dessa för att bättre reflektera torghandeln så som
den fungerar idag.
Bakgrund
Nuvarande föreskrifter antogs 1996-04-29 § 27 av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Lessebo kommun 2021-03-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Neira Dedic
Nämndsekreterare Gata/park
Bilagor
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lessebo kommun
antagna 1996-04-29 § 27
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Lokala ordningsföreskrifter för
torghandel
Lessebo kommun

Dokumentets typ: Lokala föreskrifter
Datum för antagande: 2021-xx-xx
Ersätter: 1996-04-29 § 27
Beslut av: Kommunfullmäktige
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln inom Lessebo
kommun
Beslutade av kommunfullmäktige den 2021-xx-xx (§ xx). Lessebo kommun föreskriver
följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för försäljningstorgen i kommunen. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2 § Föreskrifterna är tillämplig på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:
-

Bergsrådets torg

Endast anvisade platser inom torgen är upplåtna som allmänna försäljningsplatser. Tillfälligt
tillstånd för att använda torgyta utanför anvisade platser för uppställning av
försäljningsstånd, varor och fordon m.m. kan i särskilda fall beviljas av polismyndigheten
utifrån ansökan om tillstånd att använda offentlig plats. Den som vill använda
försäljningsplatser på andra tider än när ordinarie torghandel sker, kan ansöka om tillstånd
hos polismyndigheten för användning av platsen.

Försäljningsplatser
3 § Försäljningsplatser upplåts per dag eller kalendermånad. Försäljningsplatser som
upplåts per kalendermånad kan bokas för en eller flera månader i taget. Ytan för
försäljningsplatser för torghandel bestäms av samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunen samverkar med Skatteverket och för fast plats krävs F-skattsedel och
momsregistrering. Enligt Skatteverkets regler krävs kassaregister om företaget har en
försäljning som överstiger 4 prisbasbelopp.

Fördelning av försäljningsplatser
4 § Vid fördelning av försäljningsplatser gäller följande:
Försäljningsplatser anvisas av tjänsteperson från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Försäljningsplats tilldelas försäljare i den ordning som de kommer in till förvaltningen, eller
genom lottning, om förvaltningen finner det lämpligare.
Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma person om det kan ske med hänsyn till
tillgången på platser. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill
varandra.
Innehavare får inte överlåta sin rätt att använda försäljningsplats på någon annan.
Upphör innehavare av försäljningsplats som upplåtits månadsvis med sin torghandel i förtid,
ska det anmälas skriftligen till kommunen.
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Dagar och tider för upplåtelse av försäljningsplatser
5 § Torghandel får ske alla dagar. På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och
nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl. 13.00. På julskyltningssöndagen kan
kommunens verksamma företag, föreningar eller kommuninvånare marknadsföra och
försälja sina produkter på halv saluplats utan kostnad. Platserna får i övrigt användas på
följande tider:
Bergsrådet:
måndag-söndag 8.00 - 20.00
Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstid början lägga upp varor
eller redskap på försäljningsplatsen. Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme
efter försäljningstidens slut. Om särskilda skäl föreligger eller om polismyndigheten eller en
annan myndighet begär det, får nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. Det innebär att kommunen har rätt
att, utan vidare kompensation för platsinnehavaren, ställa in torghandel med hänsyn till att
torget ska användas för särskilt evenemang.

Placering av varor, redskap och fordon
6 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller
mellan försäljningsplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon stå parkerade
på eller i anslutning till försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på
försäljningsplatsen krävs samhällsbyggnadsförvaltningens tillstånd. Framförs fordon till eller
från försäljningsplats under försäljningstiden ska det ske på ett sådant sätt att pågående
torghandel eller annan pågående verksamhet på torget inte störs.

Renhållning m.m.
7 § En innehavare av en försäljningsplats ska samla ihop avfall och annat skräp och på
lämpligt sätt forsla bort detta samt se till att platsen är städad vid upplåtelsetidens slut.
Innehavaren ska se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg.

Avgift
8 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den
taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. På kommunens begäran ska avgiften betalas
innan platsen tas i anspråk. Ideella föreningar och skolklasser behöver inte betala någon
avgift för att bedriva torghandel.

Dispens
9 § Tillfälligt avsteg från dessa föreskrifter får på särskilda skäl medges av
kommunfullmäktige eller den fullmäktige utser.
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Överträdelse av föreskrift
10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i 4 §, 5 §,
6 och 7 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I
ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Försäljning av livsmedel
11 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813)
samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Innehavarens upplysningsplikt
12 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 76

Dnr 2021/114-1.3.1

Revidering av taxor för torghandel i
Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den
reviderade taxan för torghandeln i Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Till samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det många förfrågningar
om torgplatser i kommunen. Just nu jobbar förvaltningen med att ta
fram nya torgplatser i enlighet med den gällande detaljplanen för
’Bergsrådet’. I samband med det arbetet anser förvaltningen att det är
relevant att revidera taxan för torghandeln i Lessebo kommun.
Taxan är anpassad efter förslaget på de nya lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln som tagits fram utav
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-22 att skicka taxor
vidare för antagande.
Nämndsekreterare Neira Dedic på Samhällsbyggnadsförvaltningen
redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Förslag på revidering av taxa för torghandeln i Lessebo kommun
2021-03-03
Tjänsteskrivelse 2021-03-03
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-22 § 38
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 49

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 49

Dnr 2021/114-1.3.1

Revidering av taxor för torghandel i
Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den
reviderade taxan för torghandeln i Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Till samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det många förfrågningar
om torgplatser i kommunen. Just nu jobbar förvaltningen med att ta
fram nya torgplatser i enlighet med den gällande detaljplanen för
’Bergsrådet’. I samband med det arbetet anser förvaltningen att det är
relevant att revidera taxan för torghandeln i Lessebo kommun.
Taxan är anpassad efter förslaget på de nya lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln som tagits fram utav
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-22 att skicka taxor
vidare för antagande.
Beslutsunderlag
Förslag på revidering av taxa för torghandeln i Lessebo kommun
2021-03-03
Tjänsteskrivelse 2021-03-03
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-22 § 38

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-22
§ 38

Dnr 2021/36-1.3.1

Revidering av taxa för torghandel i
Lessebo kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta den
reviderade taxan för torghandeln i Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Till samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det många förfrågningar
om torgplatser i kommunen. Just nu jobbar förvaltningen med att ta
fram nya torgplatser i enlighet med den gällande detaljplanen för
’Bergsrådet’. I samband med det arbetet anser förvaltningen att det är
relevant att revidera taxan för torghandeln i Lessebo kommun.
Taxan är anpassad efter förslaget på de nya lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln som tagits fram utav
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förslag på revidering av taxa för torghandeln i Lessebo kommun
2021-03-03
Tjänsteskrivelse 2021-03-03
SBNAU beslut 2021-03-15 § 26

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-03

Revidering av taxa för torghandeln i Lessebo
kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta den
reviderade taxan för torghandeln i Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Till samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det många
förfrågningar om torgplatser i kommunen. Just nu jobbar
förvaltningen med att ta fram nya torgplatser i enlighet med den
gällande detaljplanen för ’Bergsrådet’. I samband med det arbetet
anser förvaltningen att det är relevant att revidera taxan för
torghandeln i Lessebo kommun.
Taxan är anpassad efter förslaget på de nya lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln som tagits fram utav
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bakgrund
Den nu gällande taxan för torghandeln i Lessebo kommun
beslutade den tidigare KFT-nämnden om 2016-02-22 § 15.
Beslutsunderlag
Förslag på revidering av taxa för torghandeln i Lessebo kommun
2021-03-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Neira Dedic
Nämndsekreterare

Bilagor
Taxor torgplatser 2016-02-22 § 15
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Taxa för torghandel
Lessebo kommun

Dokumentets typ: Taxa
Datum för antagande: 2021-xx-xx
Ersätter: 2016-02-22 § 15
Beslut av: Kommunfullmäktige
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Torghandel i Lessebo kommun
I Lessebo kommun erbjuds torghandel alla dagar i veckan på Bergsrådets torg.

Priser
Ideella föreningar och skolklasser behöver inte betala någon avgift för att bedriva torghandel
på dessa ytor
Priserna nedan är per ruta, en ruta är 3x3 meter. Behöver du större plats kan du betala för
fler rutor. Priserna för torghandel är exklusive el. Om du behöver el kan betalas 25 kronor per
dag eller 150 kronor per månad (detta gäller ej för food trucks och fordon).

Högsäsong 1 april till 30 september
Torg

Pris

Bergsrådet

300 kr per månad

Lågsäsong 1 oktober till 31 mars
Torg

Pris

Bergsrådet

200 kr per månad

Tillfällig plats
Torg

Pris

Bergsrådet

100 kronor per dag

Priser för food trucks och personbil
Alla priser är per fordon och exklusive el. Tillgång till el finns och betalas utifrån förbrukad
mängd. Förfrågan om taxa och plats för annat fordon exempelvis lastbil lämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Torg

Pris

Bergsrådet

500 kronor i månaden

2

Taxa för torghandel

335

336

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-16
§ 95

Dnr 2021/135-

Delegation av föreskriftsrätt om förbud
mot att vistas på särskilt angivna platser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att meddela
föreskrifter enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmäla
beslut fattade med stöd av delegationsbemyndigandet till
nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde
3. Kommunstyrelsen kan vidaredelegera beslutanderätten.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller
den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig
risk för trängsel.
Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt
att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsen
föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt
angivna platser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-16

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-16

Tjänsteskrivelse – Delegation av
föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på
särskilt angivna platser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att meddela
föreskrifter enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmäla
beslut fattade med stöd av delegationsbemyndigandet till
nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde
3. Kommunstyrelsen kan vidaredelegera beslutanderätten.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen
eller den kommun som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 2021 trädde en
bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
(begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsen
föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på
särskilt angivna platser.
Bakgrund
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen
eller den kommun som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 2021 trädde en

338

Sida 2 av 3
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-16
bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
(begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga och
föreskrift får endast meddelas under vissa speciellt angivna
förutsättningar och efter yttrande från smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten. Det kan också bli nödvändigt att fatta
beslut med kort varsel, då en påtaglig risk för trängsel kan tänkas
vara relaterad till väder, enskildas initiativ eller oförutsedda
händelser. Därför föreslås att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att
vistas på en särskild plats är att:




det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel,
föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig
inom riket, och
det inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i
enskildas frihet.

Att risken för trängsel ska vara påtaglig innebär att det inte är
tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det
måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel
kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel
erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller
under vissa delar av året. I förarbetena till förordningen pekas
vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som brukar normalt
inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna
platser. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när
kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av
om det finns omständigheter som talar för att det föreligger en
påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.
Det är också viktigt att kommunen noga överväger en föreskrifts
tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer
endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet eller
motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa
tider.
Enligt covid-19-lagen ska kommunen innan föreskrifter meddelas
ge smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra
sig över kommunens förslag. Då polismyndigheten har att
upprätthålla föreskrifterna bör lämpligen även dialog föras med
dem genom kommunpolisen.
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd
av begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till
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penningböter. Riksåklagaren har beslutat att man kan få
ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr.
Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för
trängsel på en specifik plats har upphört, ska kommunen besluta
att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras
Konsekvenser
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Beslutet skickas till
KS
Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunikation

Patrik Itzel
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Kansliavdelningen
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 84

Dnr 2021/69-1.6.3

Revidering av reglemente och
samverkansavtal för lönenämnden HUL
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för lönenämnden
HUL.
Ärendebeskrivning
Lönenämnden HUL har tagit fram förslag till nytt samverkansavtal
och reglemente som skickats till samtliga ingående kommuner för
godkännande.
Beslutsunderlag
Lönenämndens protokoll 2021-02-25 § 9
Förslag till samverkansavtal
Förslag till reglemente
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 59

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 59

Dnr 2021/69-1.6.3

Revidering av reglemente och
samverkansavtal för lönenämnden HUL
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för lönenämnden
HUL.
Ärendebeskrivning
Lönenämnden HUL har tagit fram förslag till nytt samverkansavtal
och reglemente som skickats till samtliga ingående kommuner för
godkännande.
Beslutsunderlag
Lönenämndens protokoll 2021-02-25 § 9
Förslag till samverkansavtal
Förslag till reglemente

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Högsby Kommunfullmäktig
Uppvidinge Kommunfullmäktige
Lessebo Kommunfullmäktige

AVTAL OM GEMENSAM NÄMND OCH LÖNEADMINISTRATION
LÖNESAMVERKAN HUL
Uppvidinge, Lessebo och Högsby kommuner har kommit överens om att fr om den I
november 2005 inrätta en gemensam nämnd kallad Lönesamverkan HUL (Högsby,
Uppvidinge och Lessebo kommuner) för samverkan angående kommunernas
löneadministration.
Uppvidinge kommun är värdkommun, den gemensamma nämnden (Lönesamverkan HUL) och
förvaltningen (Löneförvaltningen) skall ingå i Uppvidinge kommuns organisationsträd och
vara en del av kommunens verksamhet.

1 § Uppgifter för nämnden
Den gemensamma nämnden har ansvar för frågor rörande löneadministrationen, vilket även
innefattar pensionsadministration, försäkringsadministration samt upphandling, införande,
systemförvaltning och ansvar för ett personal- och lönesystem (PA-system).
Verksamheten omfattar inte personalpolitiska eller lönepolitiska frågor i de samverkande
kommunerna.
Den huvudsakliga löneadministrativa verksamheten kommer att bedrivas i Uppvidinge
kommun.

2 § Administration
Löneförvaltningen i Uppvidinge kommun, skall ha ansvaret för beredning och verkställighet
av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.
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3 § Äganderätt till egendom m.m.
För den löneadministrativa verksamheten som skall bedrivas av Uppvidinge kommun, skall
Uppvidinge kommun vara huvudman och ansvara för lokaler, samt äga inventarier, PAsystem
och annan lös egendom. Högsby kommun skall tillhandahålla databasserver samt övriga
centrala gemensamma servrar och ansvara för driften av dessa som kommer att användas av
verksamheten, genom hyresavtal med de av respektive kommun utsedda leverantörer av
webbaplikationsservrar ansvarar Högsby kommun för service och underhåll av de
webbapplikationsservrar som används av verksamheterna. Uppvidinge kommun skall vara
arbetsgivare för den personal som anställs på löneförvaltningen enligt gällande
delegationsordning.

4 § Försäkring
Den kommun som har äganderätt till egendom som utnyttjas tör löneverksamheten skall se till
att egendomen försäkras.

5 § Kostnadsfördelning
Uppvidinge kommun skall fastställa budget för den gemensamma nämnden efter samråd med
Högsby och Lessebo kommuner. Förslag till budget skall tillställas Högsby och Lessebo
kommuner senast den 1 maj varje år.
Kommunerna skall lämna årligt bidrag till den gemensamma nämndens verksamhet med
belopp som motsvarar de totala faktiska kostnaderna för löneadministrationen som belöper på
respektive kommuns antal löneutbetalningar.

6 § Insyn i förvaltningen
Högsby och Lessebo kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som
gäller nämndens verksamhet. Nämnden skall till respektive fullmäktige i de samverkande
kommunerna årsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är.

7 § Mandatperiod
Vid starten 1 november 2005 gäller mandatperioden t om sista december 2006. Därefter skall
mandatperioden vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val till
kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare
om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.
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8 § Sammansättning och sammanträden
Nämnden skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Uppvidinge kommun utser en
ordinarie ledamot och en ersättare, Högsby kommun utser en ordinarie ledamot och en
ersättare och Lessebo kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare.
Parterna är överens om att Uppvidinge kommun är värdkommun och därmed permanent
ordförande. Posten för vice ordförande bör rotera utifrån mandatperiod mellan de övriga
deltagande kommunernas företrädare i nämnden.
Nämnden bör sammanträffa minst fyra gånger per år och sammanträde sker i Uppvidinge
kommun som innehar ett permanent ordförandeskap för Lönesamverkan.

9 § Omförhandling
Om antalet löneutbetalningar i någon av de samverkande kommunerna skulle väsentligt öka
eller minska i förhållande till det underlag som finns vid tidpunkten för ikraftträdande av detta
avtal, har berörd kommun rätt till att påkalla omförhandling av detta avtal.

IO § Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras genom skiljeförfarande
enligt lagen om skiljeförfarande (1999:116) om inte parterna kommer överens om annat

11 § När en ny intressent vill delta i Lönesamverkan HUL
När en ny intressent som t ex annan kommun vill delta i Lönesamverkan HUL, skall nytt avtal
upprättas av gemensamma nämnden med förslag på anpassning utifrån nya behov och krav.
Respektive kommuns kommunfullmäktige ska anta avtalet innan det blir giltigt och ersätter
nuvarande avtal.

12 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller fr om den 1 november 2005 under förutsättning att fullmäktige i Högsby,
Uppvidinge och Lessebo kommuner har godkänt avtalet genom beslut.
Detta avtal gäller tillsvidare och med en ömsesidig uppsägningstid på avtalsperioden med
systemleverantör, dock lägst 24 månader.
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13 § Avtalsexemplar
Detta avtal har upprättats i sex likalydande exemplar av vilket undertecknande parterna tagit
var sitt.
Uppvidinge kommun 2021-03-01
UPPVIDINGE KOMMUN

Niklas Jonsson
Kommunalråd

Cecilia Bülow
HR-Chef

Lessebo kommun 2021-03-01

LESSEBO KOMMUN

Lars Altgård
Kommunalråd

Jan-Peter Elf
HR-Chef

Högsby kommun 2021-03-01
HÖGSBY KOMMUN

Mikael Jonnerby
Kommunalråd

Christina Axelsson
HR-Chef
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REGLEMENTE FÖR GEMENSAM NÄMND – LÖNESAMVERKAN HUL
Uppvidinge, Lessebo och Högsby kommuner har kommit överens om att fr om den I
november 2005 inrätta en gemensam nämnd kallad Lönesamverkan HUL (Högsby,
Uppvidinge och Lessebo kommuner) för samverkan angående kommunernas
löneadministration.
Uppvidinge kommun är värdkommun, den gemensamma nämnden (Lönesamverkan HUL) och
förvaltningen (Löneförvaltningen) skall ingå i Uppvidinge kommuns organisationsträd och
vara en del av kommunens verksamhet.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1 § Uppgifter för nämnden
Den gemensamma nämnden har ansvar för frågor rörande löneadministrationen, vilket närmare
preciseras i samverkansavtalet.
Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta
reglemente och samverkansavtalet.
Nämnden skall till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna årsvis
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
Nämnden skall samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna
samt med andra myndigheter och enskilda organisationer.

2 § Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
bör sammanträffa minst fyra gånger per år och sammanträde sker i Uppvidinge kommun som
innehar ett permanent ordförandeskap för Lönesamverkan.
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3 § Sammansättning
Nämnden skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Uppvidinge kommun utser en ordinarie
ledamot och en ersättare, Högsby kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare och
Lessebo kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare.
Av kommunallagen följer att Uppvidinge kommun skall utse en ordförande och en vice
ordförande. Dessa väljs för en mandatperiod, fyra år räknat från den 1 januari året efter det
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet, förutom vid starten då en
mandatperiod är mellan 1 november t o m siste december 2006. Parterna är överens om att
Uppvidinge kommun är värdkommun och därmed permanent ordförande. Posten för vice
ordförande bör rotera utifrån mandatperiod mellan de övriga deltagande kommunernas
företrädare i nämnden.

4 § Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrar att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens
ställe.
Om en ersättare inte valts proportionerligt skall de tjänstgöra enligt den av respektive
fullmäktiges bestämda ordning.
En ledamot som inställer sin under ett pågående sammanträde har rätt till att tjänstgöra även
om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare
från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en
ersättare från ett annat parti.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra,
sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om
ersättare från annat parti trätt in.
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträden även när de inte tjänstgör.
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5 § Anmälan om förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.

6 § Kallelse
Lönechefen ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdet.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantag får
kallelse ske på annat sätt.

7 § Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
också redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll skall anslås varje
samverkande kommuns anslagstavla.

8 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.

9 § Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden bestämmer.

10 § Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av
ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.
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Dnr 2020/299-1.5.4

Svar på motion: Samordnad organisation
för kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till kommunchefens yttrande.
Ärendebeskrivning
Paul Nilsson (KD) har 2020-11-13 inkommit med en motion gällande
samordnad organisation för kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete. Syftet i motionen är att en ny förvaltning
skapas där vuxenutbildningen, SFI, flyktingmottagning,
försörjningsstöd, arbetsmarknadssamordnare, flyktingsamordnare
samt ett serviceteam ingår. Motionen överlämnades 2020-11-16 till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunchef har fått i uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram förslag på svar.
I april 2020 inför budgetprocessen 2021 presenterades arbetet med
verksamhetsutveckling med tillhörande processmetod.
Processmetoden passar när man ser en potential att utveckla en
arbetsprocess, verksamhetsområde eller aktivitet. Processmetoden är
lämplig att använda vid moment som utförs ofta eller när det finns:
 stora kostnader.
 många överlämningar.
 låg måluppfyllelse.
 många klagomål.
 en brist på helhetssyn.
 stora problem.
Under 2020 skulle med denna metod göras kartläggningar inom
områdena budgetprocessen, arbetsmarknadsåtgärder,
näringslivsutveckling, brottsförebyggande arbete och
upphandling/inköp med syfte till verksamhetsutveckling och
effektivisering.
Dessvärre fick under 2020 mycket utvecklingsarbete läggas åt sidan
med tanke på arbetet med hantering av Corona.
Verksamhetsutvecklingen för arbetsmarknadsavdelningen är nu
igång och beräknas vara klar under juni 2021. I detta arbete ska IFO
och Lärcenter inkluderas för att skapa högsta möjliga effektiva
organisation inom arbetsmarknad och integrationsarbetet. Detta
pågående arbete kan mynna ut i en organisationsförändring inom de
tre berörda förvaltningarna beroende på vad processkartläggningen
kommer fram till, men detta är ännu för tidigt att besluta kring.
Kartläggningen kommer att presenteras för kommunstyrelsen och
berörda nämnder när den är klar.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 222
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 113
Motion inkommen 2020-11-13
Tjänsteskrivelse 2021-03-23
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 62

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 62

Dnr 2020/299-1.5.4

Svar på motion: Samordnad organisation
för kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till kommunchefens yttrande.
Ärendebeskrivning
Paul Nilsson (KD) har 2020-11-13 inkommit med en motion gällande
samordnad organisation för kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete. Syftet i motionen är att en ny förvaltning
skapas där vuxenutbildningen, SFI, flyktingmottagning,
försörjningsstöd, arbetsmarknadssamordnare, flyktingsamordnare
samt ett serviceteam ingår. Motionen överlämnades 2020-11-16 till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunchef har fått i uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram förslag på svar.
I april 2020 inför budgetprocessen 2021 presenterades arbetet med
verksamhetsutveckling med tillhörande processmetod.
Processmetoden passar när man ser en potential att utveckla en
arbetsprocess, verksamhetsområde eller aktivitet. Processmetoden är
lämplig att använda vid moment som utförs ofta eller när det finns:
 stora kostnader.
 många överlämningar.
 låg måluppfyllelse.
 många klagomål.
 en brist på helhetssyn.
 stora problem.
Under 2020 skulle med denna metod göras kartläggningar inom
områdena budgetprocessen, arbetsmarknadsåtgärder,
näringslivsutveckling, brottsförebyggande arbete och
upphandling/inköp med syfte till verksamhetsutveckling och
effektivisering.
Dessvärre fick under 2020 mycket utvecklingsarbete läggas åt sidan
med tanke på arbetet med hantering av Corona.
Verksamhetsutvecklingen för arbetsmarknadsavdelningen är nu
igång och beräknas vara klar under juni 2021. I detta arbete ska IFO
och Lärcenter inkluderas för att skapa högsta möjliga effektiva
organisation inom arbetsmarknad och integrationsarbetet. Detta
pågående arbete kan mynna ut i en organisationsförändring inom de
tre berörda förvaltningarna beroende på vad processkartläggningen
kommer fram till, men detta är ännu för tidigt att besluta kring.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
Kartläggningen kommer att presenteras för kommunstyrelsen och
berörda nämnder när den är klar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 222
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 113
Motion inkommen 2020-11-13
Tjänsteskrivelse 2021-03-23

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2021-03-23

Svar på motion: Samordnad organisation för
kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen med hänvisning till kommunchefens yttrande.
Ärendebeskrivning
Paul Nilsson (KD) har 2020-11-13 inkommit med en motion
gällande samordnad organisation för kommunens integrationsoch arbetsmarknadsarbete. Syftet i motionen är att en ny
förvaltning skapas där vuxenutbildningen, SFI,
flyktingmottagning, försörjningsstöd, arbetsmarknadssamordnare,
flyktingsamordnare samt ett serviceteam ingår. Motionen
överlämnades 2020-11-16 till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunchef har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott att ta fram förslag på svar.
I april 2020 inför budgetprocessen 2021 presenterades arbetet
med verksamhetsutveckling med tillhörande processmetod.
Processmetoden passar när man ser en potential att utveckla en
arbetsprocess, verksamhetsområde eller aktivitet. Processmetoden
är lämplig att använda vid moment som utförs ofta eller när det
finns:
 stora kostnader.
 många överlämningar.
 låg måluppfyllelse.
 många klagomål.
 en brist på helhetssyn.
 stora problem.
Under 2020 skulle med denna metod göras kartläggningar inom
områdena budgetprocessen, arbetsmarknadsåtgärder,
näringslivsutveckling, brottsförebyggande arbete och
upphandling/inköp med syfte till verksamhetsutveckling och
effektivisering.
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Dessvärre fick under 2020 mycket utvecklingsarbete läggas åt
sidan med tanke på arbetet med hantering av Corona.
Verksamhetsutvecklingen för arbetsmarknadsavdelningen är nu
igång och beräknas vara klar under juni 2021. I detta arbete ska
IFO och Lärcenter inkluderas för att skapa högsta möjliga
effektiva organisation inom arbetsmarknad och
integrationsarbetet. Detta pågående arbete kan mynna ut i en
organisationsförändring inom de tre berörda förvaltningarna
beroende på vad processkartläggningen kommer fram till, men
detta är ännu för tidigt att besluta kring. Kartläggningen kommer
att presenteras för kommunstyrelsen och berörda nämnder när
den är klar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 222
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 113
Motion inkommen 2020-11-13
Beslutet skickas till
Kristdemokraterna i Lessebo kommun.

Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-15
§ 222

Dnr 2020/299-1.5.4

Beredning av motion: Samordnad
organisation för kommunens integrationsoch arbetsmarknadsarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram
förslag på svar på motionen, senast 2021-03-23.
Ärendebeskrivning
Paul Nilsson (KD) har inkommit med motion gällande samordnad
organisation för kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 113
Motion 2020-11-16

Beslutsexpediering
Kommunchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-16
§ 113

Dnr 2020/299-1.5.4

Motion: Samordnad organisation för
kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Paul Nilsson (KD) har 2020-11-13 inkommit med motion om en
samordnad organisation för kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2020-11-16

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Motionären

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 87

Dnr 2020/318-1.5.4

Svar på motion: Inför en
visselblåsarfunktion i Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Lessebo kommun har lämnat en motion
gällande att införa en visselblåsarfunktion för att såväl upptäckt som
förebyggande av korruption och oegentligheter. Det bör också införas
tydliga riktlinjer gällande en visselblåsarfunktion.
Dialog har förts i kommunchefsgruppen i Kronobergs län gällande
samordning i upphandlingen av en gemensam tjänst gällande
visselblåsarfunktion. Upphandlingschefen har påbörjat ett arbete i
sitt nätverk gällande upphandling av en visselblåsarfunktion.
Sverige har sedan 2016 en lag som förbjuder arbetsgivaren att
bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och
missförhållanden på arbetsplatser – den så kallade visselblåsarlagen.
Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare
som slår larm om allvarliga missförhållanden.
I dag har tio av EU:s 27 medlemsländer omfattande lagar som
skyddar dem som larmar om missförhållanden på jobbet. I oktober
2019 antog EU ett direktiv som ska ge visselblåsare i alla
medlemsstater ett stärkt skydd.
Den 1 december 2021 kan Sverige få en helt ny lag som reglerar hur
det går att varna för missförhållanden på en arbetsplats. Förslaget är
ute på remiss. Lagen gäller företag med fler än 50 anställda företagen
kommer att vara skyldiga att inrätta så kallade visselblåsarkanaler dit
visselblåsare kan vända sig med information. Även på den offentliga
sidan, hos myndigheter och kommuner, ska interna
visselblåsarfunktioner inrättas. Visselblåsarfunktionen ska vara
inrättad senast 2022-06-30.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-01 § 10
Motion 2020-11-25
Tjänsteskrivelse 2021-03-23
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 63

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2021-04-06

Svar på motion - Inför en
visselblåsarfunktion i Lessebo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Lessebo kommun har lämnat en motion
gällande att införa en visselblåsarfunktion för att såväl upptäckt
som förebyggande av korruption och oegentligheter. Det bör också
införas tydliga riktlinjer gällande en visselblåsarfunktion.
Dialog har förts i kommunchefsgruppen i Kronobergs län gällande
samordning i upphandlingen av en gemensam tjänst gällande
visselblåsarfunktion. Upphandlingschefen har påbörjat ett arbete i
sitt nätverk gällande upphandling av en visselblåsarfunktion.
Bakgrund
Sverige har sedan 2016 en lag som förbjuder arbetsgivaren att
bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och
missförhållanden på arbetsplatser – den så kallade
visselblåsarlagen. Lag (2016:749) om särskilt skydd mot
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden.
I dag har tio av EU:s 27 medlemsländer omfattande lagar som
skyddar dem som larmar om missförhållanden på jobbet. I oktober
2019 antog EU ett direktiv som ska ge visselblåsare i alla
medlemsstater ett stärkt skydd.
Den 1 december 2021 kan Sverige få en helt ny lag som reglerar
hur det går att varna för missförhållanden på en arbetsplats.
Förslaget är ute på remiss. Lagen gäller företag med fler än 50
anställda företagen kommer att vara skyldiga att inrätta så kallade
visselblåsarkanaler dit visselblåsare kan vända sig med
information. Även på den offentliga sidan, hos myndigheter och
kommuner, ska interna visselblåsarfunktioner inrättas.
Visselblåsarfunktionen ska vara inrättad senast 2022-06-30.

Christina Nyquist
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 63

Dnr 2020/318-1.5.4

Beredning av motion: Inför en
visselblåsarfunktion i Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram
förslag på svar på motionen till kommande kommunstyrelse.
Ärendebeskrivning
Ragnar Lindberg (S) har inkommit 2020-11-25 med motion om att
införa en visselblåsarfunktion i Lessebo kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-01 att överlämna den till
kommunstyrelsen för beredning. Då frågan är aktuell utifrån
lagstiftning, kan besvarande av motionen ske omgående.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-01 § 10
Motion 2020-11-25
Tjänsteskrivelse 2021-03-23

Beslutsexpediering
Kommunchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-01
§ 10

Dnr 2020/318-1.5.4

Motion: Inför en visselblåsarfunktion i
Lessebo kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Ragnar Lindberg (S) har inkommit 2020-11-25 med motion om att
införa en visselblåsarfunktion i Lessebo kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-15
Motion 2020-11-25

Beslutsexpediering
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av obesvarade motioner till KF
2021-04-26
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av följande obesvarade motioner.
Ärendebeskrivning
Två gånger varje år ska motioner som inte har beretts färdigt och
därmed inte blivit besvarade redovisas till kommunfullmäktige i
enlighet med fullmäktiges arbetsordning § 31.
Följande motioner planeras bli besvarade på KF 2021-04-26:
Dnr 2020/299
Samordnad organisation för kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete. (Mottogs KF 2020-11-16)
Dnr 2020/318
Visselblåsarfunktion i Lessebo kommun.
(Mottogs KF 2021-03-01)
I övrigt finns inga obesvarade motioner.

Evelina Danielsson
Praktikant
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Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av följande 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:
För tillfället finns inga obesvarade medborgarförslag

Evelina Danielsson
Praktikant
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Avsägelse av uppdrag som ledamot i
socialnämnden och ersättare i
kommunstyrelsen från Kristina Brundin (S)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelse från Kristina
Brundin (S).
Ärendebeskrivning
Kristina Brundin (S) har inkommit med avsägelse från uppdrag
som ledamot i socialnämnden och ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen 2021-04-15

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Valärenden 2021-04-26
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta följande fyllnadsval:
Lessebo Fjärrvärme AB (t.o.m. bolagsstämman som följer
närmast efter nästa val till kommunfullmäktige)
Som ersättare för ombud vid bolagsstämma istället för Simon
Walfridsson (C) välja Angelica Karlsson (C).
Kosta köpmanshus AB (t.o.m. bolagsstämman som följer närmast
efter nästa val till kommunfullmäktige)
Som suppleant istället för Simon Walfridsson (C), välja Kristina
Brundin (S).
Socialnämnden (innevarande mandatperiod)
Som ordförande istället för Kristina Brundin (S), välja Joachim
Danielsson (S).
Som vice ordförande istället för Joachim Danielsson välja Marie
Walfridsson (C).1
Som ledamot istället för Kristina Brundin (S), välja Gunilla
Arvidsson (S).
Som ersättare istället för Gunilla Arvidsson (S), välja Ann Arleklo
(S).2
Som ersättare istället för Paul Nilsson (KD) välja Angelica
Hultgren (KD).
Som ersättare istället för Ida Engman (V), välja N.N.

1
2

Under förutsättning att Joachim Danielsson, nuvarande vice ordförande, väljs till ordförande.
Under förutsättning att Gunilla Arvidsson, idag ersättare, väljs till ordinarie.
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Som ersättare istället för Anton Håkansson (S), välja Christian
Bjelk (S).
Barn- och utbildningsnämnden (innevarande mandatperiod)
Som ledamot istället för Per-Magnus Pettersson (M) välja Jessica
Tegnér (M).
Samhällsbyggnadsnämnden
Som vice ordförande istället för Simon Walfridsson (C) välja
Anders Jonsäng (C).
Kommunstyrelsen (innevarande mandatperiod)
Som ersättare istället för Kristina Brundin (S) välja Ann Arleklo
(S).
Nämndemän (t.o.m. 31 december 2023)
Som nämndeman istället för Anton Håkansson välja Christian
Bjelk (S).
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval behöver genomföras för de avsägelser som inkommit.
Förslag till val har meddelats kansliet av valberedningens
ordförande.
Kommunfullmäktige godkände 2020-04-27 avsägelse från Simon
Walfridsson (C) som suppleant i Kosta köpmanshus AB.
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 2020-09-21
avsägelse från Simon Walfridsson (C) från samtliga politiska
uppdrag. Fyllnadsval till ersättare för bolagsman i Lessebo
Fjärrvärme AB och vice ordförande i
Samhällsbyggnadsförvaltningen bordlades vid sammanträde
2020-10-19.
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 2021-03-01
följande avsägelser:
-

Paul Nilsson (KD), ersättare i socialnämnden
Per-Magnus Pettersson (M), ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Ida Engman (V), ersättare i socialnämnden
Anton Håkansson (S), ersättare i barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden, nämndeman
Kristina Brundin (S), ordförande i socialnämnden

Kommunfullmäktige behandlar 2021-04-26 följande avsägelse:
-

Kristina Brundin (S), ledamot i socialnämnden samt ersättare i
kommunstyrelsen

Efter de föreslagna fyllnadsvalen ovan är följande val fortsatt
vakanta:
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Ersättare Barn- och utbildningsnämnden istället för Anton
Håkansson

Beslutsunderlag
Avsägelser enligt ovan
Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-01
§ 13

Dnr 2021/6-1.2.1

Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska beredas av
valberedningen innan beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 2020-09-21
avsägelse från Simon Walfridsson (C) från samtliga politiska uppdrag.
Fyllnadsval till ersättare för bolagsman bordlades vid sammanträde
2020-10-19.
Paul Nilsson (KD) har inkommit med avsägelse från uppdrag som
ersättare i Socialnämnden. Avsägelsen tas upp för godkännande
2021-03-01.
Per-Magnus Pettersson (M) har inkommit med avsägelse från
uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Avsägelsen
tas upp för godkännande 2021-03-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-17
Ovannämnda avsägelser
Yrkanden
Göran Borg (S) yrkar på att ärendet ska beredas av valberedningen
innan beslut.
Propositionsordning
Inga andra förslag föreligger, ordförande finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med Borgs yrkande.

Beslutsexpediering
Valberedningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar 2021-04-26
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet.
Ärendebeskrivning
Denna gång har följande inkommit för delgivning.
Länsstyrelsen

Beslut om efterträdarval (V)
Beslut om efterträdarval (S)

Revisorerna

Granskning av upphandling:
Lessebo Fjärrvärme AB
AB Lessebohus
Kosta köpmanhus AB

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator, Kommunledningsförvaltningen
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BESLUT
2021-03-09
Dnr: 201-1508-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
9 mars 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Lessebo
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Karl-Petter Svensson
Avgången ersättare: Anton Håkansson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Lessebo
Ledamot

Ersättare
1. Dragomir Zekic
2. Gassem Aleissa
3. Jim Lindberg
4. Margareta Ragnarsson
5. Ahmed Yonis Warsame
6. Sabah Mohawish
7. Sam Lilja
8. Karl-Petter Svensson *

Lars Altgård
Monica Widnemark
Andreas Eidevåg
Charlotta Book
Ragnar Lindberg
Kristina Brundin
Anders Palmengren
Gunilla Arvidsson
Anders Johansson
Monika Stasny
Emil Wetterling
Roger Hultenius
Lena Henriksson
Göran Borg
Monica Johansson
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Liisa Sund

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ersättare
Parti
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Bevis
201-1508-2021

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
9 mars 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Lessebo

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2021-03-09
Dnr: 201-1510-2021

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
9 mars 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Lessebo
Parti: Vänsterpartiet
Ny ledamot: Susanne Seluska
Avgången ledamot: Ida Engman
Någon ny ersättare kunde inte utses.
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Lessebo
Ledamot

Ersättare

Björn Zethraeus
Susanne Seluska *

1. Ester-Marie Rie Berthelsen

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Liisa Sund

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-03-09

201-1510-2021

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
9 mars 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Vänsterpartiet
Kommun: Lessebo
Valkrets: Lessebo

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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LESSEBO KOMMUN
Lekmannarevisorer

2021-02-18
Till
Styrelsen för Lessebo Fjärrvärme AB
Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av upphandling
EY har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna att genomföra en granskning med syfte att granska hur
Lessebo Fjärrvärme AB följer Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Den sammanfattande bedömningen är att Lessebo Fjärrvärme AB inte har säkerställt att det finns en
följsamhet till lagen om offentlig upphandling/lagen om upphandling i försörjningssektorerna.
Utifrån granskningsresultatet ger vi följande rekommendationer till styrelsen för Lessebo Fjärrvärme
AB:
 Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med
lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy
 Upprätta riktlinjer för direktupphandling
 Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp
 Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal
 Riskvärdera inköp- och upphandlingsprocessen inom bolagens internkontrollarbete och
säkerställ att relevanta kontrollmoment identifieras
Lekmannarevisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten till styrelsen för Lessebo Fjärrvärme
AB och önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder som planeras att vidtas. Svar
önskas senast 2021-04-29.
För Lekmannarevisorerna
Örjan Davoust
Lekmannarevisor

Per-Anders Johansson
Lekmannarevisorssuppleant
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Granskning av upphandling
Lessebo Fjärrvärme AB
Lessebo kommun
Emelie Duong och Jakob Smith
19 februari 2021
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Bakgrund och syfte
Bakgrund

Forts. bakgrund
Kommunens helägda bolag ska följa såväl LOU som Lessebos kommuns
upphandlingspolicy. Policyn ska tillämpas vid alla inköp och
upphandlingar och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad
samt hyra och leasing.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all offentlig
upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte
omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt
undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. Lagen bygger på
fem principer:
► Principen om icke-diskriminering
► Principen om likabehandling
► Principen om transparens
► Proportionalitetsprincipen
► Principen om ömsesidigt erkännande

Kommunrevisionen i Lessebo kommun har i sin risk- och
väsentlighetsanalys och revisionsplan 2020 valt att granska om de
kommunala bolagen följer Lagen om offentlig upphandling (LOU).

De som tillämpar LOU kallas upphandlande myndigheter. Erfarenheter
visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad
med ett antal svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har
att följa lagen. Ett återkommande mönster är att de upphandlande
myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga kunskaper och
stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå i
kommunen, motsvarande stöd finns inte alltid i de av kommunen ägda
bolagen. Även om organisationen är byggd för att bolagen ska avropa
kommunens upphandlingsstöd, sker detta inte alltid. Statskontoret har
i en utredning pekat på just kommunala bolag som
högriskorganisationer kopplade till bl.a. offentlig upphandling.

Sida 2

Syfte och frågeställningar
Granskningen syftar till att granska hur Lessebo Fjärrvärme AB följer
Lagen om offentlig upphandling (LOU).
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:
► Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU)?
► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig
upphandlingsprocess?

382

Metod och avgränsning
Metod
I granskningen genomfördes dokumentstudier och intervjuer med ansvariga hos
bolagen. För att verifiera hur bolaget förhåller sig till upphandlingsregelverket
granskades tre stickprov för perioden 2019-2020.
Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen
är genomförd mellan november 2020- februari 2021.

Dokumentstudier

Intervjuer

Granskningen avser
Lessebo Fjärrvärme
AB

Stickprov
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar.

Kommunallagen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter. Styrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet (6 kap. 1 §).
Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 §).
Aktiebolagslagen
Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter (8 kap. 4 §)
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Revisionskriterier
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och
upphandlingar inom offentlig verksamhet. De grundläggande
principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid
upphandling, ska behandla leverantörer på bl.a. ett likvärdigt,
icke-diskriminerande och öppet sätt. Sedan 1 januari 2017 är det
obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.
Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den
grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.
Europeiska kommissionen beslutade under 2019 om nya
tröskelvärden som gäller från och med 1 januari 2020. Dessa
påverkar direktupphandlingsgränsen som beräknas som en
procentsats
av
tröskelvärdena.
Gränsvärdena
för
direktupphandling gäller oavsett om upphandlingen avser varor,
tjänster eller byggentreprenader. För s.k. välfärdstjänster gäller
dock andra gränser för undantag från annonseringsskyldigheten
(motsvarande direktupphandlingsgräns). Från och med 1 januari
2020 är direktupphandlingsgränsen 615 312 exklusive moms.

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett
kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för
myndigheten. Anbudet ska utvärderas på någon av följande
grunder:
•

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

•

Kostnad

•

Pris
Lagen om upphandling i försörjningssektorerna (2016:1146)
Lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF) gäller för
upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för
verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller
posttjänster. En direktupphandling enligt LUF är möjlig att göra
om värdet uppgår till högst 1 142 723 kronor (från och med 1
januari 2020), inklusive värdet av eventuella options- och
förlängningsklausuler.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten
anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse, om
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten
ska ha riktlinjer för direktupphandling.
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Revisionskriterier
Upphandlingspolicy för Lessebo kommun

I riktlinjerna finns anvisningar för hur direktupphandling ska
genomföras och gäller för de helägda kommunala bolagen.
Till riktlinjen finns även en blankett för dokumentation av
direktupphandling.

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 och
senast reviderad 2017-02-20 och gäller även för
kommunens helägda bolag.
Lessebo kommuns upphandlingspolicy med tillhörande
riktlinjer utgör ett komplement till lagstiftning och andra
styrande dokument som reglerar offentlig upphandling.

Huvudregeln är att det endast är tillåtet att direktupphandla
om följande punkter är uppfyllda:

• det saknas avtal/ramavtal för det som ska köpas,

Upphandlingspolicyn gäller vid alla inköp och upphandlingar
och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad samt
hyra och leasing. Policyn är ett instrument i processen för att
nå kommunens vision, värdegrunder, uppsatta mål, policys
och riktlinjer.

• direktupphandlingens värde inte överstiger
beloppsgränsen för direktupphandling

• Det sammanlagda värdet av den direktupphandling som
ska genomföras och de inköp av varor/tjänster av samma
slag som gjorts i kommunen tidigare under året inte
överstiger beloppsgränsen för direktupphandling

Det framgår att inköpssamverkan med andra kommuner,
myndigheter eller samverkansgrupper bör utnyttjas där
affärsmässiga fördelar kan uppnås.

Om direktupphandlingens värde är över 100 000 kr:

Kommunen tecknar i första hand ramavtal. Alla beställare i
kommunen har en skyldighet att följa gällande
avtal/ramavtal.

• Ska, om möjligt, minst tre leverantörer bjudas in att lämna
offert. Undantag från regeln ska motiveras skriftligen.

• Skriftlig avtal ska tecknas.

Direktupphandling kan ske i enstaka fall då ramavtal saknas.
Kriterier som ska uppfyllas är ”lågt värde” eller ”synnerliga
skäl”. Antagna riktlinjer för direktupphandling ska alltid följas
gällande beloppsgränser, förfrågan och dokumentationsplikt.
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• Direktupphandlingen ska dokumenteras i ”blankett för
dokumentation av direktupphandling”
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Iakttagelser
Inköpsvolym

För perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019 köpte bolaget totalt in varor och
tjänster för 36 507 055 SEK exkl. moms.
För perioden 1 januari till 31 juli 2020 köpte bolaget totalt in varor och tjänster för
29 710 159 SEK exkl. moms.
Upphandlingsprocessen
• Bolaget följer kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer och har inga egna
riktlinjer/rutiner inom bolaget. Uppfattningen i bolaget är att kommunens policy och
riktlinjer till viss del är kända bland bolagens medarbetare.

•

Bolaget följer LOU och vid bränsleupphandling följs LUF.

•

Under 2020 har anställda inom bolaget fått utbildning i upphandling av kommunens
upphandlingschef och fler utbildningstillfällen är planerade. Det har även påbörjats
diskussioner med kommunens upphandlingsenhet kring vad för stöd som bolaget
behöver.
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Iakttagelser
•

Inom bolaget är det VD som har rätt att genomföra inköp/upphandling i enlighet med
VD-instruktionen. I VD-instruktionen fastställd av styrelsen år 2009 har VD befogenhet
att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtaganden ej överstider
10 basbelopp eller i övrigt är av större betydelse. Belopp som överstiger 10 basbelopp
ska enligt uppgift kommuniceras och beslutas av styrelsen.

•

Det finns inga andra dokumenterade riktlinjer/rutiner utöver VD-instruktionen som
reglerar vem som får genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp.

•

I samband med att kommunen ska genomföra upphandlingar som kan beröra bolaget
tar ansvarig upphandlare kontakt med bolaget och frågar om de ska vara med. Bolaget
har ingått ett fåtal gemensamma avtal med kommunen, exempelvis inom telefoni och
el.

•

Bolaget har ingen avtalsdatabas, avtal som tecknas av bolaget förvaras i pärmar på
kontoret.

•

Det genomförs ingen uppföljning avseende avtalstrohet eller några
stickprovskontroller avseende inköp/upphandling.

•

I bolagets internkontrollplan 2020 finns inget kontrollmoment som berör
upphandling/inköp.
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Resultat av stickprovsgranskning
Över direktupphandlingsgränsen
Leverantör

Fakturerat

Annonsering

Förfrågnings
underlag

Protokollöppning

Anbudsutvärdering

Tilldelningsbeslut

Avtal

Hammarstedt VVS AB

3 610 768
(år 2020)

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Beställning
skrivelse
finns och är
undertecknad 201012-23 av VD.

Kommentarer: Installation av fjärrvärmecentraler. Datum för när avtalet upphör framgår inte.
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Resultat av stickprovsgranskning
Under direktupphandlingsgränsen
Leverantör

Fakturerat

Minst 3 leverantörer
har tillfrågats

Avtal

Börjes
tankcenter

201 393 (år
2020)

Nej

Nej

Kommentar: Köp av olja. Ingen upphandling genomfördes med anledning av att bolaget var i behov av att få snabb tillgång till
olja.
Under direktupphandlingsgränsen (LUF)
Leverantör

Fakturerat

Minst 3 leverantörer
har tillfrågats

Avtal

Edbergs
transporter

1 005 639
(år 2019)

Nej

Ja,
Undertecknad av
TF VD 2014-0507

Kommentar: Det finns enligt uppgift ingen annan leverantör. Enligt praxis ska den upphandlande myndigheten (bolaget) visa
att bara en leverantör finns på marknaden, genom t.ex. en tidigare genomförd upphandling eller en marknadsundersökning.
I avtalet framgår att avtalet är ett tillsvidare avtal med 2 års ömsesidig uppsägningstid.
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Bedömning
Den sammanfattande bedömniningen är Lessebo Fjärrvärme AB inte har säkerställt att det finns en följsamhet
till lagen om offentlig upphandling/lagen om upphandling i försörjningssektorerna.
Bedömingen är att det saknas rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocessen. Enligt lagen om
offentlig upphandling/lagen om upphandling i försörjningssektorerna ska bolaget anta riktlinjer för
direktupphandling. Granskningen visar att bolaget tillämpar Lessebo kommuns riktlinjer för direktupphandling
och inte antagit bolagsspecifika riktlinjer. Vår bedömning är att bolaget bör anta riktlinjer för
direktupphandling.
Bedömningen är att det är en brist att det inte finns dokumenterade rutiner/riktlinjer, utöver VD-instruktionen,
som reglerar vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp. Vidare görs bedömingen
att det inte finns en tillräcklig kontroll av upphandlingsprocessen. Bedömningen grundas på att bolaget inte
genomför någon uppföljning av avtalstrohet eller stickprovskontroller av genomförda inköp/upphandlingar.
Genomförd stickprovskontroll visar att det finns brister i följsamheten av lagen om offentlig upphandling/lagen
om upphandling i försörjningssektorerna och kommunens riktlinjer. Granskningens resultat visar att det i
upphandlingarna saknas tillräcklig dokumentation samt konkurrenssättning. För ett stickprov finns avtal som
löper tillsvidare, förutsatt att inte någon avtalspart säger upp avtalet. Detta avtalsupplägg är inte förenligt med
upphandlingslagstiftningen och bör således fasas ut.
Att lagstiftningen och kommunens riktlinjer inte följs ger signaler om att det finns behov av att stärka och
förbättra kontrollmiljön. Det är därför väsentligt att bolaget riskvärderar inköps- och upphandlingsprocessen
inom bolagens internkontrollarbete och att relevanta kontrollmoment identifieras och genomförs.
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Rekommendationer
• Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet
med lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy

• Upprätta riktlinjer för direktupphandling
• Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp
• Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal
• Riskvärdera inköp- och upphandlingsprocessen inom bolagens internkontrollarbete
och säkerställ att relevanta kontrollmoment identifieras
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Svar på revisionsfrågor
►

Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU)?
Nej.
Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det i upphandlingarna saknas tillräcklig
dokumentation samt bevis för konkurrenssättning. Det finns ett avtal som löper tillsvidare,
förutsatt att inte någon avtalspart säger upp avtalet. Detta avtalsupplägg är inte förenligt med
upphandlingslagstiftningen och bör således fasas ut.

►

Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocess?
Nej.
Bolaget saknar dokumenterade riktlinjer/rutiner för direktupphandling.
Bolaget genomför ingen uppföljning av avtalstrohet av befintliga avtal eller
stickprovskontroller av genomförda inköp/upphandlingar.
I bolagets intern kontrollplan finns inga kontrollmoment som berör
inköp/upphandlingsprocessen.
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Källförteckning
Intervjuade funktioner
•
VD
•
Ekonom
•
Driftingenjör
Dokumentförteckning
•
Upphandlingspolicy och riktlinjer, Lessebo kommun
•
Underlag för stickprov
•
VD- instruktion

Sida 14

394

LESSEBO KOMMUN
Lekmannarevisorer

2021-02-18
Till
Styrelsen för Lessebohus AB
Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av upphandling
EY har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna att genomföra en granskning med syfte att granska hur
Lessebohus AB följer Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Den sammanfattande bedömningen är att Lessebohus AB delvis har säkerställt att det finns följsamhet
till lagen om offentlig upphandling.
Utifrån granskningsresultatet ger vi följande rekommendationer till styrelsen för Lessebohus AB:
Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med
lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy
 Anta riktlinjer för direktupphandling för bolaget
 Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal


Lekmannarevisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten till styrelsen för Lessebohus AB och
önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder som planeras att vidtas. Svar önskas
senast 2021-04-29.
För Lekmannarevisorerna
Örjan Davoust
Lekmannarevisor

Per-Anders Johansson
Lekmannarevisorssuppleant
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Granskning av upphandling
Lessebohus AB
Lessebo kommun
Emelie Duong och Jakob Smith
18 februari 2021
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Bakgrund och syfte
Bakgrund

Forts. bakgrund
Kommunens helägda bolag ska följa såväl LOU som Lessebos kommuns
upphandlingspolicy. Policyn ska tillämpas vid alla inköp och
upphandlingar och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad
samt hyra och leasing.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all offentlig
upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte
omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt
undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. Lagen bygger på
fem principer:
► Principen om icke-diskriminering
► Principen om likabehandling
► Principen om transparens
► Proportionalitetsprincipen
► Principen om ömsesidigt erkännande

Kommunrevisionen i Lessebo kommun har i sin risk- och
väsentlighetsanalys och revisionsplan 2020 valt att granska om de
kommunala bolagen följer Lagen om offentlig upphandling (LOU).

De som tillämpar LOU kallas upphandlande myndigheter. Erfarenheter
visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad
med ett antal svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har
att följa lagen. Ett återkommande mönster är att de upphandlande
myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga kunskaper och
stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå i
kommunen, motsvarande stöd finns inte alltid i de av kommunen ägda
bolagen. Även om organisationen är byggd för att bolagen ska avropa
kommunens upphandlingsstöd, sker detta inte alltid. Statskontoret har
i en utredning pekat på just kommunala bolag som
högriskorganisationer kopplade till bl.a. offentlig upphandling.

Syfte och frågeställningar
Granskningen syftar till att granska hur AB Lessebohus följer Lagen
om offentlig upphandling (LOU).
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:
► Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU)?
► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig
upphandlingsprocess?
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Metod och avgränsning
Metod
I granskningen genomfördes dokumentstudier och intervjuer med ansvariga hos
bolagen. För att verifiera hur väl bolaget förhåller sig till
upphandlingsregelverket granskades tre stickprov för perioden 2019-2020.
Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen
är genomförd mellan november 2020- februari 2021.

Dokumentstudier

Intervjuer

Granskningen avser
Lessebohus AB
Stickprov
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar.

Kommunallagen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter. Styrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet (6 kap. 1 §).
Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 §).
Aktiebolagslagen
Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter (8 kap. 4 §)
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Revisionskriterier
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och
upphandlingar inom offentlig verksamhet. De grundläggande
principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid
upphandling, ska behandla leverantörer på bl.a. ett likvärdigt,
icke-diskriminerande och öppet sätt. Sedan 1 januari 2017 är det
obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den
grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.
Europeiska kommissionen beslutade under 2019 om nya
tröskelvärden som gäller från och med 1 januari 2020. Dessa
påverkar direktupphandlingsgränsen som beräknas som en
procentsats
av
tröskelvärdena.
Gränsvärdena
för
direktupphandling gäller oavsett om upphandlingen avser varor,
tjänster eller byggentreprenader. För s.k. välfärdstjänster gäller
dock andra gränser för undantag från annonseringsskyldigheten
(motsvarande direktupphandlingsgräns). Från och med 1 januari
2020 är direktupphandlingsgränsen 615 312 exklusive moms. Vid
direktupphandling ska den upphandlande myndigheten anteckna
skäl för direktupphandling och annat av betydelse, om
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten
ska ha riktlinjer för direktupphandling.

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett
kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för
myndigheten. Anbudet ska utvärderas på någon av följande
grunder:
•

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

•

Kostnad

•

Pris
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Revisionskriterier
Upphandlingspolicy för Lessebo kommun

I riktlinjerna finns anvisningar för hur direktupphandling ska
genomföras och gäller för de helägda kommunala bolagen.
Till riktlinjen finns även en blankett för dokumentation av
direktupphandling.

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 och
senast reviderad 2017-02-20 och gäller även för
kommunens helägda bolag.
Lessebo kommuns upphandlingspolicy med tillhörande
riktlinjer utgör ett komplement till lagstiftning och andra
styrande dokument som reglerar offentlig upphandling.

Huvudregeln är att det endast är tillåtet att direktupphandla
om följande punkter är uppfyllda:

• det saknas avtal/ramavtal för det som ska köpas,

Upphandlingspolicyn gäller vid alla inköp och upphandlingar
och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad samt
hyra och leasing. Policyn är ett instrument i processen för att
nå kommunens vision, värdegrunder, uppsatta mål, policys
och riktlinjer.

• direktupphandlingens värde inte överstiger
beloppsgränsen för direktupphandling

• Det sammanlagda värdet av den direktupphandling som
ska genomföras och de inköp av varor/tjänster av samma
slag som gjorts i kommunen tidigare under året inte
överstiger beloppsgränsen för direktupphandling

Det framgår att inköpssamverkan med andra kommuner,
myndigheter eller samverkansgrupper bör utnyttjas där
affärsmässiga fördelar kan uppnås.

Om direktupphandlingens värde är över 100 000 kr:

Kommunen tecknar i första hand ramavtal. Alla beställare i
kommunen har en skyldighet att följa gällande
avtal/ramavtal.

• Ska, om möjligt, minst tre leverantörer bjudas in att lämna
offert. Undantag från regeln ska motiveras skriftligen.

• Skriftlig avtal ska tecknas.

Direktupphandling kan ske i enstaka fall då ramavtal saknas.
Kriterier som ska uppfyllas är ”lågt värde” eller ”synnerliga
skäl”. Antagna riktlinjer för direktupphandling ska alltid följas
gällande beloppsgränser, förfrågan och dokumentationsplikt.

• Direktupphandlingen ska dokumenteras i ”blankett för
dokumentation av direktupphandling”
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Revisionskriterier
• Beslutsattest, innebär ett slutligt godkännande av
betalningsunderlaget, så att utbetalning kan ske. Med
beslutsattest följer också ett övergripande ansvar för den
ekonomiska transaktionen. Beslutsattestanten intygar
genom sin attest:
o att samtliga kontrollmoment har genomförts
o att utgiften är förenligt med verksamheten
o att kostnaden ryms inom befintliga medel

Attestplan
Ordförande för bolaget har beslutat om en attestplan som
reviderades senast 2019-01-26.

I attestplanen finns en beskrivning av befogenhetsfördelning
avseende beställning av varor och tjänster samt attest av
fakturor.
• Beställningsrätt, innebär befogenhet att beställa varor och
tjänster inom angivet ansvarområde och inom gällande
handlingsramar (budget, allmänna föreskrifter, företagspolicy
etc). Beställningsrätt kan vara obegränsad eller gälla viss
beloppsgräns. Innan beställning görs ankommer på
beställningsberättigad att förvissa sig om att upphandling sker i
enlighet med gällande bestämmelser, LOU.

• Mottagningsattesträtt, innebär befogenhet att inom angivet
ansvarsområde mottagningsattestera faktura som avser vara
eller tjänst som upphandlats av beställningsberättigad eller
baseras på gällande leveransavtal. Mottagningsattesträtt kan
vara obegränsad eller gälla inom viss beloppsgräns.
• Konteringsrätt, innebär en rätt att sätta kontering på fakturan,
att bestämma på vilka kostnadsslag kostnaden ska gå.
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Iakttagelser
Inköpsvolym
För perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019 köpte bolaget totalt in varor och
tjänster för 82 781 810 SEK exkl. moms.
För perioden 1 januari till 31 juli 2020 köpte bolaget totalt in varor och tjänster för 65
830 957 SEK exkl. moms.

•

Bolaget följer kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer, bolaget har därmed egna
riktlinjer/rutiner som avser upphandlingsområdet. Upplevelsen är att det finns god
kännedom om kommunens policy och riktlinjer.

•

Det finns en attestplan inom bolaget som reglerar vilka som har rätt att genomföra
upphandling/inköp och till vilket belopp. Av intervjuer framgår att attestplanen utgör
kontroll och uppföljning av bolagens avtal, genom att samtliga fakturor
mottagningsattesteras. Alla attestanter i kedjan har skyldighet att reagera och
säkerställa att beloppet överensstämmer med avtalet. I samband med attestering sker
enligt uppgift kontroll av beställning, pris, villkor, m.m. Om misstanke föreligger
gällande felaktig fakturering sker enligt uppgift kontroll av VD.

•

Upplevelsen är att det finns en nära dialog och samarbete med kommunens
upphandlingschef och medarbetare som arbetar med upphandling/inköp. Det
förekommer att bolaget genomför gemensamma upphandlingar tillsammans med
kommunen, på initiativ av såväl bolag som kommunen.
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Iakttagelser
•

Det finns ingen avtalsdatabas eller något IT-stöd för bolagets upphandlingar. Avtal som
tecknas förvaras i pärmar i ett låst rum som alla anställda på kontoret har tillgång till.

•

Bolaget kan avropa från ramavtal som finns inom Husbyggnadsvaror HBV förening. Det
framgår att HBV besöker bolaget årligen och informerar om exempelvis nyheter och
nya avtal. Upplevelsen är att det finns ett bra samarbete med representanterna från
HBV.

•

Vid styrelsesammanträdet 2020-09-30 redovisade VD ett förslag till internkontrollplan.
Styrelsen beslutade om internkontrollplan 2021 i samband med sammanträdet 202012-10. I internkontrollplanen finns ett kontrollmoment som berör upphandling och
inköp:
• Granska att gällande inköpsavtal följs och att Lagen om offentlig upphandling (LOU)
följs. Avtalstrohet mot ramavtal.

Kontrollmomentet ska ske genom stickprov av respektive avdelningschef. Inom ramen för
granskningen framkom vidare att internkontrollplan för tidigare år inte har tagits fram,
med undantag för år 2017. I internkontrollplanen för 2017 fanns inget kontrollmoment
som berörde upphandling och inköp.
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Resultat av stickprovsgranskning
Över direktupphandlingsgränsen
Leverantör

Fakturerat

Annonsering

Förfrågnings
underlag

Protokollsöppning

Anbudsutvärdering

Tilldelningsbeslut

Avtal

JSB

1 665 617
(2019)

Ja

Ja

Ja,
undertecknad av två

Ja

Ja

Ja,
ramavtalet är
underteckna
d av
samhällsbyg
gnadschef.
Avtalsförläng
ningen är
underskriven
av VD för
Lessebohus.

Ja,
undertecknad av två

Ensam
anbudsgivare

Ja

Ja

Ja

Kommentarer: Entreprenadavtal
Ottosson
Bygg AB

8 669 892
(2020)

Ja

Kommentarer: Entreprenadavtal
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Resultat av stickprovsgranskning
Under direktupphandlingsgränsen
Leverantör

Fakturerat

Minst 3
leverantörer
har
tillfrågats

Avtal

ActionP

222 500
(2020)

Nej

Nej

Kommentar: Endast offert finns
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Bedömning
Den sammanfattande bedömningen är att Lessebohus delvis har säkerställt att det finns följsamhet till lagen om
offentlig upphandling.
Enligt lagen om offentlig upphandling ska bolaget anta riktlinjer för direktupphandling. Granskningen visar att
bolaget tillämpar Lessebo kommuns riktlinjer för direktupphandling och att bolagssepcifika riktlinjer saknas. Vår
bedömning är att bolaget bör anta riktlinjer för direktupphandling.
Bedömningen är att nuvarande kontroller vid attester och stickprovskontroller vid förekommande anledning inte
är tillräckliga för att säkerställa en tillräcklig uppföljning av avtalstrohet och kontroll av upphandlingsprocessen. Vi
ser positivt på att det i internkontrollplanen för 2021 finns kontrollmoment som berör avtalstrohet.
Genomförd stickprovskontroll i nuvarande granskning visar att det finns brister i följsamheten av lagen om
offentlig upphandling och kommunens riktlinjer avseende direktupphandling. För stickprovskontroller avseende
upphandling över direktupphandlingsgränsen har inga avvikelser noterats.
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Svar på revisionsfrågor
►

Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU)?
Delvis.
Genomförd stickprovskontroll visar att det finns brister i följsamheten av lagen om offentlig
upphandling och kommunens riktlinjer avseende direktupphandling. För stickprovskontroller
avseende upphandling över direktupphandlingsgränsen har inga avvikelser noterats.
.

►

Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocess?
Delvis.
Bolaget följer kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer och har inga egna
riktlinjer/rutiner inom bolaget. Det finns en attestplan inom bolaget som reglerar vilka
som har rätt att genomföra upphandling/inköp och till vilket belopp. I samband med
attestering sker enligt uppgift kontroll av beställning, pris, villkor, m.m. Om misstanke
föreligger gällande felaktig fakturering sker enligt uppgift kontroll av VD..
I internkontrollplan för 2021 finns kontrollmoment som berör avtalstrohet.
Det förekommer att bolaget genomför gemensamma upphandlingar tillsammans med
kommunen, på initiativ av såväl bolag som kommunen.
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Rekommendationer
• Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet
med lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy

• Anta riktlinjer för direktupphandling för bolaget
• Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal
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Källförteckning
Intervjuade funktioner
•
VD
•
Fastighetsförvaltare
Dokumentförteckning
•
Upphandlingspolicy och riktlinjer, Lessebo kommun
•
Attestplan
•
Internkontrollplan 2020/2021
•
Underlag för stickprov
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LESSEBO KOMMUN
Lekmannarevisorer

2021-02-18
Till
Styrelsen för Fastighetsbolaget Kosta
Köpmanshus AB
Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av upphandling
EY har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna att genomföra en granskning med syfte att granska hur
Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB följer Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Den sammanfattande bedömningen är att Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus inte har säkerställt att
det finns en följsamhet till lagen om offentlig upphandling.
Utifrån granskningsresultatet ger vi följande rekommendationer till styrelsen för Fastighetsbolaget
Kosta Köpmanshus AB:






Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med
lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy
Upprätta riktlinjer för direktupphandling
Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp
Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal
Riskvärdera inköp- och upphandlingsprocessen inom bolagens internkontrollarbete och
säkerställ att relevanta kontrollmoment identifieras

Lekmannarevisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten till styrelsen för Fastighetsbolaget
Kosta Köpmanshus AB och önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder som
planeras att vidtas. Svar önskas senast 2021-04-29.
För Lekmannarevisorerna
Örjan Davoust
Lekmannarevisor

Per-Anders Johansson
Lekmannarevisorssuppleant
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Granskning av upphandling
Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB
Lessebo kommun
Emelie Duong och Jakob Smith
18 februari 2021
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Bakgrund och syfte
Bakgrund

Forts. bakgrund
Kommunens helägda bolag ska följa såväl LOU som Lessebos kommuns
upphandlingspolicy. Policyn ska tillämpas vid alla inköp och
upphandlingar och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad
samt hyra och leasing.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all offentlig
upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte
omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt
undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. Lagen bygger på
fem principer:
► Principen om icke-diskriminering
► Principen om likabehandling
► Principen om transparens
► Proportionalitetsprincipen
► Principen om ömsesidigt erkännande

Kommunrevisionen i Lessebo kommun har i sin risk- och
väsentlighetsanalys och revisionsplan 2020 valt att granska om de
kommunala bolagen följer Lagen om offentlig upphandling (LOU).

De som tillämpar LOU kallas upphandlande myndigheter. Erfarenheter
visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad
med ett antal svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har
att följa lagen. Ett återkommande mönster är att de upphandlande
myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga kunskaper och
stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå i
kommunen, motsvarande stöd finns inte alltid i de av kommunen ägda
bolagen. Även om organisationen är byggd för att bolagen ska avropa
kommunens upphandlingsstöd, sker detta inte alltid. Statskontoret har
i en utredning pekat på just kommunala bolag som
högriskorganisationer kopplade till bl.a. offentlig upphandling.

Sida 2

Syfte och frågeställningar
Granskningen syftar till att granska hur Fastighetsbolaget Kosta
Köpmanshus AB följer Lagen om offentlig upphandling (LOU).
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:
► Har bolaget säkerställt att upphandlingarna har genomförts i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU)?
► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig
upphandlingsprocess?

413

Metod och avgränsning
Metod
I granskningen genomfördes dokumentstudier och intervjuer med ansvariga hos
bolagen. För att verifiera hur väl bolaget förhåller sig till
upphandlingsregelverket granskades tre stickprov under perioden 2018-2020.
Bolaget har inte genomfört upphandlingar över direktupphandlingsgränsen
under perioden, därav avser stickproven endast upphandlingar under
direktupphandlingsgränsen.
Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen
är genomförd mellan november 2020- februari 2021.

Dokumentstudier

Stickprov
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Intervjuer

Granskningen avser
Kosta köpmanshus
AB
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar.

Kommunallagen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter. Styrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet (6 kap. 1 §).
Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 §).
Aktiebolagslagen
Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter (8 kap. 4 §)

Sida 4
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Revisionskriterier
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och
upphandlingar inom offentlig verksamhet. De grundläggande
principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid
upphandling, ska behandla leverantörer på bl.a. ett likvärdigt,
icke-diskriminerande och öppet sätt. Sedan 1 januari 2017 är det
obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den
grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.
Europeiska kommissionen beslutade under 2019 om nya
tröskelvärden som gäller från och med 1 januari 2020. Dessa
påverkar direktupphandlingsgränsen som beräknas som en
procentsats
av
tröskelvärdena.
Gränsvärdena
för
direktupphandling gäller oavsett om upphandlingen avser varor,
tjänster eller byggentreprenader. För s.k. välfärdstjänster gäller
dock andra gränser för undantag från annonseringsskyldigheten
(motsvarande direktupphandlingsgräns). Från och med 1 januari
2020 är direktupphandlingsgränsen 615 312 exklusive moms. Vid
direktupphandling ska den upphandlande myndigheten anteckna
skäl för direktupphandling och annat av betydelse, om
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten
ska ha riktlinjer för direktupphandling.

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett
kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för
myndigheten. Anbudet ska utvärderas på någon av följande
grunder:
•

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

•

Kostnad

•

Pris
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Revisionskriterier
Upphandlingspolicy för Lessebo kommun

I riktlinjerna finns anvisningar för hur direktupphandling ska
genomföras och gäller för de helägda kommunala bolagen.
Till riktlinjen finns även en blankett för dokumentation av
direktupphandling.

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 och
senast reviderad 2017-02-20 och gäller även för
kommunens helägda bolag.
Lessebo kommuns upphandlingspolicy med tillhörande
riktlinjer utgör ett komplement till lagstiftning och andra
styrande dokument som reglerar offentlig upphandling.

Huvudregeln är att det endast är tillåtet att direktupphandla
om följande punkter är uppfyllda:

• det saknas avtal/ramavtal för det som ska köpas,

Upphandlingspolicyn gäller vid alla inköp och upphandlingar
och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad samt
hyra och leasing. Policyn är ett instrument i processen för att
nå kommunens vision, värdegrunder, uppsatta mål, policys
och riktlinjer.

• direktupphandlingens värde inte överstiger
beloppsgränsen för direktupphandling

• Det sammanlagda värdet av den direktupphandling som
ska genomföras och de inköp av varor/tjänster av samma
slag som gjorts i kommunen tidigare under året inte
överstiger beloppsgränsen för direktupphandling

Det framgår att inköpssamverkan med andra kommuner,
myndigheter eller samverkansgrupper bör utnyttjas där
affärsmässiga fördelar kan uppnås.

Om direktupphandlingens värde är över 100 000 kr:

Kommunen tecknar i första hand ramavtal. Alla beställare i
kommunen har en skyldighet att följa gällande
avtal/ramavtal.

• Ska, om möjligt, minst tre leverantörer bjudas in att lämna
offert. Undantag från regeln ska motiveras skriftligen.

• Skriftlig avtal ska tecknas.

Direktupphandling kan ske i enstaka fall då ramavtal saknas.
Kriterier som ska uppfyllas är ”lågt värde” eller ”synnerliga
skäl”. Antagna riktlinjer för direktupphandling ska alltid följas
gällande beloppsgränser, förfrågan och dokumentationsplikt.

• Direktupphandlingen ska dokumenteras i ”blankett för
dokumentation av direktupphandling”
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Iakttagelser
Bolaget ägs 51 % av Lessebo kommun. Kommunen gick in som majoritetsägare från och
med 2005.
Redovising av ekonomin har genomförts av en extern part, sedan april 2020 har ekonomin
hanteras av ekonmiansvarige i New Wave Group.
Inköpsvolym
För perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018 köpte bolaget totalt in varor och
tjänster för 1 495 098 SEK exkl. moms.
För perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019 köpte bolaget totalt in varor och
tjänster för 2 668 895 SEK exkl. moms.
För perioden 1januari till 18 november 2020 köpte bolaget totalt in varor och tjänster
för 316 759 SEK exkl. moms.
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Iakttagelser
•

Bolaget följer kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer och har inga egna
riktlinjer/rutiner inom bolaget. Det finns inga dokumenterade rutiner för vem som får
genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp. I intervju framgår det att
upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska beslutas av styrelsen och
upphandingar under direktupphandlinggränsen genomförs av fastighetsskötaren inom
bolaget.

•

Det framgår att majoriteten av inköp/upphandlingar ligger under
direktupphandlingsgränsen inom bolaget och att det i fåtal fall genomförs upphandling
som överstiger direktupphandlingsgränsen. Vid större upphandlingar av varor/tjänster
tar bolaget hjälp av kommunens upphandlingsenhet.

•

Det finns ingen avtalsdatabas eller något IT-stöd för bolagets upphandlingar. Det
pågår ett arbete att se över hur avtalen ska förvaras. I dagsläget finns avtalen
inscannade i bolagets server.

•

Bolaget genomför ingen systematisk uppföljning om inköp/avrop sker utifrån befintligt
ramavtal eller stickprovskontroller av genomförda inköp/upphandlingar. Enligt uppgift
ska ekonmiansvarig se över detta genom exempelvis stickprovskontroller.

•

Det finns ingen skritflig dokumentation avseende inköp/upphandling i bolagets
internkontrollarbete.
Sida 8
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Resultat av stickprovsgranskning
Under direktupphandlingsgränsen
Leverantör

Fakturerat

Minst 3
leverantörer
har
tillfrågats

Avtal

Stanely
Security

121 449 (år
2019)

Nej

Nej, se
kommentar

Kommentar: Stanley Security levererar larmutrustning till fastigheterna så detta är serviceavtalet för den utrustningen. Det
finns tre serviceavtal tecknade med Stanley.
Avtal:
• Grundservice för inbrottslarm: 2389 kr per månad, tre års avtal och förlängning med ett år i sänder, undertecknad av VD
2012-12-27.
• Brandalarm: 1216 kr per månad, tre års avtal och förlängning med ett år i sänder, undertecknad av VD 2012-11-27.
• Utrymningslarm: 1956 kr per månad, tre års avtal och förlängning med ett år i sänder, undertecknad av VD 2012-11-27.

Sida 9

ALT Hiss AB

406 748 (år
2018)

Nej

Nej

AlfaSec AB

210 676 (år
2018)

Nej

Nej
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Bedömning
Den sammanfattande bedömniningen är Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus inte har säkerställt att det finns
en följsamhet till lagen om offentlig upphandling.
Bedömingen är att det saknas rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocessen. Enligt lagen om
offentlig upphandling ska bolaget anta riktlinjer för direktupphandling. Granskningen visar att bolaget tillämpar
Lessebo kommuns riktlinjer för direktupphandling och att bolagsspecifika riktlinjer saknas. Vår bedömning är
att bolaget bör anta riktlinjer för direktupphandling.
Bedömningen är att det är en brist att det inte finns dokumenterade rutiner/riktlinjer som reglerar vem som har
rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp. Vidare görs bedömingen att det inte finns en
tillräcklig kontroll av upphandlingsprocessen. Bedömningen grundas på att bolaget inte genomför någon
uppföljning av avtalstrohet eller stickprovskontroller av genomförda inköp/upphandlingar.
Genomförd stickprovskontroll visar att det finns brister i följsamheten av lagen om offentlig upphandling och
kommunens riktlinjer. I direktupphandlingarna saknas tillräcklig dokumentation. Exempelvis saknas
dokumenterade avtal och motivering till varför inte tre leverantörer har tillfrågats.
Att lagstiftningen och kommunens riktlinjer inte följs ger signaler om att det finns behov av att stärka och
förbättra kontrollmiljön. Det är därför väsentligt att bolaget riskvärderar inköps- och upphandlingsprocessen
inom bolagens internkontrollarbete och att relevanta kontrollmoment identifieras och genomförs.
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Svar på revisionsfrågor
►

Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU)?
Nej.
Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det i direktupphandlingar saknas tillräcklig
dokumentation. Exempelvis saknas dokumenterade avtal och motivering till varför inte tre
leverantörer har tillfrågats.

►

Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocess?
Nej.
Bolaget saknar dokumenterade riktlinjer/rutiner för direktupphandling.
Bolaget saknar dokumenterade riktlinjer/rutiner avseende vem som får genomföra
inköp/upphandling och till vilket belopp.
Bolaget genomför ingen uppföljning av avtalstrohet av befintliga avtal eller
stickprovskontroller av genomförda inköp/upphandlingar.
I bolagets intern kontrollplan finns inga kontrollmoment som berör
inköp/upphandlingsprocessen.
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Rekommendationer
• Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet
med lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy

• Upprätta riktlinjer för direktupphandling
• Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp
• Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal
• Riskvärdera inköp- och upphandlingsprocessen inom bolagens internkontrollarbete
och säkerställ att relevanta kontrollmoment identifieras
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Källförteckning
Intervjuade funktioner
•
Ekonomiansvarig
Dokumentförteckning
•
Upphandlingspolicy och riktlinjer, Lessebo kommun
•
Underlag för stickprov
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