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Delårsrapport 2022–08
Kommunstyrelsen
Större händelser
Inledningen av detta år började vi se en positiv förändring gällande Corona. Vi började
successivt att återgå till normalläge. Mycket fokus har varit på att säkerställa hur personalen
mår efter nästan två år av krishantering gällande Corona. Normalläget varade inte många
dagar innan kriget i Ukraina bröt ut. Vi fick snabbt ställa om för en beredskap för ett högre
mottagande av ukrainska invånare än det mottagande vi hade under flyktingkrisen 2014. Vi
gick snabbt upp i stabsläge för att klara situationen. Vår målsättning var att ha en beredskap
för ca. 400 flyktingar varav 200 barn och ungdomar. Vi fick snabbt till en organisation där vi
kunde erbjuda lägenheter till Migrationsverket, beredskap gällande förskola och grundskola,
koordinera frivillighetsorganisationer och mycket mer. Med en fantastisk personal har
kommunen under mycket kort tid en hög beredskap för ett bra mottagande. Vi har idag god
beredskap och en vi-känsla i detta arbete.
Efter sommaren har ett mycket besvärligt läge inträffat för flera företag som är energiintensiva.
Något företag har temporärt behövt stänga ner sin produktion. Det är av högsta vikt att
kommunen tillsammans med Region Kronoberg och Länsstyrelsen stödjer våra företagare i
denna situation. Om företag får lägga ner sin verksamhet kommer det att få konsekvenser i
flera led. Arbetslösheten kan öka i kombination med ökade livsmedels-, drivmedels- och
elkostnader för hushållen. Detta kommer i slutänden även påverka kommunen. Även
kommunen ser ökade kostnader långt utöver den indexering vi har räknat med.
Arbetet fortskrider med att tillsammans med samhällsbyggnad ta fram nya planer för
byggnation av bostäder och för industrier. Vi ser ett stort intresse för att bygga bostäder
utanför våra tätorter. Ett arbete med att förmedla ödehus på landsbygden har fallit väl ut där
ett 100-tals personer har visat intresse.
Vi har kunnat starta upp en hel del fysiska träffar med näringslivet där vi ser ett behov av att
kunna träffas och skapa nätverk. En utveckling av besöksnäringen pågår i form av Destination
Glasriket där många företagare är involverade i arbetet.
Kulturhuset i Lessebo är klart där fritidsverksamheten är i gång med aktiviteter på
fritidsgården. Glädjande är att vi ser ett högt deltagande där det är ganska jämnt fördelat
mellan pojkar och flickor.
Projektorganisation med verksamhetsområdena arbetsmarknadsavdelningen, VUX-enheten
och VUX-utbildningen är igång sedan 1 juni. Syftet är att skapa tydliga målsättningar,
strukturer och rutiner så att vi optimera vårt arbete. Syftet är att öka sysselsättningsgraden för
våra invånare. Vi ser idag att arbetslösheten succesivt går ner och ligger idag på 11,5%.
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Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

2022-08
403
1 319
325
462
-196
660

2022-08
473
1 413
325
528
-105
727

2022-08
69
94
0
66
91
67

2022
711
2 128
488
860
412
963

Budget
2022
711
2 128
488
793
412
1 090

Avvikelse
2022
0
0
0
-67
0
127

Summa

2 974

3 360

387

5 562

5 622

60

Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

2022-08
1 395
13 648
1 275
3 140
9 641
1 107
4 238
7 517
-6
-13

2022-08
1 431
17 036
1 532
3 192
9 920
1 130
4 683
7 515
103
337

2022-08
36
3 388
257
52
279
23
445
-2
109
351

2022
2 165
22 328
2 017
4 795
14 578
1 695
6 763
11 272
-56
240

Budget
2022
2 165
25 560
2 302
4 795
14 341
1 695
6 692
11 272
0
506

Avvikelse
2022
0
3 232
285
0
-237
0
-71
0
56
266

Summa

41 940

46 878

4 938

65 797

69 328

3 531

Totalt KS

44 914

50 239

5 325

71 359

74 950

3 591

tkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Partistöd
Revision
Valnämnd
Överförmyndare

tkr
Styr- & ledning
Kommunledningskontoret
Näringsliv
Bibliotek
Kultur, Fritid & Turism
Färdtjänst
Arbetsmarknadsenheten
Räddningstjänst
Måltidsverksamhet
Mark, beredskap mm

Kommentar till driftredovisning
Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten efter augusti. Bedömningen är att
helårsutfallet kommer att ge ett överskott på cirka 3 591 tkr.
Störst positiv avvikelse finns inom kommunledningskontoret vilket gäller både för utfallet
efter augusti samt den prognostiserade avvikelsen för helåret. Den största avvikelsen ligger
på IT-avdelningen. Där budget för ytterligare en tjänst finns samt en felbedömning avseende
kapitalkostnaderna i samband med förändrad redovisning. Även övriga verksamheter inom
kommunledningskontoret beräknas kunna ge ett visst överskott.
Överskottet på näringsliv beror på lägre personalkostnader pga. nedsättning i tjänst samt ej
fullt utnyttjande av budgetmedel för aktiviteter.
Mark, beredskap mm överskott beror på intäkter avseende försäljning av tomter som är
bokförda men inte budgeterade. Överskottet på överförmyndarverksamheten beror på lägre
kostnader än budgeterat pga. färre antal ärenden. Måltidsverksamhetens överskott beror på
lägre kapitalkostnader än beräknat.
Några verksamheter beräknas visa ett mindre underskott. Det är revision där arvoden samt
konsultrevisionen beräknas kosta mer än beräknat. Arbetsmarknadsenheten som from 2022
har ansvar för poolbilarna och som utsattes för skadegörelse under året, vilket gett högre
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kostnader för reparationer än budgeterat. Kultur, fritid & turism, där campingen i Lessebo
men främst Hovmantorp avviker från budget. Detta beror på lägre arrendeintäkter än
budgeterat i samband med nya avtal. Campingen i Hovmantorp var även utan arrendator
under de första fem månaderna vilket gör att kommunen har betalat de löpande utgifterna
såsom el, vatten, fjärrvärme, mm, som arrendatorn i normalfallet står för.

Investeringsredovisning (tkr)
Verksamhet
tkr
Kommunledningskontoret
Bibliotek
Kultur & Fritid
Måltidsverksamhet
Mark, beredskap mm
Totalt

Utfall

Prognos

2022-08
2 407
48
0
419
0

2022
3 875
50
815
419
2 000

Budget
2022
3 875
50
815
400
2 000

Avvikelse
2022
0
0
0
-19
0

2 875

7 159

7 140

-19

Kommentar till investeringsredovisning
Utfallet för investeringarna efter augusti är 2 875 tkr av de totalt 7 140 tkr som är
budgeterade för helår 2022.
Inom kommunledningen finns 3 625 tkr avsatta för utbyte av datautrustning samt
serverbyte. Budgetmedlen beräknas användas upp under året. Det finns dock en osäkerhet i
tillgången av komponenter, vilket kan göra att eventuella kvarvarande medel behöver flyttas
över till nästa år. Införande av en ny budget och prognosmodul i ekonomisystemet har utförts
till en investeringskostnad om 250 tkr.
Biblioteket har investerat i ny inredning samt skyltar. Budgeterade medel inom kultur &
fritid beräknas förbrukas innan årets slut. Av dessa är 615 tkr avsatta till Strandpromenaden i
Hovmantorp, där någon typ av lekutrustning/utegym kommer placeras.
Måltidsverksamheten har investerat i nya serveringsbarer på Hackebackeskolan samt
Kvarndammskolan, dessa blev något dyrare än budgeterat vilket beror på prishöjningar med
anledning av konjunkturen.
De 2 000 tkr som finns inom mark ska användas till att färdigställa de nya tomter och vägar
som växer fram i kommunen.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive
strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Strategi: Samarbeta med Arbetsförmedlingen.
Aktivitet: Öka samverkan så att arbetsförmedlingen
snabbare beslutar kring nystartsjobb och introduktionsjobb.
Omarbetning av LÖK (lokal överenskommelse) där
arbetsförmedlingen är en part.
Koordinera mellan företag och arbetsförmedlingen så att
yrkesutbildning kan starta där det förekommer bristyrken.
Strategi: Projektorganisation med
arbetsmarknadsavdelningen, Vuxen-enheten och VUXutbildningen.
Aktivitet: Projektorganisation där tydliga mål, strukturer
och rutiner är väl kända i organisationen startade sitt arbete
den 1 juni.

Ja

Ja

Ja

Strategi: Samverka med privata aktörer.

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Strategi: Ökad samverkan inom kommunal verksamhet.
Aktivitet: Kommunövergripande handlingsplan framtagen
som ska öka tryggheten och minska risken för kriminell
rekrytering. Handlingsplanen är framtagen av kommunens
olika verksamheter tillsammans med polisen.
Avtal med Växjö kommun gällande samverkan gällande
fältverksamhet.
Strategi: Ökad samverkan med polisen
Aktivitet: Polisen är delaktig i den handlingsplan som tas
fram.
Strategi: Bygga relationer med ungdomar i Lessebo
kommun.
Aktivitet: Organiserad fältverksamhet igång under hösten.
Fältverksamheten ska bidra till ökad samverkan mellan
skolan, socialtjänsten och fritidsgårdsverksamheten.
Kommentar:
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Ja

Ja

Ja

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Strategi: Öka antalet attraktiva byggbara tomter.
Aktivitet: Initiera fler detaljplaner.
Strategi: Öka möjligheten till god kommunikation

Ja
Ja

Aktivitet: Arbeta för ett tågstopp i Skruv
Ja

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

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Strategi:
Aktivitet:

Nej

Kommentar: Det kommunstyrelsen kan bidra med att öka tryggheten för ungdomar
möjliggöra att trångboddheten minskar.
Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Strategi: Alla ungdomar ska ha möjlighet till en
Ja
meningsfull fritid med aktiviteter.
Aktivitet: Fortsatt utveckla fritidsgårdsverksamheten i
samtliga orter. Arbeta med handlingsplanen gällande öka
trygghet. Fältverksamhet ska bidra till relationsskapande
åtgärder tillsammans med skolan, socialtjänsten och
fritidsgårdspersonalen.
Strategi: Skapa goda relationer mellan ungdomar och
Ja
kommunen.
Aktivitet: Organiserad fältverksamhet.
Medborgardialog med unga i syfte att skapa goda relationer
mellan ungdomar, politiker och tjänstepersoner.
Strategi: Ungdomar ska känna till att kommunen arbetar
Ja
för en ökad trygghet och minskad brottslighet.
Aktivitet: Följa framtagen handlingsplan. Verka för ökad
samverkan inom kommunens verksamheter tillsammans
med polisen.
Kommentar: Efter ökad polisiär närvaro och en ökad samverkan med kommunen ser vi
att brottsstatistiken går ner. Förslag till medborgadialog för ungdomar finns framtagen
och ska beslutas av kommunstyrelsen under hösten.
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Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Strategi: Ungdomarna ska veta att det finns bra
Ja
fritidsgårdsverksamhet.
Aktivitet: Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samtliga
orter. Skapa trygga miljöer för ungdomarna.
Alla som önskar ska få feriearbete i kommunen.
Kommentar:
Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Strategi: Öka kunskapen inom kommunal verksamhet
gällande e-tjänsternas betydelse.
Aktivitet: Inköp av plattform för e-tjänster. Följa upp
handlingsplanen som är framtagen gällande digitalisering.

Ja

Kommentar: Vi ska informera och marknadsföra de e-tjänster som är framtagna.
Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Strategi: Öka tillgänglighet och servicegraden i
Ja
kommunen.
Aktivitet: Utveckla kontaktcenter. Kontinuerligt skicka
nyhetsbrev till våra företagare.
Strategi: Ta fram kommunens varumärkesplattform
Ja
Aktivitet: Förslag till strategi för Varumärkesarbetet är
framtaget och ska beslutas i kommunstyrelsen under
hösten.
Kommentar:
Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Strategi: Ökad samverkan inom organisationen
Aktivitet: Arbeta med samverkansavtalet för ökad
delaktighet. Tillitsbaserat ledarskap ska genomsyra hela
organisationen, plan finns för implementeringen i hela
organisationen. Tillsammans med medarbetare föra dialog
kring HME om vad vi kan förbättra.
Strategi: Minska sjukfrånvaron
Aktivitet: Sjukfrånvaron följs kontinuerligt upp på
respektive verksamhet. Där insatser behövs genomför det.
Särskild fokus på medarbetare som har haft en intensiv
period gällande Corona.

Ja

Ja

Strategi: Utveckla medarbetarskapet
Aktivitet: Arbeta med medarbetarpolicyn på alla APT:er.
Även tillitsbaserat ledarskap ingår för medarbetarskapet.
Kommentar:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-27
§ 184

Dnr 2022/311-1.4.1

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Förenklad förvaltningsberättelse
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsanalys
Den viktigaste förändringen som Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) cirkulär från den
25 augusti visar jämfört med den prognos de gjorde i april är att SKR nu räknar med en starkare
skatteunderlagstillväxt framöver även om de bedömer att en sämre konjunktur får effekt 2023.
Dock blir den reala urholkningen av kommunsektorns inkomster stor, som följd av den höga
inflationen.
KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 procent och mätte
8 procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill
kvarstår höga energipriser för el och drivmedel, det som i fjol var drivkraften bakom
inflationsuppgången. Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i juli, börjat tryckas
upp av högre boräntor. SKR skriver vidare att mycket talar för att livsmedelspriserna i höst
fortsätter stiga mer än normalt. Likaså att det finns en överhängande risk för att de redan höga
elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i vår omvärld, liksom en svag svensk
krona, talar för att hög importinflation består en tid.
Givet att resursutnyttjandet viker under prognosåren 2022 och 2023 uppstår negativa BNPoch timgap och vi får en lågkonjunktur.
Nyckeltal för den svenska ekonomin

Trots en prognos om en bromsande tillväxt beräknas lönesumman för 2022 öka starkt. Det är
huvudförklaringen till att den prognos som SKR nu gjort på årets skatteunderlag innebär en
ökning av skatteunderlaget med 0,6 procentenheter jämfört med föregående prognos från
april. En faktor som gör att skatteunderlaget ökar i nivå både 2022 och framåt är de höjda
garantipensionerna. Detta sker dels genom att pensionsnivån höjs från augusti 2022 och
därmed ökar antalet personer med garantipension, dels genom hög inflation.
I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent 2022–2025 att jämföra med de senaste
tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling med 0,8 procentenhet, nästan
en halvering. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft
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drastiskt. Skatteunderlagets utveckling kommande år kan således inte förväntas räcka till att
finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den
senaste tioårsperioden. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de
priser och löner som påverkar kommunernas kostnader nu stiger snabbare. Det är delvis en
följd av den allmänna prisuppgången SKR ser under 2022–2025 och delvis en följd av det nya
pensionsavtalet med högre premier.
Ränteläget
Som en följd av att inflationen stigit snabbt så meddelade Riksbanken den 30 juni att de höjer
styrräntan, reporäntan, med 0,5 procentenheter till 0,75 procent. Det var andra gången som
Riksbanken höjde styrräntan i år i syfte att minska inflationen. Riksbankens prognos från
slutet av juni är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av
nästa år.

Risk och kontroll
Avsättning
Ansvarsfördelningen för saneringen intill byggnaden Bergdala Glasbruk är nu avgjord. Medel
finns avsatta utifrån gjord bästa bedömning. Lisskullan har inkommit med skadeståndsanspråk på kommunen och det ärendet kommer ha sin gång.
Uppföljning skuldhantering
Riktlinjer för den finansiella verksamheten i kommunen och kommunkoncernen finns i
finanspolicyn. Finanspolicyn reglerar bland annat hur ränte- och kapitalbindningar ska göras
för att minimera risken och nå en jämn förfallostruktur för upptagna lån. I policyn står exv. att
lån inte bör bindas längre än 10 år, att den genomsnittliga kapitalbindningen bör ligga i
intervallet 4–7 år och att högst 30 procent av den externa låneskulden får avtalas med rörlig
ränta.
Skuldportföljen håller sig inom policyns ramar. Den sista augusti är kommunkoncernens
kapitalbindning 4,1 år och kommunens 4,5 år. Den genomsnittliga kapitalbindningen ligger
alltså i den nedre delen av finanspolicyns bör-intervall på 4–7 år, men är ändå högre än snittet
på kapitalbindningen hos Kommuninvest alla kunder som för närvarande är 2,8 år. Andel lån
med rörlig ränta för koncernen är 26,0 procent. Snitträntan de senaste 12 månaderna är
1,06 procent för koncernen och 1,10 procent för kommunen.
I grafen nedan visas hur kommunkoncernens lånevolym hos Kommuninvest fördelar sig mer
i detalj avseende räntebindning och kapitalbindning.
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Kapitalförvaltning
Enligt finanspolicyn ska redovisning av utfallet av kapitalförvaltningen ske i samband med
upprättande av delårsrapporten. Kommunens kapitalförvaltning sköts av E. Öhman J:or
Fonder och tillåtna tillgångsslag samt limiter för dessa regleras i finanspolicyn. Portföljen
håller sig inom alla policyns ramar. Kommunens totala portfölj har minskat med 14,0 %
under årets första åtta månader och uppgår per 31 augusti till 134,3 mkr.

Det index som den totala portföljen löpande utvärderas mot är i enlighet med vad som står i
finanspolicyn en avkastning för portföljen i form av förändringen i KPI + 3 procentenheter på
helår. Vilka index delportföljerna redovisas mot finns också angivet i policyn.
5
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Händelser av väsentlig betydelse
Socialförvaltningen uppvisar ett underskott jämfört med budget efter åtta månader och även i
årsprognosen. Fullmäktige beslutade i april att ställa sig bakom socialnämndens framställan
om nedläggning av särskilda boendeplatser på Berghälla med anledning av ett det fanns ca 20
tomma boendeplatser i kommunen i kombination med att nämnden har stora underskott i
budget som behöver åtgärdas.
Lessebohus har tagit fram en fastighetsstrategi. Mot bakgrund av bolagets ekonomiska
ställning och det betydande och eftersatta underhålls- och investeringsbehovet bedöms en
försäljning av delar av fastighetsbeståndet vara nödvändig och den mest effektiva åtgärden för
att uppfylla fastighetsstrategin. Styrelsen i Lessebohus beslutade i mars att hemställa till
kommunfullmäktige att godkänna att Lessebohus får sälja upp till 60 procent av bolagets
lägenheter under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner de slutliga försäljningarna. I
april beslutade kommunfullmäktige att godkänna Lessebohus hemställan och i dagsläget har
processen påbörjats, mäklare är upphandlad och Lessebohus styrelse har beslutat vilka
lägenheter som ingår i försäljningserbjudandet.
Rysslands invasion av Ukraina i februari har medfört att Lessebo under våren som mest hade
137 flyktingar från Ukraina boende i kommunen. Personerna var fördelade till kommunen av
Migrationsverket. Från den 1 juli har det kommit en ny lagstiftning med syfte att uppnå en
jämnare fördelning av skyddsbehövande mellan landets kommuner och Lessebo ska enligt den
nya lagstiftningen ta emot 11 personer. Att en så stor mängd skyddsbehövande placerades i
Lessebo i våras gjorde att kommunen till exempel förstärkte bemanningen inom skolan för att
kunna ta hand om alla nya elever på ett bra sätt och det är kostnader som till viss del består
ännu även om kommunens mottagarantal sedermera ändrades. Nedlagda extrakostnader bara
inom barn- och utbildningsnämnden hänförliga till Ukraina är 405 tkr. Kommunen har fått ett
generellt statsbidrag på 166 tkr rörande tillfälligt stöd med avseende av kriget i Ukraina.
Den höga inflationen ökar kommunens kostnader bland annat för el, drivmedel och livsmedel.
Det är till stor nytta att kommunkoncernens elpris för i år är säkrat på låga nivåer till >95%,
för den osäkrade delen räknas den negativa budgetavvikelsen för kommunen bli ca 600 tkr.

6

Förenklad förvaltningsberättelse
18

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Verksamhetsmål
Boende och livskvalitet
Minskad arbetslöshet
Den totala arbetslösheten
ska minska till 13,0 %
Mäts genom Arbetsförmedlingens
månadsstatistik.
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021)
¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning
¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6
¤ Regionala utvecklingsstrategin
Uppföljning: Statistiken för augusti
visar på en arbetslöshet på 11,0
procent.

Arbetslösheten är för hög i Lessebo kommun. En lägre arbetslöshet får
positiva effekter för individen och dess familj i form av egen försörjning
och ökad självkänsla. Fler i arbetskraften med egna inkomster bidrar
också positivt till skatteintäkter för Lessebo kommun och minskar
utgifter för ekonomiskt bistånd. Målet är satt utifrån att det finns
förutsättningar att genomföra arbetsmarknadsinsatser från
kommunens sida och att konjunkturläget håller i sig.

Prognos: Målet förväntas att uppnås såvida inte det totala läget på
arbetsmarknaden väsentligt försämras ytterligare under årets sista
månader. Flera planerade aktiviteter är igång däribland det ökade
samarbetet mellan vuxenutbildning på Lessebo utbildningscenter, Individoch familjeomsorgen (vuxenenheten) samt Arbetsmarknad och integration.

Ökad upplevd trygghet
Den upplevda tryggheten i Lessebo kommun är för låg. Det finns en oro
Den upplevda tryggheten
för att bli utsatt för inbrott och det finns platser som upplevs som
bland invånarna ska öka till
otrygga.
Antalet anmälda brott är samtidigt få. En tryggare befolkning är
index 1,98
Polisens trygghetsmätning
Utgångsläge: 2,16 (2020)

i sig positivt och bidrar också till en attraktivitet för Lessebo kommun
som geografisk yta. Målet är satt utifrån att det gemensamma arbete
som polis och kommunen genomför fortsätter.

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1
Uppföljning: Trygghetsmätningen
genomförs på hösten.

Prognos: Oklart om målet kan uppfyllas. Resultatet i 2021 års mätning tyder
på att det kan vara svårt att uppfylla målet. Det som kan tala för ett bättre
resultat är att både polisen och Lessebo kommun under året satsar både på
lagförande och brottsförebyggande åtgärder.

Fler invånare
Antalet invånare i
kommunen ska öka till
8 800 personer
Mäts genom invånarantal (SCB).
Utgångsläge: 8 655 (2020)

I Lessebo kommun utvecklingsstrategi slås fast att fler invånare behövs
för att säkra en god välfärd och kommunal service för Lessebo
kommuns
invånare och företag. Målet är satt utifrån att planerade nya bostäder
och marknadsföringsinsatser genomförs.

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning
¤ Regionala utvecklingsstrategin
Uppföljning: Invånarantalet den
2 september var 8 516 invånare.
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Prognos: Målet förväntas ej att uppnås. Flertalet aktiviteter är igång enligt
plan.
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Barn och ungas uppväxtvillkor
Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Andelen elever som går ut
grundskolan och har
behörighet till gymnasiet
ska öka till 70 %
Mäts genom Skolverkets statistik.
Utgångsläge: 63,9 % (läsåret 2019/20)

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet och genomförd gymnasieskola
är i en nyckel in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar av
gymnasiebehörighet ökar chanserna för Lessebo kommuns unga. Målet
är satt utifrån att utvecklingsarbetet i Lessebo kommuns skolor
fortsätter samt att unga får chansen till en trygg uppväxtmiljö där man
kan fokusera på skolarbetet.

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5
Uppföljning: Mätetalet mäts under
hösten efter läsårets slut.

Prognos: Resultatet varierar över åren och en prognos är svår att ställa. I
princip samtliga planerade aktiviteter är igång däribland implementering av
Barnens bästa gäller.

Tryggheten ska öka bland unga
Andelen barn och unga som
upplever en trygg miljö ska
öka till 92 %
Mäts genom skolans mätningar.
Utgångsläge: 86 % (2020)
¤ Länsgemensam folkhälsopolicy
Uppföljning: Mätning genomförs på
hösten.

Trygghet och en god hälsa ger möjligheter för en bra uppväxt.
Tryggheten
skapas både i hemmet, i skolan och på fritiden. Det krävs därför ett
arbete med såväl situationen i hemmet utifrån sociala och ekonomiska
aspekter samt fritidsaktiviteter och arbetet i skolan. Målet är satt utifrån
att skolans arbete mot kränkningar samt arbete för aktiv fritid kan
fortsätta.
Prognos: Resultatet varierar över åren och en prognos är svår att ställa.
Något som kan påverka resultatet är det förebyggande arbete kring brott
som påbörjats tillsammans med polisen.

Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Andelen elever som väljer
Lessebo kommuns
grundskolor ska öka till 95
%
Mäts genom egen mätning.
Utgångsläge: 92,67 (2020)
¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning
Uppföljning: Statistiken för läsåret
2022/23 visar att vid det var 91,67 vid
höstterminens start.
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Oavsett vilka skolor Lessebo kommuns elever väljer ska de ha en hög
och
bra kvalitet. Ju fler som väljer kommunens egna skolor desto större
andel
av budgeten går att satsa på dessa skolor. Målet är satt utifrån att en
idag redan hög andel väljer kommunens skolor och förutsätter
samtidigt att utbudet av skolor i grannkommunerna inte förändras.
Prognos: Målets är mätt och prognosen är att det inte kommer uppnås till
årsbokslutet. Åtgärder har genomförts i syfte att förbättra resultatet.
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Demokrati och service
Fler digitala tjänster
Antalet E-tjänster ska öka i
Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning
Utgångsläge: 0
¤ Regionala utvecklingsstrategin

Uppföljning: En räkning gjord den 13
september visar på 80 e-tjänster
riktade mot invånare och företag där
den som skickar in kan sköta hela
processen digitalt.

Tillgången till snabbt internet är stor i Lessebo kommun med 98
procents
täckningsgrad till hushållen. Nästa steg är att erbjuda fler digitala
tjänster som ska underlätta för invånare och företag med sina ärenden
hos Lessebo kommun. Målet om antalet E-tjänster får representera
denna utveckling av digitala tjänster och varje verksamhet. Målet är satt
utifrån att varje verksamhet arbetar vidare med kommunens
digitaliseringsstrategi där fler digitala tjänster tas fram.
Prognos: Målet redan uppfyllt och förväntas också vara det vid årets slut.
Alla verksamheter arbetar med målet. E-tjänster finns nu inom alla
förvaltningar.

Bättre service till invånare och företag
Nivån på upplevd service
bland invånare och företag
ska uppgå till 70 procent
Mäts genom SCB
Medborgarundersökning, frågan om
upplevd service
Utgångsläge: Saknas

Service till invånare och företag behöver hela tiden utvecklas. En snabb
och korrekt handläggning av ärenden och ett positivt bemötande har ett
egenvärde som gör Lessebo kommun till en mer attraktiv plats att bo på
samt driva företag i. Målet är satt utifrån ett önskat läge men det finns
en kring utgångsläget då mätetalet är nytt.

¤ Regionala utvecklingsstrategin
Uppföljning: Undersökningen från
Prognos: Målet är möjligt att uppnås. Det finns flera aktiviteter planerade
2021 visar att 73 procent upplevde en och en del av dem har påbörjats eller är genomförda.
positiv service vid kontakt.

Attraktiv arbetsgivare
Attraktiviteten för
kommunen som
arbetsgivare ska vara minst
index 79
Mäts genom egen mätning som
redovisas i Kolada.
Utgångsläge: Saknas

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har nöjda medarbetare
och dit folk vill söka sig, har Lessebo kommun bättre möjligheter att
utföra uppdraget gentemot invånare och företag. Målet är satt utifrån
att Lessebo kommun minst ska uppnå medeltalet för kommuner.
Mätetalet är nytt och inte tidigare mätt i Lessebo kommun.

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8
Uppföljning: 78 (hösten 2021)
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Prognos: Målet är möjligt att uppnås. Det finns flera aktiviteter för att
utveckla arbetsgivarskapet och flera av dem handlar om förbättrat
ledarskap.
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Finansiella mål
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens
omfattning.

Mål
Resultat efter
finansnetto > 12,2 mkr

Uppfyllt? Kommentar
Nej
Resultatet är 11,4 mkr per den 31 augusti och
årsprognosen är ett resultat efter finansnetto
på 0,6 mkr. De orealiserade förlusterna i
kapitalförvaltningen är en väsentlig orsak till att
målet inte uppnås.

Mål
Soliditet, skattefinansierad verksamhet
högre än 48 %

Uppfyllt? Kommentar
Ja
Soliditeten för den skattefinansierade
verksamheten exklusive vatten/avlopp är 51%
per sista augusti.

Mål
Soliditet total högre än
38 %

Uppfyllt? Kommentar
Ja
Soliditeten för kommuntotal var 42% vid
årsskiftet 2021/2022 och den har ökat till 44%
och målet är uppnått.

Avstämning avkastningskrav i ägardirektiv för de kommunala helägda bolagen
Lessebo kommun utövar sin formella ägarstyrning genom bolagsordningar och ägaranvisningar som fastställs i kommunfullmäktige. För majoritetsägda AB Kosta Köpmanshus
saknas ägaranvisningar i dagsläget.
Koncernbolag

Mål

Utfall 22–08

Utfall 2021

AB Lessebohus

Soliditetskrav på minst 10%

5,5%

5,0%

Avkastning på lägst 3% av sysselsatt kapital

1,6%

-0,4%

4,6%

4,2%

1,8%

2,2%

42,1%

37,4%

9,3%

1,1%

7,2%

8,5%

0,8%

3,8%

AB Lessebo Fastigheter Soliditetskrav på minst 10%
Avkastning på lägst 2% av sysselsatt kapital
AB Kyrkebyn 3

Soliditetskrav på minst 10%
Avkastning på lägst 2% av sysselsatt kapital

Lessebo Fjärrvärme AB Soliditetskrav på minst 5%
Avkastning på lägst 3,5% av sysselsatt kapital

Den samlade bilden är att kommunen och koncernen har en god ekonomisk hushållning.
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Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för att skapa förutsättningar för en stabil långsiktig
finansiell utveckling. Det övergripande syftet med att ställa krav på budgetbalans är att de
löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna
ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren.
Kommunen har inget historiskt balanskravsunderskott att återställa.
I en balanskravsutredning ska det framgå vilka justeringar av årets resultat som gjorts för att
räkna fram balanskravsresultatet och exempel på en justering som görs är att man eliminerar
bort orealiserade förluster eller vinster i värdepapper.

2022–08

Prognos
2022

2021

Årets resultat enl. resultaträkningen

11,4

0,6

39,8

Reducering av samtliga realisationsvinster

-5,9

-5,9

-27,4

3,2

3,2

0,0

25,9

24,5

0,0

0,0

0,0

-1,5

34,5

22,4

10,9

0,0

0,0

0,0

34,5

22,4

10,9

Balanskravsutredning

Justering för realisationsförluster
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till- och från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

Årsprognosen är ett balanskravsresultat på 22,4 mkr och att det således inte finns något
underskott att återställa framöver.
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Väsentliga personalförhållanden
I tabellen nedan beskrivs sjukfrånvaron för perioden 2022-01-01 – 2022-07-31 eftersom
augustis siffror inte finns tillgängliga förrän i slutet av september.

Jan-juli 2022

Jan-juli 2021

Jan-juli 2020

Förvaltningar i Lessebo

Sjuktim %

Sjuktim %

Sjuktim %

Kommunledningsförvaltning

5,27

4,91

4,37

Samhällsbyggandsförvaltning

5,38

4,83

5,02

Barn- och Utbildningsförvaltning

7,73

6,70

6,89

Socialförvaltning

8,56

7,08

7,64

Summa

7,44

6,37

6,64

Vid årets början, januari månad, låg sjukfrånvaron i kommunen på totalt 11,50%, största
orsaken till sjukfrånvaron var covid-19. Sjukfrånvaron har sedan successivt sjunkit men
ligger högre än tidigare år på samtliga förvaltningar motsvarande period.
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Förväntad utveckling
Helårsprognos
Kommunens helårsbudget är på 12,2 mkr och prognosen för helåret pekar mot ett resultat på
0,6 mkr. En förklaring till att prognosen är lägre än budget är den negativa utvecklingen av
kapitalförvaltningen hittills i år. Helårsprognosen för kapitalförvaltningen pekar mot ett
underskott på 24,5 mkr jämfört med budget och detta vägs endast till viss del upp av att
skatterna beräknas ge en positiv avvikelse med 9,3 mkr.
Helårsprognosen för förvaltningarna visar att Socialförvaltningen kommer att ha högre
kostnader än budgeterat på helår, prognosen är 213,3 mkr att jämföra med budget 201,5 mkr
vilket är en skillnad på 11,9 mkr. De negativa avvikelserna ligger inom äldreomsorgen med 5,4
mkr, individ och familjeomsorgen med 4,6 mkr och omsorg om personer med
funktionsnedsättning med 2,5 mkr.
Kommunstyrelsens prognos är ett utfall på 3,7 mkr bättre än budget. Den största positiva
avvikelsen står kommunledningskontoret för med 3,2 mkr mycket beroende att IT har lägre
personalkostnader och högre interna intäkter än budgeterat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas ligga 0,1 mkr bättre än budget vid årets slut.
Prognosen för barn och utbildningsförvaltningen visar ett överskott mot budget på 6,2 mkr.
Av de kommunala bolagen visar Kyrkebyn en positiv årsprognos i jämförelse med budget.
Lessebohus har en prognos i paritet med budget, 0,9 mkr i jämförelse med budget på 1,0 mkr.
Lessebo Fjärrvärme har en större negativ avvikelse efter åtta månader och också en prognos
som ligger långt under budget, årsprognosen är på -0,8 mkr att jämföra mot årsbudget 3,0 mkr
vilket beror på större reparationer och underhåll av pannorna än budgeterat och högre
bränslekostnader. Kosta Köpmanshus ligger 0,1 mkr sämre än budget efter åtta månader och
helårsprognosen ligger på 1,4 mkr att jämföra med budget på 2,2 mkr.

Investeringar
Kommunens investeringsbudget är på 85,0 mkr och helårsprognosen ligger på 50,7 mkr. Det
finns flera orsaker till att investeringsprognosen ligger 34,3 mkr lägre än årsbudgeten, en av
dem är att ombyggnationen av Skruvs vattenverk blivit fördröjd i och med att anbud ej
inkommit på samtliga delar och upphandlingen måste göras om. Helårsprognosen för Skruvs
vattenverk ligger 12 mkr under budget och totalt ligger prognostiserad avvikelse för
investeringar i vatten och avlopp på 16,2 mkr. Fastigheter har en årsprognos som understiger
budget med 13,2 mkr och gata, parks prognos är 3,1 mkr lägre än budgeterat.
Investeringsprognosen för de kommunala bolagen är 4,3 mkr.
Alla förvaltningarnas och bolagens resultat och prognoser beskrivs mer i detalj i bilaga 1 och 2.

Kommande år
Den höga inflationen har gjort att prisbasbeloppet ökar markant 2023 jämfört med den
prognos Skandia hade i våras och det får till följd att pensionskostnaderna kommer att bli
högre 2023 och även 2024 jämfört med den nu beslutade budgeten för nästa år. Skandias
prognos den 31 augusti är att pensionskostnaderna blir 5,3 mkr högre 2023 än deras prognos
i våras som beslutad budget baseras på. Även elpriserna och ränteläget är högre än när
budgetmaterialet togs fram för fastställande i juni och alla dessa poster kommer att påverka
den reviderade budgeten och flerårsplanen som arbetas fram i höst.
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Ekonomisk redovisning
Finansiella rapporter
Resultaträkning (mkr)
Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Förfogande medel
Verksamhetens nettokostnad

Utfall Budget Avvikelse Prognos
Not 2022–08 2022–08 2022–08
2022
2
92,4
70,7
21,7
165,8
3, 29
-463,9
-445,9
-18,0
-745,1
10-11
-20,5
-22,1
1,6
-31,7
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,4
2,4
-0,5
-391,9
-399,6
7,7
-611,5

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa skatteintäkter och
finansnetto

5
6
7
8

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Skatt

10-12
9

Årets resultat

245,6
180,5
8,9
-31,7

237,7
179,6
4,2
-3,1

7,9
0,8
4,7
-28,6

366,8
267,5
16,2
-38,4

356,5
265,4
6,4
-4,6

10,3
2,0
9,8
-33,8

403,3

418,5

-15,2

612,1

623,7

-11,6

11,4

18,9

-7,5

0,6

12,2

-11,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11,4

18,9

-7,5

0,6

12,2

-11,6

RESULTATRÄKNING KOMMUN OCH KONCERN (mkr)
Not
Kommun
Mkr
2022–08 2021–08
Verksamhetens intäkter
2, 29
92,4
102,8
Verksamhetens kostnader
3, 29
-463,9
-458,5
Avskrivningar
10-11
-20,5
-17,8
Jämförelsestörande poster
4
0,0
0,0
Verksamhetens nettokostnad
-391,9
-373,4
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa skatteintäkter och finansnetto

5
6
7
8

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Skatt

Koncern
2021–08
133,2
-464,0
-29,9
0,0
-360,6

236,1
165,1
20,3
-2,4
419,0

245,6
180,5
7,9
-35,4
398,5

230,2
176,0
3,3
-7,7
401,8

11,4

45,5

13,0

41,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11,4

45,5

12,9

41,1
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2022–08
143,8
-498,6
-30,8
0,0
-385,6

245,6
180,5
8,9
-31,7
403,3

8,10-11
9

Årets resultat

14

Budget Avvikelse
2022
2022
105,9
59,9
-681,8
-63,3
-33,4
1,7
0,0
0,0
-2,2
1,7
-611,5
0,0

Balansräkning (mkr)
Kommun
Mkr

Koncern

Not

2022-08

2021

2022-08

2021

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

446,9

453,9

822,5

837,2

Maskiner och inventarier

11

31,4

32,2

144,7

148,6

Pågående nyanläggningar

12

39,8

24,6

44,0

26,1

13-15

92,2

92,4

42,2

42,5

610,2

603,1

1 053,5

1 054,5

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, Exploateringstillgångar

16

0,0

0,1

0,3

0,4

Kortfristiga fordringar

17

60,7

55,8

65,8

65,5

Kortfristiga placeringar

18

134,3

156,2

134,3

156,2

Kassa och bank

19

50,8

39,2

54,6

43,3

Summa omsättningstillgångar

245,8

251,3

255,0

265,3

Summa tillgångar

856,1

854,4

1 308,4

1 319,8

Årets resultat

11,4

39,8

12,9

37,2

Resultatutjämningsreserv

19,0

19,0

19,0

19,0

Övrigt eget kapital

342,5

302,8

355,2

320,5

Summa eget kapital

372,9

361,5

387,1

376,6

21-22

18,7

19,6

21,2

22,1

Långfristiga skulder

23

342,5

319,4

787,3

774,1

Kortfristiga skulder

24

121,9

153,8

112,8

146,9

Summa skulder

464,4

473,2

900,1

921,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

856,1

854,4

1 308,4

1 319,8

Ställda panter och ansvarsförbindelser

529,8

542,0

130,8

133,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER
Eget kapital

20,26

Avsättningar
Skulder

15

25
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Kassaflödesanalys (mkr)
Kommun
Mkr

Koncern

Not

2022–08

2021

2022–08

2021

Årets resultat

20,26

11,4

39,7

13,0

37,2

Justering för av- och nedskrivningar

10,11

20,5

27,7

31,3

49,3

Justering för gjorda avsättningar

21-22

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för ianspråktagna avsättningar

21-22

-0,9

-1,0

-0,9

-1,0

Justering för realisationsresultat

0,0

0,3

0,0

0,3

Justering för uppskjuten skatt

0,0

0,0

0,0

0,0

Den löpande verksamheten

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekap.

0,0

0,0

0,0

0,0

31,0

66,7

43,5

85,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

17

-4,9

-12,4

-0,4

-23,2

Ökning/minskning förråd, varulager, exploateringstillgång
Ökning/minskning kortfristiga skulder

16
24

0,1
-29,9

0,1
-18,0

0,1
-34,7

-0,1
7,7

-3,7

36,4

8,4

70,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

10-12

-27,9

-62,9

-30,6

-68,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

10-11

0,0

1,1

0,0

1,1

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar

10-11

0,0

0,7

0,0

0,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar

13-15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

-27,8

-61,0

-30,5

-66,8

20,0
3,1
-2,0

30,0
15,5
-3,0

20,0
3,1
-11,9

30,0
7,3
-10,3

Kortfristig upplåning

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökning av kapitalförvaltning

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Ökning av övriga långfristiga skulder
Amortering av skulder

23
23
23

Eliminering ökning av kapitalförvaltning, inkl. värdereglering

18

0,0

-22,3

0,0

-20,1

Eliminering av minskning av kapitalförvaltning

18

21,9

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-12,3

0,2

0,3

0,2

2,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

43,2

20,6

33,4

-3,3

Årets Kassaflöde

11,6

-3,9

11,3

0,1

Likvida medel vid årets början

39,2

43,1

43,3

43,2

Likvida medel vid årets slut

50,8

39,2

54,6

43,3

Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

16
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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).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har
tagits upp till anskaffningsvärde, där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed. Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde.
I enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen innehåller
årsredovisningen sammanställda räkenskaper för samtliga kommunala verksamheter. Såväl
kommunen som hel- och delägda bolag inkluderas i räkenskaperna. De ingående bolagen
framgår av organisationsschemat i förvaltningsberättelsen. Redovisningen sker enligt
förvärvsmetoden, vilket innebär att eget kapital endast ingår med det kapital som tjänats in
efter förvärvstillfället. Proportionerlig konsolidering innebär att kommunens ägarandel av
koncernföretagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ingår i de sammanställda
räkenskaperna.
Lånekostnader har redovisats enligt huvudmetoden. Detta innebär att kostnaden belastar
resultatet den period den avser.
Följande kommentarer noteras med hänsyn till nedanstående rekommendationer.
Materiella anläggningstillgångar (RKR R.4): Mark som innehas för en för tillfället obestämd
användning är en förvaltningsfastighet, d.v.s. anläggningstillgång och är bokförd som
markreserv. Vid förekommande exploatering av fastigheter sker omklassificering av utgifter/
kostnader för anläggandet av gator, grönområden, belysning mm. som matchar
försäljningsintäkter.
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens
nyttjandeperiod. Vägledning finns i RKR:s förslag till avskrivningstider. Viss omprövning görs
löpande. Följande avskrivningstider används. Mark, byggnader och tekniska anläggningar:
5, 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 60, 100 år. Maskiner och inventarier: 3, 5, 10, 20 år.
Lägsta beloppsgräns för aktivering är ett ½ basbelopp. Den ekonomiska livslängden ska
överstiga tre år. Beräkning av planenlig avskrivning påbörjas efter projektavslut jämte i
förekommande
fall
upprättad
slutredovisning.
Lessebo
kommun
tillämpar
komponentavskrivningar from redovisningsåret 2015 för fastigheter och övriga anläggningar.
Siffrorna i noterna presenteras i miljontals kronor, mkr, om inget annat anges.
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Kommun
Not 2 Verksamhetens intäkter

Koncern

2022–08

2021–08

2022–08

2021–08

Försäljningsmedel

3,2

3,7

2,7

3,1

Taxor och avgifter

29,5

28,1

24,8

58,6

6,3

6,4

61,1

55,6

49,1

58,6

47,9

8,2

Försäljning av verksamhet

3,5

3,7

6,5

23,6

Försäljning av exploateringsfastigheter

0,8

2,4

0,8

2,4

92,4

102,8

143,8

151,6

Hyror och arrenden
Bidrag

Summa verksamhetens intäkter

Kommun
Not 3 Verksamhetens kostnader

Koncern

2022–08

2021–08

2022–08

2021–08

Bidrag och transfereringar

10,8

10,5

10,2

10,0

Köp av verksamhet

73,6

71,2

72,3

80,2

285,9

284,0

281,7

274,5

19,6

22,1

18,6

21,0

7,9

8,5

36,6

35,3

66,1

62,2

79,3

68,6

463,9

458,5

498,6

489,5

Lönekostnader inkl. sociala avgifter*
Pensionskostnader
Hyror, fastighetsservice & entreprenader
Övriga material och tjänster
Summa verksamhetens kostnader

Kommun
Not 4 Jämförelsestörande poster

Koncern

2022–08

2021–08

2022–08

2021–08

Återvunnen tidigare nedskrivning LFAB

0,0

0,0

0,0

0,0

Jämförelsestörande intäkt, återvunnen moms

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa jämförelsestörande intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa jämförelsestörande poster

0,0

0,0

0,0

0,0

Intäkter

Kommun
Not 5 Skatteintäkter

Koncern

2022–08

2021–08

2022–08

2021–08

236,5

248,1

236,5

248,1

Slutavräkning/Delavräkning tidigare år

3,1

-12,0

3,1

-12,0

Delavräkning innevarande år

6,0

Egna skatteintäkter

Summa

18

245,6
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6,0
236,1

245,6

236,1

Kommun
Not 6 Generella statsbidrag & utjämning

Koncern

2022–08

2021–08

2022–08

2021–08

Inkomstutjämning

106,5

97,8

106,5

97,8

Kostnadsutjämning

38,5

42,2

38,5

42,2

Fastighetsavgift

12,1

11,8

12,1

11,8

Tillfälligt konjunkturstöd

0,0

0,0

0,0

0,0

Tillfälligt bidrag, mottag flykting

4,7

4,3

4,7

4,3

LSS-utjämning

-4,7

-8,2

-4,7

-8,2

Strukturbidrag & övriga bidrag från staten

23,3

17,1

23,3

17,1

180,5

165,1

180,5

165,1

Summa

Kommun
Not 7 Finansiella intäkter

Koncern

2022–08

2021–08

2022–08

2021–08

Ränteintäkter

0,6

0,3

0,8

0,3

Kapitalförvaltning

5,1

18,9

5,1

19,1

Övriga finansiella intäkter

3,2

1,0

1,9

-0,1

Summa

8,9

20,3

7,9

19,3

Kommun
Not 8 Finansiella kostnader

Koncern

2022–08

2021–08

2022–08

2021–08

Ränta på pensionsskuld

0,1

0,0

2,2

0,0

Räntor på anläggningslån

2,2

2,0

3,8

5,3

29,0

0,0

29,0

0,0

0,3

0,4

0,3

0,4

31,7

2,4

35,4

5,7

Kapitalförvaltning
Övriga räntekostnader
Summa

Kommun
Not 9 Skatt

Koncern

2022–08

2021–08

2022–08

2021–08

Skatt på årets resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

Beräknad skatt på obeskattade reserver

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

0,0

0,0
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Kommun
Not 10 Mark, byggnader o tekniska anl.

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

776,5

681,0

1343,8

1216,2

Årets investering

1,4

35,8

1,6

41,1

Årets investeringsbidrag

0,0

-0,7

0,0

-0,7

Årets omklassificeringar

7,2

62,0

7,2

90,0

Årets försäljning/utrangeringar

0,0

-1,7

0,0

-1,7

Utgående anskaffningsvärde

785,1

776,5

1352,6

1344,9

Ing ack. avskrivningar

-313,4

-293,3

-466,7

-435,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,7

-20,1

-23,0

-31,2

-329,1

-313,4

-489,7

-466,7

-9,2

-6,0

-40,4

-33,8

0,0

-3,2

0,0

-7,2

-9,2

-9,2

-40,4

-41,0

446,9

453,9

822,5

837,2

Ing. anskaffningsvärde

Årets försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ack nedskrivningar
Bokfört värde UB

Kommun
Not 11 Maskiner och inventarier

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

55,4

44,7

287,4

275,9

Årets investering

0,6

3,5

1,1

4,4

Årets investeringsbidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets omklassificeringar

3,4

8,2

3,5

8,1

-0,1

-0,9

-0,1

-0,9

Utgående anskaffningsvärde

59,4

55,4

291,8

287,4

Ing. ack. Avskrivningar

-23,2

-17,1

-138,8

-127,4

Årets försäljning/utrangering

0,1

1,5

0,1

1,5

Årets nedskrivning

0,0

-0,6

0,0

-0,6

Årets avskrivningar

-4,8

-7,0

-8,4

-12,3

-28,0

-23,2

-147,1

-138,8

31,4

32,2

144,7

148,6

Ing. anskaffningsvärde

Årets försäljning/utrangering

Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde UB

Kommun
Not 12 Pågående nyanläggningar

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

Ing. anskaffningsvärde

24,6

68,8

26,7

98,1

Årets investering

25,6

23,1

27,8

23,4

Omklassificeringar

-10,4

-67,3

-10,5

-95,4

Bokfört värde UB

39,8

24,6

44,0

26,1
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Kommun
Not 13 Aktier i dotterbolag

2022–08

Koncern
2021 2022–08

2021

Aktier
AB Lessebo Fastigheter

2 000

100

2,0

2,0

0,0

0,0

AB Lessebohus *

3 000

100

14,8

14,8

0,0

0,0

Lessebo Fjärrvärme AB **

3 000

1 000

3,0

3,0

0,0

0,0

30 600

1 000

30,6

30,6

0,0

0,0

50,4

50,4

0,0

0,0

Kosta Köpmanshus AB
Summa

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

2022–08

Koncern
2021 2022–08

2021

Aktier
Kommun AB

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

18,0

18,0

18,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt

0,0

0,0

0,2

0,2

Bostadsrätter/ HSB

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3

19,3

19,5

19,6

AB Glasriket

Inera

1000

5

100

8,5

Andelar
Wexnet AB
Kommunassurans
Kreditgarantiföreningen Kronoberg

100

Summa

Kommun
Not 15 Långfristiga fordringar

2022–08

Wexnet AB

Koncern
2021 2022–08

2021

11,3

11,3

11,3

11,3

Konstgräsplan Hovmantorp

0,6

0,6

0,6

0,6

Kommuninvest

9,1

9,0

9,1

9,0

Allhallen Hovmantorp

1,6

1,8

1,6

1,8

Övriga långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,2

0,2

22,5

22,7

22,8

22,9

Summa
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Kommun
Not 16 Förråd och exploateringstillgångar

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

Råvaror och förnödenheter

0,0

0,0

0,2

0,2

Exploatering Oxnabben

0,0

0,1

0,0

0,1

Nybyggnadskarta

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

0,0

0,1

0,3

0,4

Kommun
Not 17 Kortfristiga fordringar

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

4,7

7,1

8,3

14,1

18,9

9,9

18,9

9,9

Fordringar hos staten

1,9

2,9

2,5

3,3

Mervärdeskattefordran

5,1

4,5

5,2

4,7

27,0

27,4

26,8

29,3

3,0

3,9

4,1

4,2

60,7

55,8

65,8

65,5

Kundfordringar
Upplupna skatteintäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Kommun
Not 18 Kortfristiga placeringar

2022–08

Ingående värde Pensionsförvaltning

Koncern
2021 2022–08

2021

152,4

130,2

152,4

132,3

3,7

3,7

3,7

3,7

-26,5

0,8

-26,5

0,8

Tillgångsökningar under året

4,6

21,5

6,8

21,5

Försäljning

0,0

0,0

-2,2

-2,2

134,3

156,2

134,3

156,2

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB
Värdereglering till verkligt värde

Summa

Kommun
Not 19 Kassa och bank

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

0,0

0,0

3,8

4,1

21,6

4,9

21,6

4,9

AB Kyrkbyn 3

1,3

1,0

1,3

1,0

Lessebo Fjärrvärme AB

2,3

8,2

2,3

8,2

21,2

20,5

21,2

20,5

4,5

4,5

4,5

4,5

50,8

39,2

54,6

43,3

Kassa, postgiro, bank
Koncernkonto
Lessebo kommun

AB Lessebohus
AB Lessebo Fastigheter
Summa
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Kommun
Not 20 Eget kapital

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

361,5

321,8

376,6

338,0

11,4

39,8

12,9

37,2

0,6

3,0

0,6

3,0

19,0

19,0

19,0

19,0

342,6

302,9

355,2

320,6

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Varav Byte av redovisningsprincip värdereglering IB VA

0,0

0,0

0,0

0,0

Varav eget kapital affärsdrivande vht

3,5

0,4

3,5

0,4

372,9

361,5

387,1

376,6

Ingående eget kapital
Årets resultat
Varav resultat affärsdrivande vht
Varav resultatutjämningsreserv, se nedan
Övrigt eget kapital
Byte av redovisningsprincip värdereglering IB

Summa

Tabell avsättning RUR

2020

2021

Skatter och utjämning

592,7

215,1

23%

26%

5,9

2,2

Årets resultat

20,8

-12,9

Reavinst

-3,0

-4,1

Resultat efter balanskravsjusteringar

11,4

2,4

1,5

0,0

19,0

19,0

Soliditet inkl pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelse
1% av skatter och utjämning
2% av skatter och utjämning

Avsättning till RUR
Summa 2010–2019 = IB 2020

Möjlighet till avsättning till RUR är framräknat på 1% av skatter och utjämning eftersom
kommunen har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Kommun
Not 21 Avsättningar till pensioner

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

Avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP

4,4

4,5

4,4

4,5

Avsättning särskild löneskatt

1,1

1,1

1,1

1,1

Andra pensionsavsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

5,5

5,6

5,5

5,6

Ingående avsättning
Förändring avsättning pensioner exkl. ÖKSAP

5,6

5,8

5,6

5,8

0,0

-0,2

0,0

-0,2

0,0

0,0

Förändring avsättning pensioner avs. ÖK-SAP
Förändring avsättning särskild löneskatt

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring andra pensionsavsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

5,5

5,6

5,5

5,6

Utgående värde
ÖK-SAF = Överenskommen särskild ålderspension
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Upplysningar om pensionsförpliktelse med

Ansvars-

Avsättn BR

Totalt

132,3

5,6

137,9

-5,1

-0,2

Nyintjänad pension

0,0

0,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning

2,6

0,1

Aktualisering/övrig post

0,2

0,0

Utgående avsättning

130,1

5,5

tillämpning av (RIPS07) RKR17

förbindelse

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar

Utredningsgrad

135,6
1,0

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

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

14,5

23,7

14,8

23,7

Efter 12 år som heltidspolitiker och en ålder av 50 år har förtroendemän rätt till pension enligt OFP-KL
(Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda). Kommunen har för närvarande
1,5 person med intjänad rätt till visstids- och ålderspension.
Värdet av överskottsmedel i försäkringen är 7,3 mkr.
Kommun
Not 22 Andra avsättningar

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

Återställning av avfallstipp

3,6

4,5

3,6

4,5

Övriga avsättningar

9,6

9,6

12,1

12,1

Summa

13,2

14,1

15,7

16,5

Ingående andra avsättningar

14,1

14,8

16,5

17,0

-0,8

0,2

-0,8

0,2

0,0

-0,9

0,0

-0,6

13,2

14,1

15,7

16,5

Förändr/omklassificering återställning av avfallstipp
Förändr/omklassificering övriga avsättningar
Utgående värde
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Kommun
Not 23 Långfristiga skulder

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

Lån bank, finansinstitut

300,4

282,4

786,3

780,8

Långfristig skuld LFAB

37,4

37,4

0,0

-2,5

Amortering nästa år

-1,0

-3,0

-4,9

-6,9

Skuld investeringsbidrag

1,3

0,9

1,3

0,9

Skuld anslutningsavgifter

4,5

1,8

4,6

1,8

342,5

319,4

787,3

774,1

Summa

Kommun
Not 24 Kortfristiga skulder

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

15,7

34,7

20,1

46,1

7,2

6,6

7,4

6,9

Arbetsgivaravgifter & löneskatt

14,0

17,6

14,6

18,9

Upplupen semester- och komplöner

10,0

18,4

10,5

19,0

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter

13,3

6,8

24,2

14,4

Förutbetalade skatteintäkter

0,0

4,8

0,0

4,8

Amorteringar, låneskuld

1,0

3,0

4,9

6,9

Mervärdesskatt, särskild varuskatt

0,5

1,3

0,5

2,7

29,2

34,3

0,0

0,0

Leverantörsskulder
Anställdas skatter

Koncernskuld/koncernkonto
Övriga kortfristiga skulder
Summa

31,0

26,2

30,6

27,2

121,9

153,8

112,8

146,9

Kommun
Not 25 Panter och ansvarsförb.

Koncern

2022-08

2021

2022-08

2021

399,0

409,0

0,0

0,0

Borgen egna företag
Övriga åtaganden
Pensionsförpliktelse
Pensionsförpliktelse, löneskatt
Summa

0,7

0,7

0,7

0,7

104,7

106,5

104,7

106,5

25,4

25,8

25,4

25,8

529,8

542,0

130,8

133,0

Lessebo kommun har i mars 2003 KF §4, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 289 kommuner som var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening 2019-06-30 har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lessebo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mkr och
totala tillgångar till 518 680 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 736,6 mkr och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 749,3 mkr.
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Koncern
Lån hos Kommuninvest

2022–08

2021

300,4

282,4

3,4

3,3

222,3

222,3

- AB Lessebo Fastigheter

21,4

21,4

- Lessebo Fjärrvärme AB

152,0

162,0

Summa

699,4

691,4

Kommun

Prognos

Bokslut

2022–08

2022

2021

Årets resultat enl. resultaträkningen

11,4

0,6

39,8

Reducering av samtliga realisationsvinster

-5,9

-5,9

-27,4

3,2

3,2

0,0

25,9

24,5

0,0

0,0

0,0

-1,5

34,5

22,4

10,9

0,0

0,0

0,0

34,5

22,4

10,9

- Kommunen
- Räddningstjänsten
- AB Lessebohus

Not 26 Balanskravsutredning

Justering för realisationsförluster
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till- och från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

Kommun

Not 27 Operationell leasing, fordon

Koncern

2022–08

2021

2022–08

2021

inom ett år

0,1

0,3

0,3

0,3

senare än ett år men inom fem år

0,0

0,0

0,0

0,0

Prognos leasingavgifter

Kommun

Not 28 Övr upplysning revisonskostnader
Tkr

2022–08

Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer
Total kostnad för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde

Koncern
2021 2022–08

2021

110,0

134,0

287,7

334,9

77,1

146,5

77,1

146,5

187,1

280,5

364,8

481,4

95,0

320,0

95,0

425,2

Förtroendevalda revisorer

179,8

341,8

179,8

341,8

Total kostnad för övrig revision

274,8

661,8

274,8

767,0

Total kostnad för revision

461,9

942,3

639,6

1248,4

Not 29 Säsongsvariationer

Semesteruttaget är störst under sommaren vilket orsakar säsongsvariationer i semesterlöneskulden under året. Kommunen och koncernens kostnader innehåller säsongsvariationer
för uppvärmning och snöröjning där kostnaderna är högre på vintern. Därtill har Lessebo
Fjärrvärme mer värmeförsäljning och högre bränslekostnader under vinterperioden jämfört
med sommaren vilket finns med i koncernens siffror.
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Driftredovisning
Styrelse/nämnd
mkr

Utfall

Budget Avvikelse

Prognos

Budget Avvikelse

2022–08

2022–08

2022–08

2022

2022

2022

Kommunstyrelse

-44,9

-50,2

5,3

-71,4

-75,0

3,6

Samhällsbyggnadsnämnd

-17,6

-16,3

-1,3

-24,7

-24,9

0,2

-0,1

-0,2

0,0

-0,2

-0,3

0,0

Barn- och utbildningsnämnd

-190,3

-196,9

6,6

-289,9

-296,1

6,2

Socialnämnd

-144,4

-136,5

-7,9

-213,3

-201,5

-11,9

Finansförvaltning

408,7

419,0

-10,3

600,1

609,9

-9,8

Totalt

11,4

18,9

-7,5

0,6

12,2

-11,6

Myndighetsnämnd

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens helårsprognos visar ett överskott med 3,6 mkr. Störst positiv avvikelse har
kommunledningskontoret med 3,2 mkr. Värt att notera är att måltidsverksamheten beräknas
hålla sin budget trots betydligt ökande livsmedelspriser eftersom man aktivt arbetar med att
anpassa menyerna.

Samhällsbyggnadsnämnd
Totalt sett beräknas samhällsbyggnadsnämnden ligga 0,2 mkr bättre än budget vid årets slut,
men det ser olika ut för de olika verksamheterna. Fastigheter beräknas ha ett underskott på
0,5 mkr och det beror bland annat på högre elkostnader och ökade kostnader för källsortering.
VA beräknas ha ett överskott på 0,7 mkr.

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

Barn- och utbildningsnämnd
Helårsprognosen visar ett överskott på 6,2 mkr. Det finns variationer inom förvaltningen där
förskola, fritidshem, särskola, gymnasieskolan och vuxenutbildningen alla visar överskott
medan grundskolans prognos är ett underskott med 4,1 mkr.

Socialnämnd
Helårsprognosen visar ett underskott på 11,9 mkr. Äldreomsorgens prognos ligger 5,4 mkr
sämre än budget och det beror till största delen på högre personalkostnader än budgeterat.
Individ och familjeomsorgens årsprognos visar 4,6 mkr sämre än budget beroende på höga
placeringskostnader inom missbruk, externa placeringen på HVB och skyddat boende samt
köpta konsulttjänster. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar en negativ
prognos jämfört mot budget med 2,5 mkr på grund av höga personalkostnader som beror på
ökning av ärenden inom korttidsverksamheten och personlig assistans LSS. Ledning och
administration har en positiv prognos jämfört med budget.

Finansförvaltning
Finansförvaltningen beräknas få ett underskott jämfört med budget för helåret 2022 på
9,8 mkr. Orsaken till det förväntade underskottet beror till största delen på att
kapitalförvaltningen beräknas ge ett underskott på ca 24,5 mkr jämfört med budget. Detta vägs
till viss del upp av att skatterna beräknas ge en positiv avvikelse med 9,3 mkr samt
förfogandemedel som inte kommer att utnyttjas (1,7 mkr). Pensionskostnaderna beräknas bli
lägre än budget eftersom prognosen från kommunens pensionsinstitut visar på ett lägre utfall
än den tidigare prognos som budgeten baserades på.
27

Ekonomisk redovisning
39

Investeringsredovisning
Kommunen
Nämnd
mkr
Kommunstyrelse

Projekt som sträcker sig över flera år

2022
Årets
budget

Årets
Total Utfall t o m
Beräknad
utfall proj.budget år 2022–08 totalsumma

Klart år

7,1

2,9

72,4

20,9

Exploatering Djurhult

0,0

-0,2

6,3

5,816

4,6

Exploatering Törnrosa

0,0

-0,8

5,0

4,6

3,4

Exploatering Industri Ö Lessebo

0,8

0,1

1,0

0,3

1,3

2023

Del av Hackan 2

0,1

0,2

25,3

25,2

25,2

2022

Odengatan 8 A

1,9

0,5

2,0

0,6

6,0

Exploatering Västra Hovmantorp

0,0

1,5

0,0

1,5

2,0

2022

Överföringsledning Lbo-Hvtp

4,0

0,5

119,5

0,5

119,5

2027

Läcksökningsutrustning

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

2022

Råvattenbrun

0,5

0,4

0,3

0,2

0,3

2022

Smarta vattenmätare

0,7

0,1

0,6

0,0

0,6

2022

Samhällsbyggnadsnämnd

Ombyggnad Skruvs VV

12,8

0,8

25,0

3,0

25,0

2024

Gatubelysning-LED

0,7

0,1

5,5

5,0

5,2

2022

Exploatering S Hovmantorp

0,5

0,0

14,5

0,0

14,5

2026

Serverrum K-hus

0,6

0,7

0,6

0,6

0,7

2022

Nybyggnation förskola Hvtp

0,3

0,0

33,3

33,9

34,2

2022

12,9

8,3

30,0

25,4

28,4

2022

F.d. Folkets hus Lbo omb/ren

0,2

0,0

17,6

17,4

17,6

2023

Nyängskolan ombyggnad

6,0

0,6

15,0

0,6

15,0

2023

Bikupan förtätning skollokaler

3,0

0,0

10,0

0,0

10,0

2024

Lustigkulla/Edabacken ny & omb

5,0

0,1

51,0

0,2

51,0

2026

Brandstation Lessebo omb

0,0

6,0

5,0

9,5

11,2 2022/2023

22,5

2,0

Barn- och utbildningsnämnd

3,7

0,3

Socialnämnden

1,7

0,6

85,0

24,6

Hackebacke tillbyggnad

Övrigt

Totalt

Kommunen har hittills i år investerat för 24,6 mkr. Budget för året är 85,0 mkr och
prognosticerat utfall är 50,7 mkr. Avvikelsen beror till stora delar på försening av ombyggnad
av vattenverket i Skruv och i olika skolfastigheter.
Stora investeringsprojekt under året har varit tillbyggnad av Hackebackeskolan (8,3 mkr) och
renovering av brandstationen i Lessebo (6 mkr).

Bolagen
Lessebohus har investerat 1,4 mkr i år och helårsprognosen är i stort sett samma belopp.
Lessebo Fjärrvärme har investerat 0,9 mkr hittills i år och helårsprognosen är 2,1 mkr.
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Särredovisning vatten och avlopp
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Lessebo kommun är organiserad i förvaltningsform
under Samhällsbyggnadsnämnden. Drift av allmän VA-anläggning ska särredovisas enligt
särskild lagstiftning (Vattentjänstlagen §50).

Förvaltningsberättelse
Verksamheten visar ett överskott efter åtta månader och årsprognosen ligger på 741 tkr.
Verksamheter visar ett överskott pga. högre intäkter av taxor, försäkringsersättning och bidrag
för VA-plan. VA-intäkter har budgeterats lägre för att intäkter och kostnader skall vara ett
budgeterat nollresultat.
Löner har överskott pga. vakans för rörnättekniker samt ny driftledare har börjat och han ska
arbeta parallellt med nuvarande driftledare som går i pension nästa år. Driftkostnader ger ett
visst underskott pga. mer omfattande arbete (poster som har underskott är inköp material o
kemikalier, köp huvudverksamhet, reparationer, utbetalningar för skador, advokatkostnader
för rättegång samt konsultkostnader för arbete med Va-taxa). Elkostnader är periodiserat och
de ger ett visst överskott 147 tkr just nu, men prognos –100 tkr för att vi från september månad
ska ha rörligt pris på 10% av förbrukningen där ska vi betala 2,80 kr/kWh istället 0,40kr/kWh
som vi har betalat tom sista augusti. Driftkostnader ger ett underskott pga. högre kostnader på
köpta tjänster, reparationer samt övriga främmande tjänster.
Kostnader i samband med rättegång med Liskullan är ej budgeterade, men det finns
juristkostnader och skadestånd samt försäkringsbolag ersätter 50% av juristkostnader.
Arbete med uppdatering av VA-taxa pågår. Kapitalkostnader ska ge ett visst underskott pga.
projekt som har skjutits fram. Spolningar av ledningsnätet gjordes under sommaren för att
vatten på visa områdena hade dålig kvalitet, det var oplanerat och kostade 350 tkr.
Inom VA har projektering för Skruvs vattenverk färdigställts och förfrågningsunderlaget
kommer att skickas ut på ny entreprenadförfrågan i höst. Utredning för överföringsledning
Lessebo-Hovmantorp och vattenverk Hovmantorp med ny intagspunkt har påbörjats.

Redovisningsprinciper
Anslutningsavgifterna redovisas som anläggning på investeringsprojekten. Gemensamma
kostnader för exv. IT och internt arbete fördelas via interna debiteringssystem. Vi har ändrat
redovisningsprincip att investeringar aktiveras löpande månadsvis och vi har positivt avvikelse
på avskrivningskostnader.
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Ekonomiskt utfall
Resultaträkning
Mkr
Not

2022–08

2021

Budget
2022

Prognos
2022

Verksamhetens intäkter, externa poster

1

16,6

24,1

23,0

24,0

Verksamhetens intäkter, interna poster

1

0,9

1,7

0,3

1,8

Verksamhetens kostnader, externa poster

2

-10,8

-13,9

-14,0

-15,7

Verksamhetens kostnader, interna poster

2

-0,9

-1,5

-1,1

-1,5

Avskrivningar

4

-4,2

-6,0

-6,4

-6,4

1,6

4,5
0

1,7

2,2

-1,0

-1,4

-1,7

-1,5

Resultat före extraordinära poster

0,6

3,0

0

0,7

Extraordinära intäkter

0,0

0

Årets resultat

0,6

3,0

0,0

0,7

VA

Jämförelsestörande poster

Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter, interna poster
Finansiella kostnader, interna poster
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Balansräkning
Mkr
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa
poster
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

VA
2022–08

2021–12

122,4
0,6
0,0
123,0

123,0
0,6
0,0
123,6

0,0
3,7
0,7
4,4
127,4

0,0
0,3
0,0
0,3
123,9

3,5
0,6
4,1

0,4
3,0
3,5

0,0

0

138,3
-15,2
0,2
123,3
127,4

135,6
-15,2
0,0
120,4
123,9

0,0

0,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

5

Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder, externa poster
Långfristiga skulder, interna poster
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

6
6
7

Ställda panter och ansvarsförbindelser
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Noter VA, Mkr
VA
Not 1 Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter
Intern försäljning
Försäljning av verksamhet
Summa verksamhetens intäkter

2022–08

2021

16,6

24,1

0,9
0,0

1,7
0,0

17,5

25,9

VA
Not 2 Verksamhetens kostnader
Bidrag och transfereringar

2022–08
0,0

2021
0,0

Entreprenader och köp av verksamhet

2,1

1,3

Köp av verksamhet från kommun

0,4

0,6

Lönekostnader inkl. sociala avgifter

3,0

4,3

Lokal-och markhyror, fastighetsservice

0,2

0,3

Övriga material och tjänster

6,0

8,8

11,7

15,4

Summa verksamhetens kostnader

VA
Not 3 Finansiella kostnader

2022–08

2021

Räntor på anläggningslån

-1,0

-1,4

Summa

-1,0

-1,4

VA
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ing. anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående anskaffningsvärde
Ing. ack. avskrivningar
Årets försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde UB
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2022–08

2021

222,9

217,6

3,6

5,5

226,5

223,1

-99,3
0,0

-93,2
0,0

-4,2

-6,0

-103,5

-99,3

123,0

123,9

VA
Not 5 Eget kapital

2022–08

2021

Ingående eget kapital

3,5

0,4

Årets resultat

0,6

3,0

Summa

4,1

3,5

VA
Not 6 Långfristiga skulder
Internlån från kommun
Övriga skulder-anslutnings avgifter och inv. bidrag

2022–08

2021

118,5

118,5

4,6

Summa

123,1

118,5

VA
Not 7 Kortfristiga skulder

2022–08

2021

Koncernkonto, intern skuld (redovisas netto i lång skuld)

0,2

0,0

Summa

0,2

0,0
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Bilaga 1: Verksamhetsredovisning
Kommunstyrelsen
Större händelser
Inledningen av detta år började vi se en positiv förändring gällande Corona. Vi började
successivt att återgå till normalläge. Mycket fokus har varit på att säkerställa hur personalen
mår efter nästan två år av krishantering gällande Corona. Normalläget varade inte många
dagar innan kriget i Ukraina bröt ut. Vi fick snabbt ställa om för en beredskap för ett högre
mottagande av ukrainska invånare än det mottagande vi hade under flyktingkrisen 2014. Vi
gick snabbt upp i stabsläge för att klara situationen. Vår målsättning var att ha en beredskap
för ca. 400 flyktingar varav 200 barn och ungdomar. Vi fick snabbt till en organisation där vi
kunde erbjuda lägenheter till Migrationsverket, beredskap gällande förskola och grundskola,
koordinera frivillighetsorganisationer och mycket mer. Med en fantastisk personal har
kommunen under mycket kort tid en hög beredskap för ett bra mottagande. Vi har idag god
beredskap och en vi-känsla i detta arbete.
Efter sommaren har ett mycket besvärligt läge inträffat för flera företag som är energiintensiva.
Något företag har temporärt behövt stänga ner sin produktion. Det är av högsta vikt att
kommunen tillsammans med Region Kronoberg och Länsstyrelsen stödjer våra företagare i
denna situation. Om företag får lägga ner sin verksamhet kommer det att få konsekvenser i
flera led. Arbetslösheten kan öka i kombination med ökade livsmedels-, drivmedels- och
elkostnader för hushållen. Detta kommer i slutänden även påverka kommunen. Även
kommunen ser ökade kostnader långt utöver den indexering vi har räknat med.
Arbetet fortskrider med att tillsammans med samhällsbyggnad ta fram nya planer för
byggnation av bostäder och för industrier. Vi ser ett stort intresse för att bygga bostäder
utanför våra tätorter. Ett arbete med att förmedla ödehus på landsbygden har fallit väl ut där
ett 100-tals personer har visat intresse.
Vi har kunnat starta upp en hel del fysiska träffar med näringslivet där vi ser ett behov av att
kunna träffas och skapa nätverk. En utveckling av besöksnäringen pågår i form av Destination
Glasriket där många företagare är involverade i arbetet.
Kulturhuset i Lessebo är klart där fritidsverksamheten är i gång med aktiviteter på
fritidsgården. Glädjande är att vi ser ett högt deltagande där det är ganska jämnt fördelat
mellan pojkar och flickor.
Projektorganisation med verksamhetsområdena arbetsmarknadsavdelningen, VUX-enheten
och VUX-utbildningen är igång sedan 1 juni. Syftet är att skapa tydliga målsättningar,
strukturer och rutiner så att vi optimera vårt arbete. Syftet är att öka sysselsättningsgraden för
våra invånare. Vi ser idag att arbetslösheten succesivt går ner och ligger idag på 11,5%.
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Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
tkr
Kommunfullmäktige

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

2022–08

2022–08

2022–08

2022

2022

2022

403

473

69

711

711

0

1 319

1 413

94

2 128

2 128

0

Partistöd

325

325

0

488

488

0

Revision

462

528

66

860

793

-67

Valnämnd

-196

-105

91

412

412

0

660

727

67

963

1 090

127

Summa

2 974

3 360

387

5 562

5 622

60

Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

2022–08

2022–08

2022–08

2022

2022

2022

1 395

1 431

36

2 165

2 165

0

13 648

17 036

3 388

22 328

25 560

3 232

Näringsliv

1 275

1 532

257

2 017

2 302

285

Bibliotek

3 140

3 192

52

4 795

4 795

0

Kultur, Fritid & Turism

9 641

9 920

279

14 578

14 341

-237

Färdtjänst

1 107

1 130

23

1 695

1 695

0

Arbetsmarknadsenheten

4 238

4 683

445

6 763

6 692

-71

Räddningstjänst

7 517

7 515

-2

11 272

11 272

0

-6

103

109

-56

0

56

-13

337

351

240

506

266

Summa

41 940

46 878

4 938

65 797

69 328

3 531

Totalt KS

44 914

50 239

5 325

71 359

74 950

3 591

Kommunstyrelsen

Överförmyndare

tkr
Styr- & ledning
Kommunledningskontoret

Måltidsverksamhet
Mark, beredskap mm

Kommentar till driftredovisning
Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten efter augusti. Bedömningen är att
helårsutfallet kommer att ge ett överskott på cirka 3 591 tkr.
Störst positiv avvikelse finns inom kommunledningskontoret vilket gäller både för utfallet efter
augusti samt den prognostiserade avvikelsen för helåret. Den största avvikelsen ligger på ITavdelningen. Där budget för ytterligare en tjänst finns samt en felbedömning avseende
kapitalkostnaderna i samband med förändrad redovisning. Även övriga verksamheter inom
kommunledningskontoret beräknas kunna ge ett visst överskott.
Överskottet på näringsliv beror på lägre personalkostnader pga. nedsättning i tjänst samt ej
fullt utnyttjande av budgetmedel för aktiviteter.
Mark, beredskap mm överskott beror på intäkter avseende försäljning av tomter som är
bokförda men inte budgeterade. Överskottet på överförmyndarverksamheten beror på lägre
kostnader än budgeterat pga. färre antal ärenden. Måltidsverksamhetens överskott beror på
lägre kapitalkostnader än beräknat.
Några verksamheter beräknas visa ett mindre underskott. Det är revision där arvoden samt
konsultrevisionen beräknas kosta mer än beräknat. Arbetsmarknadsenheten som from 2022
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har ansvar för poolbilarna och som utsattes för skadegörelse under året, vilket gett högre
kostnader för reparationer än budgeterat. Kultur, fritid & turism, där campingen i Lessebo men
främst Hovmantorp avviker från budget. Detta beror på lägre arrendeintäkter än budgeterat i
samband med nya avtal. Campingen i Hovmantorp var även utan arrendator under de första
fem månaderna vilket gör att kommunen har betalat de löpande utgifterna såsom el, vatten,
fjärrvärme, mm, som arrendatorn i normalfallet står för.
Investeringsredovisning (tkr)
Verksamhet
tkr
Kommunledningskontoret
Bibliotek
Kultur & Fritid
Måltidsverksamhet
Mark, beredskap mm
Totalt

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022–08

2022

2022

2022

2 407

3 875

3 875

0

48

50

50

0

0

815

815

0

419

419

400

-19

0

2 000

2 000

0

2 875

7 159

7 140

-19

Kommentar till investeringsredovisning
Utfallet för investeringarna efter augusti är 2 875 tkr av de totalt 7 140 tkr som är budgeterade
för helår 2022.
Inom kommunledningen finns 3 625 tkr avsatta för utbyte av datautrustning samt serverbyte.
Budgetmedlen beräknas användas upp under året. Det finns dock en osäkerhet i tillgången av
komponenter, vilket kan göra att eventuella kvarvarande medel behöver flyttas över till nästa
år. Införande av en ny budget och prognosmodul i ekonomisystemet har utförts till en
investeringskostnad om 250 tkr.
Biblioteket har investerat i ny inredning samt skyltar. Budgeterade medel inom kultur & fritid
beräknas förbrukas innan årets slut. Av dessa är 615 tkr avsatta till Strandpromenaden i
Hovmantorp, där någon typ av lekutrustning/utegym kommer placeras.
Måltidsverksamheten har investerat i nya serveringsbarer på Hackebackeskolan samt
Kvarndammskolan, dessa blev något dyrare än budgeterat vilket beror på prishöjningar med
anledning av konjunkturen.
De 2 000 tkr som finns inom mark ska användas till att färdigställa de nya tomter och vägar
som växer fram i kommunen.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Strategi: Samarbeta med Arbetsförmedlingen.
Aktivitet: Öka samverkan så att arbetsförmedlingen
snabbare beslutar kring nystartsjobb och introduktionsjobb.
Omarbetning av LÖK (lokal överenskommelse) där
arbetsförmedlingen är en part.
Koordinera mellan företag och arbetsförmedlingen så att
yrkesutbildning kan starta där det förekommer bristyrken.
Strategi: Projektorganisation med
arbetsmarknadsavdelningen, Vuxen-enheten och VUXutbildningen.
Aktivitet: Projektorganisation där tydliga mål, strukturer
och rutiner är väl kända i organisationen startade sitt arbete
den 1 juni.

Ja

Ja

Ja

Strategi: Samverka med privata aktörer.

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

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Strategi: Ökad samverkan inom kommunal verksamhet.
Aktivitet: Kommunövergripande handlingsplan framtagen
som ska öka tryggheten och minska risken för kriminell
rekrytering. Handlingsplanen är framtagen av kommunens
olika verksamheter tillsammans med polisen.
Avtal med Växjö kommun gällande samverkan gällande
fältverksamhet.
Strategi: Ökad samverkan med polisen
Aktivitet: Polisen är delaktig i den handlingsplan som tas
fram.
Strategi: Bygga relationer med ungdomar i Lessebo
kommun.
Aktivitet: Organiserad fältverksamhet igång under hösten.
Fältverksamheten ska bidra till ökad samverkan mellan
skolan, socialtjänsten och fritidsgårdsverksamheten.
Kommentar:
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Ja

Ja

Ja

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Strategi: Öka antalet attraktiva byggbara tomter.
Aktivitet: Initiera fler detaljplaner.
Strategi: Öka möjligheten till god kommunikation

Ja
Ja

Aktivitet: Arbeta för ett tågstopp i Skruv
Ja

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

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Strategi:
Aktivitet:

Nej

Kommentar: Det kommunstyrelsen kan bidra med att öka tryggheten för ungdomar
möjliggöra att trångboddheten minskar.
Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Strategi: Alla ungdomar ska ha möjlighet till en
Ja
meningsfull fritid med aktiviteter.
Aktivitet: Fortsatt utveckla fritidsgårdsverksamheten i
samtliga orter. Arbeta med handlingsplanen gällande öka
trygghet. Fältverksamhet ska bidra till relationsskapande
åtgärder tillsammans med skolan, socialtjänsten och
fritidsgårdspersonalen.
Strategi: Skapa goda relationer mellan ungdomar och
Ja
kommunen.
Aktivitet: Organiserad fältverksamhet.
Medborgardialog med unga i syfte att skapa goda relationer
mellan ungdomar, politiker och tjänstepersoner.
Strategi: Ungdomar ska känna till att kommunen arbetar
Ja
för en ökad trygghet och minskad brottslighet.
Aktivitet: Följa framtagen handlingsplan. Verka för ökad
samverkan inom kommunens verksamheter tillsammans
med polisen.
Kommentar: Efter ökad polisiär närvaro och en ökad samverkan med kommunen ser vi
att brottsstatistiken går ner. Förslag till medborgadialog för ungdomar finns framtagen
och ska beslutas av kommunstyrelsen under hösten.
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Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Strategi: Ungdomarna ska veta att det finns bra
Ja
fritidsgårdsverksamhet.
Aktivitet: Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samtliga
orter. Skapa trygga miljöer för ungdomarna.
Alla som önskar ska få feriearbete i kommunen.
Kommentar:
Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Strategi: Öka kunskapen inom kommunal verksamhet
gällande e-tjänsternas betydelse.
Aktivitet: Inköp av plattform för e-tjänster. Följa upp
handlingsplanen som är framtagen gällande digitalisering.

Ja

Kommentar: Vi ska informera och marknadsföra de e-tjänster som är framtagna.
Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Strategi: Öka tillgänglighet och servicegraden i
Ja
kommunen.
Aktivitet: Utveckla kontaktcenter. Kontinuerligt skicka
nyhetsbrev till våra företagare.
Strategi: Ta fram kommunens varumärkesplattform
Ja
Aktivitet: Förslag till strategi för Varumärkesarbetet är
framtaget och ska beslutas i kommunstyrelsen under
hösten.
Kommentar:
Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Strategi: Ökad samverkan inom organisationen
Aktivitet: Arbeta med samverkansavtalet för ökad
delaktighet. Tillitsbaserat ledarskap ska genomsyra hela
organisationen, plan finns för implementeringen i hela
organisationen. Tillsammans med medarbetare föra dialog
kring HME om vad vi kan förbättra.
Strategi: Minska sjukfrånvaron
Aktivitet: Sjukfrånvaron följs kontinuerligt upp på
respektive verksamhet. Där insatser behövs genomför det.
Särskild fokus på medarbetare som har haft en intensiv
period gällande Corona.

Ja

Ja

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

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-08

2022-08

2022-08

2022

2022

2022

Politisk vht o adm.

3 243

3 397

154

5 050

5 115

65

Gata, park, skogen

8 787

8 864

77

12 650

12 606

-44

Plan och Bygg

1 166

475

-691

1 053

716

-337

Miljö och hälsoskydd

1 781

2 112

330

2 832

3 178

346

Interna arbeten

534

-230

-764

90

0

-90

Externa arbeten

-53

0

53

-40

0

40

2 687

1 668

-1 019

3 767

3 238

-529

-564

42

605

-741

0

741

17 580

16 327

-1 253

24 661

24 853

192

Fastigheter
Vatten och avlopp
Summa

Kommentar till driftredovisning
Politisk verksamhet och administration:
Verksamheten beräknas kunna hålla budgeten Bostadsanpassning visar ett underskott och ha
en prognos på -250 tkr. Staben visar ett överskott pga. lägre personal- och driftkostnader samt
cafeterian visar ett överskott på pga. lägre personalkostnader samt högre driftkostnader för
inköp. Nämnden och energirådgivning är i balans och visar en positiv avvikelse.
Gata, park, skogen:
I nuläget är det ett överskott inom gata på +78 och prognos -155 tkr där vinterväghållningen
har överskott på ca 627 tkr (budgeten för vinterväghållning är periodiserad mellan jan-april).
Barmarksunderhåll visar ett underskott på ca 330 tkr pga. intern arbete, gatubelysning pga.
högre kostnader för inköp, bidrag för enskilda vägar samt sommarblommor. Park visar ett
underskott på ca -370 tkr med en årsprognos på -686 tkr pga. mer arbete på parkytor. Prognos
på gatan byggs på underskottet på barmarksunderhåll, bidrag på enskilda och gatubelysning
samt överskottet på vinterväghållning. Skogen visar ett överskott och prognos på ca +800 tkr.
Plan och Bygg:
Beräknas att bli ett visst underskott. Bygg har lägre intäkter för minskad bygglovvolym och
personalkostnader pga. personalbyte samt högre driftkostnader pga. ovårdad skräptomt.
Detaljplaner har låga intäkter. Anslaget för ovårdade fastigheter används till rivningsåtgärd i
Kråksjö och kommer att bli ett underskott om det ej blir återbetalning vid framtida
markförsäljning, nu är det ett underskott på ca 330 tkr.
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Miljö & Hälsa:
Beräknas att bli ett visst överskott. Miljöskydd visar ett överskott pga. två vakanta tjänster och
högre intäkter, prognos +340 tkr totalt. Sjökalkning har underskott, men prognos som är
positiv. Hälsoskydd är i balans, har högre intäkter och kostnader. Enskilda avlopp visar ett
underskott pga. lägre intäkter. Livsmedel visar ett överskott och prognos är att de ska ha högre
intäkter i år än budget. Alkoholtillstånd är i balans, prognos visar en positiv avvikelse.
Interna arbeten:
Anläggning visar ett underskott och årsprognos för interna anläggningsarbeten är +200 tkr.
Fastighetsskötare visar ett underskott på ca 270 tkr, prognos +30 tkr. Verksamhetstid har lägre
utfall jämför med samma period i fjol. Maskiner visar ett underskott pga. lägre intäkter och
högre driftkostnader. Maskinbudget är periodiserad på -63 tkr samt underskott -339 tkr,
prognos -320 tkr. Maskiner har lägre intäkter -480 tkr jämför med samma period i fjol, det
handlar om ca 1650 timmar lägre.
Externa arbeten:
Är i balans.
Fastigheter:
Lokalvård är i balans och ger ett överskott på ca 234 tkr, prognos 87 tkr samt fastigheter visar
ett underskott på ca 1250 tkr, prognos -616 tkr.
Planerat underhåll visar ett underskott på ca 583 tkr pga. periodisering, men årsprognos -12
tkr. Stallets paviljong har ingen budget för hyresintäkt och kostnader i år, men en årskostnad
på ca 550 tkr. Paviljong vid Hackebackeskolan har inte avvecklats efter augusti och kommer
ha avvikelse ca -230 tkr på helårsbasis för hyreskostnader för att vi har budget för åtta månader
bara i år. Hyra för Hackebackeskolans tillbyggnad ska justeras under hösten.
Fjärrvärmekostnader visar ett överskott på ca 200 tkr, prognos +162 tkr. Elkostnader kommer
ha avvikelse pga. rörligt pris för 10% av förbrukningen där vi kan anta ett pris på 2,80 kr per
kWh på förbrukningen istället för 0,40 kr/kWh på låsta priset. Elkostnader visar ett överskott
på ca 70 tkr efter augusti medan prognosen är -282 tkr. Kostnader för el och fjärrvärme är
periodiserade.
Sophämtning har underskott -104 tkr, prognos -274 tkr. Sophämtningskostnader är högre i år
pga. att vi har infört källsortering och anlitat Lessebo ÅC och Intern Service att hämta avfall
utöver det som hämtas av Södra Smålands Avfall & Miljö. Inköp av material och reparationer
har underskott och prognos som har negativ avvikelse. Interna arbete har överskott och
prognos som är positiv.
Prognos för avskrivningarna +449 tkr, överskott +393 tkr, internränta prognos +305 tkr samt
överskott +229 tkr mot budget. Hyreskostnader pga. evakueringskostnader för
räddningstjänstens lokal ca 120 tkr. Kostnader för larm har underskott och prognos -230 tkr
pga. utryckningar och utfört arbete. Service och underhållavgifter är högre pga. kontroller som
gjordes under året samt åtgärder som ska utföras efter kontroller, underskott -700 tkr, prognos
-680 tkr.
VA:
Verksamheten beräknas kunna ge ett visst överskott. Verksamheten visar ett överskott pga.
högre intäkter av taxor, försäkringsersättning och bidrag för VA-plan. VA-intäkter har
budgeterats lägre för att intäkter och kostnader skall vara budgeterat netto noll. Löner har
överskott pga. vakans för rörnätstekniker samt ny driftledare har börjat och han ska arbeta
parallellt med nuvarande driftledare som går i pension nästa år. Driftkostnader ger ett visst
underskott pga. mer omfattande arbete (poster som har underskott är inköp av material och
kemikalier, köp huvudverksamhet, reparationer, utbetalningar för skador, advokatkostnader
för rättegång samt konsultkostnader för arbete med VA-taxa).
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Elkostnaderna är periodiserade och de ger ett visst överskott 147 tkr just nu, men prognos
–100 tkr för att vi från september månad ska ha rörlig pris på 10% av förbrukningen där vi
antar att vi ska betala 2,80 kr/kWh i stället 0,40kr/kWh som vi har betalat tom sista
augusti. Kostnader i samband med rättegång med Liskullan är ej budgeterade, men det finns
juristkostnader och skadestånd och försäkringsbolag ersätter 50% av juristkostnader. Arbete
med uppdatering av VA-taxa pågår. Kapitalkostnader ska ge ett visst överskott pga. projekt
som har framskjutits. Spolningar av ledningsnätet gjordes under sommaren för att vatten på
visa områdena hade dålig kvalitet, det var oplanerat och kostade 350 tkr.
Investeringsredovisning (tkr)
Verksamhet
tkr
Gata, park
Interna arbeten
Fastigheter
Vatten och avlopp
Totalt

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-08

2022

2022

2022

1 285

4 589

8 730

4 141

185

1 625

1 625

0

18 574

27 311

40 528

13 217

822

5 331

21 554

16 223

20 866

38 856

72 437

33 581

Kommentar till investeringsredovisning
Gata & Park:
GC-Storgatan i Hovmantorp skall utföras av Trafikverket under 2023 och vi står för 50% av
kostnader, vi har budget 4,5 mkr som inte ska användas i år. Asfaltering ska utföras enligt
planen under året. GC-vägar ska utföras under året och det är bidragsrelaterade projekten.
Projekt Lebovägen är projekterat med uppstart av entreprenadarbeten och prognos är att ska
kosta 1,3 mkr i år tillsammans med va-arbete. Exploateringen av västra Hovmantorp är i
slutskedet av entreprenadarbetet och medel skall omdisponeras för finansiering. Projekt Södra
Hovmantorp har projekteringen påbörjats.
Interna arbeten:
Maskinpark analyseras löpande och investeras enligt behov.
Fastigheter:
Inom Fastigheter har projekteringen för Nyängskolan färdigställts och förfrågningsunderlaget
har skickats på entreprenadsförfrågan i höst. Odengatan 8A har varit ute på
entreprenadförfrågan, inkomna anbud visade för hög investering och projektet är stoppat pga.
kostnadsbilden och därmed behöver Socialförvaltningens lokalbehov utredas vidare.
Utredningen av Lustigkullaskolan samt förskolan Edabacken pågår. Utredning för matsal i
Skruv pågår. Till- och ombyggnaden av Hackebackeskolan pågår med färdigställande på
hösten. Ombyggnaden av Räddningstjänsten i Lessebo är färdigställd med etapp 2 & 3, vilket
kommer att innebära merkostnader. Återstår ombyggnad för polislokaler.
Vatten & Avlopp:
Inom VA har projektering för Skruvs vattenverk färdigställts och förfrågningsunderlaget
kommer att skickas ut på ny entreprenadförfrågan i höst. Utredning för överföringsledning
Lessebo-Hovmantorp och vattenverk Hovmantorp med ny intagspunkt har påbörjats.

Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.
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Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Kommunfullmäktiges mål: Den totala
arbetslösheten ska minska till 13,0 %
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk
hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5
och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsenheten för att
underlätta bemanning inom vår förvaltning
Underlätta för nyetablering av företag genom att kunna
erbjuda byggbar industrimark i vår kommun

JA
DELVIS

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

DELVIS

Komplettera med belysning vid behov

JA

Fortsatt utbyggnad av GC-vägar

JA

Röjningar och buskborttagning där det finns skymmande
växtlighet
Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i
kommunen ska öka till 8 800 personer
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020).
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till
Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv boendemiljö,
med god service och fysisk tillgänglighet.

DELVIS

JA

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går
ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska
öka till 70 %
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 %
(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3
och 4:5.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Samarbetar med BUF och strävar mot rena och lärorika
JA
lokaler med hög kvalitet.
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Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga
som upplever en trygg miljö ska öka till 92 %
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020).
Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Säker och trygg skolmiljö, bygga bort gömda ytor och en
säker väg till skolan.

DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som
väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till 95
%
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Nämndens strategier och aktiviteter:
En god yttre och inre miljö.
DELVIS
Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska
öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till
Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Smärre kompletteringar och revideringar under 2022.

JA

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70
procent.
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om
upplevd service
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala
utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Utökad tillgänglighet för allmänheten att kontakta rätt
DELVIS
handläggare.
Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål: Hållbart
medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 79
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i
Kolada. Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030
mål 5:5 och 8:8.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Uppföljning av medarbetarenkät 2021 och målinriktat
förbättringsarbete.
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DELVIS

Myndighetsnämnden
Större händelser
Ett flertal nya anläggningar och de som startar utan livsmedelsregistrering har fortsatt att
påverka kontrollverksamheten inom livsmedelskontrollen.
Mark- och miljödomstolen har fastställt myndighetsnämndens beslut om sanktionsavgift för
ett tillsynsärende inom bygg gällande byggsanktionsavgift för ibruktagande innan slutbesked
givits. Hackebackeskolan har fått interimistiskt slutbesked och verksamheten är igång. Även
förskoleverksamheten i den nya förskolan i Hovmantorp är igång och slutbesked har getts.
Lägenheterna 1–5 i flerbostadshuset kv. Toker 1 har fått interimistiskt slutbesked. Det större
tillsynsärendet gällande rivning i Kråksjö är nu utfört. Volymen inkommande bygglov har
inledningsvis under perioden varit hög för att sedan avta under sommaren, i nuläget är
volymen av inkommande bygglov låg.
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt hälsoskyddstillsyn har pågått under perioden och i
augusti tillträdde ny miljö- och hälsoskyddsinspektör på den tidigare vakansen.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-08

2022-08

2022-08

2022

2022

2022

Politisk vht

138

180

42

233

271

38

Totalt

138

180

42

233

271

38

Kommentar till driftredovisning
Ekonomin är stabil och påverkas endast av nämndens möten.

Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Kommunfullmäktiges mål: Den totala
arbetslösheten ska minska till 13,0 %
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk
hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5
och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.
Kommentar: Ej aktuellt
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten
bland invånarna ska förbättras till index 1,98
Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16
(2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Vid bygglovshantering, detaljplanering och exploatering för
mötesplatser och dylikt ska trygghetsaspekten beaktas

45

Bilaga 1: Verksamhetsredovisning
57

DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i
kommunen ska öka till 8 800 personer
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020).
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till
Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv boendemiljö,
med god service och fysisk tillgänglighet. Vid
bygglovshantering och nyregistrering av
livsmedelsanläggningar bidra med en smidig och effektiv
handläggning

JA

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går
ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska
öka till 70 %
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 %
(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3
och 4:5.
Kommentar: Ej aktuellt
Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga
som upplever en trygg miljö ska öka till 92 %
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020).
Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Vid bygglovshantering, detaljplanering och exploatering för
mötesplatser och dylikt skall trygghetsaspekten beaktas.
Miljön för olika åldrar ska beaktas samt att FN:s
barnkonvention ska vägas in.

DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som
väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till 95
%
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Kommentar: Ej aktuellt
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Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska
öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till
Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Fortsatt utveckling och underhåll av befintliga E-tjänster.

JA

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70
procent.
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om
upplevd service
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala
utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Vid ärenden som kräver flera tillstånd skall handläggare
samordna så att ansökningar från organisationen blir
JA
komplett.
Kundfokus diskuteras regelbundet på enheten.
Ständigt pågående dialog och avstämningsmöten mellan
JA
bygg- och miljöchef och näringslivsstrateg för att underlätta
företagares kontakter i myndighetsärenden.
Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål: Hållbart
medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 79
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i
Kolada. Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030
mål 5:5 och 8:8.
Kommentar: Ej aktuellt

47

Bilaga 1: Verksamhetsredovisning
59

Barn- och utbildningsnämnden
Större händelser
Inledningen av året påverkades starkt av pandemin. Det var hög sjukfrånvaro både bland
personal och barn/elever vilket innebar stor utmaning att säkerställa bemanning på många av
enheterna.
Kriget i Ukraina har haft en stor påverkan under perioden. Planeringen för mycket stort
mottagande genomfördes. En mottagningsenhet öppnades och personal har anställdes. Ca 40
elever i grundskolan och 15 barn i förskolan anlände under våren. Inskrivningssamtal och
kartläggning genomfördes för eleverna i grundskolan. Verksamheten planerade för skolstart
för alla elever. Omflyttning skedde sent och i början av september är 12 elever inskrivna i skolor
och 4 barn i förskolan. Omställning för att minska organisationen igen har påbörjats.
I början av året var fler barn är inskrivna eller på väg in inom förskoleverksamheten. När
resursfördelningen gjordes i december togs höjd för de barn rektorerna såg var på väg att
skolas in under januari och februari sedan dess har ytterligare barn tillkommit, en del av dessa
barn har omfattande behov av olika slag.
Vid läsårstart har det varit stora elevförändringar, utöver elever från Ukraina. Ca 35 elever har
inte påbörjat läsåret. Arbete för att eftersöka elever har gjorts och anledningar till att man inte
påbörjat skolstarten är identifierade. Flytt utomlands eller börjat utbildning hos annan
huvudman är två anledningar. Det har också börjat eller anmälts att elever ska börja under
hösten. I dagsläget verkar det vara ca 30 elever.
Det har varit stora förändringar gällande barn och elevantal under året vilket har gjort
verksamheten mycket svårplanerad och vilket påverkar budgeten.
Hackebackeskolan har fått startbesked för att bedriva verksamhet i nybygget och Nyängskolan
har flyttat ur sina lokaler och in paviljonger bredvid Hackebackeskolan.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-08

2022-08

2022-08

2022

2022

2022

Politisk vht och adm

4 908

5 054

145

7 444

7 598

154

Kulturskola

2 383

2 700

317

4 067

4 060

-7

44 091

44 825

734

65 062

67 463

2 401

3 467

4 520

1 053

5 983

6 817

834

89 360

88 096

-1 263

136 639

132 522

-4 117

9 091

11 072

1 981

13 995

16 647

2 652

Gymnasieskola

29 367

31 829

2 463

45 829

47 770

1 941

Vuxenutbildning

7 667

8 822

1 155

10 922

13 264

2 343

190 334

196 919

6 585

289 940

296 141

6 201

tkr

Förskola
Fritidshem
Grundskola F-9
Särskola

Totalt

Kommentar till driftredovisning
Politisk verksamhet och administration: Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för
personal och barn-och elevförsäkring dock något högre kostnader för IT.
Kulturskolan: Kostnaderna är i princip i balans.

48

Bilaga 1: Verksamhetsredovisning
60

Förskolan: Lägre kostnader för driftsbidrag till fristående förskolor än förväntat. De högre
personalkostnaderna inom förskoleverksamheten balanseras av högre intäkter vars syfte är att
finansiera personalkostnader. Betydligt större intäkter i form av ersättning från
Migrationsverket, arbetsmarknadsersättningar och ersättning för Corona.
Fritids: Lägre personalkostnader och kostnader för driftsbidrag till fristående verksamheter.
Grundskolan: Personalkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat, men finansieras delvis
av intäkter avsedda för personal. De interkommunala ersättningarna beräknas i dagsläget
kosta mer än beräknat bland annat beroende på kostnader för skolgång för placerade elever.
Även kostnader för material/läromedel och fortbildning ser ut att kosta mer än budgeterat.
Skolskjutskostnaderna är i princip i balans medan elevhälsan ser ut att ge ett överskott. Inom
grundskolan finns som vanligt ett antal statsbidrag från Skolverket, dessa ska betalas tillbaka
om de inte nyttjas fullt ut. Besluten från Skolverket kan komma att påverka utfallet på årsbasis,
men en bedömning av ett preliminärt utfall på dessa har gjorts i prognosen.
Särskola: Lägre kostnader framför allt för personal men även skolskjutsarna ser ut att ge ett
mindre överskott.
Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna beräknas kosta något mindre än
budgeterat beräknat utifrån vårterminens programval. Höstterminens kostnader är beroende
av vilka programval de nya eleverna har gjort. Valen är inte helt kända förrän i augusti och
omval förekommer under en period fram till ungefär mitten på september. Även
inackorderingsbidrag och skolskjutsar ser ut att kosta mindre än förväntat. Kostnaderna för
Lessebos egen gymnasieskola är i princip i balans. Intäkterna inom gymnasieskolans
verksamhet beräknas ge ett överskott, beroende på bland annat högre statliga ersättningar.
Vuxenutbildning: Verksamheten ser i dagsläget ut att ge ett överskott vilket framför allt
förklaras av ett överskott när det gäller yrkesvuxverksamhet.
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden finns 405 tkr bokförda som
förklaras av Ukrainakrisen. I den här prognosen är inga intäkter beräknade som täckning för
dessa kostnader.
Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är att beviljade, men ej
återrapporterade/godkända, statsbidrag kan påverka utfallet på årsbasis. I prognosen är en
bedömning av eventuellt utfall gjord.
Prognosen för utfall på årsbasis för sjuklöneersättning Corona är den samma som utfallet efter
april månad, arbetsmarknadsersättningar är beräknade efter de beslut som finns i dagsläget.
Ersättning från Migrationsverket är svår att göra prognos för då antalet asylsökande snabbt
kan förändras.
Sjukersättning Corona (+2111 tkr) lägre kostnader för särskoleverksamhet (-2652 tkr) och
bidrag till fristående verksamheter (+1697 tkr) förklarar delvis avvikelsen mellan periodens
utfall och periodens budget.
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Investeringsredovisning (tkr)
Verksamhet
tkr

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-08

2022

2022

2022

0

155

500

345

Administration
Grundskola

261

2 400

2 810

410

Förskola

22

145

0

-145

Särskola

0

0

200

200

Vuxenutbildning

0

0

200

200

283

2 700

3 710

1 010

Totalt

Kommentar till investeringsredovisning
Av investeringsbudgeten avser 2 000 tkr utrustning av Hackebackeskolans nya lokaler. Medel
har även avsatts till ljudmiljö och matsal på förskolan Prästkragen, staket vid förskolan
Äventyret och inventarier till klassrum på Kvarndammskolan samt en pott som fördelas till
behov som uppstått under året. De medel som är avsedda för Bikupan och Lustigkulla skola
föreslås flyttas till 2023 respektive 2024. Särskolans budgeterade medel föreslås flyttas till
2023. Den planerade investeringen inom vuxenutbildningen omdisponeras till
iordningsställande av lekplats på Björkskolan.

Uppföljning av verksamhetsmål
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv
Ja
Aktiviteter:
Samverkan Skola- Näringsliv gällande praoplatser för
årskurs 8–9 och
praktikplatser på gymnasiet
Starta Yrkesintroduktion, en ny inriktning på
gymnasieskolan, under hösten 2022.
Kommentar:
• Samordnare har nära kontakt med företagen och följer upp hur det fungerat vid
praon
• Nära dialog mellan gynmasieskolan och företag detta kopplas även samman med
start av Yrkesintroduktion
• Yrkesintroduktion har startat. 7 elever har påbörjat sin utbildning i augusti 2022.
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Strategi: Skapa trygga mötesplatser
Ja
Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur
och skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. Samskapa en trygg
mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola.
Kommentar: Se under målområde Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Strategi: Se under målområde Barn och ungas
uppväxtvillkor
Kommentar:
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Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Ja
Aktivitet: Utveckla resultatrapporten med fler parametrar i
analysen för måluppfyllelse årskurs 3, 6 och 9 för att skapa
ännu bättre underlag för beslut om insatser på
huvudmannanivå. Utveckla resultatdialogerna som
genomförs med rektorer och arbetslagsledare i grundskolan
samt inför Nyckeltasdialoger tillsamman med rektorer.
Strategi: Insatser gällande ökad skolnärvaro
Ja
Aktivitet: Säkra förutsättningar för att verksamheterna
arbetar systematiskt förebyggande, hälsofrämjande och
åtgärdande för en ökad skolnärvaro.
Strategi: Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande
Ja
Aktivitet: Genomförande av insatser i samverkan med
Skolverket för ökad kunskap inom organisationen för att
skapa bättre och bättre förutsättningar för nyanlända elever
och flerspråkiga elever. Insatserna är avtalade och
finansierade av Skolverket.
Kommentar:
• Resultatanalysen kommer att innehålla analys av progression för åk 3. Genomförs
under hösten 2022
• Resultatdialogerna har utvecklats genom frågeställningarna
• Nyckeltalsdialoger har genomförts med rektorerna.
• Rutiner och riktlinjer samt stöd till implementering tas fram kontinuerligt
• Instanser inom nyanländas lärande pågår enligt åtgärdsplan
Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Strategi: Arbeta med trygghetsskapande åtgärder inom
Ja
skolan
Aktivitet: Genomföra trygghetsenkät under hösten för att
tidigt på läsåret identifiera och förändra i verksamheten för
ökad trygghet. Systematiskt arbete med analys av
kränkningsanmälningar och utifrån det arbeta med
trygghetsskapande insatser. Digitalisera systemet för
incidentrapportering
Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens
Ja
bästa gäller i Kronoberg!
Aktivitet: Börja implementera arbetet med Barnens bästa
gäller i Kronoberg! i samverkan med socialförvaltningen.
Utveckla arbetet i enlighet med Barnens bästa gäller i
Kronoberg! utifrån lokalt framtagen handlingsplan
tillsammans med socialförvaltningen.
Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga
Ja
Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur
och skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. Samskapa en trygg
mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola.
Samverkan med Kultur och fritidsförvaltningen gällande
trygga aktiviteter med utgångspunkt i Barnens bästa gäller! i
Kronoberg.
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Kommentar:
• Uppföljning sker två gånger per år inom kvalitetsuppföljningarna.
• Digital incidentrapportering är implementerad
• Ett arbete med att upprätta samverkansrutiner mellan BUN och IFO har
påbörjats.
• Workshop är genomförd i Kulturhuset. Visionen är formulerad och förankrad med
alla medarbetare.
• Workshop för gemensam start för arbete gällande Barnens bästa i Lessebo
genomförs i oktober. Barn-och utbildning, socialförvaltning och kultur och fritid
deltar.
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en
Ja
närvarande och viktig del av orten
Aktivitet:
Systematiskt arbeta för att stärka kvalitet i undervisningen
genom rektors verksamhetsbesök och kompetensutveckling
utifrån vetenskaplig grund. Arbeta för ökad samverkan
skola- arbetsliv.
Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad kvalitet i
Ja
undervisningen, andel behöriga lärare och upplevd trygghet
Aktivitet: Genom att presenterar det arbete som sker i
olika sammanhang och genom olika forum. Sociala medier,
nätverk utanför kommunen och genom kontakter med
omgivande samhälle.
Kommentar:
• Verksamhetsbesök genomförs och utvärderas maj 2022. Samtliga rektorer har
tagit fram ny plan för besöken för läsår 2022/2023. Rektor gör verksamhetsbesök
hos kollega för utökat utbyte och kollegialt lärande.
• Kompetensutveckling sker utifrån den vetenskapliga grunden
• Samverkan med näringslivet har ökat
• Kommunikationsplan finns för barn och utbildningsförvaltningen
• Många enheter berättar om sitt dagliga arbete på sociala medier och
Pedagog Lessebo uppdateras regelbundet
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Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Strategi: Skapa e-tjänster både externa och interna
Aktivitet: identifiera vilka e-tjänster som kan skapas och
skapa 3 e-tjänster under 2022
Kommentar: 3 e-tjänster är skapade och i drift.

Ja

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro
Ja
Aktivitet: Arbeta med kommunövergripande strukturer
gällande undervisningsprocesser och rutiner i årshjul för att
underlätta planering av arbetstid. Årshjul för undervisande
personal, rektorer och administrativa assistenter för att
planera årsarbetstiden och minska arbetstoppar.
Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning
Ja
Aktivitet: Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap
i ledningsgruppen för barn och utbildning genom bokcirklar
och diskussioner. Nya rektorer samt biträdande rektorer
genomför rektorsutbildningen.
Strategi: Arbeta aktivt med strategisk
Ja
kompetensförsörjning
Aktivitet: Barn och utbildningsförvaltningen arbetar för att
bli en attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö
och utvecklingsarbete är i fokus. Förvaltningschefen ingår i
ett arbetande nätverk genom Skolverket som arbetar med
strategisk kompetensförsörjning under två år vilket avslutas
2022. Samverkan med fackliga organisationer enligt avtal
HÖK 21 där handlingsplan för strategisk
kompetensförsörjning ska tas fram.
Kommentar:
• Det arbetas regelbundet med ledarskapsfrågan i rektorsgruppen.
• Arbetande nätverket är avslutat och rapport skriven och publicerad på
skolverket.se
• En rektor och en biträdande rektor går rektorsutbildningen. Två rektorer har
avslutat sin utbildning under våren 2022
• Handlingsplan inom avtalet HÖK 21 är framtagen.
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Socialnämnden
Större händelser
Om ingenting förändras i sättet att arbeta så leder den åldrande befolkningen till att anställda
i välfärden behöver öka med 132 000 personer fram till 2029. Även om Lessebo kommun inte
har den ökningen av åldrande befolkning så påverkas kommunen av närliggande kommuner
och regionens kompetensförsörjning. Behovsökningen är störst inom vård och omsorg.
Strategisk kompetensförsörjning är en utmaning avseende att stärka ledarskapet, utveckla
medarbetarna och öka heltidsarbetet mm. Beslut har tagits om att anställa alla nyrekryterade
medarbetare på heltid inom vård och omsorg.
Beslut om att stänga det särskilda boendet Berghälla togs på kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-25. Arbetet med att avveckla boendet påbörjades omgående därefter i
form av regelbundna samtal med brukare, anhöriga/gode män samt berörda medarbetare.
Brukarna på Berghälla fick ange tre alternativ till vart de önskade bo istället. Berörda
medarbetare gjorde detsamma gällande ny arbetsplats och erhöll sina nya placeringar innan
sommarsemestern påbörjades. Majoriteten av brukarna flyttade under juli månad och i
dagsläget bor endast en brukare kvar i avvaktan på flytt.
Arbetet med fortsatt utveckling och omställning av Nära vård och omsorg pågår.
Hemsjukvården i Lessebo ingår sedan juni 2022 i ett projekt tillsammans med regionen där
sjuksköterskor/distriktssköterskor kommer att få utbildning och utföra en elektrofysiologisk
undersökning av hjärtat (EKG) på patienter inskrivna i hemsjukvården i ordinärt och särskilt
boende.
Verksamheterna har under delåret varit fortsatt drabbade av Covid-19 dock i lägre
utsträckning än föregående år.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

2022–08

2022–08

2022–08

2022

2022

2022

4 924

5 868

944

8 124

8 823

699

Äldreomsorg

58 052

54 424

-3 629

84 225

78 815

-5 410

Hemsjukvård rehab

16 291

16 430

140

24 495

24 499

4

Omsorg funktionsnedsättn.

25 949

23 775

-2 174

37 824

35 369

-2 455

Individ o familjeomsorg

39 035

35 985

-3 050

58 509

53 949

-4 560

113

0

-113

141

0

-141

144 363

136 481

-7 882

213 318

201 455

-11 863

tkr
Politisk vht och adm.

Bostadsverksamhet
Summa

Kommentar till driftredovisning
Ledning och administration
Ledning och administration prognostiseras och har ett överskott som beror på ej tillsatta
tjänster för medicinisk ansvarig och bemanningsekonomiprojekt. Resultat avvikelsen beror
även på ej förbrukade utbildningsmedel som planeras att användas fullt ut.
Politisk verksamhet
Avvikelsen och prognos är lägre än budget på grund av personalkostnader.
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Äldreomsorg
Äldreomsorgen har underskott på grund av högre personalkostnader än budgeterat och
anledningen är större behov. 50 % av den negativa avvikelsen på personalkostnader är ej
genomförda besparingsåtgärder för stängning av Berghälla som var inte påbörjad till augusti.
I prognosen har vi lagt 1,1 mkr som verksamheten kan spara efter stängningsprocessen av
Berghälla men den totala prognosen för personalkostnader visar 13 % högre personalkostnader
än budget. Den negativa avvikelsen minskas på grund av höga intäkter i form av kompensation
av sjuklön från Försäkringskassan och arbetsmarknadsersättningar och statsbidrag.
Statsbidraget för minskningen av andelen timanställningar inom vård och omsorg om äldre
med totalt 6,4 mkr periodiseras med en jämt fördelning från och med juni 2022 till och med
december 2023, så 2,4 mkr är inräknad i prognosen under 2022 och påverkar resultatet
positivt. I prognosen ligger två till bidrag för Äldreomsorgslyftet och Ensamhet demens som
påverkar resultatet positivt med total 1,7 mkr. Övriga kostnader är högre än budget och
prognostiseras negativt.
Hemsjukvård
Hemsjukvården har överskott på grund av lägre personalkostnader som beror på ej tillsatta
tjänster och högre intäkter för kompensation av sjuklön från Försäkringskassan och bidrag
från Region Kronoberg för vaccination och statsbidrag. Statsbidraget för utökad bemanning av
sjuksköterskor på särskilda boenden med total 1,1 mkr (bidraget innehåller en preliminär
fördelning - det garanterade grundbeloppet med total 955 tkr och i juni 2022 tilldelades
tillkommande medel med total 176 tkr) påverkar resultatet positivt och intäktsredovisas på
följande sätt: grundbeloppet med en jämn fördelning från och med januari 2022 till och med
december 2023 och skillnaden mellan grundbeloppet och totalt tilldelade medel
intäktsredovisas med en jämt fördelning från juni 2022 till och med december 2023.
Kostnader för skyddsmaterial, hygien och sjukvårdsartiklar är högre än i budget samt
prognostiseras negativt. Total prognos ligger i balans.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras och har en negativ
budgetavvikelse på grund av höga personalkostnader som beror på ökning av ärenden inom
korttidsverksamheten och personlig assistans LSS. Omsorgen om personer med
funktionsnedsättning område 2 har klarat besparingskrav på personalkostnader som ligger på
Runda vägen. Det planeras flytt på Smålandsgatan efter sommaren som leder till minskade
personalkostnader. Resultat avvikelsen beror även på högre övriga kostnader på grund av nya
ärende för personlig assistans SFB än budgeterat samt prognostiseras negativt. Högre intäkter
(mest kompensation sjuklön och ersättningar personlig assistans SFB från Försäkringskassan)
påverkar resultatet och prognos positivt men motsvarar inte mer kostnader. Det finns medel i
år som, efter beslut, skulle kunna omfördelas från Finansförvaltningen med 5ootkr om
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning ökar syssällsättningsgraden och de är med
i prognos.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen har underskott på grund av köpta konsulttjänster och höga
placeringskostnader inom missbruk, externa placeringar på HVB och skyddat boende. Lessebo
kommun har fått statsbidrag med total 8 mkr för högt flyktingmottagande och för att
kommunen har färre än 9000 invånare, dessa medel har kommunfullmäktige tilldelat till
Socialnämnden i sin helhet. Trots detta tillskott har Individ- och familjeomsorgen en negativ
budgetavvikelse och prognos på placeringskostnader. Kommande placeringar kan påverka den
nu lagda prognosen.
Bostadsverksamhet
Bostadsverksamhet har underskott och prognostiseras negativt.
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Investeringsredovisning (tkr)
Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022–08

2022

2022

2022

0

0

700

700

Verksamhet
tkr
Politisk vht och adm.
Äldreomsorg

0

30

100

70

Hemsjukvård

613

920

800

-120

0

50

100

50

613

1 000

1 700

700

Omsorg funktionsnedsättn.
Totalt

Kommentar till investeringsredovisning
Prognos visar ett överskott för politisk verksamhet och administration. Upphandling av nytt
verksamhetssystem kommer inte vara klart under 2022.
Äldreomsorgen och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer göra inköp av
nya inventarier under hösten men utfallet beräknas hamna under årsbudgeten.
Hemsjukvården har gjort mer inköp än i budget.

Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Utifrån
kommunfullmäktiges mål har socialnämnden fastställt strategier som verksamheterna sedan
utformar aktiviteter som de arbetar utifrån.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Ja
Strategi - Fler ska till självförsörjning från ekonomiskt
bistånd.
Aktivitet: Ställ krav på aktivering på personer i
försörjningsstöd. (socialnämndens beslut).
Krav finns på att samtliga klienter som ansöker om
ekonomiskt bistånd och står till arbetsmarknadens
förfogande ska ha aktivitet på heltid. Följs upp av
socialsekreterare och ingår i bedömningen av rätt till
bistånd.
Kommentar: I januari 2022 erhöll 83 hushåll ekonomiskt
Ja
bistånd, sammanlagt 243 biståndsmottagare.
I juli 2022 erhöll 68 hushåll ekonomiskt bistånd, sammanlagt
197 biståndsmottagare. En minskning av antalet hushåll med
18 procent.
Inom äldreomsorgen har man anställt sommarvikarier
rekommenderade av IFO och Arbetsmarknadsenheten.
Man anställer även ungdomar som tagit studenten vilket
motverkar att de ansöker om ekonomiskt bistånd.
Aktivitet: Samverkan på individnivå mellan ekonomiskt
bistånd och arbetsmarknadsenheten samt vuxenutbildning.
Workshops i projekt Arbetsmarknad och utbildning som har
som syfte att bidra till att verksamheterna Arbetsmarknad,
Vuxenenheten och Vuxenutbildningen ska arbeta efter en
gemensam målsättning och styrning med gemensamma
strukturer kommer att påbörjas den 8 september.
Kommentar: Uppstart i september
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Delvis

Delvis

Nej

Aktivitet: Starta upp ett projekt genom FINSAM som
handlar om nollklassade, personer som är sjukskrivna och
saknar sjukpenning. Dessa klienter ska gå mot
arbetsprövning eller ansökan om sjukersättning.
Projektmedel har erhållits från Finsam för att finansiera en
koordinatortjänst på 50 % i Lessebo kommun som under 2 år
ska samverka med länets andra kommuner, regionen,
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen i syfte att
sjukskrivna som saknar sjukpenning ska erhålla stöd i
rehabilitering mot arbete eller annan ersättning.
Kommentar: Uppstart i oktober.
Aktivitet: Planering från Arbetsförmedlingen för
heltidsaktivitet krävs in på alla sökande som står till
arbetsmarknadens förfogande.
I handläggningen av ekonomiskt bistånd ställs krav på att
samtliga klienter som uppbär ekonomiskt bistånd och står till
arbetsmarknadens förfogande ska ha en plan för heltidssysselsättning från Arbetsförmedlingen.
Kommentar: Följs upp av socialsekreterare.
Aktivitet: Vård och omsorg kan ta emot personer som
uppbär försörjningsstöd på praktik och erbjuda bra stöd för
att lära sig yrket
Aktivitet: Hälso- och sjukvården kan ta emot personer som
har en sjukvårdsutbildning från annat land och behöver
praktik för att få svensk legitimation inom yrket.
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Strategi - Öka användandet av välfärdsteknik som är
kopplat till den upplevda tryggheten.
Aktivitet: Fortsätta arbetet med digitaliseringsplanen.
Kommentar: Förarbete inför upphandling av nytt
verksamhetssystem för socialförvaltningen pågår och övriga
aktiviteter i digitaliseringsplanen löper enligt plan.
Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Strategi - En omsorg i framkant – Att utveckla
boendeformer inom verksamheten.
Aktivitet: Fortsätt med uppdraget från socialnämnden att
införa trygga boenden på alla orter i två olika faser.
Ta fram informationsmaterial och distribuera till invånare i
Lessebo kommun i samverkan med kommunikatörer och
Lessebohus.
Kommentar: Varje ort i kommunen har seniorbostäder
+55. Material om stöd och boende har tagits fram i
samverkan med Lessebohus och distribuerats.
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Delvis

Ja

Delvis
Delvis

Ja

Ja

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Strategi - Barnens bästa.
Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje
Ja
styrgruppsmöte.
Aktivitet: Implementering av Kronobergs modellen
Delvis
Aktivitet: Ökat samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommentar: Olika samverkansgrupper arbetar med att
identifiera barn och ungas behov för att på snabbare sätt
kunna tillsätta rätt insatser.
I gruppen ”Barnets bästa” är implementeringen är
igång. Samverkansgruppen mellan skola, polis och
socialtjänst arbetar med att snabbt kunna identifiera
Ja
ungdomar som kan befinna sig i riskfyllda miljöer.
Socialtjänsten medverkar på föräldramöten vid skolstart för
att ge information kring vilka insatser socialtjänsten kan
erbjuda samt hur man kommer i kontakt med socialtjänsten
för rådfrågning och ansökan.
Tillsammans med högstadieskolan kommer en föräldrautbildning hållas under sen höst/vinter, för att ge föräldrar
råd och tips hur de kan möta sina tonåringar.
Aktivitet: Utökning av familjehemsvården.
Kommentar: Ytterligare en medarbetare arbetar på
Ja
familjehemsvården vilket har genererat fler utredningar av
egna familjehem, utökad stöttning och handledning till
familjehemmen.
Aktivitet: Minska placeringar av barn.
Kommentar: Syftet med att utöka familjehemsvården är att
minska de externa familjehemmen samt HVB och SiS
placeringar. I första hand görs placeringar till egna
familjehem men det är fortfarande ett högt antal placerade
barn/unga på SiS.
För att minska längden på placeringarna behöver vår egen
öppenvård utökas för att kunna jobba mer aktivt på
hemmaplan.
Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Strategi - Fler hushåll ska avslutas till självförsörjning från
ekonomiskt bistånd.
Aktivitet: Prioritering av extratjänster till barnfamiljer
Kommentar: Inga mer extratjänster tillsätts under 2022, de
som redan finns har prioriterats till storfamiljer.
Aktivitet: Fortsatt arbete med SUVAS, stöd till unga som
varken arbetar eller studerar
Kommentar: Arbetet med att utveckla stödet till SUVAS går
framåt och samverkan mellan socialförvaltningen och barnJa
och utbildningsförvaltningen blir mer och mer tydligt. En
SUVAS konferens kommer att genomföras under september
där en handlingsplan kommer att tas fram.
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Nej

Nej

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Strategi - Barnens bästa.
Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje
Ja
styrgrupp.
Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Strategi - Införa e-tjänst inom ett specifikt område.
Aktivitet: Införa e-tjänst för klagomål och synpunkter för
socialförvaltningen.
Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om ekonomiskt
bistånd
Kommentar: Kommer införas i samband med nytt
verksamhetssystem. Förberedelser för upphandling pågår.
Aktivitet: Införa e-tjänst för orosanmälan
Kommentar: Tjänsten är klar för publicering.
Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om hjälp gällande
barn och unga
Kommentar: Ingen planering för införande i avvaktan för
nytt verksamhetssystem.
Aktivitet: Införa e-tjänst för intresseanmälan om att bli
familjehem/kontaktfamilj
Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om insatser enligt
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Ja
Nej
Delvis
Nej
Ja
Ja

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Strategi - Öka tillgängligheten.
Aktivitet: Samverkan med receptionen om
Delvis
förbättringsmöjligheter.
Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Strategi - Attraktiv arbetsgivare.
Aktivitet: Möjlighet till kompetensförsörjning kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.
Aktivitet: Öka antalet anställda som arbetar heltid inom
vård och omsorg.
Kommentar: Nyanställd personal erbjuds heltid som
sysselsättningsgrad. Även ordinarie som önskar jobba heltid
har erbjudits detta.
Aktivitet: Förbättra introduktionen (för ledningsgrupp).
Aktivitet: Erbjuda kompetensutveckling inom individ- och
familjeomsorgen
Kommentar: Kompetensutvecklingsplan finns för
verksamheten och är på gång för övriga verksamheter.
Aktivitet: Förbättra arbetsmiljön på individ- och
familjeomsorgen
Kommentar: Förbättringsarbete pågår
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Delvis

Delvis
Ja
Delvis

Delvis

Bilaga 2: Bolagen
AB Lessebohus
Resultaträkning
Tkr

Utfall
2022–08

Budget
2022–08

Avvikelse
2022–08

Prognos
2022

38 598

38 887

-289

57 300

Budget Avvikelse
2022
2022

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter

58 330

-1 030

1 870

2 067

-197

2 700

3 100

-400

Summa Intäkter

40 468

40 953

-485

60 000

61 430

-1 430

Rörelsens kostnader
Underhålls- och reparationskostnader
Driftkostnader
Central administration

-8 451
-23 009
-1 789

-8 273
-24 206
-1 593

-178
1 197
-196

-12 200
-35 000
-2 700

-12 410
-36 435
-2 390

210
1 435
-310

-3 589

-3 827

238

-5 500

-5 740

240

-36 838

-37 900

1 062

-55 400

-56 975

1 575

3 630

3 054

576

4 600

4 455

145

59

50

9

75

75

0

Räntekostnader

-2 677

-2 353

-324

-3 765

-3 530

-235

Summa finansiella poster

-2 618

-2 303

-315

-3 690

-3 455

-235

1 012

750

262

910

1 000

-90

Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter

Resultat

Investeringar
Tkr

Utfall

Prognos

Budget Avvikelse

2022–08

2022

2022

2022

Mark

170

170

0

-170

Ventilation m.m.

583

650

0

-650

Nybyggnation Kassetten 2 - restposter

507

507

0

-507

Akut

108

108

0

-108

1 368

1 435

0

-1 435

Summa
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AB Lessebo Fastigheter
Resultaträkning
Tkr

Utfall
2022–08

Budget
2022–08

Avvikelse
2022–08

Prognos
2022

836

915

-79

1 205

1 220

-15

6

7

-1

10

10

0

Summa Intäkter

842

922

-80

1 215

1 230

-15

Rörelsens kostnader
Rep/U-håll/Fastighetsskötsel
Driftskostnader
Administrationskostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens
kostnader

-19
-132
-202
-270

-100
-106
-167
-267

81
-26
-35
-3

-50
-195
-315
-430

-150
-170
-250
-400

100
-25
-65
-30

-623

-639

16

-990

-970

-20

219

283

-64

225

260

-35

Budget Avvikelse
2022
2022

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Övriga intäkter

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter

20

20

0

30

30

0

Räntekostnader

-162

-147

-15

-260

-220

-40

Summa finansiella poster

-142

-127

-15

-230

-190

-40

77

156

-79

-5

70

-75

Budget

Avvikelse

Resultat

Investeringar
Tkr

Utfall

Prognos

2022–08

2022

2022

2022

0

400

0

-400

Brandlarm Metallen

122

400

0

-400

Summa

122

800

0

-800

Utrymningsvägar Metallen
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AB Kyrkebyn 3
Resultaträkning
Tkr

Utfall

Budget Avvikelse

Prognos Budget Avvikelse

2022–08

2022–08

2022–08

2022

2022

2022

339

467

-128

519

700

-181

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Övriga intäkter

258

3

255

263

5

258

Summa Intäkter

597

470

127

782

705

77

Rörelsens kostnader
Rep/U-håll/Fastighetsskötsel
Driftskostnader
Administrationskostnader

-1
-125
-149

-100
-143
-127

99
18
-22

-4
-215
-190

-150
-215
-190

146
0

Avskrivningar

-105

-107

2

-160

-160

0

Summa rörelsens kostnader

-380

-477

97

-569

-715

146

217

-7

224

213

-10

223

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter

0

3

-3

5

5

0

Räntekostnader

-19

-20

1

-25

-30

5

Summa finansiella poster

-19

-17

-2

-20

-25

5

Resultat

198

-24

222

193

-35

228

Investeringar
Utfall Prognos

Budget Avvikelse

2022–08

2022

2022

2022

Noll i utfall, budget och prognos

-

-

-

-

Summa

-

-

-

-
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Lessebo Fjärrvärme AB
Resultaträkning
Tkr

Rörelsens intäkter
Försäljning värme fast
Försäljning värme rörligt
Övriga rörelseintäkter
Anslutningsavgifter
Summa Intäkter
Rörelsens kostnader
Inköp av flis
Inköp av värme Lessebo samhälle
Inköp gas, olja och el
Anslutningsavgifter
Reparationer och underhåll
Fastighetskostnader
Köp av driftstjänster
Övrigt
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat

Utfall
2022–08

Budget
2022–08

Avvikelse
2022–08

Prognos
2022

4 717
15 048
9
661
20 435

4 640
14 961
7
567
20 174

77
87
2
94
261

6 810
23 720
10
1 541
32 081

6 960
23 720
10
850
31 540

-150
0
0
691
541

-4 211
-3 182
-1 449
-661
-2 021
-1 242
-1 375
-1 524
-3 819
-19 484

-4 274
-3 230
-826
-567
-733
-1 200
-1 370
-1 317
-3 833
-17 350

63
48
-623
-94
-1 288
-42
-5
-207
14
-2 134

-6 960
-5 439
-2 265
-1 541
-2 300
-1 800
-2 255
-2 474
-5 750
-30 784

-6 750
-5 100
-1 305
-850
-1 100
-1 800
-2 055
-1 975
-5 750
-26 685

-210
-339
-960
-691
-1 200
0
-200
-499
0
-4 099

951

2 824

-1 873

1 297

4 855

-3 558

146
-1 410
-1 264

123
-1 333
-1 210

23
-77
-54

200
-2 260
-2 060

185
-2 000
-1 815

15
-260
-245

-313

1 614

-1 927

-763

3 040

-3 803

Budget Avvikelse
2022
2022

Helårsprognosen för Lessebo Fjärrvärme ligger 3,8 mkr sämre än budget. Prognosen för
reparationer och underhåll ligger 1,2 mkr över budget och när underhåll görs så stängs
pannorna ned vilket får till följd att man under nedstängningstiden får elda med olja eller gas
till en högre kostnad. Bränslekostnaderna har ökat både för att man fått elda en del med olja
och gas men också för att bränslepriserna allmänt blivit dyrare.

Investeringar
Tkr

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022–08

2022

2022

2022

Ny kulvert pga. kunder småhus

865

2 065

0

-2 065

Summa

865

2 065

0

-2 065
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Resultaträkning
Utfall
2022–08

Budget
2022–08

Avvikelse
2022–08

Prognos
2022

Budget Avvikelse
2022
2022

28 722

28 722

0

43 083

0

0

0

28 722

28 722

0

43 083

43 083

0

1 835

993

842

2 300

1 490

810

899

33

866

899

50

849

0

50

-50

0

75

-75

Summa intäkter

2 734

1 076

1 658

3 199

1 615

1 584

Totala Intäkter

31 456

29 798

1 658

46 282

44 698

1 584

Personal

-19 244

-19 298

54

-28 948

-28 948

0

Övriga kostnader

-12 453

-10 413

-2 040

-17 750

-15 620

-2 130

Kapitalkostnader

-76

-87

11

-130

-130

0

Jämförelsestör. poster

0

0

0

0

Summa Kostnader

-31 773

-29 798

-1 975

-46 828

-44 698

-2 130

-317

0

-317

-546

0

-546

INTÄKTER
Kommunbidrag
Jämförelsestör, intäkt
Summa Intäkter
Taxor/brandsyn mm
Bidrag
Förs. av anläggningstillg

43 083

0
0

KOSTNADER

Resultat

Investeringar
Utfall
2022–08

Prognos
2022

1 200

Avvikelse
2022

Ledningsfordon

-

Trp-fordon

-

-

-

-

Inventarier (10)

-

-

-

-

Inventarier (5)

98

250

250

-

Summa

98

1 450

1 450

-

64

1 200

Budget
2022
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-

0

Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB
Resultaträkning
Tkr

Utfall
2022–08

Budget Avvikelse
2022–08 2022–08

Prognos Budget Avvikelse
2022
2022
2022

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

8 772

8 793

-21

13 158

13 190

-32

Övriga rörelseintäkter

7 016

6 867

149

10 524

10 300

224

15 788

15 660

128

23 682

23 490

192

Fastighetskostnader

-5 762

-6 000

238

-9 243

-9 000

-243

Övriga externa kostnader

-2 374

-1 600

-774

-3 561

-2 400

-1 161

-9

0

-9

-14

0

-14

-4 895

-4 867

-28

-7 343

-43

-13 040

-12 467

-573

-20 160

-7 300
-18
700

-1 460

2 748

3 193

-445

3 522

4 790

-1 268

0

0

0

0

Räntekostnader

-1 432

-1 733

301

-2 148

-2 600

452

Summa finansiella poster

-1 432

-1 733

301

-2 148

-2 600

452

1 316

1 460

-144

1 374

2 190

-816

Summa Intäkter
Rörelsens kostnader

Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter

Resultat

0

Bokslutsdispositioner

0

0

Skatt ca

0

0

Resultat efter skatt

65

1 316

1 460
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-144

1 374

2 190

-816

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-27
§ 185

Dnr 2022/319-

Om- och tillbyggnad av Nyängsskolan
Beslut
Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde.
Ärendebeskrivning
Om- och tillbyggnad av Nyängskolan med ca 300 kvm tillbyggnad i 1
plan med 4 nya klassrum, ombyggnation av befintlig skola för 5
klassrum samt samlade administrativa lokaler och fritidslokaler.
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 22 miljoner.
Planering och projektering har utförts under 2021/2022.
Förfrågningsunderlag på entreprenaden skickades ut i början av
augusti med planerad byggstart i november 2022 med ett
färdigställande hösten 2023. Nedlagda kostnader uppgår till 645 tkr.
Rambudget på totalt 15 miljoner kronor för 2022 och 2023.
Rambudgeten behöver därmed utökas med ytterligare 7 miljoner
kronor under 2023.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-19 § 92
Planritning 2022-08-01
Fasadritning 2022-08-01

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-19
§ 92

Dnr 2022/215-4.5.2

Om- och tillbyggnad av Nyängskolan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera
kommunstyrelsen att godkänna investeringsbudget på 22 miljoner
kronor och bevilja igångsättningstillstånd.
Ärendebeskrivning
Om- och tillbyggnad av Nyängskolan med ca 300 kvm tillbyggnad i 1
plan med 4 nya klassrum, ombyggnation av befintlig skola för 5
klassrum samt samlade administrativa lokaler och fritidslokaler.
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 22 miljoner.
Bakgrund
Planering och projektering har utförts under 2021/2022.
Förfrågningsunderlag på entreprenaden skickades ut i början av
augusti med planerad byggstart i november 2022 med ett
färdigställande hösten 2023. Nedlagda kostnader uppgår till 645 tkr.
Rambudget på totalt 15 miljoner kronor för 2022 och 2023.
Rambudgeten behöver därmed utökas med ytterligare 7 miljoner
under 2023.
Beslutsunderlag
Beslut SBNAU 2022-09-12 § 78
Planritning 2022-08-01
Fasadritning 2022-08-01
Tjänsteskrivelse 2022-09-16

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER
ALLA MÅTT I mm
SKALMÅTT FÅR INTE TAS PÅ RITNING
KONTROLLMÅTT TAS PÅ PLATS

FÖRKLARINGAR

11470
TILLBYGGNAD

NY DÖRR

V1

GRUPPRUM 2
10,0 m²

GRUPPRUM 1
10,0 m²

BEF. VÄGG/DÖRR

KLASSRUM 1
34,0 m²
NY VÄGG

AK=ARMBÅGSKONTAKT

V1

V1

=SKRAPGALLER

WB

WB= WHITEBOARD
V1= VÄGGABSORBENT
TS= TORKSKÅP
HoS=HÖJ-OCH SÄNKBART
PS= PERSONALSKÅP
AS= ARKIVSKÅP
HS= HÖGSKÅP
DM= DISKMASKIN
M= MIKROVÅGSUGN
K= KYL
F= FRYS

C-C

GRUPPRUM 6
8,4 m²
A-A

TILLBYGGNAD

HoS RWC
5,1 m²

WB

B-B

GRUPPRUM 3 GRUPPRUM 8
10,0 m²
10,0 m²

AK

TILLBYGGNAD

26035
TILLBYGGNAD

SKRAPGALLER

FÖRV. AV LÄROMEDEL
OCH FÖRBR. MATERIAL
15,1 m²

WB

MINDRE KLASSRUM 2
14,7 m²
GRUPPRUM MK 2
6,7 m²

AK

MÖRKRUM
ENTRÉ/TRAPPA 6,4 m²
7,4 m²

LJUSRUM
7,0 m²

FRITIDS/LEKRUM
8,9 m²

K

AS

SKOLSKÖT.
9,9 m²

SAML./FRITIDS
28,2 m²

DM

HS

SPEC.PEDAGOG
M
8,0 m²
M

SAMLING/FIKA
19,2 m²

K/F

AK

KORRIDOR 3
51,5 m²

AK

PERS. WC
GRUPPRUM 5 2,0 m²
8,9 m²
FRD
2,0 m²

DM

RWC/D
8,7 m²

KLASSRUM/BILD
30,8 m²

WB

WB

ENTRÉ 1

AS PS PS PS PS PS PS

KAPPRUM
13,8 m²

KOPIERING
3,2 m²

NYTT SKÄRMTAK

KONFERENSRUM
20,3 m²
REKTOR/ADM.
11,1 m²

ARBETSRUM
9,1 m²

ARBETSRUM
8,9 m²

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Förfrågningsunderlag

AK

V1

V1

KLASSRUM 1
20,3 m²

V1

WB

AK

ENTRÉ/KAPPRUM
17,3 m²

ENTRÉ 2
SKRAPGALLER

HoS
WC-PERSONAL
3,8 m²

GROVENTRÉ/KAPPRUM
14p
19,7 m²

KLASSRUM 5
31,5 m²

ENTRÉ PERSONAL
6,9 m²

WB

HEMKUNSKAP HÖJ-OCH
37,0 m²
SÄNKBAR

WC
3,2 m²
KLASSRUM 4
31,7 m²

F

HoS

WB

HoS
DUSCHBRITS

TS

U/M K

RWC/D-PERS.
4,8 m²

WB

RWC/D
6,7 m²

BEF. STÄD/TVÄTT
4,8 m²
AK

KORRIDOR 1
19,1 m²
AK

HoS

GRUPPRUM 4
9,1 m²

GRUPPRUM MK1
7,0 m²

KORRIDOR 2
26,9 m²

V1

KORRIDOR 4
37,4 m²

KLASSRUM 3
31,0 m²

HoS
SB

HS

AK

V1

ELNISCH/DATA

V1

BEF. TEKNIKRUM
4,3 m²

SKRAPGALLER

KLASSRUM 2
30,9 m²

V1

C-C

NYTT SKÄRMTAK
AK

A
SKRAPGALLER

TS TS

AK

AK
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NYTT SKÄRMTAK

B1

ENTRE 3
11150
TILLBYGGNAD

A-A
12500

B-B
ORIENTERINGSFIGUR

TILLBYGGNAD

Trumman 1
FASTIGHETSBETECKNING

A

Bsv arkitekter och ingenjörer

M

Bsv arkitekter och ingenjörer

VS

Wsp Sverige AB

V

WSp Sverige AB

EL
B

Vinnergi
Brandkonsultbyrån SverigeAB

ST

Wsp Sverige AB

PROJEKT NR

HANDLÄGGARE

DATUM

ANSVARIG

9265

2

RITAD AV

J. Lindström

2022-08-01
T.Ericsson
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A-40-3-100

BET

Konsekvensanalys om- och tillbyggnad av Nyängskolan
Mål och syfte kopplat till verksamheten och därmed – varför ombyggnad. Vad ser vi för effekter på
undervisningen om vi gör en ombyggnation.
Undervisning
Särskolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter vilket gör att
det är viktigt att planera en skola där hänsyn kan tas till elevernas olika förutsättningar och behov.
Undervisningen kan aldrig utformas lika för alla. Detta ställer höga krav på möjlighet till flexibilitet i
utformning och användandet av lokalerna. Elever med behov enskild undervisning och elever i behov
av stöd av flera vuxna kan tillgodoses i lokaler som är anpassade för särskola och dess fritidshem.
Särskola och fritidshem behöver särskiljas för ökad tydlighet i stödstrukturen för dessa elever.
Genom en ombyggnation skapas bättre förutsättningar för att ge eleverna undervisning i ämnena
slöjd och hemkunskap i enlighet med läroplanens intentioner. De lokaler som idag används till
hemkunskap är bland annat genomfartsrum till andra klassrum vilket påverkar undervisningen för
eleverna. Ombyggnation kan säkerställa funktionella utrymmen för den fysiska arbetsmiljön så som
handikappanpassade toaletter i paritet med antalet elever samt utrymme för tekniska hjälpmedel.
Elevprognos
Elevprognosen visar att antalet elever ökar från innevarande läsårs 17 elever, i årskurs 1-6, till ca 2225 elever de närmaste åren. Ytterligare ökning kan vara möjlig utifrån information från internationell
och nationell forskning. Förekomsten av elever med intellektuell funktionsnedsättning är vanligare i
områden med låg socioekonomisk status. Därtill tillkommer att ett regeringsbeslut väntas gällande
att grundskolan ska bli 10 årig och då förväntas särskolan förlängas på samma sätt. Om beslut fattas
kommer de 6 åringarna, som idag går extra år på förskolan (uppskjuten skolplikt), i stället direkt gå
över till särskolans verksamhet. Sammantaget gör det att elevantalet förväntas ökas till under
kommande år.
Ytterligare anpassningar
Elever som har ett multihandikapp behöva ofta ett större yta för sina behov ex stretchning,
sondmatning, taktil stimulering. Det innebär att det behöver finnas möjlighet för höj- och sänkbara
sängar och lyftanordningar i verksamheten. Det kan medföra att mindre klassrum behöver användas
till detta, då man behöver använda lift för att lyfta elev från rullstol och säng. I prognosen som finns
förväntas elever med multihandikapp börja på särskolan.
Investeringsbelopp
Inkomna anbud visar en projektkostnad på totalt 22 miljoner kronor och nuvarande rambudget från
KF är på 15 miljoner kronor totalt. Byggkostnadsindex har stigit med 14% det senaste året. Vid en
jämförelse med Stallets ombyggnad som var färdigställd september-21 är följande siffror aktuella.
Stallets investering var 15,7 miljoner kronor för 813 m2. Askungens projektkostnad landade på 34,9
miljoner kronor med 1105 m2 nybyggnad och 349 m2 mindre ombyggnad. Ombyggnadsdelen för
Nyängskolan är 513 m2 och kostnad i nivå med Stallet blir 11,3 miljoner kronor med en uppräkning av
14%. Nybyggnadsdelen är 336 m2 och med en kostnad på 30 000 kr/m2 blir det 10 miljoner kronor.
Dvs projektkostnaden överensstämmer väl med den kostnadsnivå som är idag. Genomsnittlig
avskrivningstid för nybyggnaden bedöms till 30 år och ombyggnaden till 20 år, dvs 25 år i genomsnitt
på hela projektkostnaden. Den tillkommande investeringen innebär ökade avskrivningskostnader och
räntekostnader. Med en antagen ränta på 4% och avskrivningen blir merkostnaden år 1: 572 000
kronor pga ökningen på 7 miljoner kronor.
Tidsplan
Efter beslut är genomförandetiden ett år.
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Driftskonsekvenser
Energidriftkostnaden bedöms vara ungefär som idag trots den tillkomna ytan, eftersom den nya
lokalen blir mer energieffektiv och att solceller installeras för egen produktion av el.
Risker och osäkerhetsfaktorer
I anbudet ingår indexreglering från och med augusti 2022. I projektkostnaden finns reserv för
tillkommande kostnader under entreprenadskedet.
Vilka effekter ser vi om det inte blir en byggnation?
Konsekvensbeskrivning för utebliven investering.
Lokalerna är inte anpassade efter verksamhetens behov utifrån utformning, antal undervisningsrum
samt grupprum och specialsalar för att möta dagens elevantal men också den prognos som visar på
ökat elevantal.
Undervisningskvaliteten sjunker då vissa lokaler är ”genomfartsleder”. Det försvårar att kunna
bedriva undervisning i dessa utrymmen då eleverna blir störda. Elevgruppen är i behov av
minimering av störmoment. Flertal elever har behov av ”en till en”-undervisning och egen
undervisningslokal vilket det saknas i tillräcklig omfattning idag. Detta påverkar individen och övriga
elevers möjlighet till studiero. Konflikterna ökar då entréerna är trånga – svårt för elever med NPF att
hantera.
Fritidshemmet har idag inga egna lokaler, vilket försvårar för elever som har svårt att skilja på skola
och fritidshem.
Personalen har idag svårt att hjälpa elever som är i behov av hjälp i toalettsituationen. För få
toaletter är idag handikappanpassade för att personalen ska kunna hjälpa på ett fullgott sätt både
utifrån elevens integritet samt ur personalens ergonomiska arbetssituation. Utrymme saknas på
ordinarie toaletter för lyftanordningar och för att personalen ska kunna assistera.
Enligt prognosen gällande elevantal kan inte verksamheten bedrivas i befintliga lokaler. Lokalerna
kan inte möta det behov av yta för elevgruppen i årkurs 1-6. Antal rum och befintlig utformning är
inte anpassade för att möta elevernas behov och förutsättningar. Med det ökade elevantalet ökar
även antalet anställda, vilket i sin tur ökar behovet av möjligheter till pausrum, toaletter och
arbetsrum. Arbetsrum för skolsköterska/kurator och mötesrum saknas idag. Detta gör att
verksamheten behöver bedrivas i de paviljonger som finns vid Hackebackeskolan. Årshyran för
modulerna är 1,55 miljoner kronor tillkommer elkostnad (inkl värme). Nuvarande kostnad för el och
värme i Nyängskolan är 81 000 kronor/år.
Standard för fastigheten/lokalen
Lokalen byggdes 1982 som fritidshem och byggdes till 1986. Byggnaden är ej anpassad för
skolverksamhet och mindre underhåll har utförts under åren. Totalrenovering för att lyfta lokalen till
dagens standard behövs.
Lessebo 2022-10-03
Therese Linnér
Barn- och utbildningschef

Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag
Enkel prövning av barnets bästa
Ärendenamn:
Ansvarig och verksamhet:
Barn som berörs:
Datum:

Om och tillbyggnad av Nyängskolan
Therese Linnér utbildningschef, Christina Fransson Rektor. Särskolan
Elever årskurs 1-6 särskolan, Nyängskolan
220930

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (artikel 2)
Bidrar ärendet/beslutet till likvärdiga villkor för berörda barn? Vilka barn riskerar att diskrimineras? Gynnas vissa barn på andra
barns bekostnad?
 Ärendet/beslutet bedöms bidra till
 Ärendet/beslutet bedöms delvis bidra till
 Ärendet/beslutet bedöms inte bidra till
likvärdiga villkor för alla barn, jämlikhet
likvärdiga villkor för alla barn, jämlikhet
likvärdiga villkor för alla barn,
och förbud mot diskriminering
och förbud mot diskriminering
jämlikhet och förbud mot diskriminering
Om ärendet/beslutet bedöms delvis bidra till likvärdiga villkor för alla barn, jämlikhet och förbud mot diskriminering, förklara på vilket sätt:

Barnets bästa (artikel 3)
Vilka lagar och nationella styrdokument är relevanta i frågan? Vad är bäst för barn enligt forskning och evidens,
nationella riktlinjer, praxis i andra kommuner, vår egen beprövade erfarenhet, samt på kort och lång sikt?


Ärendet/beslutet bedöms vara förenlig
med barnets bästa



Ärendet/beslutet bedöms delvis vara
förenlig med barnets bästa



Ärendet/beslutet anses inte vara förenlig
med barnets bästa

Om ärendet/beslutet bedöms vara delvis förenlig med barnets bästa, förklara på vilket sätt:

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (artikel 6)
Hur bidrar ärendet/beslutet barns rätt till liv och överlevnad, samt goda förutsättningar för en optimal utveckling?
Har det negativ påverkan på (vissa) barns liv, överlevnad samt goda förutsättningar för en optimal utveckling?


Ärendet/beslutet bedöms vara förenlig
med barnets rätt till goda förutsättningar
för en optimal utveckling



Ärendet/beslutet bedöms delvis vara
förenlig med barnets rätt till goda
förutsättningar för en optimal utveckling



Ärendet/beslutet anses inte vara förenlig
med barnets rätt till goda förutsättningar
för en optimal utveckling

Om ärendet/beslutet bedöms vara delvis förenlig med barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling, förklara på vilket sätt:

Rätt till delaktighet (artikel 12)
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att ärendet/beslutet ska bli relevant för barn?

Elevernas rätt till utbildning och möjlighet till god miljö för lärande.
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!

Samtliga elever som går på skolan svarar på enkät gällande trygghet, studiero och trivsel.
Vad har barn för åsikter som är relevanta i relation till ärendet/beslutet?

Eleverna uttrycker bland annat att det är trångt i lokalerna
I vilken utsträckning har ärendet/beslutet beaktat barns åsikter?


Ärendet/beslutet bedöms ha beaktat
barns åsikter



Ärendet/beslutet bedöms delvis ha
beaktat barns åsikter



Ärendet/beslutet bedöms inte ha
beaktat barns åsikter

Andra rättigheter som berörs i ärendet/beslutet:










Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av vanvård, försummelse, våld och övergrepp (art. 19, 32-40)
Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 27, 31 m.fl.)
Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)

Beskriv hur de rättigheter som berör ärendet/beslutet har beaktats:


Ärendet/beslutet bedöms ha beaktats
barns rättigheter ovan.





Ärendet/beslutet bedöms inte beröra andra rättigheter.

Ärendet/beslutet bedöms delvis ha
beaktat barns rättigheter ovan.



Ärendet/beslutet bedöms inte ha beaktat
barns rättigheter ovan.



Ärendet/beslutet bedöms inte vara
förenligt med barnkonventionen.

Barnrättslig slutsats


Ärendet/beslutet bedöms vara förenligt
med barnkonventionen.



Ärendet/beslutet bedöms delvis vara
förenligt med barnkonventionen.

Sida 1 av 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-27
§ 186

Dnr 2022/198-1.5.4

Avloppsanläggning på Grimsnäs 1:11
Beslut
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att kommunen
bestrider all ersättningsskyldighet. Emellertid är kommunen beredda
att förlikningsvis i ett för allt betala 50 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun bestrider Sune och Mia Markmans krav i skrivelse
enligt vad som anförs nedan.
Inför köpet bereddes Markmans möjlighet att noggrant undersöka
fastigheten, och då särskilt ledningar och motsvarande, och de avstod
med bindande verkan från att kräva nedsättning av köpeskillingen
eller motsvarande, se § 14 i köpekontraktet.
Inte heller har något tillägg i köpebrev eller motsvarande gjorts där
denna fråga skulle ha reglerats genom att kommunen skulle ha iklätt
sig något ansvar för avloppsanläggningen.
Såvitt kommunen förstår så dömdes avloppsanläggningen ut i
september år 2010, det vill säga närmare ett år efter tillträde av
fastigheten. Skulle brister ha förelegat redan vid tiden för köpet så
bestrids att det är ett dolt fel, och som framgår ovan har parterna
dessutom enats om att fastigheten sålts i befintligt skick utan rätt till
nedsättning av köpeskillingen.
Kommunen har inte heller efter tillträdet utfäst att kommunen ska
åtgärda avloppsanläggningen eller bekosta några åtgärder på den. Det
besök som kommunalråd har gjort och vad som då har sagts utgör
ingen utfästelse från kommunens sida.
Projektet gällande promenadstig hade ingen koppling till
avloppsanläggningen.
Kommunen bestrider all ersättningsskyldighet. Emellertid är
kommunen beredda att förlikningsvis i ett för allt betala 50 000 kr.
Detta ska då formuleras i en överenskommelse där parternas samtliga
förhållanden gällande fastighetsköpet är fullt och slutligt reglerade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-19
Skrivelse från Sune och Mia Markmann

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-09-19

Avloppsanläggning Grimsnäs 1:11
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen att
kommunen bestrider all ersättningsskyldighet. Emellertid är
kommunen beredda att förlikningsvis i ett för allt betala 50 000
kronor.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun bestrider Sune och Mia Markmans krav enligt
vad som anförs nedan.
Inför köpet bereddes Markmans möjlighet att noggrant undersöka
fastigheten, och då särskilt ledningar och motsvarande, och de
avstod med bindande verkan från att kräva nedsättning av
köpeskillingen eller motsvarande, se § 14 i köpekontraktet.
Inte heller har något tillägg i köpebrev eller motsvarande gjorts där
denna fråga skulle ha reglerats genom att kommunen skulle ha
iklätt sig något ansvar för avloppsanläggningen.
Såvitt kommunen förstår så dömdes avloppsanläggningen ut i
september år 2010, det vill säga närmare ett år efter tillträde av
fastigheten. Skulle brister ha förelegat redan vid tiden för köpet så
bestrids att det är ett dolt fel, och som framgår ovan har parterna
dessutom enats om att fastigheten sålts i befintligt skick utan rätt
till nedsättning av köpeskillingen.
Kommunen har inte heller efter tillträdet utfäst att kommunen ska
åtgärda avloppsanläggningen eller bekosta några åtgärder på den.
Det besök som kommunalråd har gjort och vad som då har sagts
utgör ingen utfästelse från kommunens sida.
Projektet gällande promenadstig hade ingen koppling till
avloppsanläggningen.
Kommunen bestrider all ersättningsskyldighet. Emellertid är
kommunen beredda att förlikningsvis i ett för allt betala 50 000 kr.
Detta ska då formuleras i en överenskommelse där parternas
samtliga förhållanden gällande fastighetsköpet är fullt och slutligt
reglerade.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-09-19
Bakgrund
Ärendet har i olika intervaller diskuterats mellan kommunen och
ägaren till Grimsnäs om ansvarsfrågan. Sune och Mia Markman
köpte fastigheten 2009. I köpebrevet friskriver sig Lessebo
kommun för eventuella dolda fel. I samband med ansökan om att
Grimsnäs söker tillstånd att bedriva vandrarhem får Sune
Markman till sig att avloppet är utdömt av kommunen. Lessebo
kommun åtgärdar felet i reningsverket men inget i avloppet.
Sune och Mia Markman önskar ersättning för nedlagt belopp
gällande avloppet på Grimsnäs. Enligt Sune och Mia Markman är
nedlagt belopp 240.000 kr och samt ränta sedan 2015.
Kommunchefen fick 2022-06-21 i uppdrag att kontakta
kommunjurist i ärendet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sune och Mia Markmann
Beslutet skickas till
Sune och Mia Markmann

Christina Nyquist
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 153

Dnr 2022/198-1.5.4

Avloppsanläggning på Grimsnäs 1:1
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchef i uppdrag att utreda
frågan i samråd med jurist.
Ärendebeskrivning
Ärendet har i olika intervaller diskuterats mellan kommunen och
ägaren till Grimsnäs om ansvarsfrågan. Sune och Mia Markman köpte
fastigheten 2009. I köpebrevet friskriver sig Lessebo kommun för
eventuella dolda fel. I samband med ansökan om att Grimsnäs söker
tillstånd att bedriva vandrarhem får Sune Markman till sig att
avloppet är utdömt av kommunen. Lessebo kommun åtgärdar felet i
reningsverket men inget i avloppet.
Sune och Mia Markman önskar ersättning för nedlagt belopp gällande
avloppet på Grimsnäs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-14
Skrivelse från Sune Markmann, Grimsnäs herrgård

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ljuder 2022-05-20

Utdömd avloppsanläggning på Grimsnäs 1:11
2009-02-20
Vi köper Grimsnäs Herrgård (Grimsnäs1:11). I köpebrevet friskriver sig Lessebo Kommun för
eventuella dolda fel. Vi hade dock fått veta av arrendatorn att det inte stod rätt till i
reningsverket och det skrevs in i köpebrevet att kommunen skulle åtgärda det.

April/maj 2009
Vi ansöker om Polistillstånd (för att få driva vandrarhem/B&B) och då kom Ulla-Britt
Rundqvist ut till Grimsnäs för att besiktiga anläggningen. I samband med detta besök så
säger hon till Sune; ”Bara så du vet, så är avloppet utdömt – sen länge tillbaka”. Avloppet
var alltså inget ”dolt fel” och man skulle ha informerat om detta vid försäljningen

Leif Gummesson (dåvarande chef på tekniska förvaltningen) skickar ut VA-chef Jens Olsén,
som åtgärdar felet i reningsverket men inget görs åt avloppet
En inhyrd kvinnlig konsult gjorde senare en inventering av enskilda avlopp i kommunen. Hon
sa samma sak som Ulla-Britt Rundqvist.

En dag går infiltrationen sönder. Jag, Sune, ringer Monika Widnemark och tar upp problemet
med det icke åtgärdade avloppet. Då är vi överens om att vänta ut konflikten/striderna med
Örjan Thorné på Bergdala Härbärge. Denna konflikt om deras avlopp blev stora negativa
artiklar i Smålandsposten.
Vi är alltid lojala kommunen och ville inte att det skulle bli ännu fler negativa artiklar om
Lessebo kommun i Smålandsposten, så vi avvaktade…
Då hände det! Infiltrationen slutade att fungera och avloppsvattnet ändrade riktning.
En entreprenadfirma kommer och gör arbetet
Ulla-Britt uppmanar oss att boka en total tömning av hela avloppsanläggningen, så att hon
sen kan besiktiga anläggningen. Denna omfattande tömning betalade vi också för.
Nya avloppsanläggningen godkändes.
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Sen kom nästa strid/konflikt om avlopp för kommunen = Banco bryggeri

Vi på Grimsnäs avvaktar…

Jag, Sune, bjuder in Monika Widnemark och Christina Nyquist till Grimsnäs för att prata dåtid
och framtid

Dåtid och Framtid
Vi på Grimsnäs Herrgård vill ha tillbaka pengarna för avloppshistorien. V kom överens om att
kommunen skulle vara medfinansiärer i att göra en promenadstig/väg med utställningar
längs promenadvägen i skogen. Till detta projekt skulle då kommunen bidra med 290.000 kr
Sara Nilsson på Lessebo Kommun sätter i gång med att sätta ihop en ansökan till
Länsstyrelsen. Som ger positiva besked och allt verkar bra.
Det går en tid och vi kontaktar Anders Meijer, som meddelar att Jordbruksverket hade
möblerat om bland stödpengar och nu fanns det helt plötsligt inga pengar att hämta och
projektet med promenadstigen ”dör”

2022
Nu står vi här på Grimsnäs Herrgård och vill verkligen avsluta denna långdragna väntan på
ersättning. Vi har lagt ut 240.000 kr och vill ha detta plus ränta sedan 2015

Sune Markmann
Grimsnäs Herrgård
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-27
§ 187

Dnr 2021/333-4.2.2

Antagande detaljplan för del av
fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan
för del av Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen).
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen
ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen och kommunen
har fortsatt många i tomtkön. Syftet med planläggningen är därför att
fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra
bildandet av 8 nya villatomter för småhus som är anpassade till
terrängen och omgivningen.
Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorps samhälle.
Planområdet angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till
Vikingagatan. Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster
om planområdet. I övrigt omges området av skogsmark.
Planområdets areal är cirka 12 hektar.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en
detaljplan”.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-19 § 94 att sända
detaljplanen vidare till kommunstyrelsen för antagande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-19 § 94
Tjänsteskrivelse 2022-08-31
Planbeskrivning 2022-08-22
Plankarta 2022-08-22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-19
§ 94

Dnr 2021/163-4.2.2

Ny detaljplan för del av fastigheten
Hovmantorp 5:1, Hovmantorp
(Lärkvägen)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
anta detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen).
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen
ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen och kommunen
har fortsatt många i tomtkön. Syftet med planläggningen är därför att
fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra
bildandet av 8 nya villatomter för småhus som är anpassade till
terrängen och omgivningen.
Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorps samhälle.
Planområdet angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till
Vikingagatan. Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster
om planområdet. I övrigt omges området av skogsmark.
Planområdets areal är cirka 12 hektar.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en
detaljplan”.
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-10-05 om att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan
för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer med
Lessebo kommuns översiktsplan, antagen 2018. Planförslaget har
varit föremål för samråd och granskning. Under dessa gavs statliga
myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som
berörs åter möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har
sammanställts efter samrådet och efter granskningen har en
granskningsredogörelse sammanställd. Planförslaget har så långt
möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan att
förändra själva ursprungstanken med förslaget.
Konsekvenser
Planförslaget innebär en förtätning med nya villatomter
huvudsakligen genom att en del orörd och oexploaterad skogsmark
öster om Vikingagatan och väster om Lärkvägen tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Kommunen är medveten om att skogsmarken
minskar i omfattning men konstaterar samtidigt att en stor del av
befintlig vegetation inom planområdet ska behållas och sparas i så
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-19
stor utsträckning som möjligt. Inga höga natur- eller kulturvärden
berörs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-31
Planbeskrivning 2022-08-22
Plankarta 2022-08-22
Granskningsredogörelse 2022-08-22
Beslut SBNAU 2022-09-12 § 80

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign
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1(24)
2022-08-22
Dnr: SBN 2021/163
Dnr: KS 2021/333
Antagandehandling

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp
5:1 (Lärkvägen), Hovmantorp, Lessebo
kommun, Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN augusti 2022
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Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som
är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark,
kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till
grund för kommande bygglovsprövning. Till varje detaljplan finns en plan- och
genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska
genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå konsekvenserna
av planens genomförande. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen
rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan
för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande
miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•
•

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3
En översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 2022-06-09
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM)
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvuddrag
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen ökar i takt med den
pågående samhällsomvandlingen och kommunen har fortsatt många i tomtkön. Syftet
med planläggningen är därför att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom
att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villafastigheter för småhus som är anpassade
till terrängen och omgivningen. Genom förtätning i bebyggda miljöer skapas bättre
underlag för service och bättre förutsättningar för ökad användning av kollektivtrafik.
De nya villafastigheterna kommer att ha närhet till såväl förskola som natur- och
skogsmiljöer.

Planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse.
Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för
granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten
som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.
Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden
sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som
inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att
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överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen.
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har
anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit
laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande.

Plandata
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle, ungefär 1 km från
järnvägsstationen. Planområdet angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till
Vikingagatan. Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster om planområdet. I
övrigt omges området av skogsmark. Området omfattar del av fastigheten Hovmantorp
5:1 och har en areal av cirka 12 000 kvadratmeter. Marken inom planområdet ägs av
Lessebo kommun.

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning
markerad med röd linje.
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Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-10-05 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
utvecklingsområde för ”Framtida bostäder och skola”. Enligt översiktsplanen bör ny
bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda
områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare
exploatering i området.

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”BH4” är utpekat för bostads- och
skoländamål.

Detaljplan

Figur 5 – Kartan till vänster visar stadsplanen för kv. Hagen, Sandvik m.fl. Kartan till höger visar stadsplanen för
Hovmantorps samhälle.
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Planområdet berörs av två stadsplaner:
•
•

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kv. Hagen, Sandvik m.fl. i
Hovmantorps Köping (1969, aktnr. 07-HOS-172 B), som anger användningen
allmän platsmark med ändamål ”Park eller Plantering” för berört område.
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Hovmantorps samhälle i
Lessebo kommun (1973, aktnr. 07-HOS-227 B), som anger användningen
allmän platsmark med ändamål ”Park eller Plantering” för berört område.

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande
stadsplaner från 1969 och 1973 i berörda delar, men fortsätter att gälla som tidigare
utanför det nu aktuella planområdet.
Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
I kommunen finns ett stort behov av fler bostäder och lämpliga platser inom tätorten är
för övrigt få och små. Inom tätbebyggda områden sker ofta förändringar, med nya
omtag som följd. Planförslaget innebär att oexploaterad skogsmark med delvis uppväxta
träd bebyggs med nya bostäder vilket kommer att upplevas som en väsentlig förändring
för de omkringboende. Området ska samtidigt förhålla sig till sin omgivning och dess
värde såväl befintlig bebyggelse, strövområde som för människors rekreation. Platsen
innehåller inga sådana särskilda naturvärden att en exploatering av det skälet ska
undvikas. Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park eller
plantering, men någon park är inte iordningsställd i området. Planområdet utgör ett
perfekt läge för förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av
gator och VA-nät är redan utbyggt i närområdet och kan då användas utan kostsamma
nyinvesteringar. Det finns också goda möjligheter att gå och cykla till och från
planområdet i en miljö som är väl upplyst och där andra människor och bilar rör sig
även kvällstid.
Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga
förhållanden. Planområdet angränsar till ett befintligt planområde för bostäder i väster
vilket gör att området redan har en mänsklig påverkan. Planförslaget påverkar
landskapsbilden marginellt och bedöms till obetydlig konsekvens som medför en liten
marginell negativ konsekvens. Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i
omfattning men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom
planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Detta bedöms
därför inte medföra någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden allmän
tillgänglig skogsmark fortsatt är hög i området. Kommunens bedömning är att det
allmänna intresset av att bygga och skapa plats för fler bostäder i detta fall väger tyngre
än ett bevarande av den berörda skogsmarken samt de eventuella konsekvenser som
byggnationen kan innebära för närboende i omkringliggande fastigheter. Förändringar i
befintliga miljöer är också en naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs
för att Hovmantorp som tätort ska kunna möta framtidens behov och utmaningar.
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Förutsättningar och förändringar
Mark, vegetation och friytor
Planområdet är bevuxet med blandskog som bitvis domineras av tall, bitvis av
granskog. Trädbeståndet är ganska ungt. Stora sten och block förekommer mer frekvent
i den djupare delen av planområdet. Inga av Skogsstyrelsens sumpskogsobjekt,
nyckelbiotoper eller andra kända skogliga naturvärden finns inom planområdet. Det
finns inte heller några djurarter rapporterade i Artportalen (sökår, 2000 – 2021) inom
området. Inga speciella växtarter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga
fältbesöket i området. I närområdet finns mycket goda möjligheter till rekreation.
Sydväst och sydöst om planområdet finns ett stort skogsområde som inrymmer ett
kommunalt motionsspår ”Hovmantorps elljusspår” som nyttjas för promenader och
löpning. Elljusspåret ligger cirka 90–100 meter från planområdet.

Figur 6 – Bilden visar Hovmantorps elljusspår i förhållande till planområdet.

I nära anslutning till planområdet finns också ett flertal stigar som används av
närboende för att komma ut i naturen. Detaljplaneförslaget innebär en marginell
påverkan på de rekreationsvärdena som används idag. I planförslaget bevaras stora delar
av skogsmarken för att fortsatt möjliggöra för passage och rekreation i området och
planläggs som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. Omgivande skog är också
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viktig som buffert och skyddszon därav bör befintlig vegetation sparas i så stor
utsträckning som möjligt. Bevarande av skogsmiljö är även viktig för karaktären i
området.

Figur 7 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.

Markföroreningar
Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som
potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller
farliga verksamheter har funnits i närområdet. Då området inte är ianspråktaget sedan
tidigare bedöms det inte heller finnas några föroreningar i massorna. Den som äger eller
brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening under gräv- och schaktarbete på
fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön (MB kap. 10§ 11).
Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid
kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.
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Geotekniska förhållande
I samband med detta detaljplanearbete har en översiktlig geoteknisk undersökning gjorts
över det område där möjlighet för ny bebyggelse prövas och nedan beskrivs en kort
sammanfattning av rapporten (VOS 2022-06-09).
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i
och omkring planområdet av morän och berg. Moränen har ett stort innehåll av block
och sten. Jorddjupet i planområdet anges som tunt eller osammanhängande där det är
berg mellan 0–3 meters jorddjup där det är morän, se figur 8.
Utförda undersökningar visar på att jordlagren inom området mestadels består av ett
tunt vegetationsskikt ca 0,2 m. Därunder följer en sandig morän med stor förekomst av
block. Inträngande grundvatten noterades inte i någon provgrop. Det kan vara svårt att
schakta i vissa delar av området på grund av block, berg och sten. Bergschakt kan
komma att krävas vid utbyggnad av området. Med ledning av nuvarande
undersökningsinsats är det dock inte möjligt att bedöma andelen bergschakt. Inför det
att sprängningsarbeten ska påbörjas bör en riskanalys avseende vibrationskänsliga
anläggningar och byggnader i närheten göras. Sprängningsarbeten ska anpassas efter
känsligheten hos närliggande byggnader, anläggningar och utrustning. Besiktning av
dessa utförs före och efter aktuella arbeten om behov finns.

Figur 8 – Jordartskarta från SGU med intolkat läge för provgropar. Rött är berg och blått är morän.
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Marken i området är relativt flack men sluttar måttligt från nordväst ner mot sydväst.
Marknivåer inom planområdet enligt bilden nedan varierar mellan cirka +162 och +167
möh. Lutningsförhållandena är dock inte sådana att exploatering försvåras.

Figur 9 – Kartan visar höjdpunkter inom planområdet.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.
Riksintresse
Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det gäller
område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med
påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka
flygsäkerheten.
Kollektivtrafik
Området har goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till
busshållplatslägen och nära till Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö
och Kalmar och buss mot Växjö och Lessebo.
Offentlig och kommersiell service
Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland
annat en sporthall, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård och restaurang.
Direkt nordväst om planområdet byggs just nu en ny förskola (Kunskapsförskolan) för
cirka 100 barn. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort.
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Risk för skred/höga vattenstånd
Planering ska ske med långsiktighetsperspektiv och en medvetenhet om framtida risker
och förändringar. Klimatförändringar kan exempelvis öka riskerna för ras, skred,
erosion och översvämning.
Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget Scalgo Live
för att kartera lågpunkter och rinnvägar vid den utvalda nettonederbörden. Scalgo Live
är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett
ytvattenperspektiv. I skyfallsanalysen används både terrängdata och vattenvolymer för
att identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen
visas i Figur 8.

Figur 10 – Visualisering av beräkningsmetodik i Scalgo Live. Mängden vatten som terrängen belastas med rinner till
närmsta lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls lågpunkten upp till sin tröskelnivå (svarta prickar), och
vattnet rinner vidare till nästa område (svarta pilar). Ju större nettonederbörd som belastar terrängen desto större
kommer avrinningsområdet för den lägsta punkten att vara. Orange markering visar det avrinningsområde som
bidrar med vatten till det lägst liggande instängda området. Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en given
nettonederbörd kan beräknas eftersom metoden tar hänsyn till mängden tillgängligt vatten.

Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i SCALGO Live utgår från ett
klimatkompenserat 100-årsregn med 1 timmes varaktighet med en volym på 80 mm.
Regnvolymen har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 2010).
Klimatfaktorn 25% har använts, vilket är i det övre intervall av förändring som
prognosticerats för extrem 1-timmesnederbörd i Kronobergs län till slutet av seklet
(SMHI, 2015). Denna klimatfaktor överensstämmer även med rekommendationen från
P110 (Svenskt Vatten, 2016).
I Figur 11 visas lågpunkter och rinnvägar inom planområdet. Det finns idag två
lågpunkter inom planområdet som riskerar att fyllas med vatten vid stora regn. Figuren
visar att det finns risk för stående vatten med ett vattendjup om 10 mm (blått område).
Observera att figur 11 påvisar befintliga förhållanden och tar inte hänsyn till
exploatering. För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör den
nytillkommande bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande terräng och färdig
golvnivå får inte vara lägre än marknivån för den nya lokalgatan. Hänsyn bör även tas
till de fåtal lågpunkter som finns inom planområdet så att befintliga lågpunkter fyllas
upp och dessa bedöms fullt hanterbara genom rätt höjdsättning. Med hänsyn till de små
höjdskillnaderna inom planområdet bedöms risken för ras och skred vara liten. Marken
bedöms översiktligt vara byggbar och risken för påtagliga konsekvenser av
översvämning vid 100-årsflöden är således låg.
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Figur 11 – På karan syns lågpunkter inom planområdet. Rinnvägar markerade i rött, lågområden är färgade ytor där
vattendjup mindre än 10 mm visas i ljusblått, 10–25 mm visas i grönt och planområdet markerat i svart (Scalgo Live,
2021).

Parkering
Parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering
bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.
Posthantering
Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor och
radhus är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för
en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska postlådor samlas i en fastighetsbox på
entréplan.
Ledningsrätt
För följande objekt finns det sedan tidigare ledningsrätter:
•
•

0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme
0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation

Inom planområdet finns idag inga tekniska ledningar framdragna, men Lessebo
fjärrvärme och E.ON:s ledningar finns i gatumark i närheten. Befintliga ledningar
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bedöms kunna ligga kvar och ett genomförande av detaljplanen bedöms inte heller
medföra någon påverkan på befintliga servitut och ledningsrätter.
En befintlig vattenförening Lärkvägen – Vikingagatan har dock sina ledningar från
sjöbevattningen nedgrävd i området. Vid exploatering av planområdet får en flytt av
ledningarna utföras. Möjlighet till samförläggning av ledningarna i samband med
anläggning av den nya gatan finns. Vattenföreningen bekostar flytt av de aktuella
ledningarna som går genom planområdet och tillbehör som omfattas av ledningsrätten.
Kablarnas exakta läge måste ändå säkerställas innan markarbete påbörjas. För elledning
i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än
3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag
anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln så att reparation och underhåll
försvåras. Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller ändringar av
E.ON:s befintliga anläggningar i samband med genomförandet av detaljplanen.
I och med utbyggnaden av planområdet planeras de nya allmännyttiga ledningar att
ligga inom vägområdet (allmän platsmark). Det finns dock inga u-områden utlagda i
alla de aktuella sträckningarna i plankartan. De allmänna ändamålen ledningar och gata
anses möjliga att förena eftersom ändamålen går att genomföra utan att påverka
varandra. Allmännyttiga ledningar bedöms kunna anläggas inom samma område som
gata eller naturområde då ledningarna anläggs under marken. Det är exploatören som
bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar som är skyddade enligt
servitut/ledningsrätt i samband med genomförandet av detaljplanen.
Fornlämningar
Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som
okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering
eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska
arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Vattenskyddsområde
Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom
vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa
föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet
ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande
föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland
annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan
medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från
myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och
anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får
utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför
att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att
exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på
plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”.
Åtgärder som behöver göras i området som exempelvis grävning eller anläggning av
trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i
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Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering
och byggande av anläggningarna i området.
Befintlig bebyggelse
Aktuellt område är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i
form av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar och
komplementbyggnader. Större delen av husen i närområdet är uppförda i en våning med
inredda vindar som är av varierade ålder och storlek. Fastigheterna i området är cirka
800 – 1300 kvadratmeter. Bostadsfastigheterna har karaktären av anlagda
villaträdgårdar med gräsmattor, träd, buskar och rabatter. Husen har varierande
utformning vad gäller fasadmaterial och färgsättning.

Figur 12 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.

Detaljplaneförslaget medger bostadsbebyggelse ”B”. I användningen bostäder ingår
bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, parkering och gäststuga. Dessa
komplement är kopplade till huvudändamålet för användningen som är bostäder.
Intentionen är att hela planområdet endast ska bestå av friliggande villor, vilket regleras
med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera bostadsutbudet i området.
Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 8 500 m2. Ny bebyggelse ska
uppföras med högsta tillåtna nockhöjd 8 meter. I praktiken innebär regleringen att 2planshus kan uppföras. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta delen på en
byggnads takkonstruktion och ska räknas från medelmarknivå. Delar som sticker upp
över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Största byggnadsarea,
inklusive komplementbyggnader för villabebyggelse är 35 procent av fastighetsarean.
Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. Med byggnadsarea (BYA)
avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar,
taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar användbarheten
av underliggande mark. Dagvatten ska i största möjliga utsträckning omhändertas, renas
och fördröjas lokalt inom den egna fastigheten genom exempelvis infiltration. För att
säkerställa att inte hela fastigheten ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att
maximalt 60 procent av fastigheten får hårdgöras. Det är därför viktigt att marken inte
hårdläggs mer än nödvändigt. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena,
detta regleras med ”b1”. En bestämmelse om att 900 kvadratmeter är minsta
fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna,
vilket regleras med egenskapsbestämmelsen ”d1”. De enskilda villaägarna förutsätts
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ordna sin utemiljö utifrån den enskilda familjens/individens behov. Villabebyggelsens
utformning och placering kommer att utredas vidare under bygglovsskedet.
Gator och trafik
Planområdet angränsar till två lokalgator; Lärkvägen och Vikingagatan. Skyltad
hastighet är 40 km/tim och kommunen är väghållare. Lokalgatorna har en gatubredd på
cirka 8 meter utan strikt trafikseparering, men hastigheterna är låga och trafiksäkerheten
bedöms vara god. Planområdet angörs från Lärkvägen och för att mata trafiken till
planområdet utförs en ny kommunal lokalgata till en bredd av 8 meter vid
villafastigheter. Den nya lokalgatan förses med en vändplats i söder så att både
personbilar, postbilar och sopbilar kan vända. Exakt utformning av anslutningspunkter,
korsningar samt vägsträckning kommer att bestämmas i bygglovsskedet. Nedan visas
fotografier tagna från Lärkvägen och Vikingagatan.

Figur 13 – Bilden till vänster visar Lärkvägen och bilden till höger visar Vikingagatan.

I västra delen av planområdet planeras även en ny gång- och cykelväg som ska binda
samman och knyta ihop den nya lokalgatan/bebyggelsen med den gång- och cykelväg
som finns längre österut på Lärkvägen, Orrvägen och Morkullevägen så det blir en
sammanhängande gång- och cykelväg hela vägen till tätorten. Syftet är att underlätta att
ta sig till och från området med cykel. Bredden på gång- och cykelvägen föreslås bli 5
meter och regleras genom planbestämmelsen GÅNG och CYKEL (GC) på plankartan.
Trafikflöden och hastigheter
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit
riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från den 1
juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den beslutade
förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade
efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att ljudnivåer från spårtrafik och
vägar inte bör överstiga:
Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå
överskridas bör minsta hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35
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kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostadsbyggnadens fasad.
Uteplats – Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas
med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00.
För Vikingagatan och Lärkvägen har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar
att gatorna idag har en uppskattad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 600 fordon/dygn
varav antalet lastbilar är 28/dygn (Sierzega, mätår 2017). Trafikmätning Vikingagatan
och Lärkvägen gjordes år 2017 i höjd med Kullagatan. Hastighetsbegränsningen på de
två lokalgatorna är 40 km/tim, vilket ger bullernivåer på cirka 50 dBA 10 ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur
mycket bullrar vägtrafiken?”. Detta är under riktvärdena för buller vid
bostadsbyggnader och uteplatser. En viss ökning av biltrafiken kan antas ha skett från
detta mättillfälle men med hänvisning till att inga stora förändringar skett i närområdet
bedöms trafikökningen som marginell. Detta innebär att inga bulleråtgärder behöver
utföras.
Enligt Trafikverkets basprognos kan den genomsnittliga trafikökningen förväntas bli
1,8% för godstransporter respektive 1% för persontransporter fram till år 2040.
Trafikverket har ingen statistik men vid beräkningar av hur många fordonsrörelser som
villabebyggelse medför schablontalet fyra fordonsrörelser per hushåll. Detta skulle
medföra att andelen trafik på Vikingagatan och Lärkvägen skulle öka med cirka 100
fordonsrörelser/dygn. Vid en omräkning enligt denna prognos skulle den totala
årsdygnstrafiken för Kullagatan uppgå till cirka 700 fordon 2040, från 600 fordon idag,
vilket får anses som en mycket begränsad ökning. Planförslaget håller sig således inom
riktvärdet för trafikbuller och påverkan på bullernivån blir i princip oförändrad.
Föreslagen markanvändning medför ingen ökning av tung trafik. Ökningen bedöms
dock inte vara av betydande karaktär, då det sannolikt inte rör sig om någon större
mängd fordonstrafik.
Den nya lokalgatan inom planområdet kommer endast att betjäna villafastigheterna
inom planområdet och trafikmängderna blir därför små. Den trafikökning som ett
tillskott av 8 villafastigheter medför har en begränsad inverkan på omgivningen.
Dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och
andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges
geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög
genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.
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Figur 14 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet.

Inom planområdet ska dagvatten fördröjas inom den egna fastigheten i största möjliga
mån. Det kommer finnas möjlighet till anslutning till kommunala dagvattenledning i
den nya gatan som anläggs genom planområdet då planområdets geotekniska
förutsättningar försvårar möjligheten till 100% lokalt omhändertagande av dagvatten.
Där det är tunt jorddjup eller ytligt berg är infiltration inte tillämpbart, varför respektive
fastighet unika förutsättningar behöver bedömas avseende infiltration. Nya kommunala
vatten- och spillvattenledningar läggs också i den nya gatan fram till föreslagen
vändplan. För att säkerställa att inte hela fastigheterna ska hårdgöras sätts en
planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Syftet
med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera
fastighetens dagvatten lokalt. I de fall det inte är möjligt att ta hand om dagvattnet lokalt
på fastigheten kan dagvattnet efter fördröjning ledas till den nya kommunala
dagvattenledningen. Skogsmarken som kommunen äger utanför planområdet, likväl
som de ytor som betecknas ”NATUR” inom planområdet kan även användas som en
plats för lokalt omhändertagande av dagvattnet.
Dagvatten från bostadsområden är i allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda
reningsåtgärder. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses
med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och
renar regnvatten. Dagvatten från tak kan också avledas genom att använda stuprör med
utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor
och/ eller planteringar på fastigheten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset
skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara
tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut
från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador.
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Figur 15 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.

Eftersom planförslaget endast möjliggör ett fåtal nya villafastigheter och fördröjning av
dagvattnet rekommenderas bedöms påverkan på vattenkvaliteten i området vara liten.
Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras
närmare i detalj inför bygglovsskedet.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM)
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller
vattenföroreningar.
Ett område med markanvändning för parkmark utgår och ersätts av bostadsändamål.
Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning med 8 nya villafastigheter i redan
befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god
resurshållning samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Detta innebär att inga stora
och kostsamma investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket
följaktligen innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett
plangenomförande. Föreslagen markanvändning bedöms även ansluta väl till befintlig
bebyggelse och den karaktär som finns inom området. Andelen ökad trafik bedöms vara
mycket begränsad, då det sannolikt inte rör sig om någon större mängd fordonstrafik.
Planförslaget påverkar inte bullret nämnvärt för de boende i området. En särskild
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.
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Miljökvalitetsnormer för luft
Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda
människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas
med en utbyggnad av området enligt planförslaget.
Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet
och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften.
Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid
bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I
mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5.
Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning,
damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för
luftföroreningar inte överskrids. Planförslaget förväntas inte påverka luftkvalitén
negativt. Då planförslaget endast rör ett mindre antal villafastigheter lokaliserade intill
ett tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt
planförslaget bli försumbart liten. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken
till och från området. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är en
faktor som skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel än just bil, vilket
leder till att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet inom
området hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för
luft kommer inte påverkas nämnvärt.
Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk
status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap.
Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till
sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt
lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.
Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön
avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via
Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan
vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i
Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om
Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.
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Figur 16 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022 – 146127.

Vattenkategori
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Kvalitetskrav

Rottnen
Sjö
Uppnår ej god
God kemisk ytvattenstatus
Överskridande av bromerad difenyleter,
bly, kadmium och kvicksilverföreningar
Måttlig
God ekologisk status 2027

Figur 17 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Rottnen är bedömd att inte uppnå god kemisk status avseende kvicksilver, kadmium, bly
och bromerade difenyletrar. Värdena för bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) och
kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster: sjöar, vattendrag
och kustvatten. Utsläpp under lång tid och luftburen spridning av dessa förklarar den
kemiska ytvattenstatusen och varför det är svårt att påverka denna lokalt.
Miljöproblemet bedöms främst vara försurning och miljögifter
Vattenförekomsten har en måttlig ekologisk status och uppnår inte kraven för en god
ekologisk status då gränsvärdet för koppar i ytvatten överskrids. Tillförlitligheten i
statusklassificeringen är låg vilket innebär att bedömningen om status är osäker.
Åtgärder kan inte initieras utan vattenförekomsten omfattas istället av operativ
övervakning. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt
möjligt på grund av kunskapsbrist. Det finns även en osäker risk att god ekologisk status
inte uppnås 2027 med avseende på miljökonsekvenstypen försurning om statusen inte
upprätthålls genom åtgärden kalkning.
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Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att
gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att
spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar
med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Spillvatten från
planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet.
Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. För att
förhindra att exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse
införts på plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall
följas”.
Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att
bostäder som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan.
Planförslaget innebär att andel hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något,
vilket i sin tur innebär ökade dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock
inte uppstå och några särskilda anordningar för detta bedöms inte behövas. Dagvattnet
ska emellertid i så stor utsträckning som möjligt omhändertas och fördröjas inom den
egna fastigheten. Möjligheten att ta hand om dagvattnet inom området bedöms som
mycket god. Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. För att säkra ett
lokalt omhändertagande av dagvatten har en planbestämmelse ”b2” lagts in i plankartan
som reglerar att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Dessa åtgärder anses
vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk och kemisk status i Rottnen som
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst kräver. De negativa effekterna
bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända industrier eller andra
verksamheter som kan påverka genomförandet av planen.
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Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Översiktlig tidplan för genomförande
Samråd
mars 2022
Granskning

juni 2022

Antagande SBN

september 2022

Antagande KS

oktober 2022

Laga kraft

november 2022

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen
föranleder sådana åtgärder.
Huvudmanskap/ansvarsfördelning
Lessebo kommun är huvudman för den allmänna platsmark som på plankartan utgörs av
natur- och gatumark. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll, utbyggnad och
skötsel av dessa områden.
Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen.
E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet.
Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet.
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark,
det vill säga byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av
fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på den enskilde fastighetsägarens
initiativ.
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Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Fastighetsbildning
Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Genom avstyckning från
stamfastigheten Hovmantorp 5:1 kan 8 stycken nya fastigheter för bostadsändamål
bildas och säljas när det finns intressenter för exploatering. Detta kan genomföras när
detaljplanen vunnit laga kraft. Behovet bedöms inte finnas att reglera
fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser.
Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun.
Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget. För
fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller
dylikt ansvarar respektive exploatör för. Lessebo kommun biträder genom att skicka in
ansökan till Lantmäteriet.
Fastighetskonsekvenser
En del av allmän platsmark i form av Park och Plantering kommer att övergå till
kvartersmark för bostadsändamål. Natur- och gatumark inom planområdet kommer
fortsättningsvis vara allmän platsmark.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande
detaljplan.
Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.
Planen kräver inte bildande av någon gemensamhetsanläggning inom planområdet.
Det kommunala ledningsnätet för vatten- och avlopp kommer byggas ut till respektive
fastighetsgräns och kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar bekostas
av kommunen.
Kommunen får kostnad för iordningställandet av en ny lokalgata med tillhörande
vändplats samt anläggandet av ny gång- och cykelvägen i området.
Anslutningsavgifter
Den enskilde fastighetsägaren står för alla uppkomna kostnader i samband med
exempelvis flytt av ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), bygglovsavgifter och
eventuella framtida fastighetsregleringar eller dylikt.
Kommunala inkomster
Kommunstyrelsen får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder.
Vidare får samhällsbyggnadsförvaltningen inkomster i form av anslutningsavgifter för
vatten- och avlopp enligt gällande taxa.
Dnr: SBN 2021/163
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Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram av Vatten- och Samhällsteknik
AB (VOS), daterad 2022-06-09. I samband med schaktarbeten ska de geotekniska
förhållandena kontrolleras. Inför sprängningsarbeten bör även en riskanalys avseende
vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten utföras. Riskanalysen
bekostas av Lessebo kommun.
Vatten, avlopp och dagvatten
Nya ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten behöver dras fram till
planområdet från Vikingagatan/Lärkvägen som ligger i direkt anslutning till
planområdet. Utbyggnaden av nya VA-ledningar kommer huvudsakligen att ske i den
planerade lokalgatan med en förbindelsepunkt till varje fastighet. Exakt placering av
ledningsdragningar inom allmän platsmark ska utredas vidare.
Anslutningsavgift till nya vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt eventuell
nyläggning/omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas
av varje enskild fastighetsägare. Varje enskild fastighetsägare kommer att ansvara för
dagvattenhantering på den egna fastigheten.
Vatten för brandsläckning
Brandpost placeras på lämplig plats inom planområdet i samråd med VA-enheten och
Räddningstjänsten.
Fjärrvärme, el och tele
Hovmantorps samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde. Fastigheterna i
närheten av planområdet är anslutna till fibernät och till det kommunala fjärrvärmenätet.
Anslutning sker mellan fastighetsägare och ledningshavare för respektive teknisk
anläggning.
Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för
avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt
gällande avfallstaxa.

Konsekvenser gällande barnperspektivet
Nybyggnation av bostäder ”villafastigheter” i området kan resultera i fler barnfamiljer.
När fler människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna till spontana
möten under fler tider på året. Området är mycket barnvänligt, sett till omkringliggande
miljöer. Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för lek och
rekreation är god. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett
socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor
emellan. Plats bedöms finnas för att anlägga en separat gång- och cykelväg, vilket
medför att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna bedöms bli tillfredställande. I
närheten av planområdet vid Kullagatan finns även en förskola, Kunskapsförskolan som
är under byggnation. Att föräldrar inte behöver transportera sina barn till skolan minskar
även bilåkandet. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter
under planprocessen.
Dnr: SBN 2021/163
Dnr: KS 2021/333

23(24)

116

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste
genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att
genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla
fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.
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PLANBESTÄMMELSER

Plankarta

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

±

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR

Naturområde (PBL 4 kap 5§)

GATA1

Lokalgata (PBL 4 kap. 5§)

GC

N=6295350
E=159150

E=159350

Gång- och cykelväg (PBL 4 kap. 5§)

Kvartersmark

B

Bostäder (PBL 4 kap 5§)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av
fastigheten är angivet värde i % (PBL 4 kap 11§)

e1 35%

Höjd på byggnader

h18,0

Lärkvägen

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter (PBL 4 kap 16§)

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter
(PBL 4 kap 18§)

d1900

Begränsning av markens utnyttjande
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@@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 16§)
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Störningsskydd

m1

Hovmantorp 5:1

Utförande

Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstraande
arbeten bör en riskanalys avseende vibrationskänsliga
anläggningar och byggnader i närheten göras (PBL 4 kap 12 §)

b1

Hovmantorp 5:1

b2
f1

Endast källarlösa hus (PBL 4 kap 16 §)

Maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras
(PBL 4 kap 16§)
Endast friliggande villor inklusive komplementbyggnader
(PBL 4 kap 16§)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft
(PBL 4 kap 21§)
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Granskningens genomförande
Förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen) har varit ute på
granskning under tiden 14 juni 2022 till och med 5 juli 2022. Efter granskningen ska de
synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en
granskningsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till
eventuella ändringar.

Detaljplanens genomförande
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut
för samråd och granskning innan antagande.

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
Under granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 10 yttranden.
Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens roll
Enligt 5 kap. 22 § Plan- och bygglagen (2010:900 PBL) ska Länsstyrelsen under
granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens
bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs
eller tillgodoses.
Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter
Länsstyrelsen har 2022-04-06 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen kan
konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. Länsstyrelsen har
inga invändningar avseende de frågor som kan vara överprövningsgrundande enligt 11
kap. 10 § PBL.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
2. E.ON
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende. E.ON uppmärksammar att kostnadsfrågan är upptagen i planbeskrivningen och
att exploatören står för eventuella kostnader för flytt och åtgärder av ledningar vilket vi
är tacksamma för. I övrigt har E.ON inget att erinra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
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3. Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Vi har inga ytterligare
synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare information att
tillföra som har bäring på detta.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
4. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Sammanfallande egenskapsgränser
I detaljplanen används sammanfallande egenskapsgränser. Sammanfallande
egenskapsgränser ska användas i det fall vanliga och sekundära egenskapsgränser
sammanfaller. Lantmäteriet har inte funnit några sekundära egenskapsgränser i planen
och ser därför inte anledningen till att sammanfallande egenskapsgränser har använts
istället för vanliga egenskapsbestämmelser. Lantmäteriet har i övrigt inga ytterligare
synpunkter på detaljplanen.
KOMMUNENS KOMMENTAR
I plankartan redovisas prickmark med en sekundär egenskapsgräns och när den
sammanfaller och korsar andra egenskapsområden då ändras det direkt till en
sammanfallande egenskapsgräns. Det går tyvärr ej att ändra det. I övrigt är det primära
egenskapsgränser som redovisas.
5. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har några synpunkter på förslaget till detaljplan.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
6. Wexnet
Wexnet har ingen synpunkter och vi finns i närheten.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
7. Fastighetsägare till Hagen 15
Svaret som kommunen gav gällande synpunkterna från Hagen 15 anser vi inte vara
tillfredsställande. Kommunen anger att de har artinventerat aktuellt område. Det
framgår inte vilken kompetens de som gjort inventeringen hade eller vid vilken tidpunkt
som den utfördes. Hänvisningen till att inga arter finns angivna i artportalen är inte
godtagbart. Något som är allmänt känt är att i de områden där det bor personer med
hög artkunskap finns det oftast fler registrerade arter. Vi anser att kunskapskravet i MB
2:2 inte är uppfyllt. Som vi tidigare har skrivit har vi observerat fladdermöss (vet ej vilken
art), sandödla och större hackspett i vårt område. Vi har bilder och inspelningar på
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djuren. Att hänvisa till att det inte finns några kända naturvärden hos några
myndigheter väger inte så tungt då finns många områden med höga naturvärden som
inte har identifierats.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Vid tidigare fältbesök har fladdermöss, sandödla och hackspett inte observerats. Efter
granskningsskedet har ytterligare två fältbesök vid olika tillfällen genomförts. Inte heller
då har fladdermöss, sandödla och hackspett kunnat ses. Både Länsstyrelsen i
Kronobergs län eller Skogsstyrelsen är nöjda med utförd undersökning om betydande
miljöpåverkan och har inte ställt krav på ytterligare fördjupade utredningar.
Kommunen är dock väl medveten om att förtätning av obebyggda skogsområden
medför oundvikligen effekter för den befintliga skogsmiljön, djur- och växtlivet. Detta då
skogsmarken kommer att ersättas av nya bostäder. Det är samtidigt kommunens vilja
att karaktären ”skogen” bevaras i så hög grad som möjligt. Skog blir kvar både runtom,
men även inom planområdet då delar planläggs som ”Naturmark”, men även inom
tomtmark kan träd och vegetation bli kvar där det är lämpligt. Även planbestämmelsen
om begränsad exploateringsgrad kan ses som skydd för befintlig vegetation.
Den önskade utvecklingen inom det föreslagna planområdet utgår ifrån kommunens
gällande översiktsplan (2018) som pekar ut området som lämpligt för att pröva för
bostadsändamål. Inga skyddade områden, nyckelbiotoper eller sumpskogar finns
registrerad inom planområdet eller närområdet. Marken bedöms därför vara lämplig för
exploatering och villabebyggelse.
8. Fastighetsägare till Hagen 18
Vi finner att det är ett stort ingrepp i djur- och fågellivet i området och en förfulning av
områdets karaktär, vilket aldrig kommer att kunna återställas om planen kommer att
godkännas. I området finns hackspettar, nötväckor, igelkottar och ekorrar. Detta anser vi
inte är tillräckligt undersökt eftersom det har gjorts för tidigt på året.
Angående den geologiska undersökningen anser vi att den är undermålig då den inte
utförts där de nya fastigheterna ska byggas, utan endast där den tänkta förlängningen
av Lärkvägen ska byggas. Dessa undersökningar bör utföras grundligare och då inom
hela området som detaljplanen avser.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Vid tidigare fältbesök har fladdermöss, sandödla och hackspett inte observerats. Efter
granskningsskedet har ytterligare två fältbesök vid olika tillfällen genomförts. Inte heller
då har fladdermöss, sandödla och hackspett kunnat ses. Både Länsstyrelsen i
Kronobergs län eller Skogsstyrelsen är nöjda med utförd undersökning om betydande
miljöpåverkan och har inte ställt krav på ytterligare fördjupade utredningar.
Kommunen är dock väl medveten om att förtätning av obebyggda skogsområden
medför oundvikligen effekter för den befintliga skogsmiljön, djur- och växtlivet. Detta då
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skogsmarken kommer att ersättas av nya bostäder. Det är samtidigt kommunens vilja
att karaktären ”skogen” bevaras i så hög grad som möjligt. Skog blir kvar både runtom,
men även inom planområdet då delar planläggs som ”Naturmark”, men även inom
tomtmark kan träd och vegetation bli kvar där det är lämpligt. Även planbestämmelsen
om begränsad exploateringsgrad kan ses som skydd för befintlig vegetation.
Den önskade utvecklingen inom det föreslagna planområdet utgår ifrån kommunens
gällande översiktsplan (2018) som pekar ut området som lämpligt för att pröva för
bostadsändamål. Inga skyddade områden, nyckelbiotoper eller sumpskogar finns
registrerad inom planområdet eller närområdet. Marken bedöms därför vara lämplig för
exploatering och villabebyggelse.
Allmänna VA-ledningar planeras läggas i den planerade lokalgatan som kommer att
krävas djupare schakter än övriga delar av området. Djupare schakter och
grundläggning kommer även att krävas för anläggande av den nya lokalgatan.
Provgropsundersökningen har därför i huvudsak planerats efter föreslagen
gatusträckning. De nya villafastigheterna kommer att utföras utan källare och då
kommer inga större schaktdjup för grundläggning att krävas. Ett annat motiv är
framkomligheten, det gick inte att komma in speciellt djupt in i skogen med grävmaskin
längs stigarna eftersom terrängen och skogsmarken är idag kuperad och ej avverkat.
Det är därför provgrävdes det inte bakom befintliga fastigheter där boende befarar
stora sprängningar.
Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstrande arbeten kommer en riskanalys
avseende vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten göras. Utifrån
riskanalysen kan det finnas behov att besikta närliggande byggnader före och efter
aktuella markarbeten samt att mäta vibrationer under byggnation.
9. Fastighetsägare till Hagen 19
Vi har läst igenom de synpunkter som kommit in och kan konstatera att svaren till de
som skickats in är ganska lika och man saknar ibland svar på de man funderat på. Vi har
också förstått att man grävt några gropar för att se hur mycket man skulle behöva
spränga på det blivande tomterna. Vår fråga är då, varför har man inte gjort någon
provgrop bakom vår fastighet? När vi byggde var vi tvungna att spränga massor och är
givetvis nu rädda för att de kommer att sprängas så att vi kan få sättningar i vårt hus.
Dessutom saknar vi svar på att man ska göra ny cykelväg mellan oss och Magnus Björn.
Till vilken nytta??? Det grönområdet som finns idag fungerar alldeles utmärkt! Det är ju
också bevattningsföreningens ledningar nedgrävda. Det är bättre att man cyklar direkt
ut via Lärkvägen till Kullagatan och ansluter till befintliga cykelvägen. Skulle man göra
den nya cykelvägen skulle den ju fortsätta i grönområdet på andra sidan Vikingagatan
mot Kullagatan om det ska vara någon mening med den!!!
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KOMMUNENS KOMMENTAR
Allmänna VA-ledningar planeras läggas i den planerade lokalgatan som kommer att
krävas djupare schakter än övriga delar av området. Djupare schakter och
grundläggning kommer även att krävas för anläggande av den nya lokalgatan.
Provgropsundersökningen har därför i huvudsak planerats efter föreslagen
gatusträckning. De nya villafastigheterna kommer att utföras utan källare och då
kommer inga större schaktdjup för grundläggning att krävas. Ett annat motiv är
framkomligheten, det gick inte att komma in speciellt djupt in i skogen med grävmaskin
längs stigarna eftersom terrängen och skogsmarken är idag kuperad och ej avverkat.
Det är därför provgrävdes det inte bakom befintliga fastigheter där boende befarar
stora sprängningar.
Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstrande arbeten kommer en riskanalys
avseende vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten göras. Utifrån
riskanalysen kan det finnas behov att besikta närliggande byggnader före och efter
aktuella markarbeten samt att mäta vibrationer under byggnation.
Planerad gång- och cykelväg kan användas som alternativ transportväg för den som går
eller cyklar till/från planerat område. Syftet är att underlätta för utsatta grupper såsom
barn, äldre och funktionshindrade, genom att de får ett eget utrymme att ta sig fram på,
fredat från motortrafik eller större huvudgator med högre trafikmängder. Denna lösning
syftar också till att binda samman och knyta ihop den nya lokalgatan/bebyggelsen med
den gång- och cykelväg som finns längre österut på Lärkvägen, Orrvägen och
Morkullevägen så det blir en sammanhängande gång- och cykelväg hela vägen till
tätorten.
10. Fastighetsägare till Dalen 2
Efter genomläsning av kommunens kommentarer både på våra synpunkter men även
de andra berörda fastighetsägarnas så kvarstår ett stort frågetecken varför man väljer
detta område att exploatera. ”En viss negativ påverkan” enligt kommunens kommentar
anser vi kommer att bli en betydlig påverkan.
Trafik: Trafikökningen kommenteras med ”Ökningen av biltrafiken inom området
bedöms som mycket lindring”. Vi kommer att få leva med en betydlig ökning av trafiken
(framförallt tung trafik) under ett antal år framöver innan området är färdigställt med
gata, tomter och nybyggnation.
Tillgänglighet: Vi som haft synpunkter har alla tagit upp om tillgängligheten för att
komma till elljusspåret som med detta förslag i princip kommer att försvinna då det
kommer att vara tomter över de stigar som finns idag. Kommunens kommentar:
”Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår…”
Verkar besynnerligt då vi anser att det ligger med kort avstånd från elljusspåret. ”På flera
platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och elljusspåret i söder som kan användas
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som stigar för promenad och motion”. Denna kommentar behöver förtydligas vad man
menar. Ska vi trampa upp nya stigar för att komma ut på spåret?
Många synpunkter har kommit in gällande oron för sprängningar intill närliggande
bostäder. Kommunen kommenterar: Planhandlingarna har kompletterats med en
översiktlig geoteknisk undersökning till granskningsskedet för att säkerställa hur
sprängning och bergkärning ska hanteras.” Vi följde denna ”geotekniska undersökning”
på nära håll en dag i början av juni. Vi var osäkra på om grävmaskinisten var medveten
om att det låg en bevattningsanläggning nedgrävd där han skulle gräva. Det första hålet
grävdes en kort bit in från där Lärkvägen slutar. Det andra grävdes en liten bit från det
första, ganska nära stigen och det tredje en bit upp i skogen mot Vikingagatan. Vi kunde
konstatera att ingen provgrävning gjordes på området bakom fastigheterna Hagen 17,
18 och 19 där det kommit in oroliga synpunkter. Vid kontakt med planarkitekten
angående grävningarna svarar han ”Syftet med provgrävningarna är att översiktligt
klargöra områdets geotekniska förhållanden, vilket ska ligga till grund för fortsatt
planerings- och sprängningsarbete i området.” Men varför provgrävdes det inte i det
område där boende befarar stora sprängningar?
Flera har påtalat djurlivet som finns i detta område. Vi kan upplysa om att vildsvin också
besöker området. Avslutningsvis så vill vi vädja till Lessebo kommun att göra ett besök
på plats för att med egna ögon se platsen som idag är så värdefull för oss boende i
närområdet, men även för många andra som använder stigarna som leder till
motionsspåret.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön (djuroch växtlivet). Länsstyrelsen i Kronobergs län delar kommunens åsikt. Kommunen anser
fortsatt att planområdet är ett bra område för fler bostäder och att det är positivt om
fler kan få möjlighet att bo i det här läget.
Detaljplanen kan tyvärr inte ta höjd för buller under byggtiden då det inte är möjligt att
beräkna i detta skede och beror på såväl vilken byggteknik som vilka maskintyper som
används. Det är exploatören som är ansvarig för att omgivningen inte störs i samband
med ett bygge. Trafik till och från området under byggtiden kan inte heller undvikas men
man bör komma ihåg att denna trafik endast är tillfällig.
Stigar är något uppkommer av spontant av människors rörelsemönster och är således
svårt att reglera i en detaljplan, i och med planens genomförande kommer tyvärr vissa
befintliga stigar att försvinna, på sikt är det dock troligt att nya stigar uppkommer.
Utöver det finns en naturremsa som sträcker sig igenom området i sydvästlig och
sydöstlig riktning där det finns möjlighet att röra sig igenom terrängen.
Allmänna VA-ledningar planeras läggas i den planerade lokalgatan som kommer att
krävas djupare schakter än övriga delar av området. Djupare schakter och
grundläggning kommer även att krävas för anläggande av den nya lokalgatan.
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Provgropsundersökningen har därför i huvudsak planerats efter föreslagen
gatusträckning. De nya villafastigheterna kommer att utföras utan källare och då
kommer inga större schaktdjup för grundläggning att krävas. Ett annat motiv är
framkomligheten, det gick inte att komma in speciellt djupt in i skogen med grävmaskin
längs stigarna eftersom terrängen och skogsmarken är idag kuperad och ej avverkat.
Det är därför provgrävdes det inte bakom befintliga fastigheter där boende befarar
stora sprängningar.
Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstrande arbeten kommer en riskanalys
avseende vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten göras. Utifrån
riskanalysen kan det finnas behov att besikta närliggande byggnader före och efter
aktuella markarbeten samt att mäta vibrationer under byggnation.

____________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Uppföljning av hel- och majoritetsägda
bolag 2021
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera
informationen till protokollet samt i de bolag det finns brister ska
dessa rapporteras till respektive bolag för
verkställighet.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska en gång per år, till kommunstyrelsen,
återredovisa att ägaranvisning och bolagsordning följs. Det ska ske
med en skriftlig återrapportering till kommunstyrelsen så att
ledamöterna ska kunna fullgöra sin uppsiktplikt.
Undertecknad har tillsammans med bolags-VD gått igenom
bolagsordning och ägaranvisningar, dock inte med Kosta
Köpmanshus AB.
Kommunchef Christina Nyquist redogör för uppföljningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-19
Upprättat dokument ”Uppföljning av hel- och majoritetsägda bolag
2021”
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Uppföljning av hel- och majoritetsägda bolag
2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen
notera informationen till protokollet samt i de bolag det finns
brister ska dessa rapporteras till respektive bolag för
verkställighet.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska en gång per år, till kommunstyrelsen,
återredovisa att ägaranvisning och bolagsordning följs. Det ska ske
med en skriftlig återrapportering till kommunstyrelsen så att
ledamöterna ska kunna fullgöra sin uppsiktplikt.
Undertecknad har tillsammans med bolags-VD gått igenom
bolagsordning och ägaranvisningar, dock inte med Kosta
Köpmanshus AB.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § har kommunstyrelsen en så
kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag. Det innebär
att kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje kommunalt
aktiebolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
Konsekvenser
I dokumentet finns det åtgärder som bör vidtagas. Om
kommentarer och uppmaningar som finns i dokumentet antas av
kommunstyrelsen ska dessa rapporteras till respektive bolag för
verkställighet
Beslutsunderlag
Upprättat dokument ”Uppföljning av hel- och majoritetsägda bolag
2021”

Christina Nyquist
Kommunchef
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INLEDNING
Revisorerna i Lessebo kommun har, utifrån en bedömning av risk- och väsentlighet,
granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning.
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Revisorerna vill att kommunstyrelsen beaktar några punkter som framkommit i
revisionen. En av punkterna var att förtydliga kommunchefens uppföljnings- och
kontrollansvar gentemot nämnder och bolag.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-10, §39: Kommunstyrelsen hänvisar till beslut
2014-02-11.
Kommunstyrelsen har inte delegerat uppsiktsplikten till kommunchef utan enligt
beslut i kommunstyrelsen 2014-02-11, Dnr 2013.310-10 ”för att förtydliga och
förstärka detta uppsiktsansvar ger kommunstyrelsen kommunchefen kontrollansvar
för nämnder och helägda bolag”.
Kommunstyrelsen ändra beslutet angående uppföljningen av helägda kommunala
bolag, 2017-01-10 §17, till:
•

Ändra återrapporteringen för kommunchefen till en gång per år.

•

Uppsiktsplikt även ska gälla delägda bolag där kommunen äger mer än 20 %.

2019-03-12, Dnr 2019/78-10 har kommunstyrelsen antagit en rutin för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och hel- och majoritetsägda bolag.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att uppdra till kommunchef att genomföra
en översyn av Lessebo kommuns bolagsstruktur. I syfte att utveckla arbetet med
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och för att uppnå ökad effektivitet i
kommunkoncernen.
Beslut togs i kommunstyrelsen utifrån utredningen att bilda ett ägarråd 2022 och
kommunfullmäktige tog beslut om att bilda ett ägarutskott 2023 utifrån att stärka
uppsiktsplikten till hel- och majoritetsägda bolag. Kommunstyrelsen tog 2021-12-14
beslut om riktlinjer för styrning av hel- och majoritetsägda bolag utifrån ett
koncernperspektiv. Ansvaret för kommunens bolagsstyrning ligger ytterst i
kommunfullmäktige. Riktlinjerna för styrning ligger till grund för utvecklingen i
kommunen, ny lagstiftning och kommunens förstärkta uppsiktsplikt.
2021-02-09 redovisades i kommunstyrelsen den interna kontrollen för 2020 som
bland annat avsåg ”risk att uppsiktsplikten inte genomförs enligt kommunallagen”.
Resultatet var: Inga större avvikelser från rutinen, även om det finns vissa brister i
löpande återrapportering av protokoll med mera. Rutinen kan behöva uppdateras
utifrån ägaranvisningar. Årshjulet i rutinen har i stort sett följts, förutom besök på
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har genomfört de aktiviteter som ligger på
kommunstyrelsen i rutinen.”
Kommunchefen ska till kommunstyrelsen, återredovisa att ägardirektiv och
bolagsordning följs. Det ska ske med en skriftlig återrapportering till
kommunstyrelsen så att ledamöterna ska kunna ta sitt kontrollansvar.
Undertecknad har tillsammans med bolags-VD gått igenom bolagsordning och
ägaranvisningar, dock inte med Kosta Köpmanshus AB. I dokumentet finns utdrag ur
bolagsordnings- och ägaranvisningsparagrafer.
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I dokumentet finns det kursiv text, den är direkt hämtad från bolagsordning eller
ägardirektiv. Normal text är undertecknads kommentarer. Om de kommentarer och
uppmaningar som finns i dokumentet antas av kommunstyrelsen ska dessa
rapporteras till respektive bolag för verkställighet.

Christina Nyquist
Kommunchef

AB LESSEBOHUS
BOLAGSORDNING
ANTOGS 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
3§ ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 2 § Ett
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt
affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).
Enligt ägaranvisningen har ägaren ställt krav på avkastning och soliditet.
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell
stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är
direktavkastning och soliditet.
Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod fastställa krav på
avkastning.
•

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 3% på sysselsatt kapital.
4
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•

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 10% beräknat på bolagets totala
kapital.

Avkastnings- och soliditetskrav bör ses över vid nästa revidering av bolagsordning
och ägaranvisning.
Aktieägartillskott
Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det
är möjligt. Begränsning av återbetalning styrs av vilken nivå bolagets disponibla
vinstmedel bör uppgå till i förhållande till de av ägaren satta mål för avkastning.
Förutom återbetalning av erhållet aktieägartillskott bör bolagets årliga
amorteringar av långfristiga skulder därutöver uppgå till minst 2 mkr per år.
Amortering har inte gjort under 2021 av långfristiga skulder med 2 mkr. I AB
Lessebohus finns både villkorat och ovillkorat ägartillskott. Ingen återbetalning är
gjord av ägartillskotten under 2021.

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och
verksamhetsplanering. Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål
inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska krav.
§7 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många suppleanter.
I dagsläget finns det 5 ledamöter och lika många suppleanter.
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ÄGARANVISNINGAR
ANTOGS 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
§2 INRIKTNING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets verksamhet skall vila på en affärsmässig och långsiktig hållbar grund.
Bolaget arbetar på ett affärsmässigt och långsiktigt sätt. Bolaget har gått med vinst
de senaste sex åren dock inte 2020 och 2021 då bolaget redovisade ett resultat efter
skatt på – 12,8 tkr. Anledningen till resultatet är att fastigheterna har
marknadsvärderats var för sig vilket ska göras. VD identifierat nedskrivningsbehov
med 14,7 tkr. Nedskrivningen har varit både inom befintligt fastighetsbestånd och i
nyproduktionen.
För 2021 redovisade bolaget ett resultat på -3,4 tkr med anledning av att det fanns
ytterligare nedskrivningsbehov i bolaget samt en ökad vakansgrad. Mot slutet av året
hade Lessebohus ca 60 vakanta lägenheter.
Under 2021 har VD tagit fram ett förslag till en fastighetsstrategi och gjort en
konsekvensanalys med anledning av:
De senaste två åren har bolagets ekonomi analyserats och varit i fokus. Styrelsen
har fattat beslut om djupare analyser av bolagets ekonomi och framtagande av en
fastighetsstrategi. Bolaget har ett högt och överhängande investerings- och
underhållsbehov. Reparationer måste prioriteras då det inte finns utrymme för ett
planerat underhåll. Investeringsnivån i fastighetsbeståndet har dessutom över tid
varit lågt.
Fastigheternas driftnetton är svaga och de administrativa kostnaderna har i en
jämförelse konstaterats vara höga. Bolaget har över tid genererat underskott vilket
har föranlett ägaren att tillskjuta aktieägartillskott. Bolaget har trots det en hög
belåningsgrad och en låg synlig soliditet. Tidigare resultat har belastats med
betydande nedskrivningar av fastighetsvärden. I samband med årsbokslutet 2020
marknadsvärderades bolagets fastighetsbestånd och det föranledde ytterligare
väsentliga nettonedskrivningar av fastighetsvärden.
Bolagets ställning är svag och den ekonomiska risken är hög. Det innebär att
situationen är utsatt och handlingsutrymmet inom ramen för bolagets verksamhet är
lågt. Att driva verksamheten vidare är förenat med risker och allvarliga konsekvenser.
Bolaget har haft en kontinuerlig dialog och informationsutbyte med
kommunledningen om bolagets ekonomiska status. I samband med uppstartsmöte
för budget 2022 presenterades bolagets ekonomiska ställning och utmaningar.
Styrelsen har beslutat om omprioriteringar av 2021 års budget för att frigöra medel till
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ökat underhåll. Under 2021 har bolaget genomfört åtgärder för att skapa en
kostnadseffektiv verksamhet bland annat genom en omorganisation.
Bolaget skall som huvuduppgift verka för att kommunen har ett pris- och
kvalitetsvarierat utbud av attraktiva bostäder i hyresform som profilerar kommunen
som en attraktiv bostadsort samt miljö- och tillväxtkommun.
Bolaget ska tillsammans med kommunkoncernen stimulera bostadsförsörjningen i
kommunen.
Bolagets tidigare VD har varit med att ta fram kommunens nuvarande
bostadsförsörjningsplan och nuvarande VD är med i arbetet om aktualiseringen av ny
bostadsförsörjningsplan. VD är också med i kommunens plangrupp där nya
detaljplaner diskuteras och bereds till KS gällande bostadstäder och
verksamhetsmark.
Lessebohus har under 2020 påbörjat byggnationen om 20 hyreslägenheter i Lessebo
i kv. Kassetten. Lägenheterna var inflyttningsklara 15 mars 2021 vid årsskiftet 2021
fanns det 12 outhyrda lägenheter. 2019-04-09 har konsult Lennart Ekelund redogjort
för projektekonomin för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslog även
Kommunfullmäktige att bevilja investeringstillstånd med 40 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen fick vid detta tillfälle även ta del av de inflyttningshyror som var
förhandlade och klara. I årsbokslut 2020 har Kassetten nedskrivits med 6,4 mkr.
Bolagets verksamhet skall präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden, bidra
till socialt hållbar utveckling i kommunens alla delar samt vara en aktiv aktör i
kommunens integrationsarbete.
Lessebohus har i sin organisationsutveckling avsatt del av tjänst som ska arbeta med
sociala frågor i bolaget. Lessebohus brukar ha kontinuerliga hyresgästdialoger men
under 2020 och 2021 har på grund av pandemin inte genomförts några.
Förebyggande insatser inom ekonomisk rådgivning och möjlighet till skuldsanering
ska fortsätta utvecklas. Insatserna för att bekämpa hemlösheten i kommunen ska
intensifieras både i form av att skapa värdiga boendeformer för de som idag är
hemlösa samt att förhindra att fler hamnar i hemlöshet.
Bolaget tar i ett tidigt skede kontakt med hyresgäster som har svårt att betala hyran.
Ibland ges anstånd i kombination med att en avbetalningsplan görs upp.
Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling,
såväl ekonomisk, social som ekologisk och effektivt resursutnyttjande
Bolaget har infört IMD (individuell mätning och debitering) i kv. Hackan. Avsikten är
energibesparing och att hyresgästerna ska ha en möjlighet att påverka hyra och
miljö.
7

137

Syftet med fastighetsstrategin är just att främja långsiktig hållbar utveckling. Då
fastighetsstrategin är genomförd kan bolaget satsa effektiv resursutnyttjande både i
form av energieffektiviseringar, underhållsåtgärder och på sikt nyproduktion.
Bolaget skall utveckla bostadsmiljöer som ger ökad livskvalitet och minska
segregation och utanförskap.
AB Lessebohus har utveckla utemiljön i kv. Hackan, Lessebo utifrån ett
integrationsperspektiv. Utveckling av utemiljön har också genomförts i Kosta. Syftet
med båda projekten har varit att skapa trygga mötesplatser.
Bolaget skall i samverkan med kommunen bygga, skapa och förvalta bostäder med
inriktning att alla skall få möjlighet till ett attraktivt boende.
Lessebohus har färdigställt 18 lägenhet i Hovmantorp ett attraktivt boende med
möjlighet till sjöutsikt samt 20 lägenheter i Lessebo med hög tillgänglighet.
Lessebohus har inrättat en separat kö för personer över 55 år. Det är helt vanliga
lägenheter med ökad tillgänglighet. Dessa lägenheter är inte särskilt boende och det
behövs inte något myndighetsbeslut för att få hyra någon av lägenheterna. Förutom
de sedvanliga kraven för att hyra lägenhet hos Lessebohus så ska man ha fyllt 55 år.

Lessebohus har valt att göra följande adresser till seniorboende:
•
•
•
•

Lessebo Vikingagatan 1 - 14 lägenheter
Hovmantorp kvarteret Bore - totalt 58 lägenheter
Kosta Granvägen 2 - totalt 12 lägenheter
Skruv Storgatan 45 - totalt 5 lägenheter

Bolaget ska medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policy
och strategier såsom översiktsplan.
Bolaget har inte deltagit i styrgruppen för översiktsplanen som antogs 2018-09-24 i
kommunfullmäktige. Under innevarande mandatperiod har kommunstyrelsen beslutat
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att aktualisera översiktsplanen för
Lessebo kommun i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen TÖP. Arbetet
genomförs i dialog med kommunens plangrupp där VD för Lessebohus ingår.
Bolagets VD har varit med vid framtagande av gällande bostadsförsörjningsplan som
antogs 2017-09-25 i kommunfullmäktige samt arbetet som har påbörjats gällande
aktualisering av ny bostadsförsörjningsplan.
Bolaget tar ett socialt ansvar, utveckla bostadsmiljöerna och minska segregation och
utanförskap bl.a. genom att tillhandahålla lägenheter till migrationsverket, delta i
8
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intern service med att ta emot nystartsjobb, delta i integrationsarbetet i Lessebo
kommun.
Bolagets VD är med och deltar i kommunens framtagande av mål. Bolagets VD har
varit med i styrgruppen för att ta fram utvecklingsstrategi 2025 samt att aktualisera
utvecklingsstrategin, beslut i kommunfullmäktige 2020-02-24. VD och presidiet
medverkar aktivt vid kommunens strategidagar, medborgardialoger och
trygghetsvandringar.
Bolaget har på ett ansvarsfullt sätt bidragit till beredskapen gällande
massflyktsdirektivet som beslutades den 4 mars 2022. Kommunen gick upp i
stabsläge då Ukraina invaderades av Ryssland och VD för Lessebohus tog fram 38
lägenheter som Migrationsverket skulle använda sig av gällande flyktingar från
Ukraina.

§3 SAMVERKAN
Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största
möjliga kommunnytta skall bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen
och samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där bolaget kan
tänkas spela en roll. Därvid kan bolagets intressen komma att avvägas mot
koncernens intressen.
VD är aktiv i kommunens centrala ledningsgrupp där utveckling och strategier
arbetas fram. Utifrån fastighetsstrategin pågår ett arbete med att tillsammans med
kommunen hitta effektiviseringsmöjligheter gällande organisationen. Arbetets syfte är
att vi i kommun och bolag ska organisera oss utifrån ett koncernperspektiv.
§4 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
Styrelsen har att med iakttagande av koncerngemensamma intressen utforma
organisationen så att de bästa förutsättningar för bolagets ändamål och mål
tillgodoses.
Bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att inom Lessebo
kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med
tillhörande kommersiella lokaler och kollektiva anordningar.
Bolaget får inte driva verksamhet eller andra åtgärder som inte är förenligt med
kommunal kompetens.
Som tidigare redovisats har det ställt avkastningskrav och soliditetsmått på bolaget.
Avkastningskravet för 2021 är 3% och inte uppfyllt ligger på -0,39%. 10%
soliditetsmåttet på 10% är inte uppfyllt ligger på 5%.
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§5 EKONOMI
Verksamhetsplan och budget
Bolagets affärsplan skall lämnas till kommunstyrelsen under december månad
årligen.
Affärsplanen för 2018 – 2020 är lämnad till kommunstyrelsen oktober 2017. Ny
affärsplan är framtagen för 2020 – 2022 i november 2019 men inte lämnad till
kommunstyrelsen. 2021 beslutades att ny affärsplan tas fram efter det att
fastighetsstrategin är genomförd.

Uppföljning, bokslut och årsredovisning
Bolaget skall följa kommunens utförda anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut
och årsredovisning som delges kommunstyrelsen.
Årsbokslut för 2021 är genomgång med kommunstyrelsen 2022-04-12.

Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.
Inga investeringar på över 10 miljoner är gjorda under 2021.

Nybyggnation eller hyrespåverkande ombyggnation
Innan bolaget beslutar om nybyggnation och inflyttningshyra ska kommunstyrelsens
yttrande inhämtas. Då produktionen är färdigställd ska bolaget skyndsamt
återrapportera utfallet till kommunstyrelsen.
Detsamma ska gälla vid hyrespåverkande ombyggnation.
Vid nybyggnation ska alltid grundförutsättningen för uppvärmning vara fjärrvärme. Vid
val av annat uppvärmningssystem ska alltid kommunstyrelsen informeras.
Ingen nyproduktion eller hyrespåverkande ombyggnationer är gjorde under 2021.

Effektivisering
Bolaget skall göra regelbundna kostnadsjämförelse och kvalitetsmätningar med
företag av motsvarande slag och storlek.
Kvalitetsmätningar är gjorda 2016 och 2018 och har därefter inte gjorts. Plan finns att
efter genomförandet av fastighetsstrategin ska kvalitetsmätning göras.
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Lessebohus har gjort en ekonomisk benchmarking med urvalsgrupp inom Svenska
Allmännyttan med ca 10 jämförbara bostadsbolag.
Lessebohus har:
• Lågt bokförda värden.
• Låga taxeringsvärden.
• Belåningsgraden ligger på 95% och jämförbara bolag ligger på 71%. Hög
belåningsgrad har bolaget haft sedan 90-talet. Hög belåningsgrad kan på sikt
innebära en ränterisk.
• Låg soliditet.
• Svagt kassaflöde.
Driftsnetto genom:
• Bolaget ligger bra till gällande intäktssidan, hyror mm.
• Höga driftskostnader gällande fastighetsskötsel, taxebundna kostnader,
fastighetsanknuten administration mm.
• Bolaget har också låga underhållskostnader vilket kan innebära att
reparationskostnaderna blir höga och att underhållsskulden byggs på
ytterligare.
Intern analys av bolaget:
• Marknadsvärdering av samtliga fastigheter genomförs, klar under november.
Att värdera ortsvis som revisorn tidigare har förespråkat är inte längre aktuellt.
• Det kan finnas ett nedskrivningsbehov i befintligt bestånd.
• Det kan också finnas ett nedskrivningsbehov i nybyggnationen, kan vara upp
till 10 mkr per fastighet.
• Genomgång av organisationen för att effektivisera verksamheten.
• Förvaltningsavtalet ska ses över så att en tydlighet finns vad Lessebohus
köper och vad Lessebo kommun ska leverera.
Benchmarkingen har resulterat i en fastighetsstrategi. Fastighetsstrategins syfte är
att uppfylla inriktningen av bolagets verksamhet enligt fastställd ägaranvisning. Målet
är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi med en långsiktigt hållbar och effektiv
fastighetsförvaltning. Det i sin tur syftar till ett upprätthållande av en god service och
ett attraktivt, tryggt och säkert boende. Målsättningen uppnås genom en förändring
av fastighetsbeståndet med strategiskt ställningstagande och åtgärder. De vägval
som finns till hands är effektiviseringar, underhåll och investeringar, nyproduktion,
försäljning samt vid behov rivning av fastigheter. Utifrån detta har Lessebohus
styrelse tagit beslut om försäljning av fastighetsbeståndet upp till 60%. Beslutet togs
även i kommunfullmäktige 2022-04-25.

Bolaget ska ta fram nyckeltal som kan jämföras med företag i motsvarande slag och
storlek. Nyckeltalen ska redovisas i årsredovisningen från och med 2016 års
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årsredovisning och fem år tillbaka. De nyckeltal som bör vara med i jämförelsen är:
Allmänt
Nettoomsättningen
Lönsamhet
Avkastning eget kapital
Avkastning totalt kapital
Avkastning sysselsatt kapital
Finansiering
Soliditet
Genomsnittlig skuldränta
Belåningsgrad
Räntetäckningsgrad
Likviditet
Förvaltning
Hyra bostäder (kr/kvm)
Underhållskostnader (kr/kvm)
Driftskostnader (kr/kvm)
Marknad
Vakansgrad
Omflyttningsfrekvens
Miljö
Fjärrvärmeförbrukning (kWh/kvm)
Fastighetsel (kWh/kvm)
Vattenförbrukning (kbm/kvm)
Samtliga nyckeltal från ägaranvisningarna är medtagna. Detta är motsvarande
kommunens KKIK – kommunens kvalitet i korthet.
Helår

Helår

Helår

2020

2020

2019

-1 039

-9094

6404

99

77

45

-940

-9 017

6 449

Anläggningstillgångar

224 561

228 690

216 127

+Bundet eget kapital

13 600

13 600,0

13 600

AB Lessebohus

Resultat före finansiella poster
+Finansiella intäkter

Justerat resultat
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Justerade tillgångar (TG)

238 161

242 290

229 727

-940

-9 017

6 449

238 161

242 290

229 727

-0,39

-3,72%

2,81 %

Justerat resultat
Justerade tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital

Riskanalys
Bolaget skall regelbundet analysera finansiella, operativa och legala risker.
Operativa och legala risker analyseras bl.a. i internkontrollen
Beträffande finansiella risker. Enligt K3-reglerna (gäller företag som har över 50
anställda, 40 miljoner i balansomslutning och 80 miljoner i omsättning – två av
kriterierna ska vara uppfyllda) bör bolaget göra en fastighetsvärdering. K3 reglerna
tillämpas frivilligt. Tidigare har styrelsen i samråd med revisorerna beslutat att göra
en översiktlig värdering som helhet i bolaget. 2020 har styrelsen tillsammans med
VD beslutat att göra fastighetsvärdering av samtliga fastigheter i beståndet. Vid
nybyggnation ska det bokförda värdet ställas mot marknadsvärdet. I detta fall bör
nettoförsäljningsvärdet alternativt nyttjandevärdet ställas mot bokfört värde. Vid ett
eventuellt nedskrivningsbehov belastas bolagets resultaträkning om inte värdet kan
mötas av annan fastighet som bör skriva upp. Fastighetsvärderingen har mynnat ut i
en nedskrivning 2020 med brutto 26,0 mkr inklusive nedskrivning av Kv. Vega och
Kv. Kassetten. Återföringar av tidigare nedskrivningar är gjorde med 11,3 mkr. Under
2021 föranledde nedskrivningar med 6,5 mkr och återföring har skett av tidigare
nedskrivningar med totalt 3 mkr.
Under våren 2021 har Boverket beslutat att flytta ner Lessebo kommun från region 2
till region 3 från den 1 september 2021 avseende investeringsstödet. Detta kommer
att medföra lägre investeringsstöd för bolaget vid framtida investeringar.
Medelsförvaltning
Kommunens finanspolicy gäller för bolagen.
VD i samverkan med kommunens ekonomichef hanterar omsättning o nyupplåning
för bolaget och följer kommunens finanspolicy.
Enligt finanspolicy om är antagen av kommunfullmäktige 2019-04-29.
I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt
inflytande.
Upprättar egna riktlinjer för finansverksamheten med beaktande av den av
Kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.
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Ansvar för sin egen finansiella verksamhet och risker enligt vad som kommer av
Aktiebolagen (ABL verksamhet).
Högst 30 % av den externa låneskulden avtalas med rörlig ränta kopplat med
lånelöfte.
•

2021
o Bundna lån 73 %
o Rörliga lån 27 %

Fördelningen mellan rörliga och bundna lån ligger helt i linje med finanspolicy 201904-09. Dessutom ser vi finanspolicyn utifrån ett koncernperspektiv.

§6 LÅNGSIKTIG AVKASTNING OCH SOLIDITET
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell
stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är
direktavkastning och soliditet.
•
•

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 3% på sysselsatt kapital.
Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 10% beräknat på bolagets totala
kapital.

Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det är
möjligt. Begränsning av återbetalning styrs av vilken nivå bolagets disponibla
vinstmedel bör uppgå till i förhållande till de av ägaren satta mål för avkastning.
Förutom återbetalning av erhållet aktieägartillskott bör bolagets årliga amorteringar
av långfristiga skulder därutöver uppgå till minst 2 mkr per år.
Amortering har inte gjorts av långfristiga skulder med 2 mkr under 2021. I AB
Lessebohus finns både villkorat och ovillkorat ägartillskott. Ingen återbetalning är
gjord av ägartillskotten under 2021.
Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och
verksamhetsplanering. Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål
inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska krav.
Avstämning sker vid årsbokslut 2021.
Avkastningskravet för 2021 är inte uppfyllt, -0,39 % soliditetsmåttet är inte uppfyllt
ligger på 5%.
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Resultatet 2021 var – 4,38 mkr.

§7 MILJÖMÅL OCH STRATEGIER
Lessebo kommun har högt satta miljöambitioner. Bolaget ska därför följa av
kommunfullmäktige beslutade energi-, miljö- och klimatstrategiskt program.
Lessebo kommuns vision för den kommunala avfallshanteringen: Avfallshanteringen
ska kännetecknas av god resurshushållning, minimal miljöbelastning och bidra till en
bättre miljö. Den ska ha en god hygienisk standard och erbjuda en behovsanpassad
service av god kvalitet. Lessebohus kommer att hantera fyrfackssystem för sina
hyresgäster. Planering sker för miljöhus i Lessebohus som kan hantera detta system.
§8 ANVISNINGSRÄTT FRÅN KOMMUNSTYRELSEN
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslag eller
annan lag eller författning.
Bolaget följer kommunens anvisningar.
§9 INSYN OCH LEDNINGSFUNKTION
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och den utövar
kommunfullmäktiges ledningsfunktion över bolaget.
VD i bolaget kommer till kommunstyrelsen minst en gång per år och informerar om
verksamheten dock har detta inte gjorts under 2021. Kommunstyrelsen har inte
kallat VD. Däremot har kommunstyrelsens presidie träffat styrelsen och VD i bolaget
och kommunstyrelsens arbetsutskott och också träffat styrelse och VD.
Årsbokslut för 2021 och delgavs kommunstyrelsen är gjord 2022-04-12.
VD och bolagets presidium medverkar vid kommunens budgetdagar och har en
föredragning kring bolagets möjligheter och utmaningar.
VD och bolagets presidium har också årsbokslutsinformation med kommunstyrelsens
presidium, kommunchef och ekonomichef.
VD och bolagets presidium har också årliga presidieträff med kommunstyrelsens
presidium och kommunchef. Fokus ligger på verksamhetens möjligheter och
utmaningar. Sammanfattning av presidiemötena redogjordes på kommunstyrelsen
2021-11-30.
VD ingår i kommunens centrala ledningsgrupp från 2021 och har tidigare ingått in
Lessebo kommuns centrala chefsgrupp.
§10 DEMOKRATI
Företrädare för bolaget medverkar vid kommunfullmäktiges sammanträde inför
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behandling av kommunens och bolagens årsredovisning.
VD medverkade på kommunfullmäktige i 2022-04-25 för årsredovisning 2021.
§11 UNDERSTÄLLNINGSPLIKT
Bolaget skall se till att kommunfullmäktige tar ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör.
•
•
•
•
•
•

investeringsobjekt, som inte redovisats i bolagets årsbudget, överstigande 300
prisbasbelopp.
upptagande av nya lån, utöver beviljad ramborgen.
bildande eller förvärv av dotterbolag.
avyttrande av fast egendom, överstigande 30 prisbasbelopp.
planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
andra planer som är av större principiell eller ekonomisk betydelse.

Alla investeringar över 1 mkr ska godkännas av bolagets styrelse.
Investeringsbudgeten antas i samband med det årliga budgetarbetet.
§12 INFORMATIONSSKYLDIGHET
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger
bolaget att till kommunstyrelsen översända:
• protokoll från bolagsstämma
• protokoll från styrelsesammanträde
• bolagets årsredovisning
• revisionsberättelse
• bolagets budget
• verksamhetsplan
Protokoll från sammanträden 2021 har delgivits kommunstyrelsen från mars, maj,
september och december. Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2021 har delgivits
kommunstyrelsen.

§13 KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT 6 KAP §9 OCH §10
KOMMUNALLAGEN (2017:725)
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten
har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.
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Bolaget ska senast under maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om
hur den interna kontrollen har bedrivits.
Kommunstyrelsen har tagit beslut 2022-04-12 att bolaget har bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om hur verksamheten har bedrivits. Hur
verksamheten har bedrivits framgår av verksamhetsberättelsen.
Intern kontrollplan har upprättats för 2021, beslut i styrelsen 2021-05-27. Uppföljning
av kontrollplan för 2021 sker på styrelsemöte i september 2022.
Denna paragraf är ny i ägaranvisningar som är antagna av kommunfullmäktige 201909-23.

§14 SUPPLEANTERS INTRÄDE MM.
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som beslutas av kommunfullmäktige.
Suppleant skall delges kallelsen till styrelsesammanträde.
Numera delges kallelsen även till suppleanter.
§15 INSTRUKTION FÖR VD
Instruktion finns för VD och uppdaterade 2020, 2021och 2022.

§16 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN.
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt egna arbete. Denna
arbetsordning skall vara föremål för årlig översyn och beslut.
Arbetsordning och VD instruktion uppdaterade 2020, 2021 och 2022.

§17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det kommunala syftet med detsamma och av kommunstyrelsen uppställda mål.
Från och med Årsredovisning 2016 finns denna redogörelse med. Beskrivning av
kommunens uppställda mål bör utvecklas.
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AB LESSEBO FASTIGHETER
BOLAGSORDNING
ANTAGEN 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
2§ ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET
Ändamålet med bolagets verksamhet är att förvalta aktier, bedriva
fastighetsförvaltning med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och på
affärsmässiga principer tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet till
näringslivet och kommunkoncernen.
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Bolaget ska främja ekonomisk utveckling i kommunen genom att medverka till att
skapa ett gott näringslivsklimat, ge befintliga företag service, attrahera nya företag till
kommunen samt att stimulera utvecklingen av nya företag.

Enligt ägaranvisningarna ställs följande avkastnings- och soliditetskrav.
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell
stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är
direktavkastning och soliditet.
•
•

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 2% på sysselsatt kapital.
Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 10% beräknat på bolagets totala
kapital.

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och
verksamhetsplanering. Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål
inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska krav.
Avkastnings- och soliditetskrav bör ses över vid nästa revidering av bolagsordning
och ägaranvisning.

ÄGARANVISNINGAR
ANTAGNA 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
§2 INRIKTNING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik.
Samt att stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att medverka till att uppfylla
Lessebo kommuns vision och mål att kommunen ska växa, utvecklas och vara
attraktivt att leva och verka i för människor och näringsliv. Bolagets verksamhet är en
viktig del i uppfyllandet av kommunens målsättning genom att utveckla näringslivet
som bidrar till att Lessebo kommun kan växa, utvecklas och vara en attraktiv
kommun att leva i.
Bolaget ska aktivt delta i Lessebo kommuns utvecklingsarbete och i samverkan med
kommunen motverka segregation och främja gemenskap och trygghet.
Bolaget ska medverka i framtagande och verkställande av kommuns planer, policy
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och strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning för att
tillgodose behovet av varor och tjänster, samt äga och förvalta aktier inom Lessebo
kommun.
Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling,
såväl ekonomisk, social som ekologisk, och effektivt resursutnyttjande.
Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan
ägartillskott.
VD har medverkat vid framtagande av näringslivsprogram under 2021.
Bolagets tidigare VD har varit med att ta fram kommunens nuvarande
bostadsförsörjningsplan och nuvarande VD är med i arbetet om aktualiseringen av ny
bostadsförsörjningsplan. VD är också med i kommunens plangrupp där nya
detaljplaner diskuteras och bereds till KS gällande bostadstäder och
verksamhetsmark.
Under innevarande mandatperiod har kommunstyrelsen beslutat att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att aktualisera översiktsplanen för Lessebo
kommun i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen TÖP. Arbetet genomförs i
dialog med kommunens plangrupp där VD för Lessebohus ingår.
Bolagets VD är med och deltar i kommunens måluppfyllelse i första hand inom
området näringsliv och sysselsättning. Samma sak gäller framtagande av Lessebo
kommuns utvecklingsstrategi 2025 samt aktualisering av utvecklingsstrategin, beslut i
kommunfullmäktige 2020-02-24.
VD arbetar aktivt med kommunens näringslivschef och medverkar vid träffar för att
stärka näringslivsklimatet.
VD är aktiv i LÖK (lokal överenskommelse) med arbetsförmedlingen.
§3 SAMVERKAN
Bolaget skall i förekommande fall samverka med kommunen genom att förvärva,
avyttra, bebygga och förvalta fastigheter.
VD är aktiv i kommunens centrala chefsgrupp under 2020. Från och med 2021 är VD
med i kommunens centrala ledningsgrupp där utvecklingsfrågor och strategier
arbetas fram.

§4 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
Som ovan redovisas ställer ägaren krav på avkastning och ett soliditetsmått.
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§5 EKONOMI
Verksamhetsplan och budget
Bolagets affärsplan skall lämnas till kommunstyrelsen under december månad
årligen.
Affärsplanen för 2018-2020 är lämnad till kommunstyrelsen 2017-10-31. Ny
affärsplan är framtagen för 2020 – 2022 i november 2019 men inte lämnad till
kommunstyrelsen. Ny affärsplan ska arbetas fram så fort fastighetsstrategin är
genomförd.
Uppföljning, bokslut och årsredovisning
Bolaget skall följa kommunens utförda anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut
och årsredovisning som delges kommunstyrelsen.
Årsbokslut för 2021 är genomgång med kommunstyrelsen 2022-04-12.
Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.
Inga investeringar över 10 miljoner är gjorda.

Nybyggnation eller hyrespåverkande ombyggnation
Innan bolaget beslutar om nybyggnation och inflyttningshyra ska kommunstyrelsens
yttrande inhämtas. Då produktionen är färdigställd ska bolaget skyndsamt
återrapportera utfallet till kommunstyrelsen.
Detsamma ska gälla vid hyrespåverkande ombyggnation.
Vid nybyggnation ska alltid grundförutsättningen för uppvärmning vara fjärrvärme. Vid
val av annat uppvärmningssystem ska alltid kommunstyrelsen informeras.
Inga ny- eller ombyggnationer är gjorda.

Effektivisering
Bolaget skall fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet.
Bolaget skall göra regelbundna kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med
företag av motsvarande slag och storlek.
Kvalitetsmätning är inte gjord.
Kostnadsjämförelse är inte gjord.
AB Lessebofastigheter har endast tre fastigheter därför är det svårt att göra
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kostnadsjämförelse med liknande bolag.

AB Lessebo Fastigheter

Helår

Helår

Helår

2021

2020

2019

-487

-83

151

+Finansiella intäkter

922

430

208

Justerat resultat

435

346

359

Anläggningstillgångar

18 121

21 246

32 461

+Bundet eget kapital

2 017

2 017

2 017

20 137

23 263

34 477

435

346

359

20 137

23 263

34 477

2,16%

1,49%

1,04%

Resultat före finansiella poster

Justerade tillgångar (TG)
Justerat resultat
Justerade tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital
Riskanalys

Bolaget skall regelbundet analysera finansiella, operativa och legala risker.
Detta görs kontinuerligt och följs upp av bolagetsstyrelse och kommunens
ekonomichef.
Det är gjort en nedskrivning med 800 000 kr i årsbokslut 2020. Nedskrivningen gäller
övervärderade aktier gällande AB Kyrkebyn. Efter nedskrivningen är övervärderingen
av aktierna 5,4 mkr. 2021 visade ett av bolagets fastigheter ett nedskrivningsbehov
om 220 tkr. Värderingen av fastigheten i dotterbolaget Kyrkebyn visade att Lessebo
Fastigheters bokförda värde för andelar i koncernföretaget var för högt och en
nedskrivning gjordes med 2 258 tkr.
Nedskrivningarna medförde en indikation på att mer än halva aktiekapitalet kunde
vara förbrukat i Lessebo Fastigheter och kontrollbalansräkning upprättades per den
31 oktober. Kontrollbalansräkningen visade ingen brist eftersom det i förelåg
övervärden för övriga fastigheter som värderats i bolaget och för kapitalförvaltningen.
Bolagets revisor har gett sitt yttrande över kontrollbalansräkningen och styrelsen har
konstaterat att aktiekapitalet är intakt.
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Medelsförvaltning
Kommunens finanspolicy gäller för bolagen.
VD i samverkan med kommunens ekonomichef hanterar omsättning o nyupplåning
för bolaget vilket följer kommunens finanspolicy.
Enligt finanspolicy om är antagen av kommunfullmäktige 2019-04-29.
I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt
inflytande.
Upprättar egna riktlinjer för finansverksamheten med beaktande av den av
Kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.
Ansvar för sin egen finansiella verksamhet och risker enligt vad som kommer av
Aktiebolagen (ABL verksamhet).
Högst 30 % av den externa låneskulden avtalas med rörlig ränta kopplat med
lånelöfte.
•

2021
o Bundna lån 67%
o Rörliga lån 33%

Rörliga lån ligger för högt enligt finanspolicy 2019-04-29 men vi tolkar finanspolicy
som koncernövergripande där det kan skilja något mellan bolag.

§6 LÅNGSIKTIG AVKASTNING OCH SOLIDITET
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell
stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är
direktavkastning och soliditet.
•
•

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 2% på sysselsatt kapital.
Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 10% beräknat på bolagets totala
kapital.

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och
verksamhetsplanering. Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål
inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska krav.
Avstämning sker vid årsbokslut 2021.
Avkastningskravet på 2,16% för 2021 är uppfyllt, soliditetsmåttet är inte uppfyllt ligger
på 4%.
Årets resultat 2021 är -2 079 854 kronor.

§7 MILJÖMÅL OCH STRAGEGIER
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Lessebo kommun har högt satta miljöambitioner. Bolaget ska därför följa av
kommunfullmäktige beslutade energi-, miljö- och klimatstrategiskt program.
§8 ANVISNINGSRÄTT FRÅN KOMMUNSTYRELSEN
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen
eller annan lag eller författning.
Det finns inte några utfärdade anvisningar.

§9 INSYN OCH LEDNINGSFUNKTION
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och den utgör
kommunfullmäktiges ledningsfunktion över bolaget.
VD i bolaget kommer till kommunstyrelsen minst en gång per år och informerar om
verksamheten. Kommunstyrelsen har inte kallat VD. Däremot har kommunstyrelsens
presidie träffat styrelsen och VD i bolaget och kommunstyrelsens arbetsutskott och
också träffat styrelse och VD.
Årsbokslut för 2021 lämnades till kommunstyrelsen är gjord 2022-04-12.
VD och bolagets presidium medverkar vid kommunens budgetdagar.
VD och bolagets presidium har också årsbokslutsinformation med kommunstyrelsens
presidium, kommunchef och ekonomichef.
VD och bolagets presidium har också årliga presidieträff med kommunstyrelsens
presidium och kommunchef. Fokus ligger på verksamhetens möjligheter och
utmaningar. Sammanfattning av presidiemötena redogjordes på kommunstyrelsen
2021-11-30.
VD ingår i kommunens centrala ledningsgrupp och i kommunens plangrupp.

§10 DEMOKRATI
Företrädare för bolaget medverkar vid kommunfullmäktiges sammanträde inför
behandling av kommunens och bolagens årsredovisning.
VD medverkade på kommunfullmäktige i 2022-04-25 för årsredovisning 2021.

§11 UNDERSTÄLLNINGSPLIKT
Bolaget skall se till att kommunfullmäktige tar ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör.
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•
•
•
•
•

investeringsobjekt, som inte redovisats i bolagets årsbudget, överstigande 300
prisbasbelopp
upptagande av nya lån, utöver beviljad ramborgen
bildande eller förvärv av dotterbolag
avyttrande av fast egendom, överstigande 30 prisbasbelopp
planer på ny eller ändra inriktning av bolagets verksamhet

Skulle tveksamheter uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall
underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen.
2019-09-23 gjordes revidering av bolagsordning på kommunfullmäktige
§12 INFORMATIONSSKYLDIGHET
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända:
•

Protokoll från bolagsstämman

•

Protokoll från styrelsesammanträde

•

Bolagets årsredovisning

•

Revisionsberättelse

•

Bolagets årsbudget

Protokoll från sammanträden 2021 har delgivits kommunstyrelsen från mars, maj,
september och december. Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2021 har delgivits
kommunstyrelsen.

§13 KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT 6 KAP §9 OCH §10
KOMMUNALLAGEN (2017:725)
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten
har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast under maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om
hur den interna kontrollen har bedrivits.
Kommunstyrelsen har tagit beslut 2022-04-12 att bolaget har bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om hur verksamheten har bedrivits. Hur
verksamheten har bedrivits framgår av verksamhetsberättelsen.
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Intern kontrollplan har upprättats för 2021, beslut i styrelsen 2021-05-27. Uppföljning
av kontrollplan för 2021 sker på styrelsemöte i september 2022.
Denna paragraf är ny i ägaranvisningar som är antagna av kommunfullmäktige 201909-23.
§14 SUPPLEANTERS INTRÄDE MM
För suppleants inträde i styrelsen gäller vad som beslutats av kommunfullmäktige
Suppleant skall delges kallelsen till styrelsesammanträde.
Numera delges kallelsen även till suppleanter.

§15 INSTRUKTION FÖR VD
Instruktion finns för VD och är uppdaterade 2020, 2021 och 2022.

§16 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN.
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt egna arbete. Denna
arbetsordning skall vara föremål för årlig översyn och beslut.
Arbetsordning och VD-instruktion uppdaterade 2020, 2021 och 2022.

§17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL.
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det kommunala syftet med detsamma och av kommunstyrelsen uppställda mål.
Årsredovisning för 2021 redovisas hur verksamheten bedrivs. Dock saknas
redovisning för kommunstyrelsens uppsatta mål.
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LESSEBO FJÄRRVÄRME AB
BOLAGSORDNING
ANTOGS 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
3§ ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET
Inom affärsområde fjärrvärme har bolaget till ändamål att inom Lessebo kommun
distribuera och bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs på
affärsmässiga grunder.
Likvideras bolaget skall dess behållna medel tillfalla Lessebo kommun.
Enligt ägaranvisningar som antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 gäller följande:
Bolagets finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och
investeringar utan ägartillskott. Långsiktig lönsamhet och med ett årligt vinstresultat
på 1,5 mkr. De definierade målen är direktavkastning och soliditet.
•
•

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 3,5% på sysselsatt
kapital. Resultat och avkastningskrav utgår från ett budgeterat normalår.
Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 5% beräknat på bolagets totala
kapital.

Aktieägartillskott
Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det är
möjligt. Begränsning av återbetalning styrs av vilken nivå bolagets disponibla
vinstmedel bör uppgå till i förhållande till de av ägaren satta mål för avkastning.
Förutom återbetalning av erhållet aktieägartillskott bör bolagets årliga amorteringar
av långfristiga skulder därutöver uppgå till minst 2,5 mkr per år.
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Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och
verksamhetsplanering. Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål
inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska krav.
Bolagsordning och ägaranvisning bör ses över under 2022.
Under 2021 har bolaget inte återbetalat något gällande aktieägartillskott till Lessebo
kommun.
Bolaget har 2021 inte amorterat långfristiga skulder. Under 2022 har bolaget
amorterat 10 miljoner kronor.
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ÄGARANVISNINGAR
ANTOGS 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
§2 INRIKTNING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen är att
inom Lessebo kommun.
Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Lessebo kommun
till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda
tjänster och god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor och
profilera Lessebo kommun som en miljö- och tillväxtkommun.
Bolaget ska utgöra ett aktivt energipolitiskt instrument för kommunen genom
miljömässigt och klimatmässigt hållbar el- och fjärrvärmeproduktion.
Bolaget ska vara en aktör i kommunens miljö- och klimatarbete samt att minimera
klimatpåverkande utsläpp.
Bolaget ska verka för utbyggnad av fjärrvärme.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att medverka till att uppfylla
Lessebo kommuns vision och mål att kommunen ska växa, utvecklas och vara
attraktiv att leva och verka i för människor och näringsliv.
Bolaget ska aktivt delta i Lessebo kommuns utvecklingsarbete.
Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling,
såväl ekonomisk, social som ekologisk, och effektivt resursutnyttjande.
Bolaget ska inom ramen för bolagets ekonomi och på affärsmässiga principer
fortsätta utveckla fjärrvärmeverksamheten till gagn för miljön och kommunens
invånare, näringsliv och verksamheter.
Bolaget ska medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer,
policies och strategier såsom översiktsplan.
Bolaget får inte driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med
kommunal kompetens.

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan
ägartillskott.
Bolaget skall med beaktande av vad i föregående stycke sagts tillgodose Lessebo
kommuns förvaltningar, bolag och privathushåll samt företags behov av fjärrvärme.
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Bolaget skall även i största möjliga mån medverka till optimering av
kommunkoncernens fastighetsförvaltning i det fall detta inte är till men för bolaget.
I stort sett alla kommunens fastigheter är nu anslutna till fjärrvärme. AB Lessebohus
samtliga fastigheter är anslutna till fjärrvärme.
Bolaget tillverkar inte el i dagsläget.
Bolaget ökar antalet villakunder med mellan 20 -25 st. per år. Bolaget samverkar
med Wexnet på kundträffar. Några kundträffar är inte genomförda under pandemin.
Bolagets VD har medverkat vid aktualisering av utvecklingsstrategi 2025 som antogs
av kommunfullmäktige 2020-02-24. Kontinuerliga avstämningsmöten är mellan
bolagets VD och kommunchef.

§3 SAMVERKAN
Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största
möjliga kommunnytta skall bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen
och samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där bolaget kan
tänkas spela en roll.
Bolagets VD träffar kommunchef och VD i Lessebohus kontinuerligt.

§5 EKONOMI
Verksamhetsplan och budget
Bolagets affärsplan skall lämnas till kommunstyrelsen under december månad
årligen.
Affärsplanen för 2022 – 2024 är beslutad i styrelsen och lämnad till
kommunstyrelsen.

Uppföljning, bokslut och årsredovisning
Bolaget skall följa kommunens utförda anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut
och årsredovisning som delges kommunstyrelsen.
Årsbokslut för 2021 är lämnad till kommunstyrelsen 2022-04-12.

Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.
Inga investeringar över 10 miljoner är planerade.
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Effektivisering
Bolaget skall fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet.
Bolaget skall göra regelbundna kostnadsjämförelse och kvalitetsmätningar med
företag av motsvarande slag och storlek.
En kraftfull genomgång och effektivisering av bolaget är gjord under 2014 som också
har resulterat i budgeterad överskott under följande år.
Nuvarande VD har gjort en helhetsöversyn av bolaget och tagit fram processer,
verksamhetsplanering och sett över bolagets operativa arbetssätt. Genomgången är
genomförd utifrån nya lagkrav exempelvis fjärrvärmelagen, Lessebo kommuns
energi, miljö och klimatstrategiska program samt ägaranvisningar. Detta har medfört
att flera strategiska frågor har diskuterats med styrelsen och med ägarrådet i
kommunen.
Bolaget har identifierat kulvertförlusterna i Lessebo. Flödet har minskat med ca 50%.
Kvalitetsmätning/nöjd kundundersökning är gjord 2020 med ett bra resultat.
Majoriteten av kunderna är i dagsläget nöjda med nuvarande tjänster från Lessebo
Fjärrvärme, över 70 % av respondenterna poängterar att de är nöjda med tjänsterna
som levereras till dem.
Styrelsen har beslutat om marknadsföringskampanj.
Lessebo Fjärrvärme AB

Helår

Helår

Helår

2021

2020

2019

5 641

4 188

3 876

337

422

535

5 978

4 609

4 411

Anläggningstillgångar

153 028

160 900

164 475

+Bundet eget kapital

3 000

3 000

3 000

156 028

163 900

167 475

5 978

4 609

4 411

156 028

163 900

167 475

3,83%

2,81 %

2,63 %

Resultat före finansiella poster
+Finansiella intäkter
Justerat resultat

Justerade tillgångar (TG)
Justerat resultat
Justerade tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital
Riskanalys
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Bolaget skall regelbundet analysera finansiella, operativa och legala risker.
VD ansvarar för att så sker. Styrelsen har informerats om styrkort.

Medelsförvaltning
Kommunens finanspolicy gäller för bolagen
VD i samverkan med kommunens ekonomichef hanterar omsättning o nyupplåning
för bolaget och följer kommunens finanspolicy.
Enligt finanspolicy om är antagen av kommunfullmäktige 2019-04-29.
I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt
inflytande.
Upprättar egna riktlinjer för finansverksamheten med beaktande av den av
Kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.
Ansvar för sin egen finansiella verksamhet och risker enligt vad som kommer av
Aktiebolagen (ABL verksamhet).
Högst 30 % av den externa låneskulden avtalas med rörlig ränta kopplat med
lånelöfte.
•

2021
o Bundna lån 71%
o Rörliga lån 29%

Rörliga lån ligger för högt enligt finanspolicy 2019-04-29.

§6 LÅNGSIKTIG AVKASTNING OCH SOLIDITET
Bolagets finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och
investeringar utan ägartillskott. Långsiktig lönsamhet och med ett årligt vinstresultat
på 1,5 mkr. De definierade målen är direktavkastning och soliditet.
•
•

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 3,5% på sysselsatt kapital.
Resultat och avkastningskrav utgår från ett budgeterat normalår.
Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 5% beräknat på bolagets totala kapital.

Aktieägartillskott
Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det är
möjligt. Begränsning av återbetalning styrs av vilken nivå bolagets disponibla
vinstmedel bör uppgå till i förhållande till de av ägaren satta mål för avkastning.
Bolaget har inte återbetalat något ägartillskott under 2020.
Förutom återbetalning av erhållet aktieägartillskott bör bolagets årliga amorteringar
av långfristiga skulder därutöver uppgå till minst 2,5 mkr per år.
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Bolaget har amorterat:
•

2015 – 15 miljoner kronor

•

2016 – 20 miljoner kronor

•

2017 – 5 miljoner kronor

•

2018 – 10 miljoner kronor

•

2019 – 0 kronor

•

2020 – 0 kronor

•

2021 – 0 kronor

Avstämning sker vid årsbokslut 2021.
Avkastningskravet för 2021 är uppfyllt, 3,83% soliditetsmåttet är uppfyllt ligger på 8%.
Årets resultat 2021 är 3,7 miljoner kronor vilket innebär att bolaget har uppfyllt
ägaranvisningarna.
Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och
verksamhetsplanering. Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål
inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska krav.

§7 MILJÖMÅL OCH STRATEGIER
Lessebo kommun har högt satta miljöambitioner. Bolaget ska därför följa av
kommunfullmäktige beslutade energi-, miljö- och klimatstrategiskt program.
Bolaget arbetar strategiskt för att hela tiden öka antal kunder med 20 – 25 st. per år.
Bolaget samverkar med Wexnet på kundträffar dock inga träffar under pandemitiden.
Det har gjorts en drive på kunder inom industrin som tidigare har använt olja, de har
tidigare haft en skattereduktion och kan i nuläget få ett omställningsbidrag med 50%.
Det har varit ett antal kampanjer under åren om fri årsförbrukning och fri installation
av fiber vid installation av fjärrvärme, detta kommer att fortgå. Ny
marknadsföringskampanj har beslutats i styrelsen.
Fjärrvärmeverket i Kosta hyr bolaget en rökgaskondensor just för att ta tillvara på
rökgaserna och omvandla det till energi. Även en ombyggnation i verket är gjort för
att effektivisera flödena. Båda åtgärderna har gett god effekt.
När det gäller nuvarande VD:s genomlysning av bolaget i form av processbeskrivning
och verksamhetsplaner har Lessebo kommuns energi, miljö och klimatstrategiska
program beaktats.
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§8 ANVISNINGSRÄTT FRÅN KOMMUNSTYRELSE
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen
eller annan lag eller författning.
Finns inga anvisningar
§9 INSYN OCH LEDNINGSFUNKTION
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och den utövar
kommunfullmäktiges ledningsfunktion över bolaget.
VD tillsammans med presidiet i bolaget kommer till ägarrådet kontinuerligt från och
med 2022. Ägarrådet har informerats om framtagna processer, verksamhetsplan och
planer inför framtiden med tanke på de utmaningar bolaget står inför.
Årsbokslut för 2021 är lämnat till kommunstyrelsen 2021-04-12.
VD och bolagets presidium har också årsbokslutsinformation med kommunstyrelsens
presidium, kommunchef och ekonomichef.
VD och bolagets presidium har också årliga presidieträff med kommunstyrelsens
presidium och kommunchef. Fokus ligger på verksamhetens möjligheter och
utmaningar.

§10 DEMOKRATI
Företrädare för bolaget medverkar vid kommunfullmäktiges sammanträde inför
behandling av kommunens och bolagens årsredovisning.
VD medverkade på kommunfullmäktige i 2021-04-25 för årsredovisning 2021.

§11 UNDERSTÄLLNINGSPLIKT
Bolaget skall se till att kommunfullmäktige ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör:
•
•
•
•
•

investeringsobjekt, som inte redovisats i bolagets årsbudget, överstigande 100
prisbasbelopp
upptagande av nya lån, utöver beviljad ramborgen
bildande eller förvärv av dotterbolag
avyttrande av fast egendom, överstigande 30 prisbasbelopp
planer på ny eller ändra inriktning av bolagets verksamhet

Inga investeringar är gjorda.
§12 INFORMATIONSSKYLDIGHET
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Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända:
• Protokoll från bolagsstämma
• Protokoll från styrelsesammanträde
• Bolagets årsredovisning
• Revisionsberättelse
• Bolagets årsbudget
Årsredovisning och revisionsberättelse är lämnat till kommunstyrelsen. Protokoll för
styrelsemöte i maj, september och november är delgivna kommunstyrelsen.
Bolagsstämmeprotokollet är delgivit kommunstyrelsen.
§12 SUPPLEANTERS INTRÄDE MM
För suppleants inträde i styrelsen gäller vad som beslutats av kommunfullmäktige
Suppleant skall delges kallelsen till styrelsesammanträde.
Suppleant delges kallelse.

§13 KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT 6 KAP §9 OCH §10
KOMMUNALLAGEN (2017:725)
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten
har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast under maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om
hur den interna kontrollen har bedrivits.
Kommunstyrelsen har tagit beslut 2021-04-12 att bolaget har bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om hur verksamheten har bedrivits.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om den interna kontrollen.

§14 INSTRUKTION FÖR VD
Instruktion för VD beslutades i bolagets styrelse 2020-03-25.
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§15 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN.
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt egna arbete. Denna
arbetsordning skall vara föremål för årlig översyn och beslut.
Arbetsordning för styrelsen beslutades 2020-03-25.

§16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det kommunala syftet med detsamma och av kommunstyrelsen uppställda mål.
Årsredovisning för 2021 redovisas hur verksamheten bedrivs. Dock saknas
redovisning för kommunstyrelsens uppsatta mål.
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AB KYRKEBYN
BOLAGSORDNING
ANTAGEN 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ändamålet med bolagets verksamhet är att förvalta aktier, bedriva
fastighetsförvaltning med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och på
affärsmässiga grunder tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet till
näringslivet och kommunkoncernen.
Bolaget ska främja ekonomisk utveckling i kommunen genom att medverka till att
skapa ett gott näringslivsklimat och möjlighet till besöksnäring, ge befintliga företag
service, attrahera nya företag till kommunen samt att stimulera utvecklingen av nya
företag.
Bolaget ska medverka till en hållbar destinationsutveckling i samverkan med olika
aktörer.
Likvideras bolaget skall dess behållna medel tillfalla AB Lessebo Fastigheter.
Enligt ägaranvisning gäller följande:
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell
stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är
direktavkastning och soliditet.
•
•

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 2 % på sysselsatt kapital.
Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 10 % beräknat på bolagets
totala kapital.

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och
verksamhetsplanering. Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål
inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska krav.
Det är första året 2016 som ägaren har ställt avkastnings- och soliditetskrav.
Bolagsordning och ägaranvisning bör ses över.

ÄGARANVISNINGAR
ANTAGEN 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Det som gäller AB Lessebo Fastigheter gäller också för dotterbolaget AB Kyrkebyn.
VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen finns inte då det är AB Lessebohus
instruktion och arbetsordnings som gäller.
Justering i bolagsordningen är gjord enligt nedan
Bolaget ska medverka till en hållbar destinationsutveckling i samverkan med olika
aktörer.

§5 Ekonomi
Verksamhetsplan och budget
Bolaget skall årligen anta dels en verksamhetsplan för de närmaste tre åren, varav
det första detaljplaneras och budgeteras dels en affärsplan. Bolagets affärsplan skall
lämnas till kommunstyrelsen senast under december månad årligen.
Ingen affärsplan är inte gjord.
Uppföljning, bokslut och årsredovisning
Bolaget skall följa av kommunen utfärdade anvisningar för ekonomisk uppföljning,
bokslut och årsredovisning som delges kommunstyrelsen.
Årsbokslut för 2021 är lämnat till kommunstyrelsen 2022-04-12.

Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.
Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av annan
anledning ska godkännas av kommunfullmäktige.

Inga investeringsbeslut är fattade i bolaget.
Nybyggnation eller hyrespåverkande ombyggnation
Innan bolaget beslutar om nybyggnation och inflyttningshyra ska kommunstyrelsen
yttrande inhämtas. Då produktionen är färdigställd ska bolaget skyndsamt
återrapportera utfallet till kommunstyrelsen.
Detsamma ska gälla vid hyrespåverkande ombyggnation.
Vid nybyggnation ska alltid grundförutsättningen för uppvärmning vara fjärrvärme. Vid
val av annat uppvärmningssystem ska alltid kommunstyrelsen informeras.
Inga ny- eller ombyggnationer är gjorda i bolaget
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Effektivisering
Bolaget skall fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet.
Bolaget skall göra regelbundna kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med
företag av motsvarande slag och storlek.
Svårt att göra kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med andra bolag i
motsvarande slag.

Riskanalys
Bolaget skall regelbundet föra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och
legala risker.
Med tanke på diskussion kring destinationsutvecklingsarbetet och eventuellt
kommande investeringar är jurist och ekonom inkopplad. Inga beslut är fattade i
bolaget.

Medelsförvaltning
Kommunens finanspolicy gäller för bolaget.

Kyrkebyn 3

Helår

Helår

Helår

2021

2020

2019

28

-521

352

0

0

0

28

-521

352

Anläggningstillgångar

2 339

2 496

3 237

+Bundet eget kapital

100

100

100

2 439

2 596

3 337

Resultat före finansiella poster
+Finansiella intäkter
Justerat resultat

Justerade tillgångar (TG)
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Justerat resultat

28

-521

352

Justerade tillgångar

2 439

2 596

3 337

Avkastning på sysselsatt kapital

1,14%

-20,07 %

10,54 %

§6 LÅNGSIKTIG AVKASTNING OCH SOLIDITET
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell
stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är
direktavkastning och soliditet.
•
•

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 2% på sysselsatt kapital.
Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 10% beräknat på bolagets totala
kapital.

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och
verksamhetsplanering. Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål
inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska krav.
Avstämning sker vid årsbokslut 2021.
Avkastningskravet för 2020 är inte uppfyllt, 1,14%, soliditetsmåttet är uppfyllt ligger
på 37%.
Årets resultat 2021 är -175 094 kr. En nedskrivning gällande projekteringskostnader
för hotellbyggnation är gjorda med 742 563 kr under 2020. Beloppet är nedskrivet
inte avskrivet. Under 2021 gjorden en nedskrivning med 96 000 kr gällande osäker
kundfordran.
Avkastningskravet är uppfyllt 3,83% (2%) och soliditetsmåttet är inte uppfyllt ligger på
8% (10%).
2016 är första året ägaren har ställt avkastnings- och soliditetskrav på bolaget. Krav
på soliditet har ändrats i ägaranvisning 2019-09-23.

7 § Miljömål och strategier m.m.
Lessebo kommun har högt satta miljöambitioner. Bolaget ska därför följa av
kommunfullmäktige beslutade energi-, miljö- och klimatstrategiskt program.
§8 ANVISNINGSRÄTT FRÅN KOMMUNSTYRELSEN
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
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anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen
eller annan lag eller författning.
Finns inga anvisningar.

§9 INSYN OCH LEDNINGSFUNKTION
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och den utgör
kommunfullmäktiges ledningsfunktion över bolaget.
VD i bolaget kommer till kommunstyrelsen minst en gång per år och informerar om
verksamheten. Detta är inte gjort under 2020 eller 2021 med anledning av pandemin.
Kommunstyrelsen har inte kallat VD. Kommunstyrelsen har inte kallat VD. Däremot
har kommunstyrelsens presidie träffat styrelsen och VD i bolaget och
kommunstyrelsens arbetsutskott och också träffat styrelse och VD.
Årsbokslut för 2021 är lämnat till kommunstyrelsen 2022-04-12.
VD och bolagets presidium medverkar vid kommunens budgetdagar.
VD och bolagets presidium har också årsbokslutsinformation med kommunstyrelsens
presidium, kommunchef och ekonomichef.
VD och bolagets presidium har också årliga presidieträff med kommunstyrelsens
presidium och kommunchef. Fokus ligger på verksamhetens möjligheter och
utmaningar.
VD ingår i kommunens centrala ledningsgrupp.

§10 DEMOKRATI
Företrädare för bolaget medverkar vid kommunfullmäktiges sammanträde inför
behandling av kommunens och bolagens årsredovisning.
VD medverkade på kommunfullmäktige i 2022-04-25 för årsredovisning 2021.

§11 UNDERSTÄLLNINGSPLIKT
Bolaget skall se till att kommunfullmäktige tar ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör.
•
•
•
•
•

investeringsobjekt, som inte redovisats i bolagets årsbudget, överstigande 300
prisbasbelopp
upptagande av nya lån, utöver beviljad ramborgen
bildande eller förvärv av dotterbolag
avyttrande av fast egendom, överstigande 30 prisbasbelopp
planer på ny eller ändra inriktning av bolagets verksamhet
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Skulle tveksamheter uppkomma i styrelsen om frågan är av sådant slag att den skall
underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen.
2019-09-23 gjordes revidering av bolagsordning på kommunfullmäktige

§12 INFORMATIONSSKYLDIGHET
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända:
•

Protokoll från bolagsstämman

•

Protokoll från styrelsesammanträde

•

Bolagets årsredovisning

•

Revisionsberättelse

•

Bolagets årsbudget

Protokoll från sammanträden har delgivits kommunstyrelsen från mars, maj,
september och december. Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2021 har delgivits
kommunstyrelsen.

13 § Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 6 kap §9 och §10 kommunallagen
(2017:725)
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten
har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast under maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om
hur den interna kontrollen har bedrivits.
Kommunstyrelsen har tagit beslut 2022-04-12 att bolaget har bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om hur verksamheten har bedrivits. Hur
verksamheten har bedrivits framgår av verksamhetsberättelsen.
42

172

Intern kontrollplan har upprättats för 2021, beslut i styrelsen 2021-05-27. Uppföljning
av kontrollplan för 2021 sker på styrelsemöte i september 2022.
Denna paragraf är ny i ägaranvisningar som är antagna av kommunfullmäktige 201909-23.

§14 SUPPLEANTERS INTRÄDE MM
För suppleants inträde i styrelsen gäller vad som beslutats av kommunfullmäktige
Suppleant skall delges kallelsen till styrelsesammanträde.
Numera delges kallelsen även till suppleanter.

§15 INSTRUKTION FÖR VD
Instruktion finns för VD och är uppdaterade 2020, 2021 och 2022.

§16 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN.
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt egna arbete. Denna
arbetsordning skall vara föremål för årlig översyn och beslut.
Arbetsordning och VD-instruktion uppdaterade 2020, 2021 och 2022.

§17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL.
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det kommunala syftet med detsamma och av kommunstyrelsen uppställda mål.
Årsredovisning för 2021 hur verksamheten bedrivs. Dock saknas redovisning för
kommunstyrelsens uppsatta mål.
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KOSTA KÖPMANSHUS AB
BOLAGSORDNING
ANTOGS 2012-12-17 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta industrilokaler inom
Lessebo kommun samt hyra ut lokaler till olika företag och därmed förenlig
verksamhet.
Bolagsordningen är beslutad på bolagsstämman 2013

ÄGARANVISNINGAR
ANTOGS 2012-12-17 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ägaranvisningarna är inte beslutade på bolagsstämman. Aktieägaravtal mellan
Lessebo kommun och New Wave Group AB avseende bolaget gäller för part så
länge denne är aktieägare i bolaget, dock längst intill den 31 december 2015.
Därefter finns varken ägaranvisningar eller aktieägaravtal. Dialog har förts med
delar av styrelsen i Kosta Köpmanshus.
§2. Inriktning av bolagets verksamhet
Utöver vad som sägs i bolagsordningen skall bolagets verksamhet ha följande
inriktning.
Bolagets verksamhet skall vila på en affärsmässig och långsiktig hållbar grund.
Bolaget skall som huvuduppgift äga och förvalta industrilokaler inom Lessebo
kommun samt hyra ut lokaler till olika företag och därmed förenlig verksamhet.
Byggnation av ytterligare fastigheter kan förekomma med inriktning på utveckla
Outlet-området i Kosta.
Aktieägaravtal mellan Lessebo kommun och New Wave Group AB avseende bolaget
gäller för part så länge denne är aktieägare i bolaget, dock längst intill den 31
december 2015.
Ombyggnation av hotellet är pausat. Nedskrivning av projekteringskostnaderna i AB
Kyrekbyn är gjorda 2020. Ramborgen för Kyrkebyn AB är oförändrad.
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Ambition har funnits att skriva om aktieägaravtalet. Jurist är inkopplad på ärendet och
har tagit fram ett förslag som är lämnat till New Wave Group.
§3. Samverkan
Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största
möjliga kommunnytta skall bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen
och samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där bolaget kan
tänkas spela en roll. Därvid kan bolagets intressen komma att avvägas mot
koncernens intressen.
Under 2017 till 2019 har ett samarbete mellan Kosta Köpmanshus AB och AB
Kyrkebyn pågått utifrån ett destinationsutvecklingsperspektiv.
§4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet.
Ansvaret för bolagets organisation vilar enligt aktiebolagslagen på bolagets styrelse.
Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål och mål tillgodoses.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder för ändamålet
med verksamheten.
Bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att äga och förvalta
industrilokaler inom Lessebo kommun samt hyra ut lokaler till olika företag och
därmed förenlig verksamhet.
Under pandemiåret 2020 har det varit svårt för verksamheterna i outletbutikerna.
Bolaget tog beslut om sänkning av hyran med 100% april 2020, 75% maj 2020 och
50% i juni 2020 en hyressänkning på totalt 2 436 000 kronor. Hyresreduktionen gäller
samtliga 15 hyresgäster. Beslutet togs innan regeringen tog fram förslag till
förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Kommunstyrelsen
tog beslut om åtgärder för att mildra konsekvensen för företagen och invånare i
Corona den 7 april 2020. Beslutet var att ge anstånd med hyran/förlänga
betalningstiden för lokalhyra. Beslutet gällde Lessebo kommun och dess bolag.
I aktieägaravtalet ska det finnas ett soliditets- och avkastningskrav. I dagsläget
saknas det aktieägaravtal eller ägaranvisningar.
§5. Ekonomi
Ekonomisk rapportering
Verksamhetsplan och budget
Bolaget skall årligen anta dels en verksamhetsplan för de närmaste tre åren, varav
det första detaljplaneras och budgeteras dels en affärsplan. Bolagets affärsplan skall
lämnas till kommunstyrelsen senast under december månad årligen.
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Uppföljning, bokslut och årsredovisning
Bolaget skall följa av kommunen utfärdade anvisningar för ekonomisk uppföljning,
bokslut och årsredovisning som delges kommunstyrelsen.
Effektivisering
Bolaget skall fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet.
Ingen affärsplan är antagen enligt protokollen.

Kosta Köpmanshus

Helår

Helår

Helår

2021

2020

2019

Resultat efter finansiella poster

4 243

2 462

4 525

Justerat resultat

4 243

2 462

4 525

Anläggningstillgångar

253 903

259 640

266 184

+Bundet eget kapital

60 000

60 000

60 000

313 903

319 640

326 184

4 243

2 462

4 525

313 903

319 640

326 184

1,35%

0,77%

1,39 %

Justerade tillgångar (TG)
Justerat resultat
+Bundet eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
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Likt övriga bolag ska avkastningskrav och soliditetsmått ställa på Kosta Köpmanshus.
§6. Anvisningsrätt från kommunstyrelse
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelse i aktiebolagslag eller
annan lag eller författning.
Finns inga kända anvisningar.

§7. Insyn och ledningsfunktion
Part skall på styrelsesammanträde eller eljest delge den andre parten all information
om bolaget som part har tillgång till.
Part äger när som helst få ta del av kopierade alla handlingar rörande bolaget som
innehas av bolaget eller den andre parten. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem,
styrelsesuppleant eller annan person utsedd av part.
§8. Demokrati
Om inte affärsmässighet eller sekretess föranleder annat skall bolagets arbetssätt
präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media skall vara en naturlig
del i verksamheten.
Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i
tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

§9. Enighet vid vissa beslut
Bolaget skall se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
För giltigt beslut i följande frågor rörande bolaget skall – oavsett vad
aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar – enighet föreligga mellan parterna.
•
•
•
•
•

Ändring av bolagsordningen
Ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.
Vinstutdelning. Jmf dock parts rätt enligt punkten 11 i aktieägaravtalet.
Beslut om att bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske
enligt lag eller detta avtal.
Antagande av verksamhetsplan och budget för vart kommande räkenskapsår.
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•
•
•
•
•
•
•

Antagande av beslut under pågående räkenskapsår som innebär avvikelse
från den verksamhetsplan och budget som antagits för räkenskapsåret i fråga.
Väsentlig organisatorisk förändring.
Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i
väsentlig mån påverkar bolagets verksamhet.
Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån
påverkar bolagets verksamhet.
Avtal eller förändring av avtal med någon av parterna eller någon som är
närstående till part.
Tillsättande av verkställande direktör.
Fastställande och fördelning av styrelsearvoden.

Bolagsordning är antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, §114. Ägaranvisning
är antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, §115. Bolagsordningen är antagen av
bolagsstämman men inte ägardirektiv.
§10. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger
bolaget att till kommunstyrelsen översända,
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) bolagets budget
f) verksamhetsplan
Bolagets årsredovisning för 2021 är delgiven kommunstyrelsen 2022-09-13. Inga
protokoll från eventuella styrelsemöten för 2021 är inte lämnade till
kommunstyrelsen. Bolagsstämmans protokoll för 2020 och 2021 saknas är inte
delgiven kommunstyrelsen.
I årsredovisning ska det framgå bolagets ägarskap.
Gällande kommunens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9§ och 10§ har kommunstyrelsen
tagit följande beslut 2022-04-12:
”Kosta Köpmanshus AB:s verksamhet kan inte bedömas om den
har bedrivits på ett sätt som är förenligt med det
kommunala ändamålet i enlighet med de
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten under
verksamhetsåret 2021.”
§12. Instruktion för verkställande direktören
Styrelsen har enligt 8 kap 7 § i aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar
för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana
riktlinjer och anvisningar skall utformas i en skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse
att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna
erfarenheter.
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I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn
till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande
förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen
skall anmäla beslut denna fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i
styrelseprotokollet.
Finns inga instruktioner då bolaget inte har någon VD.
§13. Arbetsordning för styrelsen.
Styrelsen skall, enligt 8 kap 7 § i aktiebolagslagen, utarbeta och anta arbetsordning
för sitt eget arbete. Denna arbetsordning skall vara föremål för årlig översyn och
beslut.
Enligt protokollen är inte en översyn gjord.

§14. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund
av det kommunala syftet med detsamma och av kommunstyrelsen uppställda mål
Förvaltningsberättelsen bör utvecklas utifrån kommunstyrelsens uppställda mål.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-27
§ 189

Dnr 2022/307-1.6.3

Hemställan om medfinansiering
SydostLeader 2023-2027
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera
Sydostleader med 129 899 kr årligen under åren 2023-2027. Medlen
tas ur kommunstyrelsens budget.
Ärendebeskrivning
Sydostleader har tidigare informerat via olika träffar beträffande
bildandet av nytt Leaderområde 2023-2027. Lessebo kommun
lämnade i juli 2021 in avsiktsförklaring att medverka. Den inlämnade
strategin har nu prioriterats av Jordbruksverket.
Sydostleader har för genomförandet av strategin tilldelats en budget
för de kommande åren om dryga 51 miljoner kronor till
utvecklingsprojekt på landsbygden. 17 miljoner av dessa utgörs av
lokal offentlig medfinansiering, d.v.s. medfinansiering av
kommunerna som ingår i leaderområdet. Sydostleader hemställer om
medfinansiering för Lessebo kommuns andel av denna
medfinansiering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-20
Hemställan från Sydostleader 2022-09-05

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Medfinansiering Sydostleader 2023-2027
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Sydostleader med
129 899 kr årligen under åren 2023-2027. Medlen tas ur
kommunstyrelsens budget.
Ärendebeskrivning
Sydostleader har tidigare informerat via olika träffar beträffande
bildandet av nytt Leaderområde 2023-2027. Lessebo kommun
lämnade i juli 2021 in avsiktsförklaring att medverka. Den
inlämnade strategin har nu prioriterats av Jordbruksverket.
Sydostleader har för genomförandet av strategin tilldelats en
budget för de kommande åren om dryga 51 miljoner kronor till
utvecklingsprojekt på landsbygden. 17 miljoner av dessa utgörs av
lokal offentlig medfinansiering, d.v.s. medfinansiering av
kommunerna som ingår i leaderområdet. Sydostleader hemställer
om medfinansiering för Lessebo kommuns andel av denna
medfinansiering.
Beslutsunderlag
Hemställan från Sydostleader 2022-09-05
Beslutet skickas till
Sydostleader

Sara Nilsson
Kanslichef
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HEMSTÄLLAN
Emmaboda 2022-09-05

Kommunal medfinansiering beträffande nytt Leaderområde 2023-2027
Bakgrund
Sydostleader har tidigare informerat er via olika träffar beträffande bildandet av nytt
Leaderområde 2023-2027. Ni har också deltagit i framtagandet av strategin för
området och lämnat in avsiktsförklaringar att medverka. Den inlämnade strategin har
nu prioriterats av Jordbruksverket.
Vi har för genomförandet av strategin tilldelats en budget för de kommande åren om
dryga 51 miljoner kronor till utvecklingsprojekt på landsbygden. 17 miljoner av dessa
utgörs av lokal offentlig medfinansiering, d.v.s. medfinansiering av kommunerna som
ingår i leaderområdet.
Aktuellt
Strategin ska nu kompletteras med bland annat medfinansieringsintyg, som ska vara
Jordbruksverket till handa senast den 15 oktober varför SydostLeader behöver dessa
intyg från er senast 2022-10-10. SydostLeader förväntas därefter kunna starta upp
området för åren 2023 till 2027 i början av 2023.
Hemställan
SydostLeader hemställer om att ni från er kommun utifrån tidigare avgivna
avsiktsförklaringar skriver under och skickar in bifogade medfinansieringsintyg för
SydostLeader 2023-2027. Belopp framgår av bifogad mall. Bifoga
firmateckningsintyg.

Tommy Andersson
Ordförande

Lars Wellin
Projektutvecklare
Tfn 073-310 32 47

Sändlista
Borgholms kommun, Emmaboda kommun, Kalmar kommun, Karlshamns kommun, Karlskrona
kommun, Lessebo kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Olofströms kommun,
Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun, Tingsryds kommun, Torsås kommun och
Uppvidinge kommun

SydostLeader
Storgatan 4

Org nr
802498-7136

info@sydostleader.se
www.sydostleader.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-27
§ 190

Dnr 2022/321-3.4.1

Varumärke för Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till varumärke för
Lessebo kommun i enlighet med ärendebeskrivningen.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun föreslås ta fram ett nytt varumärke för
organisationen. Varumärket ska bestå av en formulerad text som är
att likna vid ett löfte om vad organisationen och platsen utlovar.
Varumärket ska samla ihop befintliga styrdokument och bygga på de
värderingar som finns i organisationen. Det kan beskrivas som en
etisk kompass för organisationen.
Varumärket ska vara grundat i befintliga kunskaper om hur invånare,
medarbetare och omvärld ser på Lessebo kommun. Denna kunskap
finns bland annat dokumenterad i medborgardialog,
medborgarundersökning och medarbetarundersökning. Det som
återkommer handlar om närhet och hållbarhet ur ett antal olika
aspekter samt gott kamratskap och arbetsglädje inom organisationen.
Varumärket ska också vara grundat i styrdokument som Värdegrund,
Ledarskapsidé och tillitsbaserat synsätt, Vision, Utvecklingsstrategi
samt Profilprogram. Det som återkommer i styrdokumenten är
närhet, hållbarhet, service och bemötande där man kan lita på det vi
säger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-15

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Varumärke för Lessebo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge kommunchefen i uppdrag
att ta fram förslag till varumärke för Lessebo kommun i enlighet
med ärendebeskrivningen.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun föreslås ta fram ett nytt varumärke för
organisationen. Varumärket ska bestå av en formulerad text som
är att likna vid ett löfte om vad organisationen och platsen utlovar.
Varumärket ska samla ihop befintliga styrdokument och bygga på
de värderingar som finns i organisationen. Det kan beskrivas som
en etisk kompass för organisationen.
Varumärket ska vara grundat i befintliga kunskaper om hur
invånare, medarbetare och omvärld ser på Lessebo kommun.
Denna kunskap finns bland annat dokumenterad i
medborgardialog, medborgarundersökning och
medarbetarundersökning. Det som återkommer handlar om
närhet och hållbarhet ur ett antal olika aspekter samt gott
kamratskap och arbetsglädje inom organisationen.
Varumärket ska också vara grundat i styrdokument som
Värdegrund, Ledarskapsidé och tillitsbaserat synsätt, Vision,
Utvecklingsstrategi samt Profilprogram. Det som återkommer i
styrdokumenten är närhet, hållbarhet, service och bemötande där
man kan lita på det vi säger.
Bakgrund
Syftet med varumärket är att skapa förtroende för Lessebo
kommun som organisation.
Ett varumärke kan ha olika betydelser beroende på vad det avser.
För att ett varumärke ska bli framgångsrikt krävs att det är känt,
rimligt att leva upp till och enkelt att förstå för de många som ska
sprida och leva det. Framtagande av kommunens varumärken sker
i en process där underlag sammanställts och läggs samman för att
beskriva verkligheten och uttrycka en ärligt menad ambition.
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Ett varumärke för Lessebo kommun som organisation ska ses som
ett löfte till invånare, företagare och anställda om vad man kan
förvänta sig av organisationen. Om målgrupperna uppfattar att
organisationen lever upp till varumärkets löfte kommer
organisationens förtroende öka. Förtroende leder till att det blir
lättare för Lessebo kommun att utföra de uppgifter som
organisationen har.
Tecken på varumärkets genomslag är hur invånare och företagare
ser på kommunens service. Om anställda anser att kommunen
lever upp till sitt varumärke så ökar möjligheten att man
rekommenderar arbetsgivaren för andra. Genom ett tydligt
varumärke för organisationen kan det bidra till att fler väljer att
söka tjänst hos arbetsgivaren.
Konsekvenser
Genom ett bra varumärke som organisationen lever upp till kan
attraktiviteten öka både för invånare, besökare, anställda samt
personer som kan tänkas tillhöra dessa grupper i framtiden.
Negativa konsekvenser kan uppkomma om det uppfattas som att
man inte lever upp till det varumärket utlovar. Det är därför viktigt
att varumärket inte är något helt taget ur luften utan något som är
förankrat i organisationen och platsen.

Olof Björkmarker
Kommunikations- och marknadschef
Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-27
§ 191

Dnr 2022/322-1.2.2

Medborgardialog med unga
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om
medborgardialog för unga i enlighet med ärendebeskrivningen.
Ärendebeskrivning
För att förbättra medborgardialogen med unga föreslås att det under
hösten 2022 och våren 2023 genomförs dialogtillfällen på
Fritidsgården i Kulturhuset.
1. Dialogtillfällen: Ledande personer (kommunstyrelsens presidie
och förvaltningschefer) besöker vid sex till sju tillfällen under
perioden fritidsgårdens tisdagsträffar mellan 17-18. Det är viktigt
att en eller flera återkommer så att relation kan byggas med de
unga personer som är på plats. Ingången för de kommunala
representanterna är att vara där som människor även man också
har rollen som företrädare. Genom att vara med i aktiviteter, spela
biljard eller tevespel eller liknande så byggs relation och då kan
också samtal genomföras.
2. I samband med lämpliga ärenden tas ett speciellt material fram
för dialog där paketeringen gör att unga besökare på fritidsgården
lätt kan tycka till och lämna synpunkter kring ett förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-20

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgardialog med unga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om medborgardialog för unga i
enlighet med ärendebeskrivningen.
Ärendebeskrivning
För att förbättra medborgardialogen med unga föreslås att det
under hösten 2022 och våren 2023 genomförs dialogtillfällen på
Fritidsgården i Kulturhuset.
1. Dialogtillfällen: Ledande personer (kommunstyrelsens presidie
och förvaltningschefer) besöker vid sex till sju tillfällen under
perioden fritidsgårdens tisdagsträffar mellan 17-18. Det är
viktigt att en eller flera återkommer så att relation kan byggas
med de unga personer som är på plats. Ingången för de
kommunala representanterna är att vara där som människor
även man också har rollen som företrädare. Genom att vara
med i aktiviteter, spela biljard eller tevespel eller liknande så
byggs relation och då kan också samtal genomföras.
2. I samband med lämpliga ärenden tas ett speciellt material fram
för dialog där paketeringen gör att unga besökare på
fritidsgården lätt kan tycka till och lämna synpunkter kring ett
förslag.

Bakgrund
Det är idag relativt få unga personer som deltar i och tycker till i
Lessebo kommuns organiserade medborgardialog.
Konsekvenser
Genom riktad medborgardialog med unga breddas det inkomna
materialet som används för kommande beslut.
Olof Björkmarker
Kommunikations- och marknadschef
Kommunledningsförvaltningen
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Dnr 2022/310-1.8.2

Rapport från kontroll av
dataskyddsefterlevnad för
kommunstyrelsen i Lessebo kommun
2022
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att arbeta i
enlighet med Sydarkiveras rekommendationer.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den
personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) är ansvarig för att
personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt
art 37 GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett
ett dataskyddsombud för sin verksamhet. Lessebo kommun har utsett
Sydarkivera.
Dataskyddsombudet tar årligen fram en självvärderingsenkät som
varje personuppgiftsansvarig ska besvara. Personuppgiftsansvarig får
en återkoppling i form av denna rapport från kontroll av
dataskyddsefterlevnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-20
Rapport från Sydarkivera

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kontroll av dataskyddsefterlevnad för
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att arbeta i
enlighet med Sydarkiveras rekommendationer.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den
personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) är ansvarig för att
personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Enligt art 37 GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter
ha utsett ett dataskyddsombud för sin verksamhet. Lessebo
kommun har utsett Sydarkivera.
Dataskyddsombudet tar årligen fram en självvärderingsenkät som
varje personuppgiftsansvarig ska besvara. Personuppgiftsansvarig
får en återkoppling i form av denna rapport från kontroll av
dataskyddsefterlevnad.

Beslutsunderlag
Rapport från Sydarkivera 2022, daterad 2022-09-12

Beslutet skickas till
Sydarkivera

Sara Nilsson
Kanslichef
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DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

2022-09-12
SARK/2022:140
THERESE JIGSVED

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad
2022, Lessebo kommun
Ansluten part
Lessebo kommun
Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
Dataskyddssamordnare
Sara Nilsson, kanslichef
sara.nilsson@lessebo.se

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur man
får behandla personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) är
ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt art 37
GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett ett dataskyddsombud för sin
verksamhet.
Sydarkiveras tjänst som dataskyddsombud utförs av ett team som består av jurist,
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att
ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och kontrollera den personuppgiftsansvariges efterlevnad
av GDPR och annan dataskyddslagstiftning. Tillsyn görs av den nationella myndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Kontrollen av efterlevnaden hos de som är anslutna till tjänsten gemensamt
dataskyddsombud görs i olika moment.
Ett årligt moment är att dataskyddsombudet tar fram en enkät för kontroll av
dataskyddsefterlevnad som varje personuppgiftsansvarig ska besvara. Personuppgiftsansvarig
får en återkoppling i form av denna rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad.
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Denna rapport innehåller frågorna från självvärderingsenkäten samt ansluten
personuppgiftsansvarigs svar på enkäten. Vidare finns kommentarer från dataskyddsteamet
och en sammanvägd bedömning med förslag till åtgärder.
Rapporten lämnas till personuppgiftsansvarig för kännedom och vid behov för åtgärd.
Vill dataskyddssamordnaren eller någon annan från förvaltningen ha en muntlig uppföljning
utifrån denna rapport kan man kontakta dataskyddsteamet för att boka en tid för möte,
företrädesvis via webb. Vid behov eller önskemål från ansluten part kan också en extra
kontroll av något område inom dataskydd genomföras.
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kontrollerar att dataskyddsbestämmelserna följs. IMY
kan göra utredningar utifrån t ex klagomål, anmälda personuppgiftsincidenter,
förhandssamråd eller enligt sin egen tillsynsplan.
IMY har ett antal s k korrigerande befogenheter att ta till, t ex skriftlig varning, reprimand,
föreläggande eller förbud.
Utöver eller i stället för övriga korrigerande åtgärder kan IMY besluta om att ta ut en
sanktionsavgift. Nästan alla överträdelser av dataskyddsförordningen kan leda till
administrativa sanktionsavgifter.
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Organisation och struktur för dataskyddsarbetet
En personuppgiftsansvarig (PUA) är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål
och medel för behandlingen av personuppgifter.
Normalt sett är varje myndighet (nämnd, styrelse eller annan myndighet) PUA för sin
verksamhet. Det ska framgå i reglementet vilket ansvar myndigheten har.
PUA ansvarar bl a för att utse dataskyddsombud, för att föra register över behandlingar,
fastställa laglig grund för behandling, fastställa ändamål och syfte med behandling, anmäla
personuppgiftsincidenter, vidta åtgärder så att behandlingen är säker, samt vidta åtgärder för
att säkerställa att dataskyddsförordningen följs.
För att uppgifterna ska utföras behöver det finnas en organisation och struktur för
dataskyddsarbetet.

1. Finns en beslutad lokal organisation för dataskyddsarbete inom er myndighet?
Ja
Kommentarer:
Det är viktigt att det finns en lokal organisation för dataskyddsarbetet och att den är beslutad
och känd inom verksamheten. Dataskyddsarbetet ska vara en naturlig del av det
administrativa arbetet. Det bör vara dataskyddssamordnaren som leder och samordnar det
lokala dataskyddsarbetet. Det är bra att det finns en beslutad lokal organisation inom er
organisation då det är en förutsättning för att dataskyddsarbetet ska fungera.

2. Är arbetsuppgifterna inom dataskydd fördelade på utsedda tjänstepersoner inom er
myndighet?
Ja
Kommentarer:
Roller för dataskyddsarbete behöver utses då det är en förutsättning för att organisationen
ska arbeta systematiskt med dataskyddsfrågor. Rollen som övergripande kontaktperson till
oss inom dataskyddsteamet vill vi gärna att ni kallar dataskyddssamordnare. Det är bra att
roller för dataskyddsarbetet har utsetts och förutsättningar finns för ett systematiskt
dataskyddsarbete.
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3. Får de som utsetts att arbeta med dataskyddsfrågorna inom er myndighet
utbildning på dataskyddsområdet?
Ja, främst genom Sydarkivera och egen omvärldsbevakning
Kommentarer:
Att få regelbunden utbildning är en grundförutsättning för att medarbetare ska kunna göra
ett bra jobb och utvecklas i sina kunskaper och färdigheter. Sydarkivera erbjuder
grundutbildning inom dataskydd och informationssäkerhet som ingår i tjänsten. Dessa
utbildningar genomförs digitalt vid fyra tillfällen per år. Vidare erbjuds nätverksträffar med
fördjupande utbildningsmoment och erfarenhetsutbyten vid fyra tillfällen per år som också
ingår i tjänsten.
Det är bra att de som utsetts att arbeta med dataskyddsfrågor får utbildning i
dataskyddslagstiftningen och vi rekommenderar att ni fortsätter uppmuntra medarbetare till
att delta i våra dataskyddsutbildningar.

4. Finns det en rutin för att informera personuppgiftsansvarig myndighet om sitt
ansvar enligt dataskyddslagsstiftningen?
Ja, antagen rutin av kommunstyrelsen, uppföljningsärende en gång årligen.
Kommentarer:
Personuppgiftsansvarig myndighet behöver få information om sitt ansvar enligt
dataskyddslagstiftningen och det behöver finnas en rutin för detta. Normalt sett är det ju inte
personuppgiftsansvarig själv som utför dataskyddsarbetet, men personuppgiftsansvarig
behöver känna till sin roll och sitt ansvar. Det är lämpligt att t ex lägga in det som ett
informationsärende i årsplaneringen eller göra det till en del av nyvaldutbildningen. Vi
rekommenderar att information till personuppgiftsansvarig om sin roll och ansvar bör lämnas
minst en gång per mandatperiod. Är det flera förtroendevalda som byts under
mandatperioden bör information lämnas till nya förtroendevalda. En fördel med att
informationen lämnas vid ett sammanträde är att det dokumenteras i protokoll och kan följas
upp.
Det är bra att personuppgiftsansvarig regelbundet får information om sin roll och sitt ansvar
och att ni har en rutin för att fånga upp denna fråga.
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5. Har personuppgiftsansvarig myndighet delegerat beslutanderätt för
dataskyddsfrågor i sin delegationsordning?
Ja
Kommentarer:
Dataskyddsteamet har tagit fram en mall för delegation av dataskyddsfrågor som kan
inkorporeras i den sammanhållna delegationsordningen för styrelsen eller nämnden. Att ha
delegerat de ärenden som enligt dataskyddslagstiftningen kan komma att behöva fattas
beslut om är ett effektivt sätt att jobba. Ärendetyperna blir synliga för både organisationen
och för personuppgiftsansvarig och det finns en beredskap och planering när ärende uppstår.
Det är bra att ni har delegerat beslutanderätt för dataskyddsfrågor inom er verksamhet.

6.

Vilka styrdokument gäller för er myndighet vad gäller dataskyddsfrågor?

Dataskyddspolicy
Riktlinjer för dataskydd
Informationssäkerhetspolicy
Kommentarer:
Dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning gäller, men organisationen
behöver bestämma hur det ska genomföras lokalt genom egna styrdokument.
Det är bra att ni har tagit fram och beslutat om flera styrdokument inom dataskydd för er
verksamhet.
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Dataskyddsombudet (DSO)
Den personuppgiftsansvarige ska utse dataskyddsombud om behandlingen utförs av
myndighet eller annat offentligt organ – tidigare var det frivilligt med PuL-ombud för
myndigheter.
Dataskyddsombudet (DSO) ska bland annat ge råd och ha en övervakande funktion
gentemot personuppgiftsansvarig för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs. Den
som utsett dataskyddsombud ska offentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter och
meddela dessa till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

7.

Har ni utsett dataskyddsombud och anmält ombudet till IMY enligt art 37?

Ja
Kommentarer:
Att utse dataskyddsombud och anmäla kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten är
en grundläggande åtgärd. När man har avtal med Sydarkivera om gemensamt
dataskyddsombud är det den som Sydarkivera anvisar som ska utse och anmälas. För
närvarande är det förbundsjurist Therese Jigsved som ska utses som dataskyddsombud.
Kontaktuppgift för e-post är dataskyddsteamets funktionsbrevlåda dataskydd@sydarkivera.se
och telefonnummer 0472 – 39 10 16.
Det är bra att ni har utsett och anmält dataskyddsombud.
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Registerförteckningar
Varje personuppgiftsansvarig (PUA) ska föra ett register över behandlingar som utförts under
dess ansvar. Registret ska bland annat innehålla kontaktuppgifter till PUA och
dataskyddsombud, ändamålen med behandlingen, typer av registrerade och kategorier av
personuppgifter, gallringsfrister och säkerhetsåtgärder.

8.

Har ni upprättat registerförteckningar enligt art 30 GDPR?

Ja, ständigt pågående arbete som aldrig blir klart!
Kommentarer
Att upprätta registerförteckningar över behandling av personuppgifter är ett grundläggande
krav på personuppgiftsansvarig. Det är bra att ni gått igenom era personuppgiftsbehandlingar och att ni har ett ständigt pågående arbete med att hålla förteckningen aktuell.

9.

Har ni rutiner för arbetet registerförteckningarna?

Ja, uppdateras minst årligen inför uppföljning i kommunstyrelsen. Den versionen upprättas,
sen görs förändringar löpande vid behov.
Kommentarer:
Det är viktigt att organisationen har bestämt hur arbetet med registerförteckningen ska gå till
genom att anta egna rutiner. Det kan gälla t ex vilken mall eller systemstöd som ska användas
för registerförteckning, men även för att hålla registerförteckningen aktuell. Det är bra att ni
har rutiner för ert arbete med registerförteckningarna.

10. Får er myndighet information om aktuella registerförteckningar över
personuppgiftsbehandlingar?
Ja, i samband med årlig uppföljning.
Kommentarer:
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att registerförteckningarna hålls aktuella och behöver
därför få regelbunden information om statusen. Informationen bör lämnas vid sammanträde
så att informationen dokumenteras i protokoll och kan följas upp. Det är lämpligt med
information ungefär en gång per år. Det är bra att ni ger regelbunden information om
aktuella registerförteckningar till personuppgiftsansvarig.
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)

SIDA | 7

SYDARKIVERA.SE

196

DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

2022-09-12
SARK/2022:140
THERESE JIGSVED

Tredjelandsöverföring
Det finns en allmän princip i art. 44 GDPR om att överföring av personuppgifter till tredje land
(utanför EU/EES) eller en internationell organisation bara få ske om PUA /PUB uppfyller villkoren
i GDPR. Annars är det förbjudet att föra personuppgifter utanför EU/EES.
Personuppgifter får överföras till tredjeland eller internationell organisation om EUkommissionen har beslutat att mottagaren kan säkerställa en adekvat skyddsnivå (art. 45).
Vidare finns det användande av EU-kommissionens standardavtalsklausuler enligt art. 46,
bindande företagsbestämmelser enligt art. 47 eller undantag i särskilda situationer enligt art. 49.
Vid genomgång av tredjelandsöverföringarna behöver man dokumentera i registerförteckningen vilket rättsligt stöd (överföringsmekanism) som används. Dataskyddsombudet har
tagit fram en vägledning med anledning av Schrems II-domen med förslag till åtgärder som
man behöver göra.

11.

Har ni med anledning av Schrems II-domen gått igenom och fastställt vilka
behandlingar hos er som innebär tredjelandsöverföring?

Ja, så gott vi har kunnat, inte helt enkelt för en liten organisation utan jurister.
Kommentarer:
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen en dom i det så kallade Schrems II-målet. EUdomstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd
för personuppgifter när dessa förs över till USA och ogiltigförklaras därför.
Dataskyddsteamet har tagit fram en vägledning med anledning av Schrems II-domen och för
mer vägledning hänvisar vi till den och de vägledningar som den europeiska
dataskyddsstyrelsen (EDPB) har tagit fram. Som ett första steg rekommenderar EDPB att
personuppgiftsansvariga ska kartlägga alla tredjelandsöverföringar som görs. Detta görs
genom att man går igenom avtal med leverantörer, även vad gäller underleverantörer.
Resultatet av genomgången dokumenteras i registerförteckningen. Utifrån kartläggningen
behöver man sedan gå vidare, analysera resultatet och ta fram en åtgärdsplan.
Att känna till vilka tredjelandsöverföringar som görs är nödvändigt för att veta vilka
ytterligare åtgärder ni behöver vidta med anledning av Schrems II-domen. Det är bra att ni
har gått igenom och kartlagt vilka tredjelandsöverföringar som görs inom er verksamhet. Det
är ett första steg i arbetet med att uppfylla lagkraven i GDPR med anledning av Schrems IIdomen.
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Har ni fastställt med vilket stöd som ni gör tredjelandsöverföringen?

Delvis. Den främsta tredjelandsöverföringen är Office 365 och vi vet att denna är
problematisk. Upplyst PUA som tagit beslut om att fortsätta men omvärldsbevaka, samt
begränsa typen av uppgifter som lagras där.
Kommentarer:
Överföring av personuppgifter till tredjeland får bara ske om man uppfyller villkoren för det i
GDPR. Gör man inte det är det förbjudet att föra personuppgifter utanför EU/EES.
Om man gör tredjelandsöverföring är det därför viktigt att veta med vilket rättsligt stöd i
förordningen som man gör det.
Det är bra att ni har påbörjat arbetet med att gå igenom och fastställa vilket rättsligt stöd
som ni har för era tredjelandsöverföringar. Tredjelandöverföring till USA innebär att ni
använder er av standardavtalsklausuler som rättsligt stöd. Tänk på att det ska vara de nya
standardavtalsklausulerna som antogs under 2021 som används i avtalen.

13.

Har ni utifrån kartläggningen gjort en risk- och konsekvensbedömning med
anledning av de tredjelandsöverföringar ni har?

Ja, övergripande för O365.
Kommentarer:
Använder man sig av standardavtalsklausuler som rättsligt stöd för att göra
tredjelandsöverföringar behöver man göra risk- och konsekvensbedömningar för att veta
vilka risker som finns, men också vilka skyddsåtgärder eller andra åtgärder som behöver
göras. Skyddsåtgärder kan vara tekniska, organisatoriska eller beroende på avtalsvillkor.
Tänk också på att nya standardavtalsklausuler tagits fram under 2021 och att senast den 27
december 2022 behöver samtliga avtal som innefattar de gamla
standardavtalsklausulerna vara ersatta med de nya standardavtalsklausulerna. Det är
alltså hög tid att se över och uppdatera befintliga avtal med de nya
standardavtalsklausulerna i den utsträckning som ni använder er av
standardavtalsklausuler.
Det är bra att ni har gjort en risk- och konsekvensbedömning på detta område. Tänk på att
kontrollera så att åtgärder också genomförs i praktiken.
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De registrerades rättigheter
Enligt art 12 GDPR ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att till de
registrerade tillhandahålla all information som avses i art 13 och 14 samt all kommunikation
enligt art 15-22 och 34. Informationen ska bland annat vara begriplig, klar och tydlig, särskilt
den informationen som är riktad mot barn.
De viktigaste rättigheterna är:
-Få information om sina rättigheter – art 12
-Få tillgång till sina personuppgifter – art 15
-Få felaktiga personuppgifter rättade – art 16
-Få sina personuppgifter raderade (sällan hos myndigheter) – art 17
-Invända mot att personuppgifter används för t ex direktmarknadsföring – art 18
-Få information om vidtagen rättelse eller radering – art 19
-Rätt att flytta personuppgifterna (dataportabilitet) – art 20

14. Har ni rutiner för att hantera de registrerades rättigheter?
Delvis, de flesta av delarna ovan finns i Riktlinjer för dataskydd
Kommentarer
Den registrerade, det vill säga den vars personuppgifter behandlas, har ett antal rättigheter
enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvariga (PUA) har ett ansvar för att
ha rutiner på plats för att kunna lämna information och kunna handlägga dessa rättigheter
när någon begär det.
Under våren 2022 har dataskyddsteamet tagit fram riktlinjer för hantering av registrerades
rättigheter där det finns mallar för beslut och rutiner för samtliga rättigheter. Det är bra att ni
har rutiner för några av de registrerades rättigheter, men ni behöver komplettera med att ta
fram rutiner för samtliga rättigheter.

15. Var informerar ni någonstans om de registrerades rättigheter?
Webbplats
Intranät
Blanketter
E-tjänster
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Kommentarer
Det är bra att ha information om de registrerades rättigheter på många ställen så att
informationen har bra förutsättningar för att nå fram.
Man kan välja att informera i olika skikt beroende på vilket sätt man informerar på. Ibland kan
det vara lämpligt att informera mycket kort och hänvisa till exempelvis hemsida för mer
information. När det gäller information behöver man också tänka på att annan lagstiftning
också ställer krav på informationen, t ex service och tillgänglighet för alla.
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Personuppgiftsbiträden
Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet eller
annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
Personuppgiftsbiträde förkortas ofta PUB.
Personuppgiftsansvarig ska endast anlita biträden som ger tillräckliga garantier om att
behandlingen av personuppgifter sker på ett sådant sätt att de uppfyller kraven i GDPR. När
uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska hanteringen regleras genom ett s k
PUB-avtal.

16. Anlitar ni personuppgiftsbiträden och har ni ingått PUB- avtal med instruktioner
enligt art 28 GDPR?
Ja, vi anlitar personuppgiftsbiträden och vi har avtal med några av biträdena. Några saknas
fortfarande, men vi jobbar med det.
Kommentarer:
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram mallar för PUB-avtal och instruktioner.
Vi rekommenderar att alla använder sig av dessa mallar och tar fram förslag till PUB-avtal och
instruktioner utifrån dessa mallar. Äldre PUB-avtal kan behöva en genomgång, men de är inte
ogiltiga pga att de hänvisar till PuL i stället för GDPR. Men vi rekommenderar att gärna gå
igenom äldre PUB-avtal och ta fram förnyade avtal.
Det är mycket viktigt att ha PUB-avtal med relevanta, tydliga och korrekta instruktioner. Om
ett biträde inte får tillräckligt tydliga instruktioner om hur behandling får ske eller inte alls tar
fram instruktioner faller ansvaret för dessa fel tillbaka på personuppgiftsansvarig.
En del systemleverantörer använder sig i stället av standardvillkor som vid behov ensidigt kan
ändras av leverantören. Det är svårt att praktiskt få till regelrätta PUB-avtal med instruktioner
med sådana leverantörer. Det kan också vara svårt att få till PUB-avtal med leverantörer av
appar och sociala medier. Ett sätt att hantera det är att i möjligast mån undvika sådana
leverantörer. Anser ni att ni ändå måste anlita en sådan leverantör rekommenderar vi att ni
ställer frågor om personuppgiftsbehandlingen, framför era synpunkter och krav och
dokumenterar leverantörens svar. Men det är ni som personuppgiftsansvarig som står risken
om man står utan PUB-avtal.
Det är bra att ni arbetar för att få till PUB-avtal med samtliga biträden. Det är en risk för PUA
att stå utan PUB-avtal.
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17. Har ni rutiner för framtagande av PUB-avtal med instruktioner?
Ja, rutinen är att vi använder SKR:s mall.
Kommentarer:
Att ha bra PUB-avtal med instruktioner är viktigt för att kunna styra hur biträdet får behandla
era personuppgifter. Det är viktigt att man inom organisationen har bestämt hur arbetet med
PUB-avtal ska gå till i form av rutiner.
Det är bra att ni har rutiner för framtagande av PUB-avtal och att ni använder SKR:s mall. Man
behöver ju göra om SKR-mallen så att den synkar med sin organisation och då kan man
också vid behov lägga till något i rutinen.
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Risk- och konsekvensbedömningar
Om en typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och
friheter ska PUA före behandlingen göra en bedömning av den planerade behandlingens
konsekvenser för skyddet av personuppgifter.
Nya system innebär ofta nya tekniska möjligheter och införskaffande av nya system i
verksamheten är ofta ett tillfälle då risk- och konsekvensbedömning behöver göras. För att få
fram olika perspektiv och ta vara på kunskap som finns i organisationen är det bra att det
finns en utsedd grupp med olika kompetenser som utför risk- och konsekvensbedömningen.

18. Har ni rutiner för genomförande av risk- och konsekvensbedömningar?
Nej
Kommentarer:
Om man inte har en rutin för risk- och konsekvensbedömning kan det blir osäkert vem som
ska göra vad innan man påbörjar en ny behandling. Eller man kanske helt missar att göra en
risk -och konsekvensbedömning om man inte har en känd rutin. Med hjälp av denna rutin
kan den personuppgiftsansvarige enklare bedöma vilka behandlingar som innebär en särskilt
stor risk för personers fri- och rättigheter.
Dataskyddsteamet har tagit fram mallar för rutiner för risk- och konsekvensbedömningar som
ni kan ta del av och utgå ifrån i ert arbete. Vi rekommenderar att ni tar fram en skriftlig rutin
för risk- och konsekvensbedömningar.

19. Gör ni risk- och konsekvensbedömningar om behandlingen sannolikt leder till hög
risk för fysiska personers rättigheter innan en ny behandling påbörjas?
Delvis, vi har börjat använda SKR:s Klassa, där GDPR-del finns
Kommentarer:
Det är viktigt att konsekvent göra risk- och konsekvensbedömningar när en ny behandling
sannolikt leder till hög risk. Dels är på grund av att det är ett krav enligt art. 35 GDPR, men
också för att det leder till högre kvalitet i verksamheten när man konstaterar risker,
konsekvenser och åtgärder för att minimera riskerna.
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IMY har tagit fram en förteckning över när en konsekvensbedömning ska göras och vi
rekommenderar att man tar del av den och följer IMY:s rekommendationer.
Det är bra att ni gör visst arbete med risk- och konsekvensbedömningar när en ny
behandling sannolikt leder till hög risk. Vi rekommenderar dock att ni gör det mer
regelbundet och systematiskt.

20. Vilka tjänstepersoner är utsedda att utföra era risk- och konsekvensbedömningar?
Ingen särskild organisation, från fall till fall
Kommentarer:
När man jobbar med dataskyddsfrågor och riskarbete är det en fördel att ha med personer
med olika kompetenser och erfarenheter för att få fram så många bra perspektiv och
bedömningar som möjligt.
Det är bra att ha en utsedd grupp med olika kompetenser och förslag på funktioner som är
lämpliga att ha med är dataskyddssamordnaren, dataskyddsredogöraren, systemförvaltare,
upphandlingspersonal, informationssäkerhetsansvarig, säkerhetsansvarig och ansvarig chef.
Man kan gärna samarbeta mellan olika nämnder i kommunen och om man t ex har en
informationssäkerhetsansvarig eller säkerhetsansvarig i kommunen bör de finnas med i riskoch konsekvensbedömning för alla nämnder. Även dataskyddssamordnaren ska rådfrågas i
samband med att risk- och konsekvensbedömning görs.
Vi rekommenderar att i samband med att ni tar fram rutiner för arbetet med risk- och
konsekvensbedömningar också tar med frågan vilka funktioner som bör vara med och utföra
risk- och konsekvensarbete.
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Personuppgiftsincidenter
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors
friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina
uppgifter eller att rättigheterna inskränks. En personuppgiftsincident kan få allvarliga
konsekvenser för enskilda.
En personuppgiftsincident som inte hanteras på rätt sätt kan också påverka tilltron till den
organisation som behandlar personuppgifter. Allvarliga incidenter kan också leda till att
Integritetsskyddsmyndigheten inleder granskning med sanktionsavgift som följd.

21. Har ni rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter med fastställd
ansvarsfördelning?
Ja
Kommentarer:
När en personuppgiftsincident inträffar blir det ofta en allmän oro på en arbetsplats. Finns
inte rutiner med fastställd ansvarsfördelning kan det bli svårt att agera på ett snabbt och
effektivt sätt. Risken ökar för att personers fri- och rättigheter påverkas. Uppgift om vem som
har befogenhet att anmäla personuppgiftsincident och vem som har uppdrag att
dokumentera personuppgiftsincidenter bör finnas med i rutinerna. Dataskyddsteamet har
tagit fram mallar för hantering av personuppgiftsincidenter som man kan utgå ifrån. Det är
bra att ni har rutin för hantering av personuppgiftsincidenter med fastställd ansvarsfördelning
för att få en snabb och effektiv hantering av personuppgiftsincidenter.

22. Hur informeras personal om rutiner för personuppgiftsincidenthantering?
Intranät
Arbetsplatsträff
Internutbildning
Kommentarer:
När en personuppgiftsincident inträffar blir det ofta en allmän oro och osäkerhet på
arbetsplatsen. Det är bra och nödvändigt att se till att alla anställda känner till vad som ska
göras om en personuppgiftsincident inträffar. Därför är det viktigt att alla i personalen känner
till att det finns rutiner som ska användas. Det är bra att ni informerar all personal om rutiner
för hantering av personuppgiftsincidenter på arbetsplatsträffar, intranät och liknande.
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23. Får personuppgiftsansvarig information om anmälda personuppgiftsincidenter?
Ja, årligen vid uppföljningsärende
Kommentarer:
Det är viktigt att den som är personuppgiftsansvarig får information om anmälda
personuppgiftsincidenter som har förekommit inom dennes ansvarsområde. Detta för att
bedöma åtgärder som behöver göras. Det är den som är personuppgiftsansvarig som har
hela ansvaret för de personuppgiftsbehandlingar som görs inom verksamheten.
Det är en nödvändighet för den som är personuppgiftsansvarig att känna till de anmälda
personuppgiftsincidenter som inträffar så det är bra att ni informerar om det.
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Informationssäkerhet
Enligt art 5 och art 32 GDPR ska personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. PUA ska vidta
säkerhetsåtgärder som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd
mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom
olyckshändelse. Detta ska göras med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska
åtgärder (integritet och konfidentialitet).

24. Informationssäkerhetsklassar ni den informationen som er myndighet hanterar?
Delvis, påbörjat ett större infosäk-arbete.
Kommentarer:
Att informationssäkerhetsklassa sin information är en viktig del av informationssäkerhetsarbetet. Klassning görs för att organisationen ska få en bild av vilken information
myndigheterna hanterar, hur känslig den är och hur den bör hanteras och förvaltas. Varje
myndighet bör klassificera all sin information.
Det är bra att ni påbörjat ett större arbete med att informationssäkerhetsklassa er
information. Vi rekommenderar att ni fortsätter arbetet och ha som mål att klassa alla
informationstyper.

25. Finns fastställda roller runt systemförvaltning (dvs systemägare, systemförvaltare,
driftansvar) hos er?
Ja, övergripande systemförvaltning inom vår kommun.
Uppstyrt framför allt för de system som hanteras av IT-enheten internt, där finns fastställda
roller i avtal. Finns också fastslaget i informationssäkerhetspolicy.
Kommentarer:
Att ha fastställda roller för systemförvaltning är en viktig del i att ha ordning och reda i sin
förvaltning. Det är bra att ni har fastställda roller.
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Frågor om GDPR i samband med upphandling
I samband med att organisationen ska skaffa nya system är det bra att tänka igenom så att
det ställs krav i upphandlingsunderlaget även på frågor som rör dataskydd. Vid upphandling
är det viktigt att adekvata krav på val av säkerhetslösningar, behörighetskontroller,
överföringsteknik, lagringstjänster mm ställs. Många myndigheter anlitar
upphandlingscentraler som sköter upphandlingarna åt myndigheterna och även där behöver
myndigheterna säkerställa att dessa krav finns med.

26. Har ni en checklista för dataskyddsfrågor som behöver beaktas i samband med
upphandling av nya system?
Delvis, vi har börjat använda SKR:s Klassa för detta
Kommentarer:
I samband med upphandling av nya system är det många saker att ta ställning till och
dataskyddsfrågorna behöver beaktas redan på detta stadium.
Det är också viktigt att man har olika roller klara för sig. Den upphandlande organisationen är
ofta personuppgiftsansvarig och leverantören är ofta biträde. Vid upphandling måste ansvar,
roller och villkor för personuppgiftsbehandlingen framgå redan av upphandlingsdokumenten, bland annat genom krav på anbudsgivarna, krav på tjänsten och genom
särskilda kontraktsvillkor.
Ofta krävs samverkan mellan olika funktioner hos den upphandlande myndigheten.
Funktioner som bör involveras är IT-säkerhetsansvariga, jurister och dataskyddssamordnare.
Dataskyddsombudet kan också tillfrågas för vägledning.
Det är bra att ha någon form av checklista för dataskyddsfrågor i samband med upphandling
av nya system och det är bra att ni påbörjat ett sådant arbete. På Upphandlingsmyndighetens
hemsida finns också bra information om vad man kan tänka på vid GDPR och upphandling.

27. Ställs det krav på lämplig säkerhet för personuppgiftsbehandlingar vid
upphandling av nya system som ni berörs av?
Ja

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)

SIDA | 19

SYDARKIVERA.SE

208

DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

2022-09-12
SARK/2022:140
THERESE JIGSVED

Kommentarer:
Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig säkerställa lämplig säkerhet för de
personuppgifter som hanteras, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och
mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Det kan vara svårt att i efterhand
ändra kravställningar på säkerhetsåtgärder. Oftast blir det åtgärder som blir
kostnadsdrivande och svåra att införa. Det är bra att ni har med kravställning på lämplig
säkerhet vid upphandlingar.

28. Tar ni fram förslag till PUB-avtal med instruktioner som en del av upphandlingsunderlaget i samband med upphandling av nya system som ni berörs av?
Ja, vi brukar skicka med SKR:s mall.
Kommentar:
Det är bra att ha förslag till personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner som en del av
upphandlingsunderlaget för då vet leverantören vad det är som ni förväntar er. Om man inte
har med förslag till PUB-avtal och instruktioner kan det lätt bli så att man hamnar i underläge
gentemot leverantören och har svårt att med framgång hävda sina krav.
Det är bra att ni har med förslag till PUB-avtal med instruktioner som en del av
upphandlingsunderlaget. Vi rekommenderar att ni fortsätter med denna rutin i samverkan
med ert upphandlingsteam.

29. Har ni något mer ni vill tillägga?
Inget svar

30. Vad tycker du om enkäten?
Inget svar
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Sammanfattning
Ett dataskyddsombuds viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd samt att ha en
kontrollerande funktion så att dataskyddslagstiftningen efterlevs. Det operativa arbetet i den
personuppgiftsansvariges förvaltning behöver utföras av personer som är anställda hos
personuppgiftsansvarig.
Organisation och struktur för dataskyddsarbetet
Vid genomgång av era svar kan vi se att det finns en organisation med utsedda roller för
kommunstyrelsens dataskyddsarbete. Personerna får utbildning inom dataskyddsområdet.
Detta är grundförutsättningar för att dataskyddsarbetet ska kunna fungera.
Det finns rutiner för att informera personuppgiftsansvarig myndighet om sitt ansvar.
Kommunstyrelsen har beslutat om delegationsordning för dataskyddsfrågor. Det är inget
krav enligt GDPR, men det finns fördelar med att göra det.
Dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning gäller, men organisationen
behöver bestämma hur det ska genomföras lokalt genom egna styrdokument. Ni har antagit
dataskyddspolicy, riktlinjer för dataskydd och informationssäkerhetspolicy.
Kontaktuppgift till dataskyddsombud
Att utse dataskyddsombud och anmäla kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY) är en grundläggande åtgärd och detta är genomfört.
Registerförteckningar
Att ha kontroll över sina registerförteckningar är också grundläggande för dataskyddsarbetet
och det är bra att ni har upprättade förteckningar, rutiner för arbetet och att
personuppgiftsansvarig får regelbunden information om aktuella registerförteckningar.
Tredjelandsöverföring
Efter Schrems II-domen är det särskilt viktigt att ha kartlagt vilka tredjelandsöverföringar som
ni har. Kartläggningen av era tredjelandsöverföringar är genomförd och det är en nödvändig
förutsättning för att veta vilka ytterligare åtgärder som kan behöva göras. Ni har delvis
fastställt med vilket rättsligt stöd som ni gör tredjelandsöverföringen. Ni har gjort
övergripande risk- och konsekvensbedömning med anledning av de tredjelandsöverföringar
ni gör.
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De registrerades rättigheter
Av era svar framgår att ni delvis har rutiner för att hantera de registrerades rättigheter. Några
rutiner saknas. Däremot informerar ni om rättigheterna på ett bra sätt.
Personuppgiftsbiträden
Ert arbete med personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) verkar fungera relativt
tillfredsställande Ni har PUB-avtal med instruktioner med de flesta personuppgiftsbiträdena,
men det saknas fortfarande med några. Ni använder SKR:s mall som rutiner för arbetet med
att ta fram PUB-avtal.
Risk- och konsekvensbedömningar
Ni gör delvis risk- och konsekvensbedömningar om behandlingen sannolikt leder till hög risk
för fysiska personers rättigheter och har börjat använda SKR:s KLASSA. Ni saknar rutiner och
har inte heller någon organisation för vem som ska utföra arbetet med risk- och
konsekvensbedömning utan gruppen utses från fall till fall. Vi vill här påminna om att
dataskyddsombudet ska rådfrågas i samband med risk- och konsekvensbedömningar.
Personuppgiftsincidenter
När det gäller hantering av personuppgiftsincidenter har ni rutiner för hantering av
personuppgiftsincidenter och er personal informeras om rutinerna. Kommunstyrelsen får
regelbunden information om anmälda incidenter.
Informationssäkerhet
Vad gäller informationssäkerhetsarbetet har ni påbörjat ett större arbete med
informationssäkerhetsklassning och ni har fastställda roller runt systemförvaltning.
Frågor om GDPR i samband med upphandling
När det gäller frågor om GDPR i samband med upphandling har ni delvis en form av
checklista för dataskyddsfrågor i samband med upphandling av nya system.
Det ställs krav på lämplig säkerhet vid upphandling av nya system som ni berörs av.
Ni tar fram förslag till PUB-avtal med instruktioner som en del av upphandlingsunderlaget i
samband med upphandling av nya system som ni berörs av.
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Sammanvägd bedömning
Vår bedömning är att det viktigaste som kommunstyrelsen i Lessebo kommun behöver
arbeta vidare med är:
1.

Ta fram skriftliga rutiner för hantering av samtliga av de registrerades rättigheter.
Dataskyddsteamet har material som ni kan utgå ifrån.

2.

När det gäller arbetet med PUB-avtal rekommenderar vi att ni tar fram avtal med
samtliga biträden.

3.

Ta fram skriftliga rutiner för risk- och konsekvensbedömningar. Dataskyddsteamet har
material som man kan utgå ifrån. Risk- och konsekvensbedömningar behöver göras
systematiskt när en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska
personers rättigheter och friheter. Vi vill här påminna om att dataskyddsombudet ska
rådfrågas och kan delta i samband med risk- och konsekvensbedömningar.

4.

Utse tjänstepersoner som tillsammans utför risk- och konsekvensbedömningar. Här är
det bra om man kan samverka mellan kommunens olika myndigheter och hjälpas åt.

Dataskyddsteamet

Therese Jigsved

Anders Danielsson

Ria Larsson

Dataskyddsombud/

Informationssäkerhets-

Arkivarie

Förbundsjurist

specialist
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Bilaga till regeringsbeslut 2022-09-08 i ärende Fi2022/02571
Sändlista
1 Affärsverket svenska kraftnät
2

Allmänna reklamationsnämnden

3

Arbetsdomstolen

4

Arbetsförmedlingen

5

Arbetsgivarverket

6

Arbetsmiljöverket

7

Barnombudsmannen

8

Blekinge tekniska högskola

9

Bokföringsnämnden

10 Bolagsverket
11 Boverket
12 Brottsförebyggande rådet
13 Brottsoffermyndigheten
14 Centrala studiestödsnämnden
15 Diskrimineringsombudsmannen
16 Domarnämnden
17 Domstolsverket
18 E-hälsomyndigheten
19 Ekobrottsmyndigheten
20 Ekonomistyrningsverket
21 Elsäkerhetsverket
22 Energimarknadsinspektionen
23 Etikprövningsmyndigheten
24 Exportkreditnämnden
25 Fastighetsmäklarinspektionen
26 Finansinspektionen
27 Finanspolitiska rådet
28 Folke Bernadotteakademin
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29 Folkhälsomyndigheten
30 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
31 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(FORMAS)
32 Forum för levande historia
33 Försvarshögskolan
34 Försäkringskassan
35 Gymnastik- och idrottshögskolan
36 Göteborgs universitet
37 Havs- och vattenmyndigheten
38 Högskolan Dalarna
39 Högskolan i Borås
40 Högskolan i Gävle
41 Högskolan i Halmstad
42 Högskolan i Skövde
43 Högskolan Kristianstad
44 Högskolan Väst
45 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
46 Inspektionen för socialförsäkringen
47 Inspektionen för strategiska produkter
48 Inspektionen för vård och omsorg
49 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
50 Institutet för rymdfysik
51 Institutet för språk och folkminnen
52 Integritetsskyddsmyndigheten
53 Justitiekanslern
54 Jämställdhetsmyndigheten
55 Kammarkollegiet
56 Karlstads universitet
57 Karolinska institutet
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58 Kemikalieinspektionen
59 Kommerskollegium
60 Konjunkturinstitutet
61 Konkurrensverket
62 Konstfack
63 Konstnärsnämnden
64 Konsumentverket
65 Kriminalvården
66 Kronofogdemyndigheten
67 Kungliga biblioteket
68 Kungliga Konsthögskolan
69 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
70 Kungliga Tekniska högskolan
71 Kustbevakningen
72 Lantmäteriet
73 Linköpings universitet
74 Linnéuniversitetet
75 Livsmedelsverket
76 Luftfartsverket
77 Luleå tekniska universitet
78 Lunds universitet
79 Läkemedelsverket
80 Länsstyrelsen i Blekinge län
81 Länsstyrelsen i Dalarnas län
82 Länsstyrelsen i Gotlands län
83 Länsstyrelsen i Gävleborgs län
84 Länsstyrelsen i Hallands län
85 Länsstyrelsen i Jämtlands län
86 Länsstyrelsen i Jönköpings län
87 Länsstyrelsen i Kalmar län
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88 Länsstyrelsen i Kronobergs län
89 Länsstyrelsen i Norrbottens län
90 Länsstyrelsen i Skåne län
91 Länsstyrelsen i Stockholms län
92 Länsstyrelsen i Södermanlands län
93 Länsstyrelsen i Uppsala län
94 Länsstyrelsen i Värmlands län
95 Länsstyrelsen i Västerbottens län
96 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
97 Länsstyrelsen i Västmanlands län
98 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
99 Länsstyrelsen i Örebro län
100 Länsstyrelsen i Östergötlands län
101 Malmö universitet
102 Medlingsinstitutet
103 Migrationsverket
104 Mittuniversitetet
105 Moderna museet
106 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
107 Myndigheten för delaktighet
108 Myndigheten för digital förvaltning
109 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
110 Myndigheten för kulturanalys
111 Myndigheten för press, radio och tv
112 Myndigheten för psykologiskt försvar
113 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
114 Myndigheten för stöd till trossamfund
115 Myndigheten för tillgängliga medier
116 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
117 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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118 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
119 Myndigheten för yrkeshögskolan
120 Mälardalens universitet
121 Nationalmuseum
122 Naturhistoriska riksmuseet
123 Naturvårdsverket
124 Nordiska Afrikainstitutet
125 Nämnden för hemslöjdsfrågor
126 Patent- och registreringsverket
127 Pensionsmyndigheten
128 Polarforskningssekretariatet
129 Post- och telestyrelsen
130 Revisorsinspektionen
131 Riksantikvarieämbetet
132 Riksarkivet
133 Riksgäldskontoret
134 Rymdstyrelsen
135 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
136 Rättsmedicinalverket
137 Sameskolstyrelsen
138 Sametinget
139 Sjöfartsverket
140 Skatteverket
141 Skogsstyrelsen
142 Skolforskningsinstitutet
143 Socialstyrelsen
144 Specialpedagogiska skolmyndigheten
145 Spelinspektionen
146 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
147 Statens centrum för arkitektur och design

5 (7)
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148 Statens energimyndighet
149 Statens fastighetsverk
150 Statens försvarshistoriska museer
151 Statens geotekniska institut
152 Statens haverikommission
153 Statens historiska museer
154 Statens institutionsstyrelse
155 Statens jordbruksverk
156 Statens konstråd
157 Statens kulturråd
158 Statens maritima och transporthistoriska museer
159 Statens medieråd
160 Statens museer för världskultur
161 Statens musikverk
162 Statens servicecenter
163 Statens skolinspektion
164 Statens skolverk
165 Statens tjänstepensionsverk
166 Statens veterinärmedicinska anstalt
167 Statens väg- och transportforskningsinstitut
168 Statistiska centralbyrån
169 Statskontoret
170 Stockholms konstnärliga högskola
171 Stockholms universitet
172 Strålsäkerhetsmyndigheten
173 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
174 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
175 Svenska institutet
176 Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
177 Sveriges författarfond
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178 Sveriges geologiska undersökning
179 Sveriges lantbruksuniversitet
180 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
181 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
182 Södertörns högskola
183 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
184 Tillväxtverket
185 Trafikanalys
186 Trafikverket
187 Transportstyrelsen
188 Tullverket
189 Umeå universitet
190 Universitetskanslersämbetet
191 Universitets- och högskolerådet
192 Upphandlingsmyndigheten
193 Uppsala universitet
194 Verket för innovationssystem (Vinnova)
195 Vetenskapsrådet
196 Åklagarmyndigheten
197 Örebro universitet
198 Överklagandenämnden för studiestöd
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-10-04

Inför presidiemöten 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återrapportering av
presidieträffarna ska ske på sammanträde den 6 december.
Ärendebeskrivning
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs
presidiemöten med samtliga nämnder och bolag.
Kommunstyrelsen diskuterar innehållet för höstens möten.
Beslutsunderlag
Agendor presidiemöten 2021

Christina Nyquist
Kommunchef
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Presidiemöte 2021-10-27 kl. 8.00
Socialnämnden
Plats: Visjön

Dagordning
•

Ekonomi

•

Ekonomiska läget

•

Beskriv budgetförutsättningarna för socialförvaltningens olika områden för
2022.

•

Hur är strategin för att få en budget i balans för flyktingverksamheten?

•

Hur ser prognosen ut för försörjningsstöd för 2021 och 2022.

•

Hur ser ni på budgetprocessen 2022?

•

Hur ser beläggningen ut på särskilda boenden?

•

Verksamhet

•

Organisatoriska förändringar?

•

Beläggning på LSS-verksamheten.

•

SOL-placeringar OF.

•

Beskriv hur det ser ut på stödboende, boendestöd och
familjehemsplaceringar.

•

Hur ser överklagandet ut på biståndsbedömningar.

•

Finns det avvikelser i patientsäkerhetsplanen.

•

Mobil hemtjänst

•

Arbetet med nära vård.

•

Arbetet med bemanningsekonomi.

•

Beskriva kort eventuella anmälningar till IVO.

•

Hur har förvaltningen påverkats av Corona?

•

Rekrytering och kompetensbehov.

•

Utveckling

•

Hur fortgå arbetet med ”Barnens bästa i Kronoberg”?

•

Digitaliseringsarbetet.
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•

Samverkan

•

Hur ser ni på utredningen gällande arbetsmarknadsavdelningen, ekonomiskt
bistånd och lärcenter.

•

Hur ser ni på koncernövergripande samverkan

•

Systematiskt arbetsmiljöarbete

•

Hur arbetar nämnden med systematiskt arbetsmiljöarbete?

•

Hur ser sjukfrånvaron ut i förvaltningen?

•

Intern kontroll

•

Internt kontrollarbete

•

Övriga frågor

Välkomna
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Presidiemöte 2021-10-28 kl. 8.00
Barn och utbildningsnämnden
Plats: Visjön

Dagordning
• Ekonomi
• Hur ser det ekonomiska läget ut för 2021.
• Hur ser det ekonomiska läget ut för 2022.
• Hur ser ni på budgetprocessen 2022?
•
• Verksamhet
• Situationen på SFI, gymnasiet och vuxenskolan.
• Trygghetsfrågor på Bikupan och gymnasiet.
• Hur ser anmälningarna ut för kränkningsanmälningar i våra
skolor?
• Hur har Corona påverkat arbetet inom förvaltningen?
•
• Utveckling
• Elevantalet i våra fyra orter?
• Hur framskrider dialogen med kunskapsförskolan.
• Lägesbeskrivning utifrån Skolinspektionen.
• Hur fortskrider arbetet med ”Barnens bästa i Kronoberg”?
• Rekrytering av lärare
• Antal behöriga lärare.
• Digitaliseringsarbetet
•
• Samverkan
• Hur ser ni på samverkan inom kommunkoncernen.
• Hur ser ni på utredningen gällande arbetsmarknadsavdelningen,
ekonomiskt bistånd och lärcenter.
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• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Hur diskuterar ni systematiskt arbetsmiljöarbete i nämnden?
• Hur ser sjukfrånvaron ut på förvaltningen?
• Säkerhetsfrågor i våra skolor och förskolor.
•
• Intern kontroll
• Internkontrollarbetet.
•
• Övriga frågor

Välkomna
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Presidiemöte 2021-10-28 kl. 14.00
Samhällsbyggnadsnämnd
Plats: Rottnen

Dagordning
•

Ekonomi

•

Hur ser det ekonomiska läget ut för 2021?

•

Hur ser ni på budgetprocessen 2022?

•
•

Verksamhet

•

Hur fungerar organisationen i samhällsbyggnadsförvaltningen?

•

Arbetet med att aktualisera en tillgänglighetsplan/tillgänglighetsinventering?

•

Hur fortskrider arbetet med föreningslokaler/fastigheter som hyrs ut med
varierande inriktning?

•

Hur ser vårt eftersatta underhåll ut i våra fastigheter. Vilken strategi har vi?

•

Energi- och klimatarbetet i våra fastigheter.

•

Arbetet med ”Grönstrukturplan”.

•

Hur fungerar övertagandet av klimatrådgivningen till allmänheten?

•

Organisatoriskt gällande energi- och klimatarbetet?

•

Hur har förvaltningen påverkats av Corona?

•

Personalsituationen gällande hög belastning.

•

Gökaskratts camping

•
•

Utveckling

•

Uppdraget ”Klimatsmart förskola”.

•

Digitaliseringsarbetet

•
•

Samverkan

•

Samverkan inom kommunkoncernen.

•
•

Systematiskt arbetsmiljöarbete

•

Hur arbetar nämnden med systematiskt arbetsmiljöarbete?

•

Hur hanterar vi åtgärder som ska genomföras utifrån ett arbetsmiljöansvar
på exempelvis skolor?
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•

Hur ser sjukfrånvaron ut i förvaltningen?

•

Intern kontroll

•

Internt kontrollarbete

•
•

Övriga frågor

• Diskussion gällande exploateringar hur vi går vidare.

Välkomna
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Presidiemöte 2021-10-27 kl. 16.00
Myndighetsnämnden
Plats: Öjen

Dagordning
•

Verksamhet

•

Hur ligger nämnden till beträffande tillsynsärenden?

•

I vilken utsträckning tillämpas dispens av strandskydd?

•

Hur ser bygglovshanteringen ut?

•

Samverkan

•

Hur fungerar samarbetet inom kommunens övriga förvaltningar/nämnder?

•

Intern kontroll

•

Hur arbetar ni med internkontroll

• Övriga frågor
• Hur har Corona påverkat nämnden?

Välkomna
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Presidiemöte 2021-10-27 kl. 10.30
Lessebo Fjärrvärme AB
Dagordning

Plats: Visjön

• Ekonomi
• Hur ser det ekonomiska läget ut för 2021?
• Hur ser budgetarbetet ut för 2022?
• Har bolaget för avsikt att följa ägaranvisningarna beträffande
amortering av långfristiga skulder på minst 2,5 mkr?
• Hur ser prognosen ut för avkastningskravet på 3,5 %?
• Hur ser ni på avkastningskraven?
• Tankar kring svaga sidor – låg soliditet och hög belåning.
•
• Verksamhet
• Hur ser kundunderlaget och marknaden ut i dag?
• Lessebo Fjärrvärmes organisation?
• Hur fungerar avtalet med Lessebo ÅC?
• Har ni fört någon diskussion i styrelsen kring ny panna i Lessebo?
• Hur ska ni hantera kulvertförlusterna i Lessebo?
• Tankar kring kvalitetsmätningar.
• Har ni påverkats av Corona?
• Hur arbetar ni med upphandlingar?
•
• Utveckling
• Hur arbetar ni med digitaliseringsarbetet?
• Samverkan
• Hur ser ni på ett annat sätt att arbeta genom ägarutskott?
• Samverkan med förvaltningar I kommunen.
•
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Hur arbetar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete
•
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• Intern kontroll
• Internt kontrollarbete.
•
• Övriga frågor

Välkomna
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Presidiemöte 2021-10-27 kl. 13.00
AB Lessebohus, AB Lessebofastigheter och
AB Kyrkebyn
Plats: Visjön

Dagordning
•

Ekonomi

•

Hur ser det ekonomiska läget ut i bolagen för 2021?

•

Hur ser budgetarbetet ut för 2022?

•

Marknadsvärderingen av samtliga fastigheter

•

Tankar kring svaga sidor – soliditet och hög belåning.

•

Hur ser ni på kraven i ägaranvisningarna?

•
•

Verksamheten

•

Uthyrningsläget i respektive ort.

•

Kö i Lessebohus

•

Trångboddhet

•

Hur långt har ni kommit i att ta fram en fastighetsstrategi?

•

Hur ser ni på att Lessebohus äger och förvaltar kommunens särskilda
boende? (organisatoriskt och ekonomiskt)

•

Planläggning i AB Lessebohus utifrån införande av nytt avfallssystem i
kommunen. Kostnad för AB Lessebohus?

•

Har Lessebohus märkt av oroligheter/hot i våra områden?

•

Organisationsförändring

•

Hur arbetar ni med övriga lagstadgade tillsyner exempelvis OVK?

•

Hur har Corona påverkat er?

•
•

Utveckling

•

Hur går arbetet med digitalisering

•

Berätta om ert arbete gällande socialt arbete i bostadsområdena, exempelvis
störningsärenden.

•
•

Samverkan

•

Hur ser ni på ett annat sätt att arbeta genom ägarutskott?

•

Hur ser ni på utveckling av koncernsamarbetet?

•
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•

Systematiskt arbetsmiljöarbete

•

Hur arbetar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete.

•
•

Intern kontroll

•

Internt kontrollarbetet.

•
•

Övriga frågor

Välkomna
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-09-20

Delgivningar 2022-10-11
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter
med mera för Kommunstyrelsen. Denna gång har följande
inkommit för delgivning:
Ernst & Young

Missiv och förstudie av
arbetsmarknadsåtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnd Delårsrapport 2022-08 inkl beslut 2209-19
SCB statistikmyndigheten Kommunalekonomisk utjämning,
preliminärt utfall för år 2023
Överförmyndarnämnden

Protokoll 2022-09-20

Energikontor Sydost

Information nya medlemmar

Destination Glasriket

Protokoll 2022-09-21 inkl bilagor

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator Kommunledningskontoret
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LESSEBO KOMMUN
Kommunens revisorer

2022-09-16
Till
Fullmäktige och
kommunstyrelsen för kännedom

Förstudie av arbetsmarknadsåtgärder
EY har fått i uppdrag att genomföra en förstudie med syfte bedöma om det finns ett behov att
genomföra en granskning av styrning, uppföljning och kontroll av arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i liten utsträckning lagreglerade vilket medför att kommunen
behöver ha en tydlig styrning och uppföljning för att tillförsäkra att arbetsmarknadsinsatserna är
ändamålsenliga och präglas av god ekonomisk hushållning.
Förstudien indikerar att styrningen, uppföljningen och kontrollen av arbetsmarknadsåtgärderna inte är
tillräcklig. Såväl förstudien som kommunens interna utredningar visar att det finns brister i samverkan
mellan arbetsmarknadsavdelningen, socialtjänsten och vuxenutbildningen. Kommunen har i egna
utredningar av verksamheten konstaterat brister i styrning, målsättning och riktlinjer. Vi ser positivt på
att det har tillsatts en projektorganisation utifrån de identifierade bristerna.
Vidare visar förstudien på risker kopplat till att det inte sker någon uppföljning av hur många som
övergår i egen försörjning efter att ha deltagit i kommunens insatser.
Kommunens revisorer överlämnar härmed rapporten för kännedom och kommer att följa området
framgent.
För kommunens revisorer

Örjan Davoust
Ordförande

Per-Anders Johansson
Vice ordförande

237

Förstudie 2022
Genomförd på uppdrag av revisorerna

Förstudie av arbetsmarknadsåtgärder
Lessebo kommun
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Förstudie av
arbetsmarknadsåtgärder
Datum

2022-09-16

Till

Kommunrevisionen

Från

EY

1. Inledning
1.1. Bakgrund
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken men många kommuner arbetar aktivt
med frågan då arbetslöshet belastar kommunernas ekonomi. Vid hög arbetslöshet
sjunker skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna för bland annat ekonomiskt
bistånd ökar, vilket kan framtvinga nedskärningar i kärnverksamheterna.
Enligt statistik från KOLADA har kommunen under de senaste åren tillhört de 25
procent kommuner med lägst andel förvärvsarbetande i åldern 20–64 år.
Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i liten utsträckning lagreglerade, så riktning
och innehåll lämnas i stor utsträckning för den enskilda kommunen att besluta om.
Därmed accentueras frågan om tydlig kommunal styrning och uppföljning för att
tillförsäkra att arbetsmarknadsinsatserna är ändamålsenliga och präglas av god
ekonomisk hushållning.
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys sett det som angeläget att
genomföra en förstudie av kommunstyrelsens arbete med kommunala
arbetsmarknadsåtgärder.
1.2. Syfte och frågor
Förstudien syfte är att beskriva kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll
av arbetet med arbetsmarknadsåtgärder.
I förstudien ska följande frågor besvaras:
Har nämnden fastställt mål för arbetsmarknadsarbetet?
Vilken samverkan sker internt inom kommunen samt med externa aktörer,
såsom Arbetsförmedlingen, regionen och näringslivet?
 Vilka projekt och insatser bedrivs på området?
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o Hur följs effekten av olika arbetsmarknadsinsatser upp?
Vilken återrapportering av resultat och effekter sker till kommunstyrelsen?

1.3. Genomförande och avgränsning
Förstudien har genomförts genom intervju med kommunchef, arbetsmarknadschef
samt verksamhetsutvecklare arbetsmarknadsenheten. Därutöver har förstudien
kartlagt centrala styrdokument samt den uppföljning som sker till kommunstyrelsen.
Dokumenten utgörs exempelvis av kommunstyrelsens protokoll under januari till juni
2022, verksamhetsplan och verksamhetsberättelser. Det har även genomförts en
sammanställning av statistik avseende arbetslöshet och andel som övergår i arbete.

2. Iakttagelser
2.1. Organisation
Kommunstyrelsens
är
arbetslöshetsnämnd
och
ansvarar
för
1
arbetsmarknadsfrågor . Kommunstyrelsen har organiserat arbetsmarkandsarbetet
inom en arbetsmarknadsavdelning som ingår i kommunstyrelsens förvaltning.
Avdelningen leds av en arbetsmarknadschef och består av fyra arbetsledare, en
arbetsmarknadshandläggare och en verksamhetsutvecklare/koordinator. Det finns
ingen dokumenterad uppdragsbeskrivning för avdelningens medarbetare.
Kommunchefen har månatliga avstämningar med arbetsmarknadschefen.
2.2. Mål för arbetsmarknadsarbetet
Fullmäktige har fastställt en målsättning om att arbetslösheten ska minska. Under
2022 ska arbetslösheten minska från 14,8 procent (mars 2021) till 13 procent. I
Arbetsförmedlingens senaste mätning från maj 2022 uppgick arbetslösheten till
10,8 procent.

1

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

2
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Inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen
700
600
500
400
300
200
100
0

612

560
405

Inskrivna arbetslösa
maj-20

maj-21

maj-22

Diagram 1 Statistik Arbetsförmedlingens månadsrapport

Arbetslösa Lessebo kommun
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

410
317

319
252
193

Utan arbete i mer än 6
månader

Utan arbete i mer än 12
månader
maj-21

163

Utan arbete i mer än 24
månader

maj-22

Diagram 2 Statistik Arbetsförmedlingens månadsrapport

Statistiken omfattar personer som är öppet arbetslösa eller som deltar i program2.
Statistiken visar att antalet arbetslösa har minskat i förhållande till motsvarande
period 2021. Minskningen för de tre intervallerna motsvarar mellan 15–22 procent.
I fullmäktiges budget framgår att alla nämnder ska formulera egna aktiviteter som
bidrar till att uppfylla fullmäktiges mål. Arbetsmarknadsavdelningen har ingen
verksamhetsplan. Avdelningen har inte konkretiserat några aktiviteter utifrån
fullmäktiges målsättning om lägre arbetslöshet.

Öppet arbetslösa definieras som arbetssökande utan arbete som aktivt söker jobb,
omgående kan börja jobba och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
2

3
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2.3. Pågående arbetsmarknadsinsatser
Vid intervju beskriver arbetsmarknadschefen att förvaltningen kommer i kontakt
med de sökande (målgruppen) huvudsakligen genom att:
Personerna kontaktar enheten på egen hand och ber om hjälp,
 Arbetsförmedlingen har beviljat arbetspraktik eller
 Via socialtjänsten till följd av att personen har ansökt om ekonomiskt bistånd.
Enhetens samordnare gör en kartläggning över individens behov. Det kan
exempelvis handla om att stödja personen att söka arbete genom att ta fram CV och
personligt brev eller att påbörja arbetsträning i någon av de arbetsmarknadsinsatser
som bedrivs i egen regi. Insatserna består av:


Miljöverkstan
 Byggåterbruket
 Tygåterbruket
 Intern service
Det finns en arbetsledare för respektive insats. Miljöverkstan, byggåterbruket och
tygåterbruket restaurerar, lagar och säljer möbler och kläder. Intern service utför
tjänster internt inom kommunen, exempelvis måleri, utemiljöarbete och flyttjänster.
Sammanlagt deltar 31 personer i arbetsmarknadsinsatserna vid tidpunkt för
förstudien.
Arbetsmarknadsenheten har ett samarbete med en industri i kommunen.
Samarbetet startade med anledning av att företaget upplevde att de hade svårt att
rekrytera samt att arbetsmarknadsavdelningen såg att arbetsuppgifterna skulle
passa avdelningens målgrupp. Vid tidpunkt för förstudien deltar 10 personer i
insatsen.
Det finns 33 personer som är anställda i kommunen genom extratjänster. Att vara
anställd genom extratjänst innebär att arbetsgivaren (kommunen) får ersättning
från Arbetsförmedlingen för lönekostnaderna. Anställningarna kan pågå under 12
månader. Samtliga extratjänster i kommunen avslutas 1 januari 2023. Vid intervju
framförs att det finns en risk att personerna inte kommer att gå vidare i egen
försörjning.


Sammantaget är det 64 personer som är antingen anställda genom extratjänster i
kommunen eller som deltar i arbetsmarknadsinsatser.
2.4. Samverkan
2.4.1. Intern samverkan
Det finns ingen fastställd struktur för samverkan mellan arbetsmarknadsenheten
och socialtjänsten samt vuxenutbildningen. Det finns ingen process för hur
arbetsmarknadsenheten ska få reda på vilka som beviljats ekonomiskt bistånd och
står till arbetsmarknadens förfogande.
4
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Kommunchefen har initierat ett projekt som syftar till att verksamheterna
arbetsmarknad, vuxenenheten inom socialtjänsten och vuxenutbildningen ska
arbeta efter en gemensam målsättning och styrning med gemensamma strukturer.
Projektet pågår från juni 2022 till augusti 2023. Projektets bakgrund, syfte och
omfattning finns beskrivet i en projektbeskrivning. Projektet skapades mot bakgrund
av att en intern utredning visat på brister i samverkan3. I projektbeskrivningen
framgår:
”Den största utmaningen som parterna beskriver genom hela
utredningen är att det saknas tydlig politisk styrning och mål kring
målgruppen och området, vilket innebär att varje part arbetar med
området utifrån sitt perspektiv utan helhetsperspektiv. Det saknas i
många fall tydliga rutiner kring hur samverkan ska se ut och sekretess
mellan parterna är en utmaning.”
Projektet ska utvärderas månatligen. Efter halva projekttiden (december 2022) ska
projektledaren lämna ett delbetänkande till styrgruppen. Styrgruppen ska då
bedöma om projektet ska fortgå eller avbrytas. I styrgruppen ingår projektledare,
arbetsmarknadschef,
chef
för
individoch
familjeomsorgen
och
vuxenutbildningschef.
2.4.2. Extern samverkan
2019 tecknades en lokal överenskommelse mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen.
Samarbetet
har
varit
problematiskt
och
arbetsmarknadschefen har meddelat Arbetsförmedlingen att överenskommelsen
behöver revideras. Styrgruppen, beståendes av representanter från kommunen och
Arbetsförmedlingen, har inte haft några möten under 2022 eftersom de tidigare
mötena inte anses ha resulterat i åtgärder.
Samverkan med Arbetsförmedlingen upplevs ha försvårats av att representanten
från Arbetsförmedlingen har bytts ut vid flera tillfällen samt att myndigheten inte
har något lokalt kontor i kommunen. Vid intervju framförs att Arbetsförmedlingen
nyligen har förändrat sitt arbetssätt och att det finns en förhoppning om att
samverkan kommer att fungera bättre framöver. Arbetsmarknadsenheten
samarbetar med fyra privata aktörer för arbetsförmedling.

3

Den interna utredningen omfattade kommunens arbete för att öka sysselsättningsgraden.
Utredningen genomfördes under 2021 och omfattade arbetsmarknadsavdelningen,
vuxenutbildningen och socialtjänsten.
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2.5. Uppföljning
2.5.1. Effekter av arbetsmarknadsinsatser
Det finns inget digitalt system för att samla information om antal deltagare i praktik,
arbetsträning eller hur många som har övergått till egen försörjning. Det sker ingen
systematisk uppföljning av effekterna av olika arbetsmarknadsinsatser. Enligt
uppgift har cirka 25 personer gått vidare till andra arbetsgivare under 2021–2022.
2.5.2. Rapportering till kommunstyrelsen
Arbetsmarknadschefen deltar under ett sammanträde per år för att informera om
verksamheten.
Arbetsmarknadsavdelningen
upprättar
ingen
verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021
innehåller ett stycke om kommunens arbete med arbetsmarknadsåtgärder. Det
framgår att det har genomförts en processkartläggning samt omfattningen av
kommunens extratjänster.
Vid en genomläsning av kommunstyrelsens protokoll under januari till juni 2022
noteras att styrelsen har informerats om statistik över arbetslösheten vid fyra av
sex sammanträden. I februari fick styrelsen information om resultatet av
processkartläggningen/utredningen av kommunens arbete för att öka
sysselsättningen. Vid sammanträdet i april informerades styrelsen om arbetet med
fullmäktiges målsättning om lägre arbetslöshet.
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3. Slutsats
Revisorerna vill med denna förstudie få underlag för att bedöma om det finns ett
behov att genomföra en granskning av styrning, uppföljning och kontroll av
arbetsmarknadsåtgärder.
Utifrån förstudiens resultat ser vi indikatorer på att styrningen, uppföljningen och
kontrollen av arbetsmarknadsåtgärderna inte är tillräcklig. Det är inte tydligt hur
fullmäktiges målsättning om lägre arbetslöshet har konkretiserats inom
arbetsmarknadsavdelningen. Vidare visar såväl förstudien som kommunens interna
utredningar att det finns brister i samverkan mellan arbetsmarknadsavdelningen,
socialtjänsten och vuxenutbildningen. Det sker en löpande rapportering till
kommunstyrelsen. Däremot ser vi risker kopplat till att det inte sker någon
uppföljning av hur många som övergår i egen försörjning efter att ha deltagit i
kommunens insatser. Vidare fungerar inte samverkan med Arbetsförmedlingen
tillfredsställande, vilket kan minska effektiviteten i insatser m.m.
Kommunen har i egna utredningar av verksamheten konstaterat brister i styrning,
målsättning och riktlinjer. Vi ser positivt på att det har tillsatts en
projektorganisation utifrån de identifierade bristerna.
Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i liten utsträckning lagreglerade vilket
medför att kommunen behöver ha en tydlig styrning och uppföljning för att
tillförsäkra att arbetsmarknadsinsatserna är ändamålsenliga och präglas av god
ekonomisk hushållning.
Utifrån förstudiens resultat rekommenderar vi att det genomförs en fördjupad
granskning. Granskningen bör dock planeras med hänsyn till projektet med att
stärka samverkan mellan Arbetsmarknad, Vuxenenheten och Vuxenutbildningen.
Projektet ska delutvärderas i december 2022.
Anna Färdig
EY
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4. Källförteckning
Intervjuade funktioner
Kommunchef
 Arbetsmarknadschef
 Samordnare/verksamhetsutvecklare arbetsmarknadsavdelningen


Analyserade dokument






Kommunstyrelsens årsredovisning 2021
Lokal överenskommelse
Kommunstyrelsens protokoll januari-juni 2022
Processkartläggning arbetsmarknadsavdelningen,
vuxenutbildning
Projektbeskrivning – arbetsmarknad och utbildning
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vuxenenheten

och

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-19
§ 90

Dnr 2022/175-1.4.1

Delårsbokslut för
samhällsbyggnadsnämnden augusti 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Godkänna redovisningen av delårsbokslutet
2. Godkänna omdisponering enligt beslutsunderlag för att täcka
kostnader för räddningstjänsten i Lessebo inklusive polisens
lokaler
3. Inom asfaltsinvesteringar godkänna investeringsprojekt för
asfaltering Månskensvägen Hovmantorp i samband med ny
gatubyggnation.
Ärendebeskrivning
Resultatet för samhällsbyggnadsnämnden efter 8 månader är -1,253
miljoner kr. Helårsprognosen är +192 tkr.
Politisk verksamhet beräknas kunna hålla budgeten för
bostadsanpassning visar ett underskott och ha en prognos på – 250
tkr. Staben visar ett överskott på grund av lägre personalkostnader
samt högre driftkostnader för inköp. Samhällsbyggnadsnämnden och
energirådgivning är i balans och visar en positiv avvikelse.
I nuläget är det ett överskott inom gata på + 78 och prognos – 155 tkr
där vinterväghållningen har överskott på cirka 627 tkr (budgeten för
vinterväghållning är periodiserad mellan jan-april).
Barmarksunderhåll visar ett underskott på cirka 330 tkr på grund av
intern arbete, gatubelysning på grund av högre kostnader för inköp,
bidrag för enskilda vägar samt sommarblommor. Park visar ett
underskott på cirka – 370 tkr med en årsprognos på – 686 tkr på
grund mer arbete på parkytor. Prognos på gatan byggs på
underskottet på barmarksunderhåll, bidrag på enskilda vägar och
gatubelysning samt överskottet på vinterväghållning. Skogen visar ett
överskott och prognos på cirka + 800 tkr.
Plan och bygg beräknas ha ett visst underskott. Bygg har lägre
intäkter på grund av minskad bygglovsvolym och personalkostnader
på grund av personalbyte samt högre driftkostnader på grund av
ovårdad skräptomt. Detaljplaner har låga intäkter. Anslaget för
ovårdade fastigheter används till rivningsåtgärd i Kråksjö och
kommer att bli ett underskott om det ej blir återbetalning vid
framtida markförsäljning, nu är det ett underskott cirka 330 tkr.
Miljö och hälsa beräknas ha ett visst överskott på grund av två
vakanta tjänster och högre intäkter, prognosen är på + 340 tkr.
Sjökalkning visar just nu ett underskott men har en prognos som är
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-19
positiv. Hälsoskydd är i balans, har högre intäkter och kostnader.
Enskilda avlopp visar ett underskott på grund av lägre intäkter.
Livsmedel visar ett överskott och prognosen är att de kommer att ha
högre intäkter i år än vad som är budgeterat. Alkoholtillstånden är i
balans men prognosen tyder på en positiv avvikelse.
Anläggning visar ett underskott och årsprognosen för interna
anläggningsarbeten är + 200 tkr. Fastighetsskötare visar ett
underskott på cirka – 270 tkr med en prognos på + 30 tkr. Maskiner
visar ett underskott på grund av lägre intäkter och högre
driftkostnader. Externa arbeten är i balans.
Lokalvården är i balans och har just nu ett överskott på cirka + 234
tkr med en prognos på + 87 tkr. Fastigheter visar ett underskott på
cirka – 1,250 miljoner kr med en prognos på – 616 tkr. Stallets
paviljong har ingen budget för hyresintäkt och kostnader i år, men en
årskostnad på cirka 550 tkr. Paviljongen vid Hackebackeskolan har
inte heller avvecklats och innebär en avvikelse cirka -230 tkr på
helårsbasis.
Fjärrvärmekostnader visar just nu ett överskott på cirka + 200 tkr
med en prognos på + 162 tkr. Elkostnaderna visar ju nu ett överskott
på cirka + 70 tkr. Elkostnaderna beräknas dock bli högre och
prognosen är en negativ avvikelse på - 282 tkr.
Sophämtningen visar ett underskott – 104 tkr, prognos - 274 tkr.
Sophämtningskostnaderna är högre i år på grund av att vi infört
källsortering och anlitat Lessebo ÅC och Intern service att hämta
avfall utöver det som SSAM hämtar.
Service och underhållsavgifter är högre på grund av kontroller som
gjordes under året samt åtgärder som ska utföras efter kontrollerna,
just nu är underskottet – 700 tkr med en prognos på - 680 tkr.
Vatten och avlopp visar just nu ett överskott + 605 tkr och beräknas
kunna ge ett visst överskott på grund av högre intäkter,
försäkringsersättning och bidrag för VA-plan.
Beslutsunderlag
Resultatinformation 2022-08 - Samhällsbyggnadsnämnden
Delredovisning 202208 - Särredovisning VA
Beslut SBNAU 2022-09-12 § 76
Planerat underhåll och plan för projekt 20220915 underlag för
omdisponering
Tjänsteskrivelse 2022-09-15

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport 2022-08
Samhällsbyggnadsnämnden
Större händelser
2022 har inneburit kraftigt stigande priser på material, bränsle och el vilket påverkar vårt
resultat i nuläget och kommer att påverka vår verksamhet mycket negativt framöver.
Konjunkturläget är bekymmersamt för framtida investeringar samt minskad volym av
nybyggnationer av bostäder. Vårt arbete med nya detaljplaner fortsätter och skapar nya
möjligheter i framtiden för nya bostäder i vår kommun. Källsortering har införts i våra
verksamheter under våren och det innebär högre kostnader. Investeringstakten har minskat
mot budget men Hackebackeskolans nya lokaler togs i drift vid skolstarten trots att vissa
efterarbeten återstår.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-08

2022-08

2022-08

2022

2022

2022

Politisk vht o adm

3 243

3 397

154

5 050

5 115

65

Gata, park, skogen

8 787

8 864

77

12 650

12 606

-44

Plan och Bygg

1 166

475

-691

1 053

716

-337

Miljö och hälsoskydd

1 781

2 112

330

2 832

3 178

346

Interna arbeten

534

-230

-764

90

0

-90

Externa arbeten

-53

0

53

-40

0

40

2 687

1 668

-1 019

3 767

3 238

-529

-564

42

605

-741

0

741

17 580

16 327

-1 253

24 661

24 853

192

tkr

Fastigheter
Vatten och avlopp
Summa

Kommentar till driftredovisning
Politisk verksamhet och administration:
Verksamheten beräknas kunna hålla budgeten. Bostadsanpassning visar ett underskott och
ha en prognos på -250 tkr. Staben visar ett överskott pga. lägre personal- och driftkostnader
samt cafeterian visar ett överskott på pga. lägre personalkostnader samt högre driftkostnader
för inköp. Nämnden och energirådgivning är i balans och visar en positiv avvikelse.
Gata, park, skogen:
I nuläget är det ett överskott inom gata på +78 och prognos -155 tkr där vinterväghållningen
har överskott på ca 627 tkr (budgeten för vinterväghållning är periodiserad mellan jan-april).
Barmarksunderhåll visar ett underskott på ca 330 tkr pga. intern arbete, gatubelysning pga.
högre kostnader för inköp, bidrag för enskilda vägar samt sommarblommor. Park visar ett
underskott på ca -370 tkr med en årsprognos på -686 tkr pga. mer arbete på parkytor.
Prognos på gatan byggs på underskottet på barmarksunderhåll, bidrag på enskilda och
gatubelysning samt överskottet på vinterväghållning. Skogen visar ett överskott och prognos
på ca +800 tkr.
Plan och Bygg:
Beräknas att bli ett visst underskott. Bygg har lägre intäkter för minskad bygglovvolym och
personalkostnader pga. personalbyte samt högre driftkostnader pga. ovårdad skräptomt.
Detaljplaner har låga intäkter. Anslaget för ovårdade fastigheter används till rivningsåtgärd i
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Kråksjö och kommer att bli ett underskott om det ej blir återbetalning vid framtida
markförsäljning, nu är det ett underskott på ca 330 tkr.
Miljö & Hälsa:
Beräknas att bli ett visst överskott. Miljöskydd visar ett överskott pga. två vakanta tjänster
och högre intäkter, prognos +340 tkr totalt. Sjökalkning har underskott, men prognos som är
positiv. Hälsoskydd är i balans, har högre intäkter och kostnader. Enskilda avlopp visar ett
underskott pga. lägre intäkter. Livsmedel visar ett överskott och prognos är att de ska ha
högre intäkter i år än budget. Alkoholtillstånd är i balans, prognos visar en positiv avvikelse.
Interna arbeten:
Anläggning visar ett underskott och årsprognos för interna anläggningsarbeten är +200 tkr.
Fastighetsskötare visar ett underskott på ca 270 tkr, prognos +30 tkr. Verksamhetstid har
lägre utfall jämför med samma period i fjol. Maskiner visar ett underskott pga. lägre intäkter
och högre driftkostnader. Maskinbudget är periodiserad på -63 tkr samt underskott -339 tkr,
prognos -320 tkr. Maskiner har lägre intäkter -480 tkr jämför med samma period i fjol, det
handlar om ca 1650 timmar lägre.
Externa arbeten:
Är i balans.
Fastigheter:
Lokalvård är i balans och ger ett överskott på ca 234 tkr, prognos 87 tkr samt fastigheter visar
ett underskott på ca 1250 tkr, prognos -616 tkr. Planerat underhåll visar ett underskott på ca
583 tkr pga. periodisering, men årsprognos -12 tkr. Stallets paviljong har ingen budget för
hyresintäkt och kostnader i år, men en årskostnad på ca 550 tkr. Paviljong vid
Hackebackeskolan har inte avvecklats efter augusti och ska ha avvikelse ca -230 tkr på
helårsbasis för hyreskostnader för att vi har budget för åtta månader bara i år. Hyra för
Hackebackeskolans tillbyggnad ska justeras under hösten. Fjärrvärmekostnader visar ett
överskott på ca 200 tkr, prognos +162 tkr. Elkostnader kommer ha avvikelse pga. rörligt pris
på 10% av förbrukningen där vi kan anta ett pris på 2,80 kr per kwh på förbrukningen istället
för 0,40 kr/kwh på låsta priset. Elkostnader visar ett överskott på ca 70 tkr och prognos -282
tkr samt sophämtning har underskott -104 tkr, prognos -274 tkr. Sophämtningskostnader är
högre i år pga. vi har infört källsortering och anlitat Lessebo ÅC och Intern Service att hämta
avfall utöver det som hämtas av Södra Smålands Avfall & Miljö. Inköp av material och
reparationer har underskott och prognos som har negativ avvikelse. Interna arbete har
överskott och prognos som är positiv. Prognos för avskrivningarna +449 tkr, överskott +393
tkr, internränta prognos +305 tkr samt överskott +229 tkr mot budget. Hyreskostnader pga.
evakueringskostnader för räddningstjänstens lokal ca 120 tkr. Kostnader för el och
fjärrvärme är periodiserat. Kostnader för larm har underskott och prognos -230 tkr pga.
utryckningar och utfört arbete. Service och underhållavgifter är högre pga. kontroller som
gjordes under året samt åtgärder som ska utföras efter kontroller, underskott -700 tkr,
prognos -680 tkr.
VA:
Verksamheten beräknas kunna ge ett visst överskott. Verksamheten visar ett överskott pga.
högre intäkter av taxor, försäkringsersättning och bidrag för VA-plan. VA-intäkter har
budgeterats lägre för att intäkter och kostnader skall vara budgeterat netto noll. Löner har
överskott pga. vakans för rörnätstekniker samt ny driftledare har börjat och han ska arbeta
parallellt med nuvarande driftledare som går i pension nästa år. Driftkostnader ger ett visst
underskott pga. mer omfattande arbete (poster som har underskott är inköp av material och
kemikalier, köp huvudverksamhet, reparationer, utbetalningar för skador, advokatkostnader
för rättegång samt konsultkostnader för arbete med VA-taxa). Elkostnader är periodiserat
och de ger ett visst överskott 147 tkr just nu, men prognos –100 tkr för att vi från september
månad ska ha rörlig pris på 10% av förbrukningen där vi antar att vi ska betala 2,80 kr/kwh i
stället 0,40kr/kwh som vi har betalat tom sista augusti. Kostnader i samband med rättegång
med Liskullan är ej budgeterat, men finns juristkostnader och skadestånd samt
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försäkringsbolag ersätter 50% av juristkostnader. Arbete med uppdatering av VA-taxa
pågår. Kapitalkostnader ska ge ett visst överskott pga. projekt som har framskjutits.
Spolningar av ledningsnätet gjordes under sommaren för att vatten på visa områdena hade
dålig kvalitet, det var oplanerat och kostade 350 tkr.
Investeringsredovisning (tkr)
Verksamhet
tkr
Gata, park
Interna arbeten
Fastigheter
Vatten och avlopp
Totalt

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-08

2022

2022

2022

1 285

4 589

8 730

4 141

185

1 625

1 625

0

18 574

27 311

40 528

13 217

822

5 331

21 554

16 223

20 866

38 856

72 437

33 581

Kommentar till investeringsredovisning
Gata & Park:
GC-Storgatan i Hovmantorp skall utföras av Trafikverket under 2023 och vi står för 50% av
kostnader, vi har budget 4,5 mkr som inte ska användas i år. Asfaltering ska utföras enligt
planen under året. GC-vägar ska utföras under året och det är bidragsrelaterade projekt.
Projekt Lebovägen är projekterat med uppstart av entreprenadarbeten och prognos är att det
ska kosta 1,3 mkr i år tillsammans med va-arbete. Exploateringen av västra Hovmantorp är i
slutskedet av entreprenadarbetet och medel skall omdisponeras för finansiering. Projekt
Södra Hovmantorp har projekteringen påbörjats.
Interna arbeten:
Maskinpark analyseras löpande och investeras enligt behov.
Fastigheter:
Inom Fastigheter har projekteringen för Nyängskolan färdigställts och
förfrågningsunderlaget har skickats på entreprenadsförfrågan i höst. Odengatan 8A har varit
ute på entreprenadförfrågan, inkomna anbud visade för hög investering och projektet är
stoppat pga. kostnadsbilden och därmed behöver Socialförvaltningens lokalbehov utredas
vidare. Utredningen av Lustigkullaskolan samt förskolan Edabacken pågår. Utredning för
matsal i Skruv pågår. Till- och ombyggnaden av Hackebackeskolan pågår med färdigställande
på hösten. Ombyggnaden av Räddningstjänsten i Lessebo är färdigställd med etapp 2 & 3,
vilket kommer att innebära merkostnader. Återstår ombyggnad för polislokaler.
Vatten & Avlopp:
Inom VA har projektering för Skruvs vattenverk färdigställts och förfrågningsunderlaget
kommer att skickas ut på ny entreprenadförfrågan i höst. Utredning för överföringsledning
Lessebo-Hovmantorp och vattenverk Hovmantorp med ny intagspunkt har påbörjats.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive
strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Kommunfullmäktiges mål: Den totala
arbetslösheten ska minska till 13,0 %
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk
hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5
och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsenheten för att
underlätta bemanning inom vår förvaltning

JA

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

DELVIS

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

DELVIS

Komplettera med belysning vid behov

JA

Fortsatt utbyggnad av GC-vägar

JA

Röjningar och buskborttagning där det finns skymmande
växtlighet
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DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i
kommunen ska öka till 8 800 personer
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020).
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till
Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv
boendemiljö, med god service och fysisk tillgänglighet.

JA

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går
ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet
ska öka till 70 %
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 %
(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3
och 4:5.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Samarbetar med BUF och strävar mot rena och lärorika
lokaler med hög kvalitet.

JA

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga
som upplever en trygg miljö ska öka till 92 %
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020).
Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Säker och trygg skolmiljö, bygga bort gömda ytor och en
säker väg till skolan.
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DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som
väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till
95 %
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Nämndens strategier och aktiviteter:
En god yttre och inre miljö.

DELVIS

Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska
öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar
till Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Smärre kompletteringar och revideringar under 2022.

JA

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70
procent.
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om
upplevd service
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala
utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Utökad tillgänglighet för allmänheten att kontakta rätt
handläggare.

6

Delårsrapport 2022-08

254
8

DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål: Hållbart
medarbetarindex HME ska uppgå till minst index
79
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030 mål
5:5 och 8:8.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Uppföljning av medarbetarenkät 2021 och målinriktat
förbättringsarbete.

7
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DELVIS

Särredovisning vatten och avlopp
Vatten- och avlopps (VA) verksamheten i Lessebo Kommun är organiserad i
förvaltningsform under Samhällsbyggnadsnämnden. Drift av allmän Vaanläggning ska särredovisas enligt särskild lagstiftning (Vattentjänstlagen §50).
Förvaltningsberättelse
Verksamheten visar ett överskott och verksamheten beräknas kunna ge ett visst
överskott, prognos ligger på 741 tkr. Verksamheter visar ett överskott pga. högre
intäkter av taxor, försäkringsersättning och bidrag för VA-plan. VA-intäkter har
budgeterats lägre för att intäkter och kostnader skall vara budgeterar netto noll.
Löner har överskott pga. vakans för rörnättekniker samt ny driftledare har börjat och
han ska arbeta parallellt med nuvarande driftledare som går i pension nästa år.
Driftkostnader ger ett visst underskott pga. mer omfattande arbete (poster som har
underskott är inköp material o kemikalier, köp huvudverksamhet, reparationer,
utbetalningar för skador, advokatkostnader för rättegång samt konsultkostnader för
arbete med Va-taxa).
Elkostnader är periodiserat och de ger ett visst överskott 147 tkr just nu, men prognos
–100 tkr för att vi från september månad ska ha rörlig pris på 10% av förbrukningen
där vi antar att ska betala 2,80 kr/kwh istället 0,40kr/kwh som vi har betalat tom
sista augusti. Driftkostnader ger ett underskott pga. högre kostnader på köpta
tjänster, reparationer samt övriga främmande tjänster. Kostnader i samband med
rättegång med Liskullan är ej budgeterat, men finns juristkostnader och skadestånd
samt försäkringsbolag ersätter 50% av juristkostnader. Arbete med uppdatering av
VA-taxa pågår. Kapitala kostnader ska ge ett visst underskott pga. projekt som har
framskjutit. Spolningar av ledningsnätet gjordes under sommaren för att vatten på
visa områdena hade dålig kvalitet, det var oplanerad och kostade 350 tkr.
Inom VA har projektering för Skruvs vattenverk färdigställts och
förfrågningsunderlaget kommer att skickas ut på ny entreprenadförfrågan i höst.
Utredning för överföringsledning Lessebo-Hovmantorp och vattenverk Hovmantorp
med ny intagspunkt har påbörjats. Redovisningsprinciper
För 2022 är det förväntade resultatet positivt med hänsyn till aktuell
upplåningsränta. Gemensamma kostnader fördelas över interna debiteringssystem
(IT-kostnader, internt arbete). Vi har ändrat redovisningsprincip att investeringar
aktiveras löpande månadsvis och vi har positivt avvikelse på avskrivningskostnader.

1

Delredovisning 202208 - Särredovisning VA

256
10

RESULTATRÄKNING

Mkr
Not

2022-08

2021

Budg
2022

Prognos
2022

Verksamhetens intäkter, externa poster

1

16,6

24,1

23,0

24,0

Verksamhetens intäkter, interna poster
Verksamhetens kostnader, externa
poster
Verksamhetens kostnader, interna
poster

1

0,9

1,7

0,3

1,8

2

-10,8

-13,9

-14,0

-15,7

2

-0,9

-1,5

-1,1

-1,5

Avskrivningar

4

-4,2

-6,0

-6,4

-6,4

1,6

4,5
0

1,7

2,2

-1,0

-1,4

-1,7

-1,5

Resultat före extraordinära poster

0,6

3,0

0

0,7

Extraordinära intäkter

0,0

0

Årets resultat

0,6

3,0

0,0

0,7

VA

Jämförelsestörande poster

Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter, interna poster
Finansiella kostnader, interna poster

2

3
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BALANSRÄKNING
Mkr
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa
poster
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

VA
2022-08

2021-12

122,4
0,6
0,0
123,0

123,0
0,6
0,0
123,6

0,0
3,7
0,7
4,4
127,4

0,0
0,3
0,0
0,3
123,9

3,5
0,6
4,1

0,4
3,0
3,5

0,0

0

138,3
-15,2
0,2
123,3
127,4

135,6
-15,2
0,0
120,4
123,9

0,0

0,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

5

Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder, externa poster
Långfristiga skulder, interna poster
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

6
6
7

Ställda panter och ansvarsförbindelser

3
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NOTER, VA, Mkr
VA
Not 1 Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter
Intern försäljning
Försäljning av verksamhet
Summa verksamhetens intäkter

2022-08

2021

16,6

24,1

0,9
0,0

1,7
0,0

17,5

25,9

VA
Not 2 Verksamhetens kostnader
Bidrag och transfereringar

2022-08
0,0

2021
0,0

Entreprenader och köp av verksamhet

2,1

1,3

Köp av verksamhet från kommun

0,4

0,6

Lönekostnader inkl. sociala avgifter

3,0

4,3

Lokal-och markhyror, fastighetsservice

0,2

0,3

Övriga material och tjänster

6,0

8,8

11,7

15,4

Summa verksamhetens kostnader

VA
Not 3 Finansiella kostnader

2022-08

2021

Räntor på anläggningslån

-1,0

-1,4

Summa

-1,0

-1,4

VA
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ing. anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående anskaffn.värde
Ing. ack. avskrivningar
Årets försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde UB

4
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2022-08

2021

222,9

217,6

3,6

5,5

226,5

223,1

-99,3
0,0

-93,2
0,0

-4,2

-6,0

-103,5

-99,3

123,0

123,9

VA
Not 5 Eget kapital

2022-08

2021

Ingående eget kapital

3,5

0,4

Årets resultat

0,6

3,0

Summa

4,1

3,5

VA
Not 6 Långfristiga skulder
Internlån från kommun
Övriga skulder-anslutnings avgifter och inv. bidrag

2022-08

2021

118,5

118,5

4,6

Summa

123,1

118,5

VA
Not 7 Kortfristiga skulder

2022-08

2021

Koncernkonto, intern skuld (redovisas netto i lång skuld)

0,2

0,0

Summa

0,2

0,0

5

Delredovisning 202208 - Särredovisning VA

260
14

Aktivitet 3102
Planerat underhåll 2022

Anpassning av biblioteket i Hovmantorp
Anpassning av Gula Skolan efter Kulturskolans utflyttning
Läckage i värmesystem kv.Duken i Lessebo
Kvarndammskolan, fuktsanering i källaren
Ren en lgh Skruv Furugården
Ombyggnad Kommunhus etapp 4
Gökaskratt renovering av servicebyggnad
Sjöglimten-kylrum
Renovering serv.byggnad Kosta camping

Objekt

2421
2612
2617
2621
2941
2413
3092
2921
3093

Totalt

Utfall

Beräknad kostnad Budget per fastighet
som omdisponeras

Nuvarande budget per fastighet
Totalt budget per fastighet
2 550 000

224 890
397 874
0
194 553
9 992
897 306
371 876
26 419
164 872

254 000
398 000
245 000
195 000
10 000
897 000
372 000
26 000
165 000

242 000
398 000
245 000
195 000
10 000
897 000
372 000
26 000
165 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

242 000
398 000
245 000
195 000
10 000
897 000
372 000
26 000
165 000

2 287 782

2 562 000

2 550 000

0

2 550 000

Komponentutbyte

6 492 000

Omdisponering till projekt 8713 Brandstationen etapp 1
Omdisponering till projekt 8714 Brandstationen etapp 2
Omdisponering till projekt 8715 Brandstationen etapp 3
Omdisponering till projekt 8010 Energisparåtg
Omdisponering till projekt 8016 Källsortering
Omdisponering till projekt 8015 kylanläggning på kommunhus
Omdisponering till projekt 8566 Odengatan 8
Bikupan byte golv
Bikupan låssystem
Björkskolan låssystem- ILOQ cylindar
Björkskolan handikapramp
Övervakningskameror på s-hus i Lessebo och Hovmantorp, Bikupan samt Förråd i Lessebo
Furugården-byte av kompressor
Konstutsmyckning Stationshus

-433 000
-2 030 000
-2 000 000
-288 000
-616 000
-79 000
-50 000
2611 845 000
2611
19 516
2641
42 000
2641 132 004
3414,3422,2611,3311
103 000
2941
33 199
3414
89 800

Totalt

845 000
270 000
42 000
132 000
1 024 000
33 000
90 000

45 000
270 000
42 000
132 000
384 000
33 000
90 000

800 000
0
0
0
640 000
0
0

845 000
270 000
42 000
132 000
1 024 000
33 000
90 000

1 264 519

2 436 000

996 000

1 440 000

2 436 000

52 654
29 901
4 801
0
0
39 728

53 000
30 000
5 000
50 000
110 000
40 000

53 000
30 000
5 000
50 000
110 000
40 000

0
0
0
0
0
0

53 000
30 000
5 000
50 000
110 000
40 000

127 084

288 000

288 000

0

288 000

493 745
0
0
0

494 000
0
700 000
1 000 000

-1 405 000
-295 000
700 000
1 000 000

1 899 000
500 000
0
0

494 000
205 000
700 000
1 000 000

493 745

2 194 000

0

2 399 000

2 399 000

Energisparåtgärder
Energisparåtg LED-byte Kvarndammskolan
Energisparåtg ytterbelysning Lustigkulla skolan
Energisparåtg korridor LSS-boende Smålandsgatan
Energisparåtg Gula skolan
Energisparåtg Hackebackeskolan
Energisparåtg Brandstationen Skruv

288 000
2621
2631
2913
2612
2613
2441

Totalt
Brandstationen etapp 3&4
Omdisponering från projekt 8567 Odengatan 8A till projekt 8715 & 8716 Brandstationen etapp 3&4
Omdisponering från projekt 8102 Köksmaskiner till projekt 8715 Brandstationen etapp 3
Omdisponering till projekt 8715 Brandstationen etapp 3
Omdisponering till projekt 8716 Brandstationen etapp 4-Polislokal
Totalt

2915
2411
2411
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-09-20

Plats och tid

Rottnesalen, kl. 14:00-15:35

Beslutande

Sigvard Jakopsson (M), Ordförande
Gunilla Arvidsson (S), 1:e vice ordförande
Ros-Marie Larsson (S)
Gunilla Lundström (S)
Patricia Aguilera (S)

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Yvonne Ekaremål (C)
Ann-Kristin Johansson (C)
Anders Göranson (V)

Tjänstepersoner

Carina Elmefall, kanslichef
Hanna Fransson, gruppledare
Ida Karmberg, kanslisekreterare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter
Sekreterare

Ida Karmberg

Ordförande

Sigvard Jakopsson

Justerare

Gunilla Arvidsson

Justerade paragrafer

§§ 103–110

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-09-20

§ 103

Dnr 2

Val av justerare
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg utser Gunilla
Arvidsson, vice ordförande, som justerare.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
3 (18)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-09-20

§ 104

Dnr 2022-00018

Delårsrapport efter augusti med helårsprognos,
2022
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnnämnden östra Kronoberg godkänner rapporten.
Bakgrund
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens
sammanträde. Resultatet efter augusti visar ett överskott på 18 tkr och
prognosen på helåret är ett överskott på 75 000 kronor. Under året har
nämnden arbetat med att göra granskningen av årsredovisningar
smidigare för att hinna färdiggranska alla kompletta och i tid inkomna
före den 1 juli. Fokus har också legat på rekrytering och rutiner kring
detta. Delårsrapporten visar även en ekonomisk redovisning, en
redovisning vars fokus är på personalen, verksamhetsredovisningen och
slutligen en redovisning på den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
 Delårsrapport per augusti 2022, Överförmyndarnämnd

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
4 (18)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-09-20

§ 105

Dnr 2022-00011

Granskningsläget, information
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen.
Bakgrund
Hanna Fransson, gruppledare, och Carina Elmefall, kanslichef, redogör
för ärendet vid dagens sammanträde. 100% av alla årsredovisningar är
påbörjade och 94 % är färdiggranskade. Arbetsgruppen samarbetar väl
och arbetsplanen är att alla redovisningar ska vara färdiggranskade inom
de närmsta veckorna. Då föregående temperaturmätare visade upplevd
stress gentemot årsredovisningarna kommer en utvärdering nu utföras
för att identifiera förbättringsåtgärder.
Beslutsunderlag
 Rapport, granskningsläget

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
5 (18)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-09-20

§ 110

Dnr 2021-00009

Meddelanden
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen.
Bakgrund
Carina Elmefall, kanslichef, informerar kort att KPMG (ett revisions- och
rådgivningsföretag) har gjort en granskningsrapport baserad på
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Nämnden kommer under
nämndsammanträdet i oktober bli informerade ytterligare. Följande kan
utskiljas från rapporten:
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
Överförmyndarnämnden i Östra Kronobergslän ledning, styrning och
uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig. Vi bedömer att
sårbarheten för verksamheten har minskat och handläggningen är mer
rättssäker än innan nämnden bildades. Enligt vår bedömning har syftet
med inrättandet av den gemensamma nämnden uppnåtts.
Kommunfullmäktige har antagit en riktlinje som anger att nämnderna är
arbetsmiljöansvarig. Vår bedömning är att arbetsmiljöansvaret och
personuppgiftsansvaret bör framgå i nämndernas reglementen. Att
överförmyndarnämnden vare sig är personuppgiftsansvarig eller
arbetsmiljöansvar enligt dess reglemente utgör en brist. Efter att
granskningen genomfördes tillsänds underlag i form av protokoll,
internbudget och årsredovisningar till kommunfullmäktige i
respektive samverkanskommuner.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi
Överförmyndarnämnden i Östra Kronoberg





Säkerställa att personuppgiftansvaret framgår av reglementet, se
avsnitt 4.1
Säkerställa att arbetsmiljöansvaret framgår av reglementet, se
avsnitt 4.1
Att genomföra en undersökning avseende nöjdheten hos
ställföreträdare och huvudmän, se avsnitt 4.1
Att fortsätta arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner för att
säkerställa en rättssäker handläggning, se avsnitt 4.2 och 4.3

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
17 (18)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-09-20

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport granskning av Överförmyndarnämnden
Östra Kronoberg

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
18 (18)
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Protokoll från styrelsemöte Destination Glasriket AB 21 september 2022

Närvarande:
Niklas Jonsson, Uppvidinge kommun; Christina Davidsson Nybro kommun; Lars Altgård, Lessebo
Kommun; Johan Jonsson Emmaboda kommun (på länk) Weronica Stålered DGAB; Carina Åresved
Gustafsson DGAB.
Mötet ägde rum på kommunhuset i Åseda.

§1. Mötets öppnande, val av justerare
Ordförande Niklas Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till justerare valdes Lars Altgård.
§2. Godkännande av dagordning Protokoll från föregående möte.
Dagordningen godkändes. Föregående protokollet föredrogs och lades till handlingarna.
§3. Ekonomisk rapport
- Kostnadsökning
DGAB sände den 5 juli en framställan om medfinansiering från Glasrikekommunerna för budgetår
2023 till de fyra ägarkommunerna. Svar har hittills inkommit från Uppvidinge kommun.
Beslut om en utökad medfinansiering anses bestående tillsvidare.
- Halvårsrapport
Det finns inga avvikelser att rapportera till styrelsen.
Informationen godkändes och lades till handlingarna.
§4. Samarbete med BIG
Det första mötet med representanter från BIG och DGAB äger rum den 21 september.
Informationen godkändes och lades till handlingarna.
§5. Status pågående projekt:
- Klimatsmarta resor i Besöksnäringen:
Vi har börjat planera för en exit av projektet. Region Kalmar län undersöker om det ska bli en
fortsättning av projektet. Vi avvaktar återkoppling från RKL och tar därefter ställning till om det är
något för DGAB.
Informationen godkändes och lades till handlingarna.
- Husbilsprojektet
Vi har börjat planera för en Exit av projektet. I samband med det så finns ett antal frågor om framtid
och förvaltande att ta ställning till:
- Fortsätta ha kontakten med målgruppen och verksamma inom branschen.
- Marknadsföring mot målgruppen husbilsresenärer.
- Ansvara för att det finns information och inspiration på hemsidan som är relevant för
husbilsresenärer.
- Verka för att allt fler ställplatser blir bokningsbara då målgruppen som förespråkar det både
besöker fler besöksmål och konsumerar mer.
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Destination Glasriket AB
(Signerat, SHA-256 7C38A152F6BBA506DA6F7EE86760123FE3F6525DCB408B84D51D3354FA6988E0)

Sida 1 av 4

- Driva frågan kring tillgängliga tömningsplatser i kommunerna eller fortsätta kontakten med de
campingplatser som idag är tömningsplatser.
- Fortsätta arbetet med att camping- och ställplatser har kontakt med varandra för att samarbeta och
hänvisa besökare till platser som ligger inom Glasriket.
- Utveckla och underhålla arbetet med att camping- och ställplatser skall ha tips och information om
närliggande besöksmål.
- Hålla koll på vilka digitala plattformar som är aktuella för att kommunicera camping- och ställplatser
samt uppmuntra aktörerna att finnas på dessa platser.
Använda det vi lärt oss för att öka attraktiviteten för i första hand tyska husbilsägare då 27% av
Europas alla husbilar ägs av just tyskar.
Det finns en stor potential att jobba med målgruppen husbilsresenär då de är en ökande målgrupp.
Styrelsen beslutade att ge DGAB i uppdrag att se om det finns finansiering att söka för ett
Husbilsprojekt 2.0, för att ta utvecklingen vidare.
§6. Projekt framtid – Behov, ägare och näring
- Just nu genomförs en förstudie kring ett framtida transnationellt projekt med arbetsnamnet Art &
Craft och som vänder sig till KKN näringen. Det ligger helt i linje med våra teman Design och Kultur.
Det är Linnéuniversitet som är initiativtagare till projektet och DGAB har blivit tillfrågade om att
samarbetspartners. DGAB anser att projektet är intressant och inväntar en rapport kring upplägg och
finansiering för att kunna ta ställning till fortsättningen. Tanken är att projektet ska starta 2023.
Information godkändes och lades till handlingarna.
§8. DGAB informerar
- Den 6 okt äger nästa Glasrikedag rum. Temat är Värdskap gör skillnad.
- Den 22 okt är det dags för Glasriket Glöder. Vi öppnar upp hela Glasriket för besökare med
aktiviteter på olika platser. Vårt mål är att hela näringen ska vilja delta i aktiviteten.
Information godkändes och lades till handlingarna.
- Säsongen har överlag upplevts som bra. Upplevelser har sålt bra men sällanhandlen har minskat en
aning.
Antal gästnätter har ökat med 28 procent från föregående år. Den största ökningen står den tyske
besökaren för, med hela 253 procent. Vår största internationella målgrupp har alltså återvänt till vårt
område.
Lite husbilsstatisk som tagits fram genom intervjuer med ställplatser och campingar:
77,8% av de tillfrågade säger att det kommit fler besökaren än tidigare år.
66% Upplever att de har fått en yngre målgrupp upp till 50 år.
55,6% Har fått fler barnfamiljer.
55% upplever att antal besökare under nov-mars har ökat.
72,2% säger att de söker tips på besöksmål på ställplatsen.
77,8% säger att de flesta husbilarna stannar 2–3 nätter.
Hjälp av DGAB – Nätverk – Skyltning – Turer i NK – utv. Ställplatser och tömningsplatser.
Information godkändes och lades till handlingarna.
§9. Övrigt
Inget övrigt lyftes.
§10. Nästa möte
14 november kl.15.00 – Tema Region framtida samverkan.
Emmaboda kommun valdes att vara värd för mötet.
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§11. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla för visat intresse.
Styrelsen fortsatte till Persson & Persson för ett företagsbesök.

Uppvidinge 220921

Niklas Jonsson
Ordförande

Weronica Stålered
Sekreterare

Justeras:
Lars Altgård
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Hur har sommaren varit?
Susanne Stockman
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Hur har sommaren varit?
Bakgrund
Under september 2022 genomfördes en undersökning i Glasriket via
formuläret ”Form” med syfte att ta reda på hur sommaren har varit hos
Glasrikets besöksnäringsföretag.
Metod
Via Form fick ca 150 besöksnäringsföretag inom Destination Glasrikets ut ett
digitalt frågeformulär. De flesta frågor var i denna enkät uppbyggda så att
respondenterna skulle skriva kommentarer. I denna första undersökning ville
vi få in ett underlag att utgå (som bas) inför nästa års enkät. Har sänt ut det
digitala frågeformuläret vid två tillfällen.
Digitala enkätsvar
Vi fick in totalt 29 svar. Enkäten låg ute under tiden 9 sept – 15 sept 2022
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Hur har sommaren varit?
Kort sammanfattande resultat/
diskussion
Ett medvetet val var i detta första läge att
lämna svaren relativt öppna. Vi ville få in ett
första värde hos entreprenörerna. 29
stycken svar är relativt ok men inte bra. När
varumärket stärks och tilliten blir högre
finns dock en tendens att svaren också ökar.
Sammantaget har flertalet respondenter
haft en sommar där besöksantal och
gästnätter har varit lika tidigare eller
högre. Vissa även sämre.

Fler utländska turister har varit i omlopp.
Augusti verkar ha varit en bra månad både
utifrån besöksantal och försäljning. Är det
så att fler och fler gäster kommer senare i
tiden? Inte bara de utländska utan även de
svenska. Kan våra entreprenörer utöka sina
öppettider även under september till nästa
år?
2022 -Höst och vinter kommer att bli tufft
för många aktörer pga stigande energi och
råvarukostnader.
Under vecka 39 kommer de entreprenörer
som vill ha kontakt med Destination
Glasriket att bli kontaktade.
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Fråga 1 Om du driver ett boende; hur många gästnätter har du haft?
Bättre i år än förra året

21 svar – ett utdrag av svar till hö

Ca 1000. Har inte räknat ännu.
Ca 100 Ingen stor skillnad till förra året
Mindre efterfrågan än sommaren innan men längre period då det har
varit fler utländska gäster
Vi hade en nedgång i maj juni men i juli vände det och augusti var rekord.

Betydligt fler besökare därmed högre omsättning. Det bästa året vi varit
med om.
ca 1100 gästnätter under jan-aug mot ca 700 april-dec. En stor ökning
Juli var lite sämre än förra året medan Aug var 30 % bättre i år
Ca 2000 gästnätter på camping och stugor
Många fler än tidigare

Kommentar: I stort sett tycker företagen att
gästnätterna har ökat sedan förra året. De utländska
gästerna har ökat och augusti är en bra månad. Flera
har ännu inte räknat ut sina gästnätter.

Rumsnätter 1580
har inte räknat allt än än, men mycket fler än förra året. kanske 500
gästnätter mer vi har hittills i år ca 2500 gästnätter i hotellet.
mycket fler gästnätter ca 500 mer vi har i hotellet hittills ca 2500
gästnätter och då räknar jag bara hotellet på 12 rum
More German and Dutch visitors than in 2021 but overall numbers still
considerably down on pre/2020 levels
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Lite färre besökare mot 2021. Har inte hunnit räkna ännu.

.

Fråga2 Antal besökare?
26 svar - ett utdrag av svar till hö

ca 500 - många tyskar
ca 1500 fler utländska
Ungefär lika många, mer utländska turister, lite mindre svenskar
Ungefär likadant
666 t.o.m augusti
ca 60% fler besökare i år.
vet ej ännu
2500
Lite mindre än förra året ca 5% mindre
About 50 % up in 2019 but up on 2021

Kommentar: Fler utländska besökare. I år
har också fler svenskar åkt utomlands
gentemot förra året. Flertalet aktörer räknar
inte sina besök. Om det är viktigt – kan vi
från Destinationen eventuellt ge dem
verktyg och påminna dem. Att mäta antal
besökare vid större evenemang är en viktig
del för framtiden

Något färre
Fler
Mer utländska besökare, Tyskland, Danmark, Norge, Holland, Italien, Frankrike
Fler utländska besökare

5900 personer

jag har inte räknat dem.
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På samma nivå

Fråga 3 Hur har din försäljning varit?

Lika som förra året
På samma nivå

25 svar – ett utdrag av svar till hö

Sämre, folk har hållit i pengarna, en trend som förs
Ökat med ca 60%
Sämre
Ingen försäljning på något organiserat vis
Ca 30% mindre
En ökning, men samma här. Första året vi kör på "riktigt" och med ett
bredare utbud av varor och tjänster.
Likvärdig God men med högre omkostnader
Inte lika köpstarka notor som förra året.
har ingen försäljning utöver men boende försäljningen mycket bra

Kommentar: Överlag verkar det som
försäljningen är något mindre än förra
året och omkostnaderna högre.
Besökarna har under augusti månad
bidragit till att försäljningen ligger
någorlunda i fas. Hösten kommer att bli
tuff för flertalet entreprenörer med
stigande energikostnader.

bra, lite mindre än ifjol - sämre
början av sommaren hyfsat senaste tiden hälften av föregående år
Lika med förra året
Sales have been slow with people commenting on cost of living issues
Vi har sålt mer fika 2022.

något bättre än vanligt – bättre än förra året
Försäljning var 11 % mindre än förr.
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Bättre pga Augusti

Fråga 4
Utökad - förändrad verksamhet?
23 svar – ett utdrag av svar till hö
Allting är öppet, från att utöka till att lägga ner, mycket känns väldigt osäkert, eftersom vi är ett
litet familjeföretag hänger mycket ihop hur ungdomarna tänker

Kommentar: Många aktörer har ingen tanke på att
investera. Känns lite som om det kan komma att
handla om överlevnad för många. Investeringarna
skjuts upp och överskott läggs på överlevnad inför
höst och vinter.

Att klara vintern och överlever med mitt företag alla dessa prishöjningar som går inte att ge
vidare
Bygga uterum samt tak tteras
nej

Inga planerade förändringar
Nej, inte vad vi vet

Liknande årets
Hopefully same but may experiment with some evening openings. Why does everything close
a6 1700/1800 hrs_

Iordningställande av tältplats, yta för gemensam grillning och samkväm. Bastu och badtunna är i
pipeline. Effektivisera inför nästa år för att minska arbetsbelastningen. Tyvärr öka priser pga att
världen är som den är just nu. Vi räknar med ett visst tapp pga detta.

Eventuellt ändra lite i öppningstiderna.

Ingen

förhoppningsvis stängt p,g.a ombyggnad

Kanske om det hinns med och ekonomin tillåter

Det behöver inte ändra något men om vi lyckas att anställda flera så har vi möjlighet att hålla
öppet några extra kvällar.

12 fler rum att fylla den här sommaren mot -21

arrendera ut hotellet så kan hotelldelen utvecklas ännu bättre
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Fråga 5. Finns du bokningsbar med din produkt på nätet?
25 svar – ett utdrag av svar till hö
Egen hemsida FB/ insta Glasriket
Bokning.com Expedia Stf Hemsida eBay Kleinanzeigen Air BnB

• Ja – 16 st
• Nej – 9 st

Camcation
Hemsida, glasrikets hemsida, broschyr
Air B&B
Booking.com egen hemsida

olika bokningskanaler, sammarbetspartner och eget bokningssystem
Hemsida Facebook email
hemmsida

Kommentar: Fler har noterat facebook
och webbsida. Det kan vara så att man
har räknat upp sina digitala medier men
det gör dem kanske inte bokningsbara.

Hemsida, fb , INSTA gram , tripadvisor
carlosartglass.se
Hemsidan, Expedia, Booking
FB, Instagram, broschyrer.
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Om du svarar NEJ på fråga 5. Funderar du på eller planerar du på att bli bokningsbar.
Vi har undersökt olika bokningssidor men tycker kostnaden är för hög.

nej, har inga produkter som skulle kunna bokas

är inte övernattning utan försäljning vi sysslar med

Still considering possibility of web sales

Jag vill gärna ha personliga kontakter med kunderna.

Kommentar: Här finns en stor möjlighet att bli
bokningsbara. Dock behöver flertalet företag lägga
mer tid på att paketera sina tjänster för att göra
dem säljbara.
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Fråga 8. Vill du komma i kontakt med Destination Glasriket för en förutsättningslös
diskussion kring ditt företag?
24 svar

Ja, gärna
kontakta mig 6 stycken

Kommentar: Företagen kommer att
kontaktas och besök kommer att bokas
in. Antingen fysiskt eller digitalt
beroende på vad företaget önskar.

Nej, inte för
tillfället – 15 stycken
Övrigt: 3 stycken
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Styrelsemöte DGAB
21 september 2022
GLASRIKET en plats att besöka
att leva i, att verka i
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1. Mötets öppnande, val av justerare
1. Godkännande av dagordning. Protokoll från föregående möte

1. Ekonomi
2. Samarbete BIG
3. Status pågående projekt

4. Projekt framtid
– Behov ägare, näring och regioner
5. DGAB informerar
6. Övrigt
1. Nästa möte 14 november kl.15.00
– Tema Region framtida samverkan
1. Mötets avslutande
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4. Samarbete BIG
5. Status pågående projekt - Klimatsmart resande - Husbilsprojektet
6. Projekt framtid – Behov ägare, näring och regioner
7. DGAB informerar - Glasrikedagen 6 okt - Glasriket Glöder 22-23 okt Kommungrupperna – Lite statistik
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Klimatsmart resande i Besöksnäringen
Husbilsprojektet
Projekt framtid – Behov ägare, näring och regioner

Klimatsmart resande – möte om framtid och vad som
bör införas i ordinarie verksamhet. MÄSSA i Jönköping
Filmen
Husbilsprojektet – Förvaltandet och utvecklingen
Art & craft – KKN näringen
World Craft Region – hantverkarens motsvarighet till
en Michelinstjärna. Blir Glasriket först. Start 2023 –
80%285
finansiering.

Glasrikedagen 6 oktober - Tema VÄRDSKAP GÖR SKILLNAD!
Värdskap gör skillnaden! - Anna Åxman.
•
Storytelling –Vad, hur och varför?
•
Storytelling i praktiken – Glasriketambassadören - ”Pigge”, berättar
historier kring Glasriket med inlevelse och engagemang.
•
Ambassadör i Glasriket – Destination Glasriket berättar.
•
Destination Glasriket presenterar vad som är på gång.
Plats
Stora Hotellet i Nybro.
Anmäl dig senast den 25
september
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GLASRIKET GLÖDER 22 OKTOBER
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Lite statisk – Antal besökare
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Lite statisk – Tyska marknaden
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Husbilsstatisk – Intervjuer med ställplatser
• 77,8% av de tillfrågade säger att det kommit fler besökaren än
tidigare år.
• 66% Upplever att de har fått en yngre målgrupp upp till 50 år.
• 55,6% Har fått fler barnfamiljer.
• 55% upplever att antal besökare under nov-mars har ökat.
• 72,2% säger att de söker tips på besöksmål på ställplatsen*.
• 77,8% säger att de flesta husbilarna stannar 2-3 nätter.*
• Hjälp av DGAB – Nätverk – Skyltning – Turer i NK – utv. Ställplatser
och tömningsplatser.
290

Läget besöksnäringen
• Pandemin påverkar fortfarande kundnära branscher. Omsättningen
ökade med 20% medans försäljningen minskade med 10%

• Företagen överlag nöjda med sommarsäsongen.
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Kopia: Rosengren Oliver <Oliver.Rosengren@vaxjo.se>
Ämne: 27 nya medlemmar hälsas välkomna i föreningen Energikontor Syd!

27 nya medlemmar hälsas välkomna i föreningen
Energikontor Syd*!
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Växjö 2022-09-30
På ett extrainsatt styrelsemöte fredagen 30 september behandlandes inkomna medlemsansökningar från Skånes län av
styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost.
* Under hösten genomförs ett arbete för att, i samband med årsskiftet även, slå samman Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne till
ett gemensamt energikontor. På mötet beslutades därför att samla dessa verksamheter och deras medlemmar under ett nytt gemensamt
paraply och utifrån detta mål förbereda för ett namnbyte till Föreningen Energikontor Syd och Energikontor Syd AB.

Följande 27 kommuner i Skåne län har fått sin ansökan godkänd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Höör
Klippan
Kristianstad
Landskrona
Lomma
Lund
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Östra Göinge

Medlemskapet träder officiellt i kraft 1 januari 2023.

Vad händer nu? - Nästa steg i processen
14 oktober 2022

Styrelsen för Skånes kommuner tar officiellt beslut om att överlåta huvudmannaskapet av Energikontoret Skåne
till Energikontor Sydost.

11 november 2022

Ny indikativ budget för förening och bolag beslutas.

Vinter/vår

Valberedningen tar fram förslag på ledamöter till föreningens och bolagets styrelser.

1 januari 2023  

Uppstart av Energikontor Syd – en ny gemensam kraft bestående av de energikontorens operativa
verksamheter.
Nya medlemskap i föreningen träder officiellt i kraft.
Fakturering av medlems och serviceavgift:
2 fakturor skickas till samtliga medlemmar
Medlemsavgift till föreningen Energikontor Syd

Februari 2023

Serviceavgift till Energikontor Syd AB
Avgiften utformas i enlighet med beslutet på stämmorna för förening och bolag.
Februari

Budget för Energikontor Syd AB fastslås.

April/maj

Stämmor och konstituerande möten med beslut om
·     Ny styrelsesammansättning
·     Nya styrdokument
·     Medlemsavgift för 2024
·     Serviceavgift för 2024

Läs mer om processen på vår hemsida www.energikontorsydost.se/nymedlem
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Kontakta oss gärna om du har frågor
Vänliga hälsningar

Oliver Rosengren

Föreningsstyrelsens och bolagsstyrelsens ordförande
Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Telefon: +46 (0)73-372 32 76
Epost: Oliver.Rosengren@vaxjo.se

/enligt uppdrag
Vänliga hälsningar/Best regards

Christel Liljegren

VD/ Managing Director
Projektledare/ Project Manager
Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Nygatan 34
392 34 Kalmar Sweden
Tel: +46 (0)70-620 83 08
energikontorsydost.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev Energikicken
Information om hur Energikontor Sydost behandlar personuppgifter finns på energikontorsydost.se/dataskydd
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Info Lessebo kommun
Kommunstyrelsen
VB: Till kommunen: Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2023
den 28 september 2022 09:04:45
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2023, preliminärt utfall.xlsx

Från: tova.holm@scb.se <tova.holm@scb.se>
Skickat: den 28 september 2022 08:52
Ämne: Till kommunen: Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år
2023

Vårt diarienr: Dnr A2022/0234

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
preliminärt utfall, år 2023
Statistiska centralbyrån (SCB) översänder härmed preliminärt resultat av beräkningarna
avseende den kommunalekonomiska utjämningen för år 2023.
Bifogat material publiceras idag på SCB:s hemsida https://www.scb.se/oe0115 under
rubriken ”Tabeller och diagram”. Beskrivningar av den kommunalekonomiska utjämningen finner
ni på hemsidan under rubriken ”Fördjupad information”.
Till utfallet i december uppdateras följande faktorer:
·         Folkmängd 30 juni 2021 ersätts med folkmängd 1 november 2022.
·         Skatteunderlag och skattekraft uppdateras med uppgifter från 2022 års definitiva taxering.
·          Eventuellt nya länsvisa skattesatser samt omfördelning av anslagsposterna mellan
kommuner och landsting pga. eventuella skatteväxlingar.
Förfrågningar:

Kommunalekonomisk utjämning:
Tova Holm 010-479 62 76
E-post: offentlig.ekonomi@scb.se

Bilagor:
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2023, preliminärt utfall

Med vänlig hälsning
Tova Holm
_____
Tova Holm
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Offentlig Ekonomi
Avdelningen för ekonomisk statistik och analys
SCB, statistikmyndigheten
Klostergatan 23, Örebro
010-479 62 76

296

Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-10-04

Redovisning av delegationsbeslut 220907221004
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen i
enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens
delegationsordning.
Beslutsunderlag
Lista delegationsbeslut 220907-221004

Sara Nilsson
Kanslichef Förvaltning
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Lista över delegationsbeslut
Period: 2022-09-07 till och med 2022-10-04

Avtal etc.
Dnr
2022.1761
2022.1760
2022.1722
2022.1685
2022.1679
2022.1675

Ärende
Avtalsförlängning ägg
Avtalsförlängning köksutensilier
Avtalsförlängning
pensionsadministration och
tjänstepension
Avtalsförlängning kontors- och
kopieringspapper
Sekretessförbindelse upphandling
järnhandelsvaror
Avtalsförlängning återvinning
kapital

Delegat
Upphandlingschef
Upphandlingschef
Upphandlingschef

Ärende

Delegat

Upphandlingschef
Upphandlingschef
Upphandlingschef

Övrigt
Dnr
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