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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 205

Dnr 2021/410-1.3.1

Riktlinjer för styrning av kommunala
bolag av hel- och majoritetsägda bolag
utifrån ett koncernperspektiv
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta ”Riktlinjer
för styrning av hel- och majoritetsägda bolag utifrån ett
koncernperspektiv”.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 § 65, bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för styrning av hel- och
majoritetsägda bolag utifrån ett koncernperspektiv. Förslag på
riktlinjer har nu tagits fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07
Förslag till riktlinjer

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07

Riktlinjer för styrning av hel- och
majoritetsägda bolag utifrån ett
koncernperspektiv.
Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att anta ”Riktlinjer för styrning av heloch majoritetsägda bolag utifrån ett koncernperspektiv”
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 följande:
Bilda ett ägarutskott där kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika
ägarråd.
• Aktualisera bolagsordningar och ägardirektiv i
helägda bolag.
• Ta fram ett aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus
• Ta fram ett aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus
• Ta fram riktlinjer för styrning av hel- och
majoritetsägda bolag utifrån ett koncernperspektiv.
o Gällande samverkan och effektivisering ur ett
koncernperspektiv.
o Planerings- och uppföljningssystem
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att uppdra till
kommunchef att genomföra en översyn av Lessebo kommuns
bolagsstruktur.
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att
åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och
samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala
förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens
alla fastigheter. Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs
gemensamt oavsett form mot de gemensamma mål som är tagna
av kommunfullmäktige. Kommunens roll som ägare bör
tydliggöras där möjlighet till samordning och utveckling i
verksamheterna ingår. Uppsiktsplikten ska förstärkas i de hel- och
majoritetsägda bolagen. Kommunen och dess bolag,
kommunkoncernen ska tillsammans arbeta mot
kommunfullmäktiges uppsatta vision och mål.

Christina Nyquist
Kommunchef
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Riktlinjer för styrning av heloch majoritetsägda bolag
utifrån ett koncernperspektiv.
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UTGÅNGSLÄGE
En del av kommunens verksamheter drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska värden är
samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har en allt större betydelse för
kommunens samlade ekonomi. Verksamhetsmässigt representerar också bolagen väsentliga
och avsevärda värden för medborgarna. Det är därför av stor betydelse att den verksamhet
som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med kommunens ambitioner och
riktlinjer för att ge medborgarna en god utväxling av skattekronan.
Centrala utgångspunkter för om kommunen ska bedriva verksamhet i egen regi, i
förvaltnings- eller bolagsform, är om den är nyttig för medborgarna, faller inom den
kommunala kompetensen och är förenlig med kraven på god ekonomisk hushållning.
När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem beaktas –
kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen som gäller för aktiebolaget.
Ansvaret för kommunens bolagsstyrning ligger ytterst i kommunfullmäktige. Riktlinjerna för
styrning ligger till grund för utvecklingen i kommunen, ny lagstiftning och kommunens
förstärkta uppsiktsplikt.
Christina Nyquist
Kommunchef
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KOMMUNENS UPPSIKTSPLIKT
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över
kommunägda bolag. Uppsiktplikten är utökad i förhållande till kommunstyrelsens allmänna
uppsiktsplikt över all kommunal verksamhet enligt 6 kap. 1 § kommunallagen.
Kommunstyrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser i en redogörelse till
kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen finner att något förhållande i ett bolag inte är
förenligt med reglerna i 10 kap. 3-5 §§ kommunallagen ska kommunstyrelsen för egen del
eller genom förslag till kommunfullmäktige se till att nödvändiga åtgärder vidtas

4

8

BOLAGSSTYRNINGSPRINCIPER
Dessa bolagsstyrningsprinciper syftar till att bidra till kommunens arbete med ägarfrågor och
bolagsstyrning. De riktar sig både till kommunen och till de kommunägda bolagen. En väl
fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:
•
•
•

Ägarorganisation.
Bolagsordning och ägaranvisningar.
Planerings- och uppföljningssystem.

ÄGARORGANISATION
Kommunfullmäktige är det organ som innehar det yttersta ägaransvaret för de helägt
kommunala bolagen och utövar formellt sin roll som ägare gentemot bolagen genom att:
-

Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten.
Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som
utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen.
Utse samtliga styrelseledamöter.
Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Utse minst en lekmannarevisor.
Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över
till privata utförare.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelse och kommunförbund.
Kommunstyrelsen ska fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag som kommunen
helt eller delvis äger främst gällande ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men
också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
I nuläget bör kommunen inte bilda ett moderbolag utifrån ett ägarstyrningssyfte. Det
kommer att påverka kommunens och bolagens resultat negativt utifrån möjligheten till
räntenettoavdrag och underskottsspärren vid ägarförändring.
Kommunen bildar ett ägarutskott/ägarråd som driver bolagsfrågorna utifrån ett
koncernperspektiv. Kommunstyrelsens arbetsutskott är ägarutskott/ägarråd och utövar den
strategiska ägarrollen.
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BOLAGSORDNING, ÄGARDIREKTIV OCH AKTIEÄGARAVTAL
Det kommunala ändamålet ska framgå av bolagsordningen och utvecklas i ägardirektiv till
bolagen. Ägarrådet ska föra en återkommande dialog om ändamålet med verksamheten och
hur det ska komma till uttryck.
Kommunfullmäktige ska besluta i vilka delar dessa principer för styrning av kommunägda
bolag ska tillämpas i kommunen. Kommunfullmäktige ska med beaktande av sin beslutsrätt i
frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt, också bestämma att ägarutskottet
kan utöva ägarrollen eller om ägarrollen ska delas mellan dem. Gällande ägarråd kan rollen
hanteras utifrån utökad uppsiktsplikt.
Principerna ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tilllämpliga delar ska
avgöras utifrån ägarförhållandena. I majoritetsägda bolag ska kommunen avtala med övriga
aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget.
Bolagsordning
Bolagsordningen ska innehålla:
• Firma
• Föremål för bolagets verksamhet
• Ändamålet med bolagets verksamhet
• Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
• Aktiekapital
• Antal aktier
• Styrelse
• Styrelsens säte
• Revisorer
• Lekmannarevisorer
• Räkenskapsår
• Kallelse till bolagsstämma
• Bolagsstämma
• Rösträtt
• Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
• Firmateckning
• Inspektionsrätt
• Offentlighets- och sekretesslagen
• Ändring i bolagsordning
Bolagsordningen ska minst en gång per mandatperiod beslutas av kommunfullmäktige.

Ägardirektiv
Ägardirektiven ska innehålla:
• Bolagets som organ för kommunal verksamhet
• Inriktning av bolagets verksamhet
• Samverkan
• Grundläggande principer för bolagets verksamhet
• Ekonomi
6
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Långsiktig avkastning och soliditet
Miljömål och strategier
Anvisningsrätt från kommunstyrelsen
Insyn och ledningsfunktion
Demokrati
Underställningsplikt
Informationsskyldighet
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Suppleanters inträde
Instruktion för verkställande direktör
Arbetsordning för styrelsen
Förvaltningsberättelsens innehåll

Ägardirektiven ska minst en gång per mandatperiod beslutas av kommunfullmäktige.

Aktieägaravtal
Aktieägaravtalet ska innehålla:
• Bolagets som organ
• Inriktning av bolagets verksamhet
• Grundläggande principer för bolagets verksamhet
• Ekonomi
• Långsiktig avkastning och soliditet
• Miljömål och strategier
• Insyn och ledningsfunktion
• Demokrati
• Underställningsplikt
• Informationsskyldighet
• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
• Arbetsordning för styrelsen
• Förvaltningsberättelsens innehåll
Ägardirektiven ska minst en gång per mandatperiod beslutas av kommunfullmäktige.

7

11

PLANERINGS- OCH UPPFÖLJNINGSSYTEM
Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika ägarutskott/ägarråd i de fall det inte föreligger
en personunion.
Kommunchef sitter i ägarutskott/ägarrådet som tjänsteperson. Ägarrådet har minst sex
sammanträden per år. Frågor som ska diskuteras och följas upp på sammanträden är:
•

•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi
o Årsredovisning
o Prognoser
o Budget
o Investeringar
o Avkastningskrav och soliditetsmått
Personal
Samverkansformer
Intern kontroll
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Energi-, klimat- och miljöfrågor
Kommunens rutiner och riktlinjer
Framtida möjligheter och utmaningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 206

Dnr 2021/374-1.8.2

Kontroll av dataskyddsefterlevnad för
kommunstyrelsen Lessebo kommun
2020-2021
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.
Utifrån enkäten har kommunstyrelsen fått fyra rekommendationer.
Nedan beskrivs hur förvaltningen arbetar med dessa:
1. Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och
konsekvensbedömningar enligt art 35 GDPR när en ny typ av
behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers
rättigheter och friheter.
Kommunens dataskyddsgrupp har tagit kontakt med Sydarkivera
för att få vägledning i hur vi kan komma igång med arbetet och
öka kompetensen i organisationen. Rutin för att detta ska göras
finns i våra policydokument men vi har ännu ingen framtagen
metod som är känd bland medarbetarna.
2. Fortsätt med ert arbete runt informationssäkerhet och
systemförvaltning
Informationsäkerhetspolicy är antagen 2021-03-01 och arbete
pågår med uppdaterad användarinstruktion, årshjul för
förvaltningarnas arbete och kartläggning av system. Under 2022
kommer arbetet att fortsätta för att fullfölja en omstart av arbetet
och de rutiner som behövs.
3. Komplettera registerförteckningar med en kartläggning av era
tredjelandsöverföringar
Detta har gjorts och presenterats för kommunstyrelsen i särskilt
ärende 2021-08-17.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
4. Ta fram analys och åtgärdsplan utifrån er kartläggning av
tredjelandsöverföringar
Detta har gjorts och presenterats för kommunstyrelsen i särskilt
ärende 2021-08-17. I ärendet konstaterades en inriktning för arbetet
men också att det för en liten kommun är svårt att åtgärda,
framförallt gällande Office 365.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07
Rapport från Sydarkivera 2020-2021, daterad 2021-10-06

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07

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.
Utifrån enkäten har kommunstyrelsen fått fyra
rekommendationer. Nedan beskrivs hur förvaltningen arbetar med
dessa:
1. Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och
konsekvensbedömningar enligt art 35 GDPR när en ny typ av
behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska
personers rättigheter och friheter.
Kommunens dataskyddsgrupp har tagit kontakt med
Sydarkivera för att få vägledning i hur vi kan komma igång
med arbetet och öka kompetensen i organisationen. Rutin för
att detta ska göras finns i våra policydokument men vi har
ännu ingen framtagen metod som är känd bland
medarbetarna.
2. Fortsätt med ert arbete runt informationssäkerhet och
systemförvaltning
Informationsäkerhetspolicy är antagen 2021-03-01 och arbete
pågår med uppdaterad användarinstruktion, årshjul för
förvaltningarnas arbete och kartläggning av system. Under

15

Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07
2022 kommer arbetet att fortsätta för att fullfölja en omstart av
arbetet och de rutiner som behövs.
3. Komplettera registerförteckningar med en kartläggning av
era tredjelandsöverföringar
Detta har gjorts och presenterats för kommunstyrelsen i
särskilt ärende 2021-08-17.
4. Ta fram analys och åtgärdsplan utifrån er kartläggning av
tredjelandsöverföringar
Detta har gjorts och presenterats för kommunstyrelsen i
särskilt ärende 2021-08-17. I ärendet konstaterades en
inriktning för arbetet men också att det för en liten kommun är
svårt att åtgärda, framförallt gällande Office 365.
Beslutsunderlag
Rapport från Sydarkivera 2020-2021, daterad 2021-10-06

Beslutet skickas till
Sydarkivera

Sara Nilsson
Kanslichef
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DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

2021-10-06
SARK/2021:119
ANDERS DANIELSSON

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad
2020-2021 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.
Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och
kontrollera den personuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR och annan
dataskyddslagstiftning. Sydarkiveras tjänst som dataskyddsombud utförs av ett team som
består av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie.
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 självvärderingsenkät som varje
personuppgiftsansvarig ska besvara. Personuppgiftsansvarig får en återkoppling i form av
denna rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad.

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

SIDA | 1

SYDARKIVERA.SE

17

DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

2021-10-06
SARK/2021:119
ANDERS DANIELSSON

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.
Ett annat moment är att medlemssamordnare i samband med arkivtillsyn också gör en
stickprovskontroll av dataskyddsefterlevnad på plats. Metoden innebär att
medlemssamordnaren ställer ett antal frågor med koppling till de områden det görs
arkivtillsyn på enligt Sydarkiveras tillsynsplan. Personuppgiftsansvarig ska kunna visa upp
efterfrågade dokument, lämna information eller på annat sätt beskriva hur arbetet går till.
Dokumentationen från stickprovskontrollen görs av medlemssamordnaren och skickas till
berörd part.
Vid behov eller önskemål från part kan också en händelsestyrd tillsyn genomföras på plats.
På nationell nivå är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsynsmyndighet när det gäller
regelefterlevnad av GDPR. Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn kan inledas antingen utifrån
deras tillsynsplan eller utifrån händelser som inträffar som gör att de väljer att göra en tillsyn.

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

SIDA | 2

SYDARKIVERA.SE
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DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

2021-10-06
SARK/2021:119
ANDERS DANIELSSON

Personuppgiftsansvaret
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. Inom en kommun
kan det vara kommunstyrelsen, nämnder, överförmyndare och revisorer som kan vara
personuppgiftsansvariga (PUA).
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. Oftast är det inte PUA själv som utför arbetet
utan har tjänstepersoner till sin hjälp för att utföra arbetet. Ansvaret ligger dock alltid på PUA.

1. Finns en beslutad lokal organisation för dataskyddsarbete inom er myndighet?
Ja. För hela kommunen, med representation för varje nämnd/kommunstyrelsen.
Kommentarer:
Det är viktigt att det finns en lokal organisation för dataskyddsarbetet och att den är känd
inom verksamheten. Dataskyddsarbetet ska vara en naturlig del av det administrativa arbetet.
Dataskyddssamordnaren ska leda 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 de nödvändiga roller som krävs i dataskyddsarbetet utsedda inom er myndighet?
Ja
Kommentarer:
Roller för dataskyddsarbete behöver utses då det är en förutsättning för att organisationen
ska arbeta systematiskt med dataskyddsfrågor. Det finns förslag i handboken om vad man
kan kalla de olika rollerna, men man kan naturligtvis välja andra benämningar. Rollen som
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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.

3. Har de som utsetts att arbeta med dataskyddsfrågorna fått utbildning i
dataskyddslagstiftningen under 2020?
Ja
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 kommer att fortsätta
erbjuda både grundutbildning och fördjupad utbildning i dataskyddsfrågor.
Det är bra att de som utsetts att arbeta med dataskyddsfrågor har fått utbildning i
dataskyddslagstiftningen och vi rekommenderar att ni fortsätter uppmuntra och låta era
medarbetare få relevant fortbildning på detta område.
Om ja – Vem höll i utbildningen/informationen?
Internt genom egen personal

4. Har de som utsetts att arbeta med dataskyddsfrågor inom er myndighet fått
information om Sydarkiveras handbok om dataskydd (wiki.sydarkivera.se)?
Ja
Kommentarer:
Handledningar, mallar och dokument som är ett stöd för organisationen finns på
Sydarkiveras handbok för dataskydd.

Det är positivt att ni tar del av denna information.
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5. Deltar någon från er kommun i de aktiviteter som dataskyddsteamet anordnar,
t ex nätverksträffar för dataskydd och dataskyddsarbetsdagar?
Ja
Kommentarer
Deltagande i nätverksträffarna är viktigt för att få kunskap och erfarenheter i
dataskyddsfrågor så det är mycket viktigt att delta i nätverksträffarna.
Det är bra att ni deltar i våra aktiviteter inom dataskydd och vi rekommenderar att ni
fortsätter att vara aktiva.

6. Dataskyddsteamet arrangerar flera aktiviteter för att utbilda, utbyta erfarenheter
och diskutera olika dataskyddsfrågor. Förmedlas information och kunskap från t ex
nätverksträffar för dataskydd och dataskyddsarbetsdagar från de som deltagit
vidare ut i organisationen på ett strukturerat sätt?
Ja, genom t ex e-post eller annat meddelande
Ja, i samband med avstämningar i lokala dataskyddsgrupper eller liknande
Kommentarer:
Att ha en fungerande organisation och ett bestämt arbetssätt är generella förutsättningar för
att nå ut med information och det gäller även arbetet med dataskydd.
Det är bra att ni ser till att informationen når ut i verksamheten och har hittat era sätt att göra
det på.

7. Regelbundet skickar DSO ut viktig information som rör dataskyddsfrågor till den
anslutna partens dataskyddssamordnare/kontaktperson. Förmedlas information från
mailutskick från DSO vidare ut i organisationen på ett strukturerat sätt?
Ja, genom t ex e-post eller annat meddelande
Kommentarer:
Det är viktigt att nyheter inom dataskydd och annan viktig information från DSO förmedlas
till berörda personer.
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Det är bra att ni ser till att denna information når ut i verksamheten och har hittar era kanaler
för det.

8. 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. 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.

9.

Får personuppgiftsansvarig myndighet regelbundet fattade delegationsbeslut
anmälda till sig i enlighet med kommunallagens eller annan tillämplig lags regler?

Ja
Kommentarer:
Det finns regler i kommunallagen om hur delegationsbeslut ska hanteras och det är viktigt att
delegationsbeslut hanteras så att de får laga kraft. Anmälan av delegationsbeslut bör finnas
med som en stående punkt på varje sammanträde.
Det är bra att ni anmäler delegationsbeslut i enlighet med gällande regler.

10. Finns det en rutin för att informera personuppgiftsansvarig myndighet om sitt ansvar
enligt dataskyddslagsstiftningen?
-----------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
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behöver känna till sin roll och sitt ansvar. Det är lämpligt att t ex lägga in det som ett
informationsärende i årsplaneringen för ny mandatperiod 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.
Vi rekommenderar att ni skapar en rutin för att fånga upp denna fråga på ett systematiskt
sätt.

11. 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 styrdokument 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.

12. Har ni utsett dataskyddsombud och anmält det till Integritetsskyddsmyndigheten 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.

13. På vilket sätt informerar ni om dataskyddsombudet?
Webbplats
Intranät
Blanketter
Kommentarer:
Det är viktigt att uppgift om dataskyddsombudet och kontaktuppgifter till
dataskyddsombudet är lätt tillgängligt. Det är därför bra med information om detta på
många sätt.
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Det är bra att ni informerar om dataskyddsombudet på flera sätt.
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Personuppgiftsbehandling
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.

14. Har ni upprättat registerförteckningar enligt art 30 GDPR?
Ja. Pågående arbete med att komplettera, levande dokument
Kommentarer
Att upprätta registerförteckningar över behandling av personuppgifter är ett grundläggande
krav på personuppgiftsansvarig. Det är normalt sett inte personuppgiftsansvarig själv som
gör förteckningen, men det är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att det blir gjort och
för att det finns resurser som gör arbetet.
Det är bra att ni gått igenom era personuppgiftsbehandlingar och förtecknat dem i register.

15. Har ni rutiner för att uppdatera registerförteckningarna?
Delvis. Inte nedtecknad, men tanken är att uppdatering ska ske inför återrapportering till
kommunstyrelsen, för att säkerställa årligen.
Kommentarer:
Det är viktigt att registerförteckningen hålls levande och fylls på med ny information när ny
personuppgiftsbehandling påbörjas. Det behöver därför finnas rutiner så att förvaltningen
inte glömmer bort att lägga in nya behandlingar.
Det är bra att ni gör tillägg av nya behandlingar, men för att säkerställa processen bör ni ta
fram rutiner för hur uppdatering av registerförteckningarna går till.

16. Får personuppgiftsansvarig årlig information om aktuella register-förteckningar
över personuppgiftsbehandlingar enligt art 30 GDPR?
Ja
Kommentarer:
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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 bra att ni ger årlig information om aktuella registerförteckningar till
personuppgiftsansvarig.

17.

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

Nej. Påbörjat diskussioner
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.
Vi rekommenderar att ni snarast påbörjar arbetet med att gå igenom och kartlägga vilka
tredjelandsöverföringar som görs inom er verksamhet. Det är ett första steg i arbetet med att
uppfylla lagkraven i GDPR med anledning av Schrems II-domen och är nödvändigt för att
veta vilka ytterligare åtgärder ni behöver vidta.
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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

18. Finns rutiner för att informera och kommunicera enligt art 12 GDPR?
Delvis. Det finns med i riktlinjer att det ska göras, men ingen rutin exakt för hur.
Kommentarer
Att informera och kommunicera på ett strukturerat sätt är en viktig del av dataskyddsarbetet.
Det finns krav på personuppgiftsansvarig att vidta åtgärder för att informera och
kommunicera, men även för att sätta tydliga villkor för utövandet av de registrerades
rättigheter.
Har ni enbart delvis gått igenom rutinerna för information och kommunikation
rekommenderar vi att ni går igenom samtliga rutiner.

19. Var informerar ni någonstans om de registrerades rättigheter i enlighet med art 12
GDPR?
Webbplats
Intranät
Blanketter
Kundtjänst/växel
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Främst webben, i vissa blanketter finns kort text samt info-mailen. Behöver utvecklas.
Kommentarer
Det är bra att ha information om de registrerades rättigheter på många ställen så att
informationen har bra förutsättningar för att nå fram.

20. Finns rutiner för utlämnande av registerutdrag enligt art 15 GDPR?
Ja
Kommentarer:
Rutiner för begäran om registerutdrag bedömer vi är nödvändigt att ha för att kunna hantera
en begäran. Att kunna hantera de registrerades rättigheter bedömer vi kommer att bli allt
viktigare då Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bestämt att de kommer att utgå alltmer från
klagomål från enskilda i sitt arbete med tillsyn av dataskyddslagstiftningen.
Dataskyddsteamet har tagit fram blanketter och rutiner om hantering av registerutdrag som
ni kan utgå ifrån i ert arbete och materialet finns i handboken på wikin.
Det är bra att ni har tagit fram rutin för denna rättighet då vi bedömer att den är mest vanligt
förekommande bland de rättigheterna som finns för de registrerade.
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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.

21. 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.
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. I princip alla kommunala organisationer
anlitar personuppgiftsbiträden och 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.
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Vi rekommenderar att ni går igenom er registerförteckning och försöker får till PUB-avtal
med samtliga biträden. Gör gärna regelbunden kontroll av aktualiteten av PUB-avtal och dess
instruktioner.

22. Finns rutiner för framtagande av personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner?
Ja. Vi använder SKR:s mall
Kommentarer:
Att ha bra PUB-avtal med instruktioner är viktigt för att kunna styras hur biträdet får
behandla era personuppgifter.
Det är bra att ni har rutiner för framtagande av PUB-avtal.

23. Tar ni fram förslag till personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner som en del
av upphandlingsunderlaget i samband med upphandling av nya
verksamhetssystem?
Delvis. I tillämpliga fall blir det alltmer vanligt

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. Då slipper
man också förhoppningsvis förhandlingar om PUB-avtal och instruktioner när upphandlingen
är klar.
Det är bra att ni har påbörjat arbetet med rutiner och det är viktigt att arbetet slutförs.
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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.

24. Gör ni risk- och konsekvensbedömningar innan en ny behandling av
personuppgifter påbörjas enligt art 35 GDPR?
Nej, inte rutinmässigt
Kommentarer:
Om man inte gör en risk- och konsekvensbedömning innan man påbörjar en ny behandling
har den personuppgiftsansvarige svårt att bedöma vilka behandlingar som är en risk för den
registrerade och vilka konsekvenser det kan bli. Om ett förhandssamråd önskas medges det
inte av tillsynsmyndigheten förrän man har gjort en risk- och konsekvensbedömning.
IMY har tagit fram en förteckning över när en konsekvensbedömning ska göras och vi
rekommenderar att man tar del av den och följer dessa rekommendationer.
Vi rekommenderar att ni systematiskt gör risk- och konsekvensbedömningar innan ni
påbörjar en ny behandling av personuppgifter.

25. Finns rutiner för genomförande av risk- och konsekvensbedömningar?
Nej. Arbete påbörjat inom ramen för projekt för informationssäkerhetsområdet.
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 personuppgifts-ansvarige enklare bedöma vilka behandlingar som ger en särskild
stor risk för personers fri- och rättigheter.
Vi rekommenderar att ni tar fram en rutin för risk- och konsekvensbedömningar.
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26. Har ni en fastställd rutin för risk och konsekvensbedömning innan upphandling
eller införandet av nytt IT-stöd?
Nej. Arbete påbörjat inom ramen för projekt för informationssäkerhetsområdet.
Kommentarer:
När man upphandlar och inför ett nytt system innebär det ofta en ny
personuppgiftsbehandling. Då är det bra att fundera igenom ifall en risk- och
konsekvensbedömning behöver göras och även ha en rutin för att genomföra arbetet.
Vi rekommenderar att ni tar fram en rutin för risk- och konsekvensbedömning innan
upphandling eller införande av nytt IT-stöd.

27. Vilka roller/tjänstepersoner är utsedda att vara delaktiga i era risk- och
konsekvensbedömningar?
----------------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.

28. Vilka risk och konsekvensbedömningar har ni gjort under 2020?

---------------
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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.

29. Allvarliga personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten
inom 72 timmar från det att incidenten upptäcktes. Har ni utsett personer som
beslutar om att anmäla personuppgiftsincident enligt art 33 GDPR?
Ja
Kommentarer:
När en personuppgiftsincident inträffar blir det ofta en allmän oro och finns det inte utsedda
personer blir det svårt att veta vem som beslutar om att anmäla. Därför är det bra att det
finns utsedda personer som har befogenhet att besluta om att anmälan ska göras eller ej.
Personuppgiftsansvariga får också bättre förutsättningar för att uppfylla kravet på att
anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten ska göras innan 72 timmar från upptäckten av
personuppgiftsincidenten om personer är utsedda. Befogenhet att anmäla
personuppgiftsincident bör tas med i delegationsordning.
Det är bra att ni har utsett personer att ha befogenhet att anmäla personuppgiftsincidenter.

30. Samtliga personuppgiftsincidenter ska enligt art 33.5 GDPR dokumenteras oavsett
om de ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten eller ej. Har ni utsett
personer som dokumenterar samtliga personuppgiftsincidenter som inträffar hos
er?
Nej
Kommentarer:
Det finns en skyldighet att dokumentera inträffade personuppgiftsincidenter oavsett om de
anmäls eller ej och det är förstås en viktig anledning till att göra detta arbete. En ytterligare
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anledning är att denna dokumentation lämpligen kan ingår i ert kvalitetsarbete i syfte att
förbättra av era arbetsflöden.
Det är svårt att förbättra era arbetsflöden där incidenten uppmärksammades om man inte
dokumenterar personuppgiftsincidenter. Enligt GDPR ska personuppgiftsincidenter
dokumenteras oavsett om de ska anmälas eller ej. Den som är personuppgiftsansvarig har
svårt att bedöma sitt ansvar om personuppgiftsincidenter inte dokumenteras och
sammanställs. Vi rekommenderar att ni utser personer som har i uppdrag att dokumentera
personuppgiftsincidenter oavsett om de ska anmälas eller ej.

31. Har ni rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter med fastställd
ansvarsfördelning?
Delvis. Ansvarsfördelning enligt delegationsordning, kan nog behöva förtydligas.
Kommentarer:
När en personuppgiftsincident inträffar blir det ofta en allmän oro. 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. Mer information om detta hittar ni i
handboken för dataskydd på wikin.
Det är bra att ni påbörjat arbetet med en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter med
fastställd ansvarsfördelning, men ni behöver se till att slutföra arbetet för att få en snabb och
effektiv hantering av personuppgifter.

32. På vilket sätt är övrig personal hos er informerade om rutiner för
personuppgiftsincidenthantering?
Intranät
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. Vi rekommenderar att ni informerar all personal
om rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter på arbetsplatsträffar, intranät och
liknande.
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33. Får personuppgiftsansvarig årlig information om anmälda
personuppgiftsincidenter enligt art 33 GDPR?
Ja
Kommentarer:
Det är viktigt att den som är personuppgiftsansvarig får information om vilka
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 bra och en nödvändighet för den som är personuppgiftsansvarig att känna till de
personuppgiftsincidenter som inträffar och det är bra att ni informerar om detta varje år.

34. Vilka åtgärder har ni vidtagit med anledning av de personuppgiftsincidenter som
har inträffat hos er?
Vi har inte haft några personuppgiftsincidenter som föranlett några åtgärder
Kommentarer:
Inträffar ofta samma personuppgiftsincidenter finns god anledning att t ex ändra rutiner eller
hålla utbildning med personalen för att försöka undvika liknande personuppgiftsincidenter i
framtiden. Händer det allvarliga incidenter behöver man med all sannolikhet vidta flera
åtgärder. Tänk på att ta kontakt med dataskyddsteamet för att rådgöra om anmälan,
dokumentation och åtgärder i samband med personuppgiftsincidenter.
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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).

35. Bedrivs ett systematiskt informationssäkerhetsarbete enligt någon metod?
Delvis
Arbete påbörjat inom ramen för projekt för informationssäkerhetsområdet, där vi arbetar
enligt MSB:s metodstöd.
Kommentarer:
För att få effekt av arbete med informationssäkerhet krävs ett systematiskt arbetssätt.
Det är bra att ni påbörjat ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och använder MSB:
metodstöd. Vi
rekommenderar att ni slutför detta arbete för att få ett effektivare arbete.

36. Finns utsedd informationssäkerhetsansvarig tjänsteperson hos er?
Delvis
Arbete påbörjat inom ramen för projekt för informationssäkerhetsområdet. Projektledare
arbetar just nu med frågan men formell CISO för kommunen ska utses framöver.

Kommentarer:
Informationssäkerhet är ett komplext område. Det kan vara svårt att få kompetens och
enhetlighet om informationssäkerhetsarbete ska delas mellan flera medarbetare.
Vi rekommenderar att ni i arbetet med att jobba systematiskt med informationssäkerhet tar
med frågan om att utse en informationssäkerhetsansvarig så att det blir tydligt om ansvarig
person är utsedd eller ej.
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37. Finns fastställda roller runt systemförvaltning (dvs systemägare, systemförvaltare,
driftansvar) hos er?
Delvis. Arbete pågår med formalisering genom avtal mellan förvaltningar och IT.

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 påbörjat arbetet med att fördela och fastställa roller för systemförvaltning. Vi
rekommenderar att ni fortsätter arbetet och sedan fastställer en systemförvaltning.

38. Har ni rutin för kravställning med avseende på lämplig säkerhet för
personuppgiftsbehandlingar i systemet vid upphandling av nya IT-system?
Nej. Arbete påbörjat inom ramen för projekt för informationssäkerhetsområdet.
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 påbörjat arbete med kravställning på lämplig säkerhet vid upphandlingar
och vi rekommenderar därför att ni slutför det arbetet.

39. Har ni något mer ni vill tillägga?
--------------

40. Vad tycker du om enkäten?
Bra. Bättre än förra året! Bra med flera olika alternativ.
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Sammanvägd bedömning
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.
Lokal organisation och utbildning
Vid genomgång av era svar kan vi se att det finns en organisation med utsedda roller för
styrelsens dataskyddsarbete. Personerna i fråga har också fått utbildning och den
övergripande dataskyddssamordnaren deltar i Sydarkiveras nätverksträffar. Det finns kanaler
för att få ut information till den lokala organisationen. Detta är en grundförutsättning för att
dataskyddsarbetet ska kunna fungera.
Personal inom förvaltningen har fått utbildning och känner till Sydarkiveras handbok för
dataskydd, vilket är bra.
Delegering av dataskyddsfrågor
Styrelsen har beslutat om delegationsordning för dataskyddsfrågor och beslut anmäls till
styrelsen enligt gällande regler.
Styrdokument
Dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning gäller, men organisationen
behöver bestämma hur det ska genomföras lokalt genom egna styrdokument. Ni har antagit
riktlinjer för dataskydd, informationssäkerhetspolicy samt dataskyddspolicy och det är en bra
grund.
Kontaktuppgift till dataskyddsombud
Att utse dataskyddsombud och anmäla kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY) är en grundläggande åtgärd och detta är genomfört.
Uppgift om dataskyddsombudet och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns med på
flera olika ställen och det är mycket bra.
Registerförteckningar
Att ha kontroll över sina registerförteckningar är också grundläggande för dataskyddsarbetet
och det är bra att ni har upprättade förteckningar och att personuppgiftsansvarig får
regelbunden information om aktuella registerförteckningar. Ni har ett pågående arbete med
att komplettera era registerförteckningar. Detta är bra
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Efter Schrems II-domen är det särskilt viktigt att ha kartlagt vilka tredjelandsöverföringar som
ni har. Kartläggningen av era tredjelandsöverföringar är inte genomförd. Det arbetet behöver
genomföras då det är en nödvändig förutsättning för att veta vilka ytterligare åtgärder som
kan behöva göras.
Rutiner för dataskyddsarbete
På några områden saknas det rutiner och det är något som behöver utvecklas.
Dataskyddsteamet jobbar med mallar och dokument på dataskyddsarbetsdagarna och det
innebär att rutiner som ni kan ha som utgångspunkt regelbundet tas upp och uppdateras.
Personuppgiftsbiträdesavtal
Ert arbete med personuppgiftsbiträdesavtal fungerar delvis, där ni har avtal med några av era
biträden. Ni har även delvis förslag till personuppgiftsbiträdesavtal vid införskaffande av nya
system.
Risk- och konsekvensbedömningar
Det finns en osäkerhet kring risk- och konsekvensbedömningar, både om huruvida de
genomförs innan nya personuppgiftsbehandlingar påbörjas och om det finns rutiner för detta
arbete. Det är också oklart om det finns utsedda personer. Det här kan leda till allvarliga
konsekvenser.
Personuppgiftsincidenter
När det gäller hantering av personuppgiftsincidenter är det bra att ni utsett personer som
anmäler, men det behöver också utses personer som har i uppdrag att dokumentera
incidenter.
Informationssäkerhet
Vad gäller informationssäkerhetsarbetet så har ni ett pågående arbete inom ramen för
informationssäkerhetsområdet. Här använder ni MSB:s metodstöd vilket är bra.
Ni har även ett pågående arbete med formalisering av att fastställa roller runt
systemförvaltning. Detta sker med hjälp av avtal mellan förvaltningar och IT.
Ni har också en bra grund i era styrdokument, dataskyddspolicy, informationssäkerhetspolicy
samt riktlinjer för dataskydd.
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Vår bedömning är att det viktigaste som kommunstyrelsen i Lessebo kommun behöver
arbeta vidare med är:

1.

Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar enligt art
35 GDPR när en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska
personers rättigheter och friheter. Vi vill här också påminna om att dataskyddsombudet
ska rådfrågas i samband med risk- och konsekvensbedömningar. För att komma igång
med arbetet kan det vara bra att delta i den grundutbildning i risk- och
konsekvensbedömning som dataskyddsteamet håller i.

2.

Fortsätt med ert arbete runt informationssäkerhet och systemförvaltning. Som
personuppgiftsansvarig är styrelsen ansvarig för informationssäkerhetsarbetet, men det
behöver finnas utsedd personal som arbetar med detta.

3.

Vi rekommenderar att ni snarast kompletterar era registerförteckningar med en
kartläggning av era tredjelandsöverföringar.

4.

Vi rekommenderar att ni tar fram analys och åtgärdsplan utifrån er kartläggning av
tredjelandsöverföringar.

Dataskyddsteamet

Therese Jigsved

Anders Danielsson

Ria Larsson

Dataskyddsombud/

Informationssäkerhets-

Arkivarie

Förbundsjurist

specialist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 207

Dnr 2021/45-1.5.2

Uppföljning av intern kontroll för
kommunstyrelsen 2021
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Uppföljningen av intern kontrollplan 2021 är genomförd.
2. Uppdra till kommunchef att redovisa genomförda åtgärder senast
2022-04-12.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fastställer årligen internkontrollplan, för 2021
gjordes detta 2021-04-15. Uppföljning har skett genom de
kontrollmoment som fastställdes i planen, där flera delar av
förvaltningen genomfört kontroller. Resultat och underlag har lagts in
i det system som införskaffats för att arbeta med intern kontroll och
det samlade resultatet för uppföljningen presenteras i en rapport som
produceras av systemet.
Uppföljningen innehåller avvikelser inom flera av kontrollmomenten,
och åtgärder föreslås enligt följande:
Risk
Bristande samverkan med AF
Bristande uppföljning vid
investering
Bristande eller felaktig
diarieföring
Brister i leverantörsrutinen
Felaktig lönehantering
Inköp utanför avtal
Otillräcklig kunskap om
offentlighet och sekretess

Åtgärd
Nya arbetssätt med anledning av
AF:s förändrade uppdrag
Fortsatt bevakning av att rutinen
följs
Rutin för rubrikssättning vid
diarieföring
Rutin för arkivering av
fastighetsförsäljning/-köp
Information till chefer om attest
av egna fakturor
Utbildning till chefer om
kostnadskontroll
Fortsatt arbete med diarieföring
av avtal
Fortsatt arbete med Inyett
Utbildning för medarbetare
Påminnelse till medarbetare om
lagringsrutiner

Ärendet föredras av kanslichef Sara Nilsson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07
Sammanställning av genomförd uppföljning av internkontrollplan,
utdrag ur system 2021-12-07

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av intern kontroll 2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Uppföljningen av intern kontrollplan 2021 är genomförd.
2. Uppdra till kommunchef att redovisa genomförda åtgärder
senast 2022-04-12.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fastställer årligen internkontrollplan, för 2021
gjordes detta 2021-04-15. Uppföljning har skett genom de
kontrollmoment som fastställdes i planen, där flera delar av
förvaltningen genomfört kontroller. Resultat och underlag har
lagts in i det system som införskaffats för att arbeta med intern
kontroll och det samlade resultatet för uppföljningen presenteras i
en rapport som produceras av systemet.
Uppföljningen innehåller avvikelser inom flera av
kontrollmomenten, och åtgärder föreslås enligt följande:
Risk
Bristande samverkan med AF
Bristande uppföljning vid
investering
Bristande eller felaktig
diarieföring
Brister i leverantörsrutinen
Felaktig lönehantering
Inköp utanför avtal
Otillräcklig kunskap om
offentlighet och sekretess
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Åtgärd
Nya arbetssätt med anledning av
AF:s förändrade uppdrag
Fortsatt bevakning av att rutinen
följs
Rutin för rubrikssättning vid
diarieföring
Rutin för arkivering av
fastighetsförsäljning/-köp
Information till chefer om attest
av egna fakturor
Utbildning till chefer om
kostnadskontroll
Fortsatt arbete med diarieföring
av avtal
Fortsatt arbete med Inyett
Utbildning för medarbetare
Påminnelse till medarbetare om
lagringsrutiner
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Beslutsunderlag
Sammanställning av genomförd uppföljning av internkontrollplan,
utdrag ur system 2021-12-07
Internkontrollplan 2021
Beslutet skickas till
Kommunchef

Sara Nilsson
Kanslichef
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Huvudprocess

Stödprocess

Arbetsmarknadsavdelningen

Ekonomi

Beskrivning av risk

Risk att samverkan med Arbetsförmedlingen inte fungerar.

Risk är att arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen inte samverkar kring invånare som är
arbetslösa.
Risk att samverkan inte fungerar utan kontor i Lessebo.

Risk att det finns brister i leverantörsrutinen.
Risk att vi inte hanterar tjänstkorten på
ett korrekt sätt.

Risk vid investeringar

Personal

Risk vid hantering av lön.

IT

Risk att vi har felaktiga behörigheter i ITsystem.

Upphanding
Inköp

Konsekvenspoäng
Riskvärde Intern kontrollKontrollmoment
Intervjuer med berörd personal om upplevelse av
samarbetet.

Risk

Risk att inköp inte sker enligt avtal.

Risk att direktupphandling inte sker.

Risk att det finns kostnader som inte konteras
på ett korrekt sätt.
Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid.
Risk för jäv vid betalning av egna kostnader.
Risk för fel moms vid inköp och leverantörsfakturor.
Risk att betalning inte går till rätt leverantör.
Risk att vi inte har dokumenterade rutiner för
hantering av tjänstekort.
Risk att attestering inte sker på korrekt sätt.
Risk att vi inte följer upp investeringskalkylen på
ett korrekt sätt.
Risk att vi inte gör efterkalkyler för att se om
investeringskalkyl var korrekt
och tar lärdom inför kommande projekt.
Risk att vi inte har en förankrad process eller resurser
att
hantera processen från anställning - lön- avslut på ett
korrekt sätt.
Risk att sjukfrånvaro, tjänstledighet mm inte
rapporteras in.
Risk att behörigheten är felaktig som kan leda till
brott mot sekretess och överträdande av
befogenheter.
Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar.
Risk att inköp inte sker enligt de avtal som
kommunen har tecknat.
Risk att samtliga avtal inte finns samlade och därmed
inte är kända
i organisationen.
Risk att avtal inte sägs upp, omförhandlas eller förlängs
i tid.
Risk att vi inte har rätt resurser.
Risk att direktupphandlingar inte görs enligt
gällande lagkrav.
Risk att lagkrav inte är kända i organisationen.
Risk att de direktupphandlingar som sker inte
redovisas så
att de är kända i organisationen.
Risk att vi inte har rätt resurser.

Uppföljning av samverkansformer och utbetalda
medel från AF.
3

3

9

X

Stickprov av attestering egna fakturor.
Uppföljning dröjsmålsränta, förseningsavgifter.
3

3

9

X

Stickprov fakturagranskning enligt finanspolicyn.

3

3

9

X

Kontroll av rutin samt stickprov om den följs.
Kontroll av rutin för slutredovisning av
investeringar och
uppföljning av genomförande.

3

3

9

X

Kontroll av rutin för efterkalkyl hos bolagen och
uppföljning av genomförande.

Uppföljning av löneskuld.
Stickprov på rutin om kostnadskontroll.
3

3

9

X

3

4

12

X

Stickprov på behörigheter i verksamhetssystem
inom KS verksamhet.

Stickprov på fakturor kopplade till upphandling.
Kontroller av avtalstrohet i Inyett.
3

3

9

X

Stickprov på att avtalen är inlagda i Evolution.
Stickprov på fakturor inom gränsen för
direktupphandling.
Stickprov på att avtal är inlagda i Evolution.

3

3

9

X

Enkät gällande kunskap till medarbetare inom KLF.

Information

Risk att vi inte hanterar offentlighet och
sekretess på ett korrekt sätt.

Risk att det inte finns kunskap i organisationen
angående offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen.
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Stickprov på sekretessbelagda ärenden i Evolution
och att endast behöriga kommer åt dem.
3

3

9

X

Stickprov i diariet på att ärenden är korrekta.
Risk att diarieföring och gallring inte sker
Administration enligt gällande lagstiftning.

Risk att information behandlas på ett felaktigt sätt som
gör att det ej
bevaras för framtiden.
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3

3

9

X

Kontroll av gallring och flytt till slutarkiv i KLF:s
närarkiv.
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Aktiv internkontrollplan Lessebo kommun 2021

Risker

Huvudprocess

Delprocess

Kategori

Avdelning

AVR

Status

RV

Kontroller

Bristande samverkan med Arbetsförmedli

Verksamhetsprocess

Ej definierad delprocess

Verksamhetsrisk

Kommunstyrelsen

2021-12-06

Varningar

9

2

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

Risk är att arbetsmarknadsavdelningen och
Arbets- förmedlingen inte samverkar kring
invånare som är arbetslösa. Risk att
samverkan inte fungerar utan kontor i
Lessebo.

Bristande samverkan med AF under året. Nya arbetssätt behövs med anledning av • Intervjuer
AF:s förändring.
• Uppföljning

Avvikelserapport
1

Bristande uppföljning vid investeringa

Bokslutsprocess

Ej definierad delprocess

Finansiell risk

Kommunstyrelsen

Avvaktande

9

1

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

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

Rutin antagen, men efterkalkyler ej
hunnit genomföras . Årlig uppföljning
genomförd.

Fortsatt bevakning av att rutinen
följs.

• Kontroll av rutiner och genomförande

Avvikelserapport
-

Brister eller felaktig diarieföring oc

Stödprocess

Ej definierad delprocess

Legal risk

Kommunstyrelsen

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

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

Kontroll genomförd med mindre
avvikelser.

Ta fram rutin för rubriksättning
ärenden/handlingar vid diarieföring.
Ta fram rutin för arkivering av
fastighetsförsäljning-/köp.

• Stickprov diarieföring
• Kontroll närarkiv

Avvikelserapport
2

2021-12-06

Avvaktande

9

2

Brister i leverantörsrutinen

Betalningsprocess

Ej definierad delprocess

Finansiell risk

Kommunstyrelsen

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

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

Några avvikelser i uppföljningen,
framförallt gällande information på
fakturor och attest av egna fakturor.

Ytterligare information till chefer om
attestreglemente.

• Stickprover

Avvikelserapport
2

2021-12-06

Varningar

9

1

Felaktig direktupphandling

Inköpsprocessen

Ej definierad delprocess

Ej definierad kategori

Kommunstyrelsen

Klar

9

2

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

Risk att direktupphandlingar inte görs

Inga avvikelser i stickprov.

-

• Stickprov på avtal i Evolution

Avvikelserapport
-

Förbättringsförslag
-

Förbättringsförslag
-

Förbättringsförslag
-

Förbättringsförslag
-

Förbättringsförslag
-
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Risker

Huvudprocess

Delprocess

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

Kategori

Avdelning

AVR

Status

RV

Kontroller

Klar

9

1

Varningar

9

2

Klar

12

1

2021-12-06

Avvaktande

9

3

2021-12-06

Avvaktande

9

2

• Stickprov på fakturor

Felaktig hantering av tjänstekort

Inköpsprocessen

Ej definierad delprocess

Regelefterlevnad

Kommunstyrelsen

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

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

Rutin antagen och inga avvikelser vid
kontroll.

Inga åtgärder

• Rutin

Avvikelserapport
-

Felaktig lönehantering

Stödprocess

Ej definierad delprocess

Finansiell risk

Kommunstyrelsen

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

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

Löneskulder finns varje månad och
endast runt hälften av cheferna gör
kostnadskontroll innan lönekörning.

Ny utbildning till chefer om
kostnadskontroll.

• Uppföljning av löneskuld
• Stickprov kostnadskontroll

Avvikelserapport
2

Felaktiga behörigheter i ITsystem

Stödprocess

Ej definierad delprocess

Person- /egendomsskada

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

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

Samtliga behörigheter i Evolution har
gåtts igenom, endast mindre avvikelser
som ej påverkat verksamheten och
åtgärdas direkt.

-

Avvikelserapport
• Stickprov behörigheter verksamhetssystem
-

Inköp utanför avtal

Inköpsprocessen

Ej definierad delprocess

Legal risk

Kommunstyrelsen

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

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

Stickprov gjort med mindre avvikelser.

Fortsatt arbete krävs för diarieföring
av upphandlingar samt arbete med
Inyett.

• Avtalstrohet
• Stickprov på avtal inlagda i Evoluton
• Stickprov på fakturor

Avvikelserapport
1

Otillräcklig kunskap om offentlighet o

Stödprocess

Ej definierad delprocess

Legal risk

Kommunstyrelsen

Beskrivning:

Utfall:

Åtgärd:

Kontroller

Risk att det inte finns kunskap i

Inga avvikelser gällande sekretess i

Utbildning för medarbetare samt

• Enkät

Avvikelserapport
1

Förbättringsförslag
-

2021-12-06
Förbättringsförslag
-

Kommunstyrelsen
Förbättringsförslag
-

Förbättringsförslag
-

Förbättringsförslag
-

Rapportsida 2 / 3
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Risker

Huvudprocess

Delprocess

Kategori

organisationen angående
offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen och därmed felaktig
hantering.

Evolution. Enkät visar på behov av
ytterligare kunskap inom förvaltningen
om offentlighet och sekretess.

påminnelse om lagringsrutiner.

• Stickprov sekretessbelagda ärenden

Avdelning

AVR

Status

RV

Kontroller

Rapportsida 3 / 3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 208

Dnr 2020/296-1.3.1

Uppföljning av handlingsplan för arbetet
med barnkonventionen 2021-2022
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera
informationen till protokollet samt påminna samtliga nämnder om
genomförandet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12 en handlingsplan för arbetet
med barnkonventionen i Lessebo kommun 2021-2022, och beslutade
samtidigt att en uppföljning av genomförandet skulle ske i november
2021.
Under 2021 har följande skett:
-

-

-

Ett kommunövergripande nätverk har upprättats, med
representanter från alla nämnder (dock ej bolag). Nätverket har
träffats två gånger under året och bl.a. diskuterat hur respektive
förvaltning tar sig an arbetet.
Utbildning av förtroendevalda har erbjudits under hösten 2021 av
Länsstyrelsen. Marknadsföring av utbildningen skedde genom
nämndsekreterare och förtroendevalda i Lessebo kommun
erbjöds arvode. 11 förtroendevalda deltog.
Utbildning för tjänstepersoner har bl.a. genomförts av
Länsstyrelsen.
Rapport med kartläggning av kommunikation med barn och
omvärldsbevakning är framtagen.
Sida om barnkonventionens grundprinciper finns på
www.lessebo.se
Checklista har tagits fram för barnrättsperspektiv i beslut, för
användning i samtliga nämnder. Det kan dock konstateras att
fortsatt arbete behöver ske inom varje verksamhet för att
checklistan ska användas i relevanta ärenden.

För aktiviteter som ska ske inom ramen för respektive verksamhet
finns ännu ingen samlad uppföljning, men detta kommer att ske inför
årsredovisningen för 2021 där barnbokslut ska ingå.
Det kan konstateras att fortsatt arbete krävs för implementeringen,
och att samtliga verksamheter behöver påminnas om sitt uppdrag
inom ramen för handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12 § 10

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen
Framtagen checklista för barnrättsperspektiv i beslut

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07

Uppföljning av införandet av handlingsplan
för arbetet med barnkonventionen 2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera
informationen till protokollet samt påminna samtliga nämnder om
genomförandet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12 en handlingsplan för arbetet
med barnkonventionen i Lessebo kommun 2021-2022, och
beslutade samtidigt att en uppföljning av genomförandet skulle ske
i november 2021.
Under 2021 har följande skett:
-

Ett kommunövergripande nätverk har upprättats, med
representanter från alla nämnder (dock ej bolag). Nätverket
har träffats två gånger under året och bl.a. diskuterat hur
respektive förvaltning tar sig an arbetet.

-

Utbildning av förtroendevalda har erbjudits under hösten 2021
av Länsstyrelsen. Marknadsföring av utbildningen skedde
genom nämndsekreterare och förtroendevalda i Lessebo
kommun erbjöds arvode. 11 förtroendevalda deltog.

-

Utbildning för tjänstepersoner har bl.a. genomförts av
Länsstyrelsen.

-

Rapport med kartläggning av kommunikation med barn och
omvärldsbevakning är framtagen.

-

Sida om barnkonventionens grundprinciper finns på
www.lessebo.se

-

Checklista har tagits fram för barnrättsperspektiv i beslut, för
användning i samtliga nämnder. Det kan dock konstateras att
fortsatt arbete behöver ske inom varje verksamhet för att
checklistan ska användas i relevanta ärenden.

För aktiviteter som ska ske inom ramen för respektive verksamhet
finns ännu ingen samlad uppföljning, men detta kommer att ske
inför årsredovisningen för 2021 där barnbokslut ska ingå.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07
Det kan konstateras att fortsatt arbete krävs för implementeringen,
och att samtliga verksamheter behöver påminnas om sitt uppdrag
inom ramen för handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12 § 10
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen
Framtagen checklista för barnrättsperspektiv i beslut
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-01-12
§ 10

Dnr 2020/296-1.3.1

Handlingsplan för arbetet med
barnkonventionen i Lessebo kommun
2021-2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan för arbetet med
barnkonventionen i Lessebo kommun 2021-2022 enligt förslag.
Införandet av handlingsplanen ska återrapporteras till
kommunstyrelsen i november 2021.
Ärendebeskrivning
FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020.
Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa att FN:s
barnkonvention följs i Lessebo kommun genom att ett barnperspektiv
genomsyrar kommunens samtliga verksamheter. Med barnperspektiv
avses ett synsätt där barnets bästa är ledande i planering, beslut och
utförande på alla nivåer i organisationen. Denna handlingsplan
fungerar som ett styrdokument där alla verksamheter har ett ansvar
för att tillämpa barnkonventionen inom ramen för sitt uppdrag.
Målgrupp för planen är politiker och medarbetare inom Lessebo
kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 217
Tjänsteskrivelse 2020-11-12
Förslag till handlingsplan

Beslutsexpediering
Samtliga nämnder

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

54

Handlingsplan för
arbetet med
barnkonventionen i
Lessebo kommun

Dokumentets typ: Handlingsplan
Datum för antagande: 2021-01-12 § 10
Beslut av: Kommunstyrelsen
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Inledning
FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen innehåller fyra
grundprinciper:
Artikel 2 - Lika värde och icke-diskriminering Innebär att alla barn har samma rättigheter
och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 - Barnets bästa i främsta rummet Innebär att det är barnets bästa som ska
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
Artikel 6 - Rätt till liv och utveckling Innebär att varje barn har rätt att överleva, leva och
utvecklas.
Artikel 12 - Barns rätt till delaktighet Innebär att barnet har rätt att uttrycka sina åsikter
och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas
till barnets ålder och mognad.
Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa att FN:s barnkonvention följs i Lessebo
kommun genom att ett barnperspektiv genomsyrar kommunens samtliga verksamheter. Med
barnperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa är ledande i planering, beslut och
utförande på alla nivåer i organisationen. Denna handlingsplan fungerar som ett
styrdokument där alla verksamheter har ett ansvar för att tillämpa barnkonventionen inom
ramen för sitt uppdrag. Målgrupp för planen är politiker och medarbetare inom Lessebo
kommun.

Uppföljning
Handlingsplanen är ett första steg i det formaliserade arbetet med barnkonventionen i
Lessebo kommun och sträcker sig t.o.m. 2022. Hösten 2022 ska planen utvärderas och en ny
plan för kommande år tas fram.

Organisation
Handlingsplanen omfattar samtliga kommunala verksamheter i Lessebo kommun, både den
politiska organisationen och kommunens förvaltningar och bolag.
Varje verksamhet ska kunna beskriva hur man bedriver arbetet med barnkonventionen.
Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för att säkerställa att
barnrättsarbetet genomförs och följs upp.
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Kommunstyrelsen ansvarar för att:
- uppdrag utförs i linje med handlingsplan. Uppföljning sker inom ramen för uppsiktsplikten.
- besluta om förändringar i handlingsplanen.
Kommunchefen ansvarar för att:
– förutsättningar skapas så att verksamheterna har möjlighet att arbeta i linje med
handlingsplanen
- erfarenheter och utvecklingsbehov inom barnrättsområdet återkopplas till den politiska
ledningen.
Förvaltnings-och bolagschef ansvarar för att:
- synliggöra och säkerställa att barnets rättigheter och barnperspektivet beaktas och
formuleras i verksamhetsplanering och uppföljning
- medarbetare får kunskap om konventionen och dess tillämpning
- verksamhetens rutiner och arbetssätt beaktar barnets rättigheter
- en ansvarig kontaktperson för barnrättsfrågor utses i verksamheten, med förutsättningar
att utföra sitt uppdrag
Ansvarig kontaktperson ansvarar för att:
- hålla barnperspektivet levande genom att informera och initiera aktiviteter avseende
barnets rättigheter och barnperspektiv till ledning och medarbetare i den egna verksamheten
- synliggöra och driva utvecklingsområden om barnets rättigheter i verksamheten.
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Kommunens mål för perioden
Lessebo kommuns mål för arbetet med barnkonventionen 2021-2022 är som följer:
1. Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess tillämpning.
2. Barn är delaktiga i beslut som fattas.
3. Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas.
Till varje delmål kopplas aktiviteter som ska genomföras för att nå måluppfyllnad.

Aktiviteter för att uppnå målen1
Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess
tillämpning
För att målet ska kunna uppnås krävs utbildningsinsatser på samtliga nivåer i
organisationen, men också att ett kommunövergripande nätverk bildas som kan aktualisera
frågorna och bidra med kompetens inom sina respektive områden. Under 2020 har chefer
utbildats vid chefsdag samt vissa medarbetare har deltagit i externa utbildningar, men
arbetet behöver fortsätta framåt.

1

I framtagandet av aktiviteter har Lessebo kommun inspirerats av Sveriges kommuner och regioners
implementeringsnycklar för arbetet med barnkonventionen.
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Aktivitet

Ansvarig

Genomförande

Utbildning av
förtroendevalda

Kanslichef

Våren 2021

Utbildning av chefer

Personalchef

Våren 2021 (fortsättning
med fokus på praktiskt
arbete och handlingsplanens
genomförande)
Våren 2022 (uppsamling
samt ytterligare
fördjupning)

Fördjupningsutbildning för
särskilda målgrupper

Ansvariga chefer

Löpande utifrån behov

Sammanställning av
barnbokslut
(satsningar/åtgärder under
året)

Kommunchef

Årligen, inkluderas i
årsredovisning fr.o.m. 2021

Samtliga nämnder och bolag
får i uppdrag att inkomma
med underlag
Barns rättigheter ska
diskuteras, konkretiseras
och problematiseras på
arbetsplatsträffar eller
liknande forum på
arbetsplatsen

Respektive chef

Minst en gång årligen per
arbetsplats

Varje förvaltning/bolag har
en utsedd kontaktperson för
barnfrågor som deltar i ett
kommunövergripande
nätverk

Förvaltningschef/VD

Nätverket träffas två gånger
per år fr.o.m. 2021
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Barn är delaktiga i beslut som fattas
För att barnets rättigheter ska tillgodoses behöver barn ha kunskap om sina rättigheter och
vad de innebär i praktiken. Barn har rätt att få information om sina rättigheter anpassat
utifrån sin ålder och mognad. Samtliga verksamheter ska inom sina områden tillhandahålla
anpassad information till barn om deras rättigheter och hur rättigheterna kan tillgodoses.
Detta gäller såväl i enskilda ärenden som i frågor där barn som kollektiv är berörda.
För att kunna vidareutveckla området, behöver en kartläggning göras kring hur kommunen
kommunicerar med barn idag, deras behov och goda exempel från andra kommuner.
Aktivitet

Ansvarig

Genomförande

Barn informeras om sina
rättigheter enligt
barnkonventionen.

Samtliga förvaltningar och
bolag tar vid behov fram
verksamhetsspecifikt
material.

Start 2021

Kommunikation- och
marknadschef ansvarar för
övergripande information på
kommunens webbsida.
Genomföra en kartläggning
gällande hur kommunen
kommunicerar med barn i
dag och hur behoven ser ut,
samt omvärldsbevakning för
andra kommuner.

Kommunikation – och
marknadschef

2021

Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas
Beslut som rör barn ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i
enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. De fyra grundprinciperna i
barnkonventionen ska vara vägledande och beaktas. Samtliga nämnder och förvaltningar
måste arbeta på detta sätt i enlighet med lagen, men gemensamma mallar ska tas fram som
underlättar arbetet. För de verksamheter som sedan tidigare har upparbetade metoder, kan
dessa fortsatt användas.
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Aktivitet

Ansvarig

Genomförande

Gemensamma mallar för
implementering av
barnrättsperspektivet i
kommunens verksamheter
tas fram.

Kommunchef

Våren 2021

Barnkonsekvensanalyser
genomförs när det gäller
beslut som berör barn.

Samtliga nämnder och
förvaltningar

Löpande

Återredovisning av arbetet
sker genom barnbokslutet.

Ytterligare aktiviteter
Respektive förvaltning/bolag väljer utöver ovanstående handlingsplan ytterligare aktiviteter
vid behov, utifrån sina verksamheters möjligheter och utgångsläge. Här kan med fördel
Sveriges kommuner och regioners tillämpningsnycklar användas för inspiration., se bilaga.
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Sida 1 av 1
CHECKLISTA
Förvaltning/nämnd
Klicka här för att ange datum

Checklista för barnrättsperspektiv i beslut
1. Innebär beslutet att barn påverkas nu eller i framtiden?
Ja ☐
Nej ☐
Beskriv svaret här. Barn kan påverkas direkt som enskilda individer eller
grupper, alternativt indirekt som medborgare.
Om ja på fråga 1, fortsätt med resten av checklistan. Ersätt
hjälptexterna nedan med svar.
2. Vilka barn påverkas av beslutet och kan det finnas barn som diskrimineras
(artikel 2)?
Beskriv svaret här, analysera utifrån t.ex. kön, ålder, bostadsort,
funktionsvariation.
3. Har hänsyn tagits till barnets bästa i beslutet (artikel 3)? Ja ☐ Nej ☐
Beskriv på vilket sätt här. Om nej, beskriv vilka förändringar som skulle behöva
göras i beslutet för barnets bästa.
4. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet (artikel 6)? Ja ☐ Nej ☐
Beskriv på vilket sätt här. Om nej, beskriv vad som skulle behöva förändras i
beslutet.
5. Har barn fått möjlighet att uttrycka sin åsikt (artikel 12)? Ja ☐ Nej ☐
Om ja, beskriv på vilket sätt och vad som framkommit samt hur detta beaktats i
beslutet. Om nej, motivera varför.

Checklistan ifylld av: Namn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 213

Dnr 2021/398-1.8.1

Granskning av behörighetsfördelning i
känsliga system samt interna kontroller
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunchef att ta fram förslag till svar på granskningen, för beslut
på kommunstyrelsen 2022-02-08.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Lessebo kommun har gett EY i uppdrag att genomföra
en granskning med syfte att bedöma om Barn- och
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsens arbete
med behörigheter, åtkomster och loggkontroller i
verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med
tillräcklig intern kontroll. Utifrån granskningsresultatet
rekommenderar revisorerna Kommunstyrelsen att:
•

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån
informationssäkerhetspolicyn ta fram instruktioner för
systemägarna, IT-driften och användarna av systemen. Vidare bör
kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan
centrala IT och förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt
stöd ska ges t.ex. i form av utbildningar eller
kommungemensamma rutiner.

•

I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att upprätta generell
systemdokumentation samt generella riktlinjer och rutiner för
verksamhetssystemet.

Svar ska avges till revisorerna senast 2022-02-15.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07
Missiv från revisorerna 2021-11-19
Granskningsrapport från EY

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07

Granskning av behörighetsfördelning i
känsliga system samt interna kontroller
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunchef att ta fram förslag till svar på granskningen, för
beslut på kommunstyrelsen 2022-02-08.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Lessebo kommun har gett EY i uppdrag att
genomföra en granskning med syfte att bedöma om Barn- och
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsens
arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroller i
verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med
tillräcklig intern kontroll. Utifrån granskningsresultatet
rekommenderar revisorerna Kommunstyrelsen att:
•

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån
informationssäkerhetspolicyn ta fram instruktioner för
systemägarna, IT-driften och användarna av systemen. Vidare
bör kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan
centrala IT och förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt
stöd ska ges t.ex. i form av utbildningar eller
kommungemensamma rutiner.

•

I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att upprätta generell
systemdokumentation samt generella riktlinjer och rutiner för
verksamhetssystemet.

Svar ska avges till revisorerna senast 2022-02-15.
Beslutsunderlag
Missiv från revisorerna 2021-11-19
Granskningsrapport från EY
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07

Sara Nilsson
Kanslichef
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LESSEBO KOMMUN
Kommunens revisorer

2021-11-19
Till
Kommunstyrelsen

Granskning av behörighestfördelning i känsliga system samt interna
kontrollen
Vi revisorer i Lessebo kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en
granskning med syfte att bedöma om Barn- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden och Kommunstyrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och
loggkontroller i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och
med tillräcklig intern kontroll. Granskningen syftar även till att följa upp om den
gemensamma nämnden för lönesamverkan har vidtagit åtgärder för att stärka
kontroller, utifrån rekommendationen i 2019 års granskning.
Vår bedömning är att det på övergripande nivå finns ett behov av att arbeta
vidare med informationssäkerhetspolicyn och hur dess intentioner ska översättas
i grundläggande krav rörande behörigheter, gallring och loggkontroller. Vidare
bör ansvarsfördelningen mellan centrala IT och förvaltningarna som har ansvar
för verksamhetssystemen tydliggöras.
Granskningen visar att Socialnämnden har riktlinjer gällande roller, ansvar och
till viss del behörigheter och loggkontroller. Dessa efterlevs dock i flera delar
inte alls och skulle behöva uppdateras.
Avseende Barn - och utbildningsnämnden bedömer vi att det finns ett behov av
att upprätta övergripande systemdokumentation samt upprätta riktlinjer och
rutiner för såväl behörighetstilldelning som loggkontroller. Det är positivt att
man inom nämnden genomför systemspecifik användarutbildning med alla nya
användare.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:


Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån
informationssäkerhetspolicyn ta fram instruktioner för systemägarna, ITdriften och användarna av systemen. Vidare bör
kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan centrala IT och
förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt stöd ska ges t.ex. i form av
utbildningar eller kommungemensamma rutiner.

67



I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att upprätta generell systemdokumentation
samt generella riktlinjer och rutiner för verksamhetssystemet.



Vi rekommenderar Socialnämnden att:


Uppdra åt socialförvaltningen att uppdatera sin systemdokumentation,
riktlinjer och rutiner för verksamhetssystemet Procapita. Vidare
rekommenderas nämnden ta del av de granskningsprotokoll för
loggkontroller som upprättas som en del av sin interna kontroll.

Vi rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden att:


Uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret
upprätta systemdokumentation, riktlinjer och rutiner för behörigheter och
loggning i sin hantering av elevakter.

Vi Revisorer bedömer att det krävs att åtgärder vidtas med anledning av
rapportens iakttagelser och avser att genomföra en uppföljning.
Vi revisorer överlämnar härmed granskningsrapporten och önskar svar på
rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder som planeras att vidtas. Svar
önskas senast 2022-02-15.

För kommunens revisorer

Örjan Davoust
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Granskningsrapport 2021
Genomförd på uppdrag av revisorerna
November 2021

Lessebo kommun
Granskning av behörighetsfördelning i
känsliga system samt interna
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lessebo kommun granskat två
verksamhetssystem hos socialnämnden och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens
samordnande roll i syfte att bedöma om deras arbete med behörigheter, åtkomster och
loggkontroller hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Vår bedömning är att det på övergripande nivå finns ett behov av att arbeta vidare med
informationssäkerhetspolicyn och hur dess intentioner ska översättas i grundläggande krav
rörande behörigheter, gallring och loggkontroller. Vidare bör ansvarsfördelningen mellan
centrala IT och förvaltningarna som har ansvar för verksamhetssystemen tydliggöras. Det finns
ett behov av att proaktivt samla och utbilda förvaltningarna kring gemensamma frågor såsom
generell informationssäkerhet, behörighetstilldelning, gallring och kontroller.
Granskningen visar att socialnämnden har riktlinjer gällande roller, ansvar och till viss del
behörigheter och loggkontroller. Dessa efterlevs dock i flera delar inte alls och skulle behöva
uppdateras. En skriftlig systemförvaltningsorganisation med roller och ansvar, en tydlig rutin
och dokumentation kring beställning av behörigheter och systemspecifik utbildning och
information om loggning skulle skapa en robustare och mindre personberoende
systemadministration med förbättrad kontrollmiljö.
Avseende utbildningsnämnden bedömer vi att det finns ett behov av att upprätta övergripande
systemdokumentation samt upprätta riktlinjer och rutiner för såväl behörighetstilldelning som
loggkontroller. Det är positivt att man inom nämnden genomför systemspecifik
användarutbildning med alla nya användare.
Gällande nämnden för lönesamverkan är tydligt att granskningen 2019 resulterat i förbättringar
i nämnden. Behörigheter är en punkt i internkontrollplan, tydliga rutiner finns avseende
behörigheter och gallring. Tilldelning av behörighet sker numera kopplat till organisationen
genom skriftlig (digital) ansökan av behörig chef.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån informationssäkerhetspolicyn ta
fram instruktioner för systemägarna, IT-driften och användarna av systemen. Vidare
bör kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan centrala IT och
förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt stöd ska ges t.ex. i form av
utbildningar eller kommungemensamma rutiner.
 I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt kommunledningsförvaltningen att
upprätta generell systemdokumentation samt generella riktlinjer och rutiner för
verksamhetssystemet.
Vi rekommenderar socialnämnden att:


Uppdra åt socialförvaltningen att uppdatera sin systemdokumentation, riktlinjer och
rutiner för verksamhetssystemet Procapita. Vidare rekommenderas nämnden ta del
av de granskningsprotokoll för loggkontroller som upprättas som en del av sin interna
kontroll.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:


Uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret upprätta
systemdokumentation, riktlinjer och rutiner för behörigheter och loggning i sin
hantering av elevakter.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Behörigheter till kommunens verksamhetssystem som innehåller känsliga persondata regleras
av olika lagar såsom dataskyddsförordningen. Det ska finnas en rättslig grund för de uppgifter
som kommunen registrerar om personer. Uppgifterna ska också skyddas så att ingen obehörig
kan få del av uppgifterna.
Socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter har med åren blivit alltmer beroende
av IT-stöd, vilket innebär nya former av hot och risker. Behörighetsstyrning och interna
kontroller är en viktig del i arbetet för att skydda uppgifterna och möta lagkrav. I detta ligger att
upprätta och upprätthålla rättigheter för användare i de IT-system som brukas, så att
användarna enbart får och har åtkomst till den information som behövs i det dagliga arbetet.
En bristfällig styrning och kontroll inom området kan riskera att verksamheten inte bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt samt att känslig information sprids till icke behöriga.
I 2019 års granskning av löneprocessen konstaterades att det inte genomfördes några
kontroller kopplat till de aktiviteter/åtgärder som utförs av personer med höga behörigheter i
lönesystemet (systemförvaltarna) samt om behörigheter för anställda i kommunen
överensstämde med gällande organisationsstruktur. Den gemensamma nämnden för
lönesamverkan rekommenderades därför att genomföra systematiska och dokumenterade
kontroller av behörigheter.
De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i ovanstående beslutat genomföra en
granskning avseende hanteringen av behörigheter i relation till känslig persondata samt följa
upp om nämnden för lönesamverkan har vidtagit åtgärder för att stärka kontroller av
behörigheter.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
och kommunstyrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroller i
verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Granskningen syftar även till att följa upp om den gemensamma nämnden för lönesamverkan
har vidtagit åtgärder för att stärka kontroller, utifrån rekommendationen i 2019 års granskning.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:


Är ansvars- och arbetsfördelningen inom organisationen tillräckligt tydlig?



Är uppföljning och utvärdering inom området ändamålsenlig?



Sker en tillräcklig styrning av behörigheter till känsliga verksamhetssystem?



Säkerställer nämnderna att tillräcklig intern kontroll inom området har upprättats för att
hindra otillåten åtkomst till och spridning av känslig information?

Avseende den gemensamma nämnden för lönesamverkan besvaras följande fråga:
 Genomför nämnden systematiska och dokumenterade kontroller av behörigheter
såsom aktiviteter som utförts av personer med höga behörigheter i lönesystemet, att
registrerade behörigheter för anställda överensstämmer med gällande
organisationsstruktur och attestförteckning samt om behörig chef har undertecknat
blanketten vid förändring av behörigheter?
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2.3. Genomförande
Granskningen omfattar två verksamhetssystem inom socialnämndens och
utbildningsnämndens ansvarsområde. Följande verksamhetssystem omfattas av
granskningen:


Procapita/Lifecare inom individ- och familjeomsorgen
 Evolution
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer med ansvariga tjänstepersoner
(se bilaga 1). Verifiering av den interna kontrollen har skett genom loggkontroller i ett
verksamhetssystem inom utbildningsnämndens verksamhetsområde och ett inom
socialnämndens verksamhetsområde. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska
rapporten. Sakgranskningen är genomförd 11 oktober 2021 – 15 oktober 2021.
Kommunstyrelsen granskas utifrån sitt lednings- och samordningsansvar.
2.4. Revisionskriterier
2.4.1. Kommunallagen (2017:725)
Kommunallagens 6 kapitel redogör för kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter. 1 §
fastställer att kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnder.
Nämnderna ska enligt 6 § inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Därtill ska nämnderna se till att den interna
kontrollen är tillräcklig.
2.4.2. Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte
personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innebär stärkta rättigheter och skydd för individen
vad gäller information och samtycke samt ett ökat ansvar för personuppgiftsansvariga. Ett sätt
att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen är i överensstämmelse med lagstiftningen kan
vara att anta uppförandekoder, interna riktlinjer och förfaranden.
2.4.3. Informationssäkerhetspolicy
Kommunfullmäktige beslutade om policyn 2020-03-01. Policyn gäller för samtliga nämnder och
kommunala bolag.
I policyn anges att informationssäkerhet handlar om att upprätthålla rutiner och skydd av
information utifrån följande nivåer:


Tillgänglighet
 Riktighet
 Konfidentialitet
 Spårbarhet
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3. Granskningsresultat
3.1. Ansvarsfördelning och övergripande styrning
Enligt kommunens informationssäkerhetspolicy ska varje verksamhet ansvara för sina
informationstillgångar och att det är upp till förvaltningarna att bestämma hur detta skall göras.
Av informationssäkerhetspolicy tydliggörs vilka roller som har ansvar för
verksamhetssystemens förvaltning:
 Alla – följer policy och instruktioner, delar kunskap, deltar i utbildning och rapporterar
incidenter
 Chef – ser till att informationstillgångar statas, hanteras och avslutas korrekt
 Beredskap- och säkerhetssamordnare – ansvarar för informationssäkerhet och ger
stöd
 IT chef – ansvarar för operativ drift och ger stöd till systemägare
 Systemägare/förvaltningschef – ansvarar för informationstillgångar och utser
 Systemansvarig – ansvarar för den dagliga användningen.
Inom kommunledningskontoret finns IT-chef och en IT-enhet med tre anställda. IT-enhetens
primära uppgift är att säkra driften av kommunens olika verksamhetssystem. Ett arbete pågår
centralt med att göra en systeminventering, en klassificering av informationstillgångarna och
skapa rutiner för behörigheter, detta i syfte att ta fram instruktioner för förvaltningar och bolag
där tydliggör ansvar och gällande riktlinjer.
Man arbetar också med att teckna avtal mellan IT-enheten och förvaltningarna för att klargöra
sina respektive ansvarsområden med t.ex. behörighetstilldelning. Grundläggande behörighet
ges idag av IT-enheten per automatik när nya medarbetare läggs in i personalsystemet. Active
Directory (AD) som styr detta delas med flera kommuner och kommunala bolag.
Grundläggande behörighet ges vid tex. nyanställning vilket är en förutsättning för att sedan
kunna ges behörighet till verksamhetssystem. Detta finns dokumenterat i tjänstebeskrivning –
behörighet och konton.
I intervju framkommer att inga utbildningar planeras eller samordnas via centrala IT-enheten.
Enheten finns som stöd för driften av systemen till förvaltningarna och det är upp till
verksamheterna att anmäla behov av stöd.
3.1.1. Bedömning
Vi bedömer att informationssäkerhetspolicyn i stort ger en tydlig bild av tänkt ansvarsfördelning
och att policyn uttrycker VAD som ska göras.
Vi ser däremot ett behov av att arbeta vidare med policyn och skapandet av instruktioner för
såväl förvaltningarna (systemägarna), IT-driften och användare för HUR detta ska ske.
Ansvarsfördelningen mellan centrala IT och förvaltningarna kan med fördel klargöras.
IT-enheten kan också ta ett större ansvar i att proaktivt samla och utbilda förvaltningarna kring
gemensamma frågor såsom generell informationssäkerhet, behörighetstilldelning, gallring och
kontroller. Detta för att säkerställa en tillräcklig informationssäkerhet enligt beslutad policy.
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3.2. Procapita/Lifecare
Procapita/Lifecare är individ och familjeomsorgens verksamhetssystem (IFO). Systemet
används i huvudsak av handläggare och ekonomiadministratörer på IFO.
På förvaltningen finns två systemansvariga, en inom IFO och en inom omsorgen. Dessa
tillsammans med en verksamhetsutvecklare som sitter centralt på socialförvaltningen har full
behörighet i verksamhetssystemet.
Därutöver finns inom IFO ett 30-tal användare däribland ett antal externa användare från
familjerätten i Växjö. Dessa användare har handläggarroller i systemet där behörigheterna är
anpassade efter arbetsuppgifterna. Mallar finns för de olika handläggarrollerna och de
behörigheter de ska tilldelas. Systemansvarig kan lägga till nya roller och lägga till eller ta bort
specifika behörigheter.
3.2.1. Behörigheter
Tillgång till och behörighet i systemet ges till nyanställda av systemansvarig efter muntlig
beställning normalt sett via telefon från anställande chef. Det samma gäller för familjerätten i
Växjö. Ingen dokumentation sker vid tilldelning. Skulle systemansvarig vara frånvarande
ersätts denne av motsvarande funktion inom omsorgen.
Vid förändringar av arbetsuppgifter för en anställd eller att denne slutar ska anmälan ske av
ansvarig chef. Den intervjuade uppger dock att detta ofta brister.
I dokumentet, rutin för loggkontroll för informationshantering och dokumentation i akter på
individ och familjeomsorgen upprättad 15 nov 2015 framgår att det är verksamhetschefen som
är övergripande ansvarig för hantering av akter inom sitt verksamhetsområde.
Senaste gallring av akter i systemet genomfördes 7 maj 2018 med hjälp av Sydarkivera.
Intervjuad är osäker på om rutin finns för hur ofta detta ska ske och hur det ska gå till.
Systemansvarig försöker gallra behörigheter löpande då denne får kännedom om att
medarbetare slutar eller byter tjänst. Handläggare från familjerätten i Växjö som inte varit
inloggade i systemet på ett år tas bort ut systemet av systemansvarig. Enligt uppgift meddelar
inte alltid familjerätten i Växjö när anställningar avslutas eller förändras. Då Växjö och Lessebo
delar AD (tilldelning av grundläggande behörighet) kan inte medarbetare som slutar sin
anställning logga in i systemet. Användare som inte kontinuerligt är inloggade uppmanas efter
90 dagar byta lösenord, görs inte detta upphör deras behörighet. Behörigheter kan dock
behållas vid byte av tjänst inom respektive kommun.
Då systemansvarig är centralt placerad och har arbetat länge i kommunen har hon god
kännedom om de anställda och ansvariga chefer. Den intervjuade uppger att hon som ett stöd
i sitt arbete skulle vilja se uppdaterade skriftliga rutiner inom alla delar av systemansvaret och
en större delaktighet från cheferna på förvaltningen.
3.2.2. Loggkontroller
I rutin för loggkontroll för informationshantering och dokumentation i akter på individ och
familjeomsorgen upprättad 2015 framgår att det är verksamhetschefen som ansvarar för att
det finns en lokal rutin för systematisk loggning. Det framgår vidare i rutinen att det är
verksamhetschefen som tillsammans med systemansvarig som ska genomföra loggkontroller.
Det är vidare verksamhetschefens ansvar att informera systemansvarig om
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personalförändringar, att varje användare informeras om loggning och loggkontroll samt tillse
att nyanställda får denna information.
Av rutinen från 2015 framgår vidare att systematiska loggkontroller ska genomföras en gång
per månad. Urvalet ska utgöras av 5 % av användarna och omfatta 10 % av akterna som
granskas under en vecka. Ett granskningsprotokoll ska upprättas för loggkontrollen som
arkiveras i 10 år. Av dokumentation framgår att dessa ska överlämnas till nämnd i oktober
varje år.
Rutinen fastställer också att kontroller kan genomföras vid klients begäran om loggutdrag, vid
misstanke om otillbörlig åtkomst (verksamhetschefs ansvar) samt andra riktade loggkontroller
då främst avseende användare med behörighet i flera verksamhetssystem.
I intervju framkommer att loggkontroller genomförs en gång per kvartal, att dessa genomförs
av systemansvarig själv och att protokollen lämnas till verksamhetschef. Den intervjuade vet
inte hur protokollen hanteras sedan. Den intervjuade har hunnit genomföra två loggkontroller
sedan hon tog över systemansvaret och har inte stött på någon avvikelse i sin kontroll. Såvitt
den intervjuade känner till har det inte genomförts några riktade kontroller, inte heller har chefer
kontrollerats. Loggkontroller gällande akter och användare genomförs samtidigt. Den
intervjuade uppger att förvaltningen håller nu på att se över sina rutiner på detta område.
Systemansvarig tror inte att någon utbildning genomförs gällande verksamhetssystemet
specifikt, nyanställda får viss information om loggning och loggkontroller i och med att de får
skriva på informationssäkerhetsinstruktioner.
3.2.3. Bedömning
Vi bedömer att det finns brister i hur förvaltningens rutiner efterlevs avseende
verksamhetssystemet.
Gällande behörigheter sker ingen dokumentation i samband med att nya användare läggs till
i systemet. Det brister också i att chefer ska anmäla förändringar i anställningar till
systemansvarig såväl inom IFO som inom familjerätten i Växjö. Denna risk är störst vid byte
av tjänst inom kommunen då risk finns för att behörigheter ligger kvar på anställda som inte
längre behöver dessa i sin tjänsteutövning. Riskerna avseende behörighet bedöms trots detta
som låg då verksamheten är förhållandevis liten och att grundläggande behörigheter upphör i
samband med att anställningar upphör, detta förhindrar inloggning i verksamhetssystemet.
Det sker såvitt framkommit ingen utbildning eller information om att loggning och loggkontroller
kommer ske till befintliga eller nya användare i verksamhetssystemet. Detta är enligt rutinerna
ett chefsansvar. Endast generell information ges till nyanställda. Detta bedömer vi kan
förbättras och bidra till en bättre kontrollmiljö.
Avseende loggkontroller bedömer vi att tydliga rutiner finns men att dessa inte efterlevs. Det
gör att samtliga funktioner inte granskas under året i tillräcklig omfattning. Enligt gällande rutin
ska verksamhetschefen vara involverad i loggkontrollerna vilket inte heller skett.
Vi bedömer att rutinerna som finns idag, från 2015 skulle behöva uppdateras och bättre
anpassas efter IFOs verksamhet. Uppdateringen skulle troligen bidra till att fler kände till dem
och en bättre efterlevnad.
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Vi noterar att socialnämnden påbörjat ett arbete med dataskyddsefterlevnad och
informationssäkerhet vilket bland annat behandlades på nämnden i maj 2021. Vi kan dock inte
i protokoll utläsa om nämnden tagit del av granskningsprotokollen från loggkontrollerna i
verksamhetssystemen vilket ska ske enligt rutin.
3.3. Evolution
Systemet används av alla nämnder som postdiarie, ärendehanteringssystem samt för att
förvara handläggares personliga eller delade dokument. Inom barn- och utbildningsnämnden
används systemet som postdiarie, ärendehanteringssystem, för hantering av elevakter men
även dokumentförvaring och delning av dokument via en mappstruktur. Totalt finns 55
användare på barn- och utbildningsnämnden. Av dokumentation från förvaltningen framgår
när systemet ska användas. Elevakterna som finns i den ”allmänna” delen av diariet kan
innehålla känslig information i form av anteckningar från kuratorer och elevhälsoprotokoll. I
samband med införandet av Office 365 har användandet av Evolution ökat då verksamheterna
behöver kunna hantera känslig personinformation i ett skyddat system. Icke-känslig
information hanteras i andra system.
Inom kommunen finns tre systemansvariga som kan lägga upp nya användare och tilldela
behörigheter.
3.3.1. Behörigheter
Behörighetstilldelning sker genom att chef kontaktar systemansvarig och beställer
behörigheter för nya användare. Ibland kan även andra medarbetare göra denna beställning.
Hur detta ska gå till finns beskrivet i en kort rutin på kommunens intranät. Systemansvarig
sparar ingen dokumentation i samband med att nya användare läggs upp i systemet.
Systemansvarig kontaktar nya användare och bokar tid för användarutbildning antingen enskilt
eller i grupp. I samband med övergången till Office 365 genomfördes utbildning för alla
användare i verksamhetssystemet.
När systemet införskaffades skapades ett antal standardbehörigheter för t.ex. handläggare,
registrator, nämndssekreterare osv. Dessa reglerar vad som kan göras i systemet t.ex. bara
läsa eller skapa nya handlingar. Systemansvarig kan skräddarsy behörigheter om detta skulle
behövas. De funktioner som har tillgång till elevakterna idag är rektor, skoladministratör,
elevhälsan, nämndssekreterare, utbildningschef och samordnare.
Enskilda användare kan också begränsa informationstillgången ytterligare genom att skapa
en mappstruktur där användaren kan bestämma vilka som kan se skapade dokument eller
arbetsmaterial och vad som bara kan ses av användaren själv. Detta gäller framförallt material
som inte ska finnas i elevakten eller är under framtagande.
Vid intervju framkommer att det inte finns någon skriftlig vägledning kring tilldelning av
behörigheter. Det är upp till beställande chef att avgöra vilket behov av behörigheter som finns
och det är systemansvarigs roll att tilldela detta. Dokumentation finns kring klassning av
information och vilka system som ska användas men inkommen dokumentation har ingen
koppling till behörigheter i systemen.
Gallring sker löpande och på initiativ av systemansvarig då denne får kännedom om
förändringar i verksamheten eller genom att generella behörigheter upphör genom s.k. AD:t.
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Någon systematisk gallring vid särskilda tidpunkter eller avstämningar mot listor över
användare/anställda görs inte.
3.3.2. Loggkontroller
Det saknas skriftliga rutiner kring detta för verksamhetssystemet. I intervju bekräftas att inga
systematiska loggkontroller görs. Punkten tas dock upp i användarutbildningen där
systemansvarig informerar om loggning och loggkontroller.
3.3.3. Bedömning
Granskningen visar att det finns möjligheter i verksamhetssystemet för att skydda information
i form av arbetsmaterial och tydligt avgränsa vem som kan se information genom dess
mappstruktur, vilket vi ser som positivt. Det är vidare positivt att användarutbildning sker med
alla nya och vid behov även för befintliga användare i systemet. Riskerna för otillbörlig åtkomst
bedöms som relativt små tack vare god utbildningsstatus hos användarna, användande av
mappstruktur samt kännedom om att loggning sker vilket skapar en god kontrollmiljö.
Vi bedömer dock att utbildningsnämnden bör upprätta rutiner för behörighetstilldelning,
dokumentera när nya användare läggs till i systemet samt skapa rutiner för gallring och
loggkontroller.
3.4. Gemensamma nämnden för lönesamverkan
Systemförvaltningsorganisationen finns tydligt dokumenterad med roller och ansvar.
Momentet behörigheter finns med dokumentet samt i nämndens internkontrollplan för 2020
såväl som 2021. Med anledning av detta har en översyn och gallring av behörigheter skett i
verksamhetssystemet (Personec) under 2020.
All behörighet utöver den som är styrkt med underskrift av ansvarig chef och dokumenterad
på behörighetsblanketter har rensats ur systemet. Behörighetsblanketterna har digitaliserats
under 2021 för en snabbare hantering och dessa rullas ut i samverkanskommunerna under
hösten. Blanketterna kan bara skapas av lönesättande chef med särskild inloggning eventuellt
kommer detta ske med Band-ID framöver.. Blanketten innehåller förutom detta en koppling till
AD:t (generell behörighet) vilket gör att chef bara kan välja egen personal och inga uppgifter
ändras. Till detta tillkommer en kontroll av tjänsteperson innan behörigheten slutligt ges till ny
användare.
I internkontrollplanen för 2021 framgår att samtliga behörigheter kommer att kontrolleras under
året.
3.4.1. Bedömning
Bedömningen är att behörighetstilldelning fungerar tillfredsställande i gemensamma nämnden
för lönesamverkan. Skriftliga rutiner kring behörighetstilldelning finns, gallring och översyn av
behörigheterna har gjorts i närtid för att spegla respektive kommuns organisation och
behörighetsblanketterna (snart digitala) skapar en tydlig spårbarhet mellan organisation,
behörig chef och behörighetstilldelning. Till detta kommer att nämnden kommer att genomföra
kontroller av samtliga behörigheter under året vilket är positivt.
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4. Stickprovskontroll av loggar
För Procapita har ett slumpmässigt urval av användare genomförts av EY. Systemansvarig
har bistått med listor över användare. Totalt omfattade stickprovet 9 användare vars aktivitet i
systemet granskades under 5 dagar (v. 21 2021).
Respektive chef har ombetts gå igenom loggarna för respektive användare under perioden.
Vid genomgång har inga avvikelser rapporterats.
Under året har IFO-verksamheten genomfört egna loggkontroller vid två tillfällen, inga
avvikelser har rapporterats vid dessa tillfällen.
För Evolution har ett slumpmässigt urval av användare genomförts av EY. Systemansvarig har
bistått med listor över användare. Totalt omfattade stickprovet 10 användare vars aktivitet i
systemet granskades under 5 dagar (v.21 2021).
Respektive chef har ombetts gå igenom loggarna för respektive användare under perioden.
Vid genomgång har inga avvikelser rapporterats.
Barn- och utbildningsnämnden har inte genomfört egna loggkontroller.
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5. Bedömning
På övergripande nivå finns ett behov av att arbeta vidare med informationssäkerhetspolicyn
och skapandet av instruktioner för såväl systemägarna, IT-driften och användarna för hur
policyns intentioner ska översättas i grundläggande krav rörande behörigheter, gallring och
loggkontroller. Vidare bör ansvarsfördelningen mellan centrala IT, som ska ge stöd och
förvaltningarna som har ansvar för verksamhetssystemen tydliggöras. Det finns ett behov av
att proaktivt samla och utbilda förvaltningarna kring gemensamma frågor såsom generell
informationssäkerhet, behörighetstilldelning, gallring och kontroller. Detta för att säkerställa en
tillräcklig informationssäkerhet enligt beslutad policy.
Granskningen visar att socialnämnden har riktlinjer gällande roller, ansvar och till viss del
behörigheter och loggkontroller. Dessa efterlevs dock i flera delar inte alls och skulle behöva
förtydligas/uppdateras. En skriftlig systemförvaltningsorganisation med roller och ansvar, en
tydlig rutin och dokumentation kring beställning av behörigheter och systemspecifik utbildning
och information om loggning skulle skapa en robustare och mindre personberoende
systemadministration med förbättrad kontrollmiljö.
Avseende utbildningsnämnden bedömer vi att det finns ett behov av att upprätta övergripande
systemdokumentation samt upprätta riktlinjer och rutiner för såväl behörighetstilldelning som
loggkontroller. Det är positivt att man inom nämnden genomför systemspecifik
användarutbildning med alla nya användare.
Gällande nämnden för lönesamverkan är tydligt att granskningen 2019 resulterat i förbättringar
i nämnden. Behörigheter är en punkt i internkontrollplan, tydliga rutiner finns avseende
behörigheter och gallring. Tilldelning av behörighet sker numer kopplat till organisationen
genom skriftlig (digital) ansökan av behörig chef.
Revisionsfrågor
Är ansvars- och arbetsfördelningen
inom organisationen tillräckligt tydlig?
Är uppföljning och utvärdering inom
området ändamålsenlig?
Sker en tillräcklig styrning av
behörigheter till känsliga
verksamhetssystem?
Säkerställer nämnderna att tillräcklig
intern kontroll inom området har
upprättats för att hindra otillåten
åtkomst till och spridning av känslig
information?
Genomför gemensamma nämnden
systematiska och dokumenterade
kontroller av behörigheter såsom
aktiviteter som utförts av personer
med höga behörigheter i

Svar
Delvis. Det finns ett behov av att förtydliga
ansvaret mellan kommunstyrelse och nämnder.
Delvis.

Delvis. Systemdokumentation med roller och
ansvar samt skriftliga riktlinjer och rutiner för
behörigheter och dokumentation vid tilldelning av
behörighet behöver skapas/uppdateras.
Delvis. Skriftliga riktlinjer och rutiner kring loggning
och loggkontroller bör upprättas.

Ja. En tydlig ansvarsfördelning för
systemförvaltningen finns. Tydliga rutiner finns
för behörighetstilldelning och gallring. Kontroller
av behörigheter sker. Behörigheter är tydligt låsta
till organisationen och närmsta chef som

11
80

lönesystemet, att registrerade
behörigheter för anställda
överensstämmer med gällande
organisationsstruktur och
attestförteckning samt om behörig
chef har undertecknat blanketten vid
förändring av behörigheter?

skriftligen ansöker om behörigheter för sina
medarbetare.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån informationssäkerhetspolicyn ta
fram instruktioner för systemägarna, IT-driften och användarna av systemen. Vidare
bör kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan centrala IT och
förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt stöd ska ges t.ex. i form av
utbildningar eller kommungemensamma rutiner.
 I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt kommunledningsförvaltningen att
upprätta generell systemdokumentation samt generella riktlinjer och rutiner för
verksamhetssystemet.
Vi rekommenderar socialnämnden att:


Uppdra åt socialförvaltningen att uppdatera sin systemdokumentation, riktlinjer och
rutiner för verksamhetssystemet Procapita. Vidare rekommenderas nämnden ta del
av de granskningsprotokoll för loggkontroller som upprättas som en del av sin interna
kontroll.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:


Uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret upprätta
systemdokumentation, riktlinjer och rutiner för behörigheter och loggning i sin
hantering av elevakter.

Lessebo den 19 november 2021

Carl-Henrik Sölvinger

Jakob Smith
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:


IT-chef



Systemansvarig Procapita/Lifecare



Systemansvarig Evolution

Dokument:


Informationssäkerhetspolicy, beslutad mars 2020



Rutin för loggkontroll för informationshantering och dokumentation i akter på IFO
upprättad 2015



Mallar för behörighet – IFO



Mall granskningsprotokoll – loggkontroll IFO



Tjänstebeskrivning behörighet och konto - AD



Patientsäkerhetsberättelse 2020, socialnämnden



Lessebo kommuns skolors IT-tjänster och vad de används till

Gemensamma nämnden för lönesamverkan


Samverkansavtal



Systemförvaltningsorganisation PersonecP 2020



Rutiner för behörighetshantering



Internkontrollplan 2020 och 2021
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-22

Begäran om uppdrag för framtagande av
planprogram för östra Hovmantorp,
Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun,
Kronobergs län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till ett
planprogram för östra delen av Hovmantorp.
Ärendebeskrivning
Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra
Hovmantorps utveckling. Avsikten är att programmet ska förmedla
kommunens vision och intentioner för områdets övergripande
karaktär och framtida utveckling. Planprogrammet skall även
redovisa förslag på placering av ny planskild korsning mellan väg
834 och järnvägen samt presentera utvecklingsförslag för till
exempel befintliga och framtida bostads- och
verksamhetsområden. Planprogrammet är vägledande och ska ge
mål och utgångspunkter inför kommande detaljplanering.
Bakgrund
Trafikverket har i samarbete med Lessebo kommun och Region
Kronoberg tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för den östra
delen av Hovmantorp med fokus på trafiksäkerhet och
framkomlighet för de vägtrafikanter som ska korsa Kust- till
kustbanan. Kommunen och Trafikverket undersöker möjligheterna
att anlägga en trafiksäker och framkomlig planskild korsning.
Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har Trafikverket
framkommit med uppgifter om att de begär ett planprogram tas
fram för att visa en hållbar strategi för hur områdesutveckling kan
ske över tid. Målet med planprogrammet är att ge ett underlag och
vägledning för Trafikverkets framtida beslut och prioriteringar.
Det aktuella programområdet utgör cirka 190 hektar mark och
ligger i den östra delen av Hovmantorp. Det tänkta området
sträcker sig ungefär från Riksväg 25/Centralgatan och vidare
söderut ned till och med Kolarevägen ut mot Ormeshaga.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-22
Konsekvenser
Det föreslagna planprogrammets utbredning följer i stora drag
Lessebo kommuns översiktsplan (2018) men tar även in vissa
områden som inte är utpekade i utvecklingsstråket men som av
naturliga geografiska skäl bör ingå och prövas i samband med
arbetet med planprogrammet.
En undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3§
Miljöbalken ska göras i samband med planprogrammet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag
Karta över programområdet, daterad 2021-12-22

Sayf Noel
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltning
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Framtida
bostäder
Befintliga
bostäder
Befintliga
bostäder

Uppdatering verksamhetsområde

Framtida
bostäder

Ny förskola
Framtida
bostäder

Framtida
bostäder

Befintliga
bostäder

Framtida
bostäder

Uppdatering
fritidshusområde
Framtida
bostäder
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Framtida
verksamhetsområde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 209

Dnr 2021/137-4.2.2

Detaljplan för del av fastigheten
Hovmantorp 6:1 (Granvägen) granskning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hovmantorp och
begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett
villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr.
Planområdets areal är 6 700 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i
form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där infrastruktur
redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps
tätort och ser möjligheten i detta område. Utformningen ska ske
med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse i
en våning med inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade
lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en
sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-06 att sända ut
förslaget på granskning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07
Underrättelse om granskning, 2021-12-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-06 § 153
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-11-01
Plankarta, 2021-11-01
Samrådsredogörelse, 2021-11-01
Bullerutredning, 2021-11-22

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

87

Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07

Granskningsyttrande gällande detaljplan för
del av Hovmantorp 6:1(Granvägen)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hovmantorp och
begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett
villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr.
Planområdets areal är 6 700 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom
förtätning i form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där
infrastruktur redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver
förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta
område. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig
bebyggelse som består av villabebyggelse i en våning med
inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade lucktomter
mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande
helhet inom befintliga bostadsområden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-06 att sända ut
förslaget på granskning.
Beslutsunderlag
Underrättelse om granskning, 2021-12-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-06 § 153
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-11-01
Plankarta, 2021-11-01
Samrådsredogörelse, 2021-11-01
Bullerutredning, 2021-11-22
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Sara Nilsson
Kanslichef
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2021-12-08
Dnr: SBN 2021/81
Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheten
Hovmantorp 6:1, Hovmantorp,
Lessebo kommun, Kronobergs län

Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av
fastigheten Hovmantorp 6:1, Hovmantorps samhälle, Lessebo
kommun. Förslaget skickas nu ut på granskning och
granskningstiden är från och med onsdag den 8 december 2021 till
och med måndag den 3 januari 2022 (3 veckor). Fastighetsägare
ansvarar för att underrätta hyresgäster, bostadsrättsinnehavare,
arrendatorer och andra inneboende på fastigheten om innehållet i
denna inbjudan till samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny
ägare ombeds ni förmedla denna information.

Anledning till detta brev
Du får detta brev då din fastighet berörs av ett förslag till ny
detaljplan.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan kan förstås som ett juriskt bindande dokument mellan
kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. En detaljplan
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
info@lessebo.se. www.lessebo.se

89

2021-12-08
Dnr: SBN 2021/81
Granskningshandling
innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den
ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna
och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen
ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan
gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.

Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL 2010:900). PBL 5 kap. 18-25§§
”Granskning”.

Läge
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Hovmantorp och
begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett
villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr.
Planområdets areal är 6 700 kvadratmeter.

Syfte
Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i
form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där infrasstruktur
redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps
tätort och ser möjligheten i detta område. Utformningen ska ske
med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse
i en våning med inreda vindar. Genom förtätning kan så kallade
lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en
sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Handlingar
Underrättelse om granskning, 2021-12-08
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-11-01
Plankarta, 2021-11-01
Samrådsredogörelse, 2021-11-01
Bullerutredning, 2021-11-22
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-08-12
Fastighetsförteckning (finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen)

Förenlighet med översiktsplanen
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella
planområdet som ”Befintliga bostäder”. Planförslaget följer
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare
exploatering i området.

Påverkan på omgivningen
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
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Vad händer sedan?
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 14:e
september – 5:e oktober 2021. De synpunkter som har kommit in
finns redovisade och kommenterade av
samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådsredogörelsen.
Handlingarna ställs ut för granskning. Under granskningen ges
myndigheter, sakägare och andra berörda som yttrat sig under
samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella synpunkter som
kommer in under granskningstiden sammanställs och bemöts av
kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter
får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplan.
Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under
granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta
detaljplanen.

Hur lämnar jag synpunkter
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast måndag den 3:e januari
2022, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller
med vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo.

Här finns granksningsförslaget
Granskningsförslaget finns under granskningstiden tillgängligt
digitalt på Lessebo kommuns hemsida;
www.lessebo.se/detaljplaner
Om du inte har möjlighet att läsa handlingarna digitalt eller om du
vill ha en kopia av handlingarna skickad direkt till dig, antingen
elektroniskt eller via post. Skicka i så fall ett mail med din adress
till sayf.noel@lessebo.se och skriv vilken plan det gäller.
Har du frågor angående förslaget är du välkommen att höra av dig
till planarkitekt Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen
antingen via telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se
Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på
kommunens webbplats www.lessebo.se.
Med vänliga hälsningar

Sayf Noel

Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
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91

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-06
§ 153

Dnr 2021/81-4.2.2

Ny detaljplan för del av fastigheten
Hovmantorp 6:1 (Granvägen)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget
på granskning.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Hovmantorps
samhälle och begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett
villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr.
Planområdets areal är 5 800 kvadratmeter.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 18–25 §§ ”Granskning”.
Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i
form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där infrastruktur redan
är utbyggt. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort
och ser möjligheten i detta område. Utformningen ska ske med
hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse i en
våning med inredda vindar. Genom förtätning kan så kallade
lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande
helhet inom befintliga bostadsområden.
Bakgrund
Planbeskrivning 2021-11-01
Plankarta 2021-11-01
Samrådsredogörelse 2021-11-01
Bullerutredning 2021-11-22
Tjänsteskrivelse 2021-11-12
Förenlighet med översiktsplanen
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-06
Beslutsunderlag
Planbeskrivning 2021-11-01
Plankarta 2021-11-01
Samrådsredogörelse 2021-11-01
Bullerutredning 2021-11-22
Tjänsteskrivelse 2021-11-12
SBNAU beslut 2021-11-29 § 122

Beslutsexpediering
Berörda sakägare
Berörda nämnder och styrelser
EON
Lantmäteriet
Trafikverket
Länsstyrelsen
Region Kronoberg

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1,
Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs län

Planområdets lokalisering
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2. Samrådets genomförande
Förslaget till detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 har varit ute på samråd under
perioden 14:e september till och med 5:e oktober. Efter samrådet ska de synpunkter som har
kommit in under yttrandetiden sammanställas i en samrådsredogörelse. I redogörelsen gör
kommunen ett ställningstagande till eventuella ändringar.

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

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

5. Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTADE SYNPUNKTER
Länsstyrelsen är överlag positiv till planförslaget då det möjliggör en förtätning av bostäder i
direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god tillgänglighet till service och
kollektivtrafik. Bullerberäkningen behöver dock uppdateras utifrån områdets närhet till
riksväg 25.
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i form av rad-, par- eller kedjehus i ett
område där infrastruktur redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps
tätort och ser möjligheten i detta område.
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIAGRE PLANLÄGGNING
Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018
som ”Befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i
anslutning till eller som en förtätning av redan bebygga områden. Länsstyrelsen konstaterar
att intentionerna för översiktsplanen följs.
Gällande detaljplan ingår i en större plan från 1972. Berört område är här planlagt för allmän
platsmark Gata samt Park och plantering.
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Länsstyrelsen uppmärksammar att texten i planbeskrivningen, sidan 16 första stycket behöver
uppdateras då beskrivningen av orsak till statusklassning inte stämmer. Länsstyrelsen delar
dock kommunens uppfattning att planens genomförande inte bör påverka möjligheten att
uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

96

4(11)
Dnr: SBN 2021/81

När det gäller vattenskyddsområdet är det positivt att texten ”Befintliga restriktioner gällande
vattenskyddsområdet skall följas” finns med som en upplysning på plankartan.
I planbeskrivningen anges at inga mätningar av luftföroreningar har gjorts i kommunen. Det
stämmer inte. Mätningar av åtminstone partiklar och NO2 har gjorts i Lessebo, i Kronobergs
Luftvårdsförbunds regi. De senaste mätningarna gjordes år 2019. Mätresultat finns
presenterade på förbundets hemsida och kan användas som underlag för bedömningen.
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSÄVMNING OCH EROSION
BULLER
Planområdet är beläget intill väg 847 (Storgatan) och cirka 75 meter från riksväg 25. Riksväg
25 är belägen nordväst om planområdet. Trafikverket som lämnat synpunkter till
planförslaget uppger att riksväg 25 planeras att byggas om till mötesseparerad väg förbi
Hovmantorp och att detta kommer att föranleda en hastighetsanpassning till 100 km/h.
Länsstyrelsen vill liksom Trafikverket påminna om att kommunen i sina bullerberäkningar
även tar hänsyn till riksväg 25.
Planhandlingarna bör kompletteras med en beräkning av sammanlagd ljudnivå från
Storgatan och väg 25 vid gränsen för kvartersmark ”Bostäder”, och med prognosticerad
trafikmängd år 2040.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR
Länsstyrelsen har inga synpunkter när det gäller naturvärden.
TRAFIK OCH KOMMUNIKATION
Länsstyrelsen uppmärksammar att den planerade gång- och cykelvägen längs väg 847
(Storgatan) kommer att passera planområdet. Huruvida planområdets närhet till vägen
eventuellt kan påverka de boende behöver dock beskrivs närmare, inte minst ur ett
barnperspektiv.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 § MILJÖBALKEN (MB)
Kommunen har i en undersökning enligt kriterierna i Miljöbedömningensförordningen
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra
någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
FORNMINNE ENLIGT 2 KAP KUTLRUMILJÖLAGEN (KML)
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild
arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i
samband med schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen
meddelas utan dröjsmål.
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KOMMUNENS KOMMENTAR
Felskrivning om statusklassningen av sjön Rottnen har korrigerats i enlighet med
Länsstyrelsens synpunkter.
Planbeskrivningen har kompletterats med en text som redogör för mätningar av
luftföroreningar i kommunen.
En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2021-11-22 för att analysera hur
planförslaget påverkas av buller från Riksväg 25 och bilagts planhandlingarna. Trafiken i
dagsläget samt framtida trafikmängder har utretts. Bestämmelse angående buller finns med i
plankartan om att riktvärden inte får överstigas, vilket säkerställs i bygglovsskedet.
Inom aktuellt planområdet är oskyddade trafikanter i nuläget hänvisade till att färdas i
blandtrafik utmed vägrenen på väg 847 (Storgatan) för att nå målpunkter inom orten.
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är därmed låg, främst på grund av att det saknas
separerad gång- och cykelväg. Genom att anlägga en separat gång- och cykelväg utmed den
aktuella sträckan förbättras trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna markant. Gångoch cykeltrafiken bredvid planområdet efter exploateringen kommer fortfarande vara liten i
jämförelse med andra lokalgator i samhället. Siktröjning av vegetation längs med gång- och
cykelvägen kan bli aktuell för att säkerställa god sikt ur ett barnperspektiv.
2. Trafikverket
Syftet med detaljplanen är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i form av rad-, pareller kedjehus. Generellt ser Trafikverket positivt på kommunens ambition att förtäta inom
redan utbyggda områden där förutsättningar för tillgänglighet och att nyttja hållbara
transporter finns.
Vägar
Planområdet är beläget intill väg 847 (Storgatan) och cirka 75 meter från riksväg 25.
Buller
Riksväg 25 planeras att byggas om till mötesseparerad väg förbi Hovmantorp. En
ombyggnad kommer även att föranleda en hastighetsanpassning till 100 km/h. Kommunen
bör i sin redogörelse av bullerpåverkan även ta hänsyn till riksväg 25. För övrigt förutsätter
Trafikverket att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda
riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd)
ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.
Planerad gång- och cykelväg längs Storgatan
Den planerade gång- och cykelvägen längs väg 847 (Storgatan) kommer att passera
planområdet. Planförslaget tar hänsyn till eventuella behov av ytor och mark som behövs för
att genomföra åtgärden.
KOMMUNENS KOMMENTAR
En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2021-11-22 för att analysera hur
planförslaget påverkas av buller från Riksväg 25 och bilagts planhandlingarna. Trafiken i
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dagsläget samt framtida trafikmängder har utretts. Bestämmelse angående buller finns med i
plankartan om att riktvärden inte får överstigas, vilket säkerställs i bygglovsskedet.
3. E.ON
Inom och strax utanför planområdet har E.ON markförlagda lågspänningskablar samt ett
kabelskåp, se bifogad karta.
E.ON har beställt inmätning av lågspänningskablarna. Vi återkommer så fort inmätningen är
klar med en ny karta, vilket tyvärr kan dröja. Men oavsett om markkablar är inmätta eller
ligger i osäkert läge så måste man innan markarbete påbörjas beställa kabelvisning för att
säkerställa kablarnas exakta läge. Kabelvisning i fält beställs kostnadsfritt via vår kundsupport
0771-22 24 24, se även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-ochdjur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från
ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån
ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. E.ON noterar att det i
planbeskrivningen finns upptaget om att exploatören står för alla uppkomna kostnader i
samband med exploateringen såsom flytt av ledningar, vilket vi tycker är bra.

KOMMUNENS KOMMENTAR
Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.
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4. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktigt frågor där planen måste förbättras.
Plankarta
I grundkartan saknas fastighetsbeteckning för Hovmantorp 6:1. Det är viktigt att
fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att
hitta respektive fastighet på plankartan.
Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till
planbestämmelserna.
För korsmark rekommenderar Boverket skrivningen ”Marken får endast förses med (t.ex.
komplementbyggnad)”.
Endast u-område säkerställer inte ledningarna
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-område
ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och
dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen
rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att
ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Vid uområde i sydöstra delen av planområdet finns befintliga ledningsrätter. Det är dock inte
redovisat vilka ledningshavare som ansvarar för dessa ledningar. Vid u-område i nordväst
saknas befintlig rättighet. Det är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen
om detta är en befintlig eller tänkt ledningssträckning, vad den avser för typ av ledning, att
den behöver säkerställas med ledningsrätt eller servitut och inte heller vilken ledningshavare
som ansvarar för ledningen samt ansökan om förrättning.
Gränser med 0,025 m kvalitet
Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god
kvalitet (0,025 m), men denna kvalitet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa
fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. Vid övergången mellan
referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals gränspunkter
över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med kvaliteten 0,025 m. Det har i
efterhand visat sig att många av dessa punkter inte har god kvalitet. Lantmäteriet uppmanar
därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden där det
förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 m, och vid behov kontrollmäta sådana gränser.
Tidigare ställningstaganden
Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner och eventuella
fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. Det är viktigt för allmänheten
att det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till exempel beskrivas
genom en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare
detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu
aktuella planområdet.” Glöm inte att kontrollera så att gällande plan/planer och eventuella
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fastighetsindelningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den aktuella planen
fått laga kraft.
Fastighetsförteckning saknas
Då det saknas fastighetsförteckning går det inte att se vilka fastigheter/rättigheter utanför
planområdet som berörs av detaljplanen.
Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den
egna fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av
detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta
menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med
avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande
fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. (prop.
2009/10:170 s. 435)”
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där
respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den
aktuella fastigheten. Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en
fastighetskonsekvenskarta där förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev.
gemensamhetsanläggningar, med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett
utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett
sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning.
Delar av planen som bör förbättras
Servitut
”Planområdet berörs av följande ledningsrätter”. Det är två olika i samma ledningsgrav.
Ekonomiska frågor
Rubriken ”Inkomster” kan ändras till ”Kommunala inkomster” för att tydliggöra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Grundkartan har uppdaterats inför granskningsskedet. Fastighetsbeteckningarna har
förtydligats på plankartan.
Lagstöd för respektive planbestämmelse har lagts till.
Plankartan har justerats så att det står ”Marken får endast förses med komplementbyggnad”.
Ett förtydligande förs in i planbeskrivningen att rättighet endast behöver bildas för de
ledningar som idag saknar rättighet.
Gränserna har kontrollmätts av samhällsbyggnadsförvaltningens GIS-avdelning. Gränserna i
detaljplanens grundkarta bedöms ha en mycket god kvalitet.
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När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande
stadsplan från 1972 i berörda delar har lagts till.
Konsekvenser av detaljplanens genomförande har tydliggjorts. En fördjupad
fastighetskonsekvensbeskrivning för denna plan bedöms inte behövligt då det är så få
berörda fastigheter.
Planbeskrivningen har förtydligats i övriga punkter.
5. Skogsstyrelsen
Det är positivt att den omgivande skogen planeras värnas om som buffert och skyddszon och
att därför befintlig vegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt. I övrigt har vi inga
synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon information att tillföra som har
bäring på detta.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Befintliga träd och befintlig vegetation ska sparas och behållas i så stor utsträckning som
möjligt. Detta är lättast att tillgodose inom området som i planbestämmelsen betecknas som
”NATUR”.
6. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
7. Region Kronoberg
Region Kronoberg har inget att erinra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
8. Villaägarna Kronoberg
Syftet med detaljplanen med villabebyggelse en våning med inredda vindar med högsta höjd
4,8 meter verkar positivt. Förtätning i Hovmantorp behövs för rad, par eller kedjehus där
infrastruktur redan är utbyggd och med denna detaljplan verkar det vara ett bra läge för
förtätning. Med dessa synpunkter tillstyrker vi detaljplaneförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
9. PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland
annat innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord samtliga postoperatörer
som är verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken
behöver utdelningen standardiseras.
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Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en
fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är
godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.
10. Fastighetsägare till Nyckelpigan 4
Ni skriver att förslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan och att det allmänna
intresset för nya bostäder väger tyngre än vår miljöpåverkan och bevarandet av skog, men
för oss påverkar det miljön en hel del.
•

•

•
•

Området används, dagligen. Av personer som är ute och promenerar eller plockar till
exempel blåbär, alla kvarterets barn leker där också, dagligen. Även om kommunen
inte gjort en park eller liknande där så betyder det inte att det inte används. Lessebo
kommun skulle dessutom kunna bygga en park där istället för bostäder, alla
grönområden kan väl inte byggas igen för att förtäta? Det ligger väl i det allmänna
intresset för befolkningen också att ha lite grönska omkring sig och natur att vara i?
Ni ska ju dessutom bygga på ett flera grönområden eller så kallade lucktomter i
Hovmantorp.
Ni har enbart mätt buller från Storgatan, men riksväg 25 hörs väl ner till Granvägen
och skogen skyddar oss från både buller från 25:an och Storgatan. Om skogen ska
försvinna eller kraftigt minskas måste ni ersätta bullerskyddet på något sätt, det ska
vara trevligt att vistas utomhus.
Ett bygge med rad, par, kedjehus medför betydligt mer biltrafik på en annars lugn
gata där barn leker och cyklar.
Hovmantorp är ett fint samhälle och det är trevligt att ha naturen nära även om det
bara är ett skogsparti som kommunen aldrig gjort en park eller lekplats av, vi tycker
det borde finnas bättre ytor att bygga på än att ta bort barnens lekplats, ett litet
promenadstråk fullt av blåbär och en trevlig utsikt, för att göra det trångt.

KOMMUNENS KOMMENTAR
Synpunkterna noteras. Lessebo kommun har förståelse för att närliggande närboende
upplever det som en negativ förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är
dock en naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska
kunna möta framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp
expanderat men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av
Hovmantorp. Det finns därför ett behov av att möjliggöra en utveckling även i de nordvästra
delarna av samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och byggbara
marker börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver bebyggelsen
utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling.
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En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2021-11-22 för att analysera hur
planförslaget påverkas av buller från Riksväg 25 och bilagts planhandlingarna. Trafiken i
dagsläget samt framtida trafikmängder har utretts. Bestämmelse angående buller finns med i
plankartan om att riktvärden inte får överstigas, vilket säkerställs i bygglovsskedet.
Att biltrafiken i ett område ökar när mer bebyggelse tillkommer är oundvikligt. Dock
förutsätts befintligt område påverkas i mycket liten utsträckning då platsen kompletteras
med endast ett antal bostäder. Ökningen av biltrafiken inom området bedöms som mycket
lindrig.
Stora delar av naturmarken i planområdet sparas och regleras som allmän platsmark
”NATUR” i plankartan. Områden utanför planområdet kommer även fortsatt att vara
skogsmark och allmänheten kommer även fortsatt att kunna röra sig i området. Naturmarken
bedöms vara tillräckligt stor och sammanhängande samt av kvalitet för att det ska finnas
förutsättning för att närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls.
____________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp
6:1, Hovmantorp, Lessebo kommun,
Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN november 2021
105

Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. 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. 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. 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
Bullerutredning, daterad 2021-11-22, Ramböll
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i form av rad-, pareller kedjehus i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver
förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område. Utformningen ska ske
med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse i en våning med
inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder
bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

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
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen.
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har
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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 nordvästra delen av Hovmantorps samhälle och begränsas i
öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett villaområde, i söder av Granvägen samt ett
skogsområde i norr. Planområdet är också beläget cirka 75 meter från riksväg 25 som är
belägen nordväst om planområdet. Området omfattar del av fastigheten Hovmantorp 6:1
och är cirka 6 700 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs av Lessebo
kommun.

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning
markerad med röd linje.

Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-05-11 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
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Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
”Befintliga bostäder”. 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 ”B1” är utpekat för bostadsändamål.

Detaljplan

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1972-09-19.
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Gällande stadsplan för området är ”Förslag till utvidgning av stadsplanen för
Hovmantorps samhälle i Lessebo kommun”, lagakraftvunnen den 19 september, 1972.
Stadsplanen anger användningen allmän platsmark med ändamål Gata samt Park och
plantering inom aktuellt planområde. När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit
laga kraft ersätter planförslaget gällande stadsplan från 1972 i berörda delar, men
fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.
Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen i linje med Lessebo kommuns
målsättning är kommunen i behov av fler bostäder. Planförslaget innebär en förtätning
med en ny bostadstyp i form av radhus eller kedjehus i ett redan utbyggt område
huvudsakligen genom att en del oexploaterad skogsmark tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park
eller plantering, men någon park är inte iordningsställd i området. Motivet till att en del
av parkområdet tas i anspråk till bostadsbebyggelse är att Lessebo kommun och
efterfrågan på tomter för nybyggnation är stor. Planområdet utgör ett perfekt läge för
förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av gator,
kollektivtrafiknät och VA-nät är redan utbyggt i området 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. Genom förtätningen kommer den idag outnyttjade platsen bättre
integreras med intilliggande bebyggelse. Områdets karaktär kommer inte att förändras
nämnvärt och stadsbilden bedöms därför inte påverkas negativt.
Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga
förhållanden. Kommunen är medveten om att naturmarken 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, då det finns allmän platsmark både väster och norr om
planområdet. Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller
områden som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller
naturvärden, berörs. 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.

Förutsättningar och förändringar
Mark, vegetation och friytor
Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och består till stor del av ordinär
skogsmark, både barr- och blandskog. Skogen är delvis avverkad och slybevuxen men
som även har ett visst inslag av tall och glasbjörk. Trädbeståndet är ganska ungt. Större
delar av planområdet är planlagt som parkmark men brukas inte som park utan står
outnyttjat. Inom planområdet finns inga uttalade naturvärden eller värdefull vegetation
enligt Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens sökdatabaser. I
Artdatabanken finns inga fynd under perioden 1950–2020 av rödlistade arter inom
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planområdet. Inga speciella arter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga
fältbesöket i området.
Omgivande skog är 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. En stor del av skogsytan lämnas dock kvar i befintligt tillstånd för
att bibehålla god tillgänglighet till skogsmarken och planläggs som ett naturområde,
”NATUR” på plankartan. Påverkan på naturvärdena i området som helhet bedöms dock
som begränsad.

Figur 6 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.

Området som planeras används inte heller till någon rekreation eller som naturlig
lekplats. I nära anslutning till planområdet finns det många stigar att använda för att
komma ut i naturen. Det finns stigar nordväst och sydväst om planområdet som utgår
från villabebyggelsen och leder ut i skogen.
Geotekniska förhållande
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i
och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet.
Moränen har ett stort innehåll av block och sten. Jorddjupet i planområdet bedöms vara
3–5 meter. Större delen av planområdet är relativt flackt men på ett par ställen inom
området finns det några mindre branter. Marknivåer inom planområdet enligt bilden
nedan varierar mellan cirka +172 och +167 meter. Lutningsförhållandena är dock inte
sådana att exploatering försvåras. Den nytillkommande bebyggelse bör i möjligaste mån
anpassas till omgivande terräng och färdig golvnivå får inte vara lägre än intilliggande
gatunivå.
Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra
hållfastighetsegenskaper och bra genomsläpplighet. Någon närmare geoteknisk
undersökning har inte genomförts inom ramen för planarbetet. Utifrån SGU:s
information och tänkt bebyggelseutformning anses inte en geoteknisk undersökning
vara nödvändig för det aktuella området. Närmare undersökningar får vid behov göras i
bygglovsskedet.

Dnr: SBN 2021/81

6(26)

110

Figur 7 – Kartan visar höjdpunkter inom planområdet.

Masshantering
Schaktmassorna kommer återanvändas så långt det är möjligt på platsen.
Sprängstensmassor från området kommer förläggas i dess lågpunkter. Massorna
kommer att provtas för att kunna klassificera och hantera dem rätt. Massor som är
förorenade kommer behandlas på anläggningar med erforderliga tillstånd. Alternativt
deponeras på deponier som har erforderliga tillstånd. Då området inte är ianspråktaget
sedan tidigare bedöms det inte finnas några föroreningar i massorna.
Risk för skred/höga vattenstånd
Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk
för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar
finns inom eller i närheten av planområdet. Inga särskilda skyddsåtgärder avseende risk
för skred och höga vattentillstånd bedöms behöva vidtas i samband med byggnation på
platsen.
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. Den som äger eller brukar en fastighet
ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten
om det upptäcks en förorening 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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Riksintresse
Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära
områden).
Parkering
Parkeringsbehov för bilar och cyklar ska lösas inom fastigheten. Det är
fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet. Parkeringsfrågan hanteras i
bygglovsskedet.
Kollektivtrafik
Busshållplats finns vid Storgatan, intill planområdet. 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. Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Hovmantorps samhälle.
De gröna stråken visar gång- och cykelleder inom samhället. Planområdets läge
markerat i rött.

Gång- och cykelleder
Planområde

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, restaurang och
konditori. En förskola (Askungen) ligger inom cirka 250 meter avstånd från aktuell
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fastighet. Kvarndammskolan (F-6-skola) ligger cirka 900 meter från planområdet.
Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort.
Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form
av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar och
komplementbyggnader. Området uppvisar en blandning av material, färg och skala.
Träpanel är det mest förekommande fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland
annat tegel och puts. Större delen av husen i närområdet är uppförda i en våning med
inredda vindar som är av varierade ålder och storlek. Tomterna i området är cirka 900 1700 kvadratmeter. Bostadstomterna har karaktären av anlagda villaträdgårdar med
gräsmattor, träd, buskar och rabatter. Tomterna har en tydlig avslutning mot Granvägen
i form av staket eller häck.

Figur 8 – 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 småhus i form av rad-, par- eller
kedjehus, vilket regleras med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera
bostadsutbudet i området. Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 4160 m2.
Ny bebyggelse ska uppföras med högsta byggnadshöjd 4,8 meter. I praktiken innebär
regleringen att 1,5-planshus eller hus med förhöjt väggliv kan uppföras. Byggnadshöjd
innebär högsta höjd för byggnad där yttertak möter ytterfasad. Största byggnadsarea,
inklusive komplementbyggnader för rad-, par- eller kedjehus är 30 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. Källare får inte byggas på grund av
markförhållandena, detta regleras med ”b1”. För att säkerställa att inte hela fastigheten
ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60 procent av fastigheten
får hårdgöras. Byggelsen planeras följa befintlig struktur och regleras med prickmark
(marken får inte förses med byggnad). Bostädernas antal och utformningen på
bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. Bebyggelsens utformning och placering kommer
att utredas vidare under bygglovsskedet.
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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.
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.
Servitut
Planområdet berörs av följande ledningsrätt:
•
•

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

Det är fastighetsägaren som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar
som är skyddade enligt servitut/ledningsrätt i samband med genomförandet av
detaljplanen. För de ledningar som inte sedan tidigare har säkrats genom
servitut/ledningsrätt bör ledningsägaren ansöka om servitut/ledningsrätt, vilket kan
erhållas genom lantmäteriförrättning. Markerad u-område i plankartan innebär inte att
rättighet bildats per automatik. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra
någon påverkan på befintliga servitut och ledningsrätter.
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
Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering
och byggande av anläggningarna i området.
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Gator och trafik
Området trafikeras från Granvägen via matargatan Storgatan (väg 847). Storgatan har
skyltad hastighet om 60 km/tim och är en statlig allmän väg som Trafikverket är
väghållare för. Granvägen är en mindre kommunal väg med hastighetsgränsen 40
km/tim. Gatuområdet är 6 meter brett utan strikt trafikseparering. Ut- och infart till
planområdet anordnas från Granvägen. Planförslaget medför ingen förändring i
nuvarande gatusystem. Nedan visas fotografier tagna från Granvägen och Storgatan.

Figur 9 – Bilden till vänster visar Storgatan (väg 847) och bilden till höger visar Granvägen.

Storgatan saknas idag yta för gående och cyklister. Trafikverket planerar att anlägga en
gång- och cykelväg (GC-väg) längs med den södra sidan av Storgatan som leder till kv.
Tollstorp i norr ner till Hovmantorp järnvägsstation. Bredden på GC-vägen föreslås bli
2,5 meter. Syftet är att förbättra tillgängligheten och framkomligheten i Hovmantorp för
gående och cyklister särskilt till skola och till stationen som är en viktig
kollektivtrafiknod. Byggnationen påbörjas 2022 och färdigställs 2023. Planerad gångoch cykelväg säkerställs och regleras genom planbestämmelsen GÅNG och CYKEL
(GC) på plankartan.
Trafikflöden och hastigheter
En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2021-11-22 för att analysera hur
planförslaget påverkas av buller från trafik på väg och järnväg. Bullerutredningen
bifogas i sin helhet till detaljplanen. Trafiken i dagsläget samt framtida trafikmängder
har utretts. Resultaten från utredningen jämförs mot riktvärden enligt Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dessa nedanstående riktvärden bör
normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse;
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 väg 25 samt för Storgatan (väg 847) har uppgifter om årsmedeldygnstrafiken (ÅDT)
och andel tung trafik hämtats ifrån Trafikverkets Samrådsunderlag Väg 25 delen
Hovmantorp-Lessebo, Vägplan 2021-11-02.
Granvägen är en liten lokalgata som angör till befintliga bostäder väster om
planområdet. Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för beräkning av antal
fordon baserat på antal boende och vilken typ av boendeform. I tabell 1 visas ÅDT och
andelen tung trafik för de olika vägarna.
Väg 25 har något högre trafiksiffror än vad som visas nedan för vägavsnittet Furuby
fram till där väg Storgatan ansluts. Efter ombyggnad av väg 25 förbi Hovmantorp
kommer hastigheten att anpassas från dag 90 km/tim. till 100 km/tim.

Tabell 1 visar trafikuppgifter, vägtrafik för nuläge och prognosår 2045, enligt Samrådsunderlag väg 25.

Uppgifter om järnvägstrafiken på Kust till kustbanan har hämtats från Trafikverket
(\trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx). Trafiken för 2020 och
prognosår 2040 visas i tabell 2 nedan.

Tabell 2 visar trafikuppgifter, Kust-till-kustbanan för nuläge och prognosår 2040.
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Beräkningarna visar att utan ny bebyggelse inom planområdet överskrids riktvärden för
nya bostäder på nästan halva planområdet utmed Storgatan. Med ny bebyggelse i form
av radhus eller parhus beräknas ekvivalent ljudnivå inom 61–63 dBA vid fasad mot
Storgatan (mot öst). Då 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids bör bostäderna
utformas så att hälften av bostadsrummen har tillgång till en tyst sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå klaras. Vid ljuddämpad fasad i väst
beräknas ekvivalent ljudnivå inom 39–48 dBA samt maximal ljudnivå inom 43–61
dBA, vilket innebär att bostäder bör kunna åstadkommas där riktvärdena klaras. För
studerat exempel med radhus bedöms det kunna gå att åstadkomma en ljuddämpad sida
med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Om ny bebyggelse planeras med parhus kan det
vara svårare att åstadkomma en ljuddämpad sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå.
Utan byggnader beräknas riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå för uteplats överskridas
inom nästan hela planområdet. Maximala ljudnivåer om högst 70 dBA beräknas cirka
27 meter in från östra planområdesgräns. Med radhus eller parhus bedöms det vara
möjligt att uppföra en uteplats vid den ljuddämpade västra fasaden som uppfyller
riktvärdena på uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
En planbestämmelse ”m1” har införts på plankartan som reglerar att; ”Om ekvivalent
ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida menas fasad som har en ekvivalent
ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå
nattetid högst 70 dBA. Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst
en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå”.

Figur 10 – Nuläge ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik.
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Figur 11 – Nuläge maximal ljudnivå från vägtrafik.

Figur 12 – Maximal ljudnivå från järnvägstrafik.
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Figur 13 – Prognos 2040 ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik.

Figur 14 – Prognos 2045 maximal ljudnivå från vägtrafik.
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Figur 15 – Prognos 2045 maximal ljudnivå järnvägstrafik.

Figur 16 – Prognos 2045 ekvivalent ljudnivå väg- och järnvägstrafik.
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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.

Figur 17 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet.

Kommunal dagvattenledning finns i gatumark i anslutning till planområdet. Inom
planområdet ska dagvatten fördröjas och renas inom den egna fastigheten i största
möjliga mån. 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. Det dagvatten som inte kan omhändertas lokalt leds till
den kommunala dagvattenledningen som leder vattnet vidare västerut mot ett befintligt
avvattningsdike ”Ekebäcken” i området och vidare ut i recipienten.
Planområdet har en god lutning och inga instängda områden eller andra kända problem
kring dagvattenhanteringen har noterats. I planförslaget bevaras delar av skogsmarken
och planläggs som ett naturområde, ”NATUR” med yta där dagvatten kan fördröjas,
vilket också säkerställer den funktion som ytan redan har i dagsläget. 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. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra lokal infiltration av dagvatten
men också för att säkerställa att området behåller sin naturkaraktär och väl smälter in i
landskapet.
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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.

Figur 18 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.

Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, fett och andra föroreningar
som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom kvartersmark, innan det
leds vidare ut till recipienten. Den lokala infiltrationen i planområdet bedöms minska
vattnets innehåll av bland annat näringsämnen genom sedimentation av partiklar och
bakteriella processer vilket medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och
bedöms inte försämra statusen. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom
planområdet ska behandlas och klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning av betydande miljöpåverkan
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. Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning 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
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innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett
plangenomförande. För närboende kommer en nybyggnation enligt planförslaget
innebära en påtaglig förändring gentemot tidigare. Den nya markanvändningen bedöms
dock ansluta väl till befintlig bebyggelse och den karaktär som finns inom området.
Bedömningen är också att markområdet inte har brukats för rekreation eller dylikt på ett
sådant sätt att planförslaget innebär att många människors vistelse- eller rekreationsytor
förtas. 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. Planförslaget påverkar inte bullret nämnvärt för de boende i
området. Vid allmän väg gäller byggnadsfri zon på 12 meter. Naturmark har även lagts
ut mot allmän väg 834 för att erhålla ett bebyggelsefritt område mellan vägen och
bebyggelse om cirka 15 meter utifrån buller- och säkerhetsaspekter. En särskild
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.
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 bostäder 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.
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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.

Figur 19 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022–14627.

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås

Rottnen
Sjö
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter
och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar

Figur 20 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk
status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver).
Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda
avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att
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halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn
överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver
överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk
deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet
bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för
denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten
inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenade
ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk
status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och
kadmiumföroreningar.
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. En
större mängd dagvatten kommer alstras när området exploateras och hårdgörs.
Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark. Möjligheten att ta hand om
dagvattnet inom området bedöms som mycket god. 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. Vatten som inte tas upp av
växter, jord eller avdunstar leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som
finns i Granvägen. 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.
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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
september 2021
Granskning

december 2021

Antagande

februari 2022

Laga kraft

mars 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.
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmanskap/ansvarsfördelning
Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark, det vill säga
byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av
fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens initiativ.
Lessebo fjärrvärme är huvudman för fjärrvärmenätet i kommunen.
E.ON Elnät Sverige AB är huvudman för eldistributionsnätet inom planområdet.
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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 6:1 bildas en ny fastighet (ca 4160 m2) för bostadsändamål
och säljas, vilket kan genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft. Behovet bedöms
inte finnas att reglera fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser.
Kostnader för regleringar i samband med eventuella framtida avstyckningar,
förrättningar eller dylikt står exploatören för. Lessebo kommun biträder genom att
skicka in ansökan till Lantmäteriet.
Inom kvartersmarken för bostäder har ett markreservat (u1) för underjordiska ledningar
avsatt i plankartan. Markåtkomsten inom detta område bör tryggas genom upprättande
av servitut eller ledningsrätt.

Figur 21 – Mark som föreslås övergå till kvartersmark.

Fastighetskonsekvenser
Hela planområdet ägs idag av kommunen. Efter att planen har vunnit laga kraft ska all
kvartersmark säljas till privat exploatör. Naturmark och GC-väg inom planområdet
kommer fortsättningsvis vara allmän platsmark.
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Allmän platsmark i form av Gata samt Park och plantering kommer att övergå till
kvartersmark för bostäder (privatägd mark). In- och utfart sker till befintlig väg
(Granvägen).
Gemensamhetsanläggningar
Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet. Planens
genomförande förutsätter inte att nya gemensamhetsanläggningar bildas. Nya
gemensamhetsanläggningar kan dock komma att bildas om det uppkommer behov av
samverkan mellan olika fastigheter, till exempel gällande parkeringslösningar, angöring,
lekplats och miljöhus inom kvartersmark. Byggherren är själv ansvarig för att ansöka
och bekosta anläggningsförrättningar för att bilda gemensamhetsanläggningar inom
kvartersmarken. Markreservat för sådana gemensamhetsanläggningar har inte reglerats i
detaljplanen eftersom den kommande utformningen inom kvarteren kommer att vara
styrande för behoven och lokaliseringen.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande
detaljplan.
Exploatören bekostar eventuellt framtida kostnader för skydd mot buller från biltrafik i
samband med nybyggnation/bygglovet.
Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.
Kommunala inkomster
Lessebo kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder.
Vidare får kommunen inkomster i form av anslutningsavgifter för vatten- och avlopp
enligt gällande taxa.
Anslutningsavgifter
Fastighetsägaren står för alla uppkomna kostnader i samband med exempelvis flytt av
ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), bygglovsavgifter och eventuella framtida
fastighetsregleringar eller dylikt.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
•

Bullerutredning, daterad 2021-11-22, Ramböll.

Något behov av geotekniska undersökningar i samband med sökningar planarbetet
föreligger inte.
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Vatten, avlopp och dagvatten
Den nya bebyggelsen avses kopplas till befintligt kommunalt VA-nät. Vatten- och
avloppsledningar finns framdragna i Granvägen. Anslutningsavgift till befintliga vattenoch avloppsledningar samt omläggning av ledningar inom kvartersmark från
förbindelsepunkt bekostas av exploatören.
Anslutningsavgift till befintliga dagvattenledningar samt eventuell
nyläggning/omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas
av exploatören. Exploatören ansvarar även för och bekostar övriga dagvattenåtgärder
inom kvartersmark.
Ledningar
Befintliga ledningar inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge och skyddas
med ett u-område och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. U-området här
även kombinerats med prickmark som har innebörden att marken inte får förses med
byggnad. U-områdens innebörd är att marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd
som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar.
En kommunal vatten- och avloppsledning finns däremot nedgrävd i tomtmark. Vid
exploatering av planområdet får en flytt av ledningen utföras. Ingen u-område införs, då
det i dagsläget inte är säkert hur VA-nätet ska utformas. Lessebo kommun bekostar flytt
av den aktuella ledningen som går genom planområdet och tillbehör som omfattas av
ledningsrätten.
Inom och strax utanför planområdet har E.ON markförlagda lågspänningskablar samt
ett kabelskåp. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbetet påbörjas. För
elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från
markkabeln. Detsamma gäller för anordnande av upplag eller ändring av marknivån
ovanför eller invid markkabeln, vilket inte får ske så att reparation och underhåll av
ledningarna försvåras.
Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i
samband med genomförandet av detaljplanen. Markerade u-områden i plankartan
innebär inte per automatik att rättighet bildas. Rättighet för ledningar behöver bildas
genom lantmäteriförrättning.
Fjärrvärme, el och tele
Inom och i närheten av planområdet finns fjärrvärme, el och tele. Anslutning sker
mellan fastighetsägare och huvudman 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.
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Konsekvenser gällande barnperspektivet
Nybyggnation av bostäder 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. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett
socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor
emellan. Närheten till skogen och grönområden möjliggör för lek utomhus. I närheten
av planområdet finns även en förskola och en offentlig lekplats. En framtida GC-väg till
bland annat skolan och centrum planeras längs med Storgatans ena sida som kommer att
ge en säker skolväg. Äldre barn kan själva ta sig denna sträcka vilket kan bidra till att
barnen får en känsla av frihet och ett ökat ansvarstagande som gör att de utvecklas och
får ett ökat självförtroende. Att kunna gå i skolan med kompisar som bor i området ökar
kamratskapen och chanserna att barnen leker med skolkamrater på fritiden. Det finns
även tillgång till kollektivtrafik i planområdets närhet. Att föräldrar inte behöver
transportera sina barn till skolan minskar även bilåkandet. Barn- och
utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under planprocessen.

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

±

g

N=6297050
E=157250

Planområdesgräns
Användningsgräns

TOLLSTORP 16:1
g

Egenskapsgräns

E=157400

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR

Naturområde (PBL 4 kap 5§)

GC

1

SPINDELN
2

4

2

HOVMANTORP 6:1

5

NYCKELPIGAN6

@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 16§)
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
Marken får endast förses med komplementbyggnad
(PBL 4 kap 16§)

Skydd mot störningar
m1

7

N=6296920

8

3

g

g

4

3
MYRAN

2
40

80 Meter

Trakt
Kvartersgräns
Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckning
Bostadshus resp. uthus
karterade efter huslivet
Bostadshus resp. uthus
karterade efter takkonturen

4

Utförande
b1
b2

5

f1

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad
sida. Med ljuddämpad sida menas fasad som har en
ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå
nattetid högst 70 dBA. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha
ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid
högst 70 dBA. Om bostaden har en eller flera uteplatser ska
ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (PBL 4 kap 12§)

Endast källarlösa hus (PBL 4 kap 16§)
Maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras
(PBL 4 kap 16§)
Endast rad-, par- eller kedjehus inklusive
komplementbyggnader (PBL 4 kap 16§)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1

Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6§)

Genomförandetid

Kyrka

Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas

Skala 1:1 000 (A3)

Offentlig byggnad/Industri
Transformatorstation

Körbanas kant
Gång- o cykelväg
Järnväg

79

Fornåkrar

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft
(PBL 4 kap 21§)

GRANSKNINGSHANDLING
Detaljplan för del av

Grundkarteinformation

Hovmantorp 6:1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e1 30% Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av
Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter (PBL 4 kap 16§)
4,8
Begränsning av markens utnyttjande

1

20

Bostäder (PBL 4 kap 5§)

)

BORREN

0

B

Höjd på byggnader

3
OLLON-

16:1

Kvartersmark

fastigheten är angivet värde i % (PBL 4 kap 11§)

1

2

HOVMANTORP 16:1

HOVMANTORP 6:1

3

Gång- och cykelväg (PBL 4 kap. 5§)

+ 77.40

Hovmantorp 6:1

Punkthöjd

Hovmantorps samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

Stödmur
Slänt

Grundkartan är upprättad ur Lessebo
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Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000
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Sammanfattning
I samband med detaljplan för Hovmantorp 6:1, i Lessebo kommun, har en
utredning utförts avseende trafikbuller från närliggande vägar och järnväg.
Planen syftar till att möjliggöra för bostäder inom den nordöstra delen av
fastigheten. Planområdet består idag av skogsmark.
Inget byggnadsförslag är framtaget i dagsläget varför det inte redovisas något
förslag till ny bebyggelse på bilagorna. Beräkning av trafikbuller gjorts primärt
utan byggnadsförslag inom planområdet. För att illustrera en möjlig situation med
radhus och parhus redovisas exempel med ny bebyggelse i rapporttexten.
Trafikuppgifter på väg 25 samt Storgatan har hämtats från Samrådsunderlag Väg
25 Hovmantorp-Lessebo.
Med exempelbebyggelse för parhus eller radhus beräknas 60 dBA ekvivalent
ljudnivå överskridas vid fasad mot öst mot Storgatan. Då 60 dBA överskrids bör
nya bostadshus utformas så att hälften av bostadsrummen är vända mot en
ljuddämpad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
klaras. Enligt beräkning kan riktvärden för ljuddämpad sida klaras för parhus om
byggnaderna är utformade med långsida utmed Storgatan. Samma gäller för
radhus.
Inom planområdet bedöms det vara möjligt att uppföra uteplats och där
riktvärdena klaras. Utan ny bebyggelse överskrids riktvärden för uteplats inom
nästan hela planområdet. Med byggnader beräknas riktvärden klaras på ytor väst
om byggnaderna i nära anslutning. Möjlighet kan finnas att skärma vissa
uteplatslägen så att riktvärdena kan klaras.
Förslag till planbestämmelser
Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida.
Med ljuddämpad sida menas fasad som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
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1.

Inledning

1.1

Förutsättningar och syfte
Lessebo kommun arbetar med en detaljplan, del av Hovmantorp 6:1, för ny
bostadsbebyggelse i nordvästra delen av Hovmantorp, Lessebo kommun.
Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av
bostadsbebyggelse inom planområdet.

1.2

Utredningsområdet och bebyggelseförslag
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hovmantorps samhälle och omfattar
en del av fastigheten om cirka 6700 kvadratmeter. I öst gränsar planområdet till
Storgatan (väg 847) samt cirka 60 m öster om planområdet och Storgatan ligger
väg 25. Cirka 450 meter söderut ligger järnvägen Kust till kustbanan. I direkt
anslutning till planområdet i söder finns befintlig bebyggelse bestående av
fristående villor.
Omfattningen av planområdet visas med röd markering i figur 1. Planen syftar till
att komplettera befintlig bostadsbebyggelse i närområdet med ytterligare
bostäder. Den huvudsakliga bullerpåverkan kommer från Storgatan samt väg 25,
vilka båda ligger nordväst om planområdet. Väg 25 planeras att byggas om till
mötesseparerad väg förbi Hovmantorp och detta kommer att föranleda en
hastighetsanpassning till 100 km/tim. Hastigheten på väg 25 är idag 90 km/tim.
förbi planområdet.
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Figur 1. Översiktbild med planområdet markerat med rött (figur från
”Planbeskrivning för del av fastigheten Hovmantorp 6:1, 2021-08-12”)

Figur 2. Planområdet visas i figuren med streckad linje, figur från Plankarta
Hovmantorp 6:1, Lessebo kommun.
Inget byggnadsförslag är framtaget i dagsläget varför ingen ny bebyggelse inom
planområdet visas på bilagorna. Enligt planbeskrivning kan det bli tal om radhus
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eller parhus. Beräkning har utförts med dessa två alternativ för att se möjligheten
utav alternativen utifrån ett bullerperspektiv.

2.

Förutsättningar

2.1

Beräkningsmetod
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverket rapport 4653) och spårtrafik
(Naturvårdsverkets rapport 4936) i programmet SoundPLAN version 8.2. I
beräkningsprogrammet har en 3D-modell byggts upp som bland annat inkluderar
markytor, byggnader, vägar och spår.
Noggrannheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp
av uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Noggrannheten är cirka 3 dB
på 50 m avstånd och cirka 5 dB på 200 m avstånd. Noggrannheten i beräknad
ekvivalentnivå för tågtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 4935
från Naturvårdsverket, och bedöms vara cirka 2 dB nära spåret och cirka 3 dB på
upp till 300 – 500 m avstånd. Noggrannheten hos maximala ljudnivåer från tåg
bedöms vara cirka 4 dB.
Maximal ljudnivå från vägtrafik avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste
fordonspassagen under respektive tidsperiod (maximal trafiktimma och nattetid kl.
22-06). Om antalet fordonspassager är mindre än 10 motsvarar ljudnivån det
artmetriska medelvärdet av passagerna (ref. Boverkets handbok Bullerskydd i
bostäder och lokaler). För spårtrafik definieras maximal ljudnivå av respektive
tågpassage.
Följande indata har använts i beräkningsmodellen:

Baskarta: Underlag bullerutredning, delavhovmantorp.dwg 2021-10-25,
mottaget 2021-10-25

Plankarta för del av Hovmantorp 6.1.pdf, mottaget 2021-10-25

Planbeskrivning för del av Hovmantorp 6.1.pdf, mottaget 2021-10-25

Länsstyrelsens samrådsyttrande.pdf 2021-10-05, mottaget 2021-10-25

Trafiksiffror: Trafikuppgifter hämtat från Trafikverkets
trafikflödesmätningar samt ”Samrådsunderlag – Väg 25 Växjö – Kalmar,
delen Hovmantorp-Lessebo, vägplan, 2021-11-02.
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2.2

Trafikflöden och hastigheter
Vägtrafik
För väg 25 samt för Storgatan (väg 847) har uppgifter om årsmedeldygnstrafiken
(ÅDT) och andel tung trafik hämtats ifrån Trafikverkets Samrådsunderlag Väg 25
delen Hovmantorp-Lessebo, Vägplan 2021-11-02.
Granvägen är en liten lokalgata som angör till befintliga bostäder väster om
planområdet. Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för beräkning av
antal fordon baserat på antal boende och vilken typ av boendeform. I tabell 1
visas ÅDT och andelen tung trafik för de olika vägarna.
Väg 25 har något högre trafiksiffror än vad som visas nedan för vägavsnittet
Furuby fram till där väg Storgatan ansluts. Efter ombyggnad av väg 25 förbi
Hovmantorp kommer hastigheten att anpassas från dag 90 km/tim. till 100
km/tim.
Tabell 1. Trafikuppgifter, vägtrafik, för nuläge och prognosår 2045, enligt
Samrådsunderlag väg 25.

Nuläge 2021

Prognos 2045

ÅDT

Tung
trafik
(%)

Hastighet
(km/tim.)

ÅDT

Tung
trafik
(%)

Hastighet
(km/tim.)

Storgatan

1660

12

60

2220

14

60

Riksväg 25

5080

16

90

6870

18

100/90*

Granvägen

95

0

40

95

0

40

Väg

*tung trafik antas ha hastighet 90 km/tim.
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Järnvägstrafik
Uppgifter om järnvägstrafiken på Kust till kustbanan har hämtats från Trafikverket
(\trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx). Trafiken för 2020
och prognosår 2040 visas i tabell 2 nedan.
Tabell 2. Trafikuppgifter, Kust-till-kustbanan, för nuläge och prognosår 2040.
Tågtyp

ÅDT
(2021)

ÅDT
(2040)

Medellängd
(m)

Maxlängd
(m)

Hastighet
(km/tim.)

Godståg

2,6

1,3

578

630

100

Pass

7,4

-

150

254

120

X31

22,2

-

85

160

120

X60
(EC250)

-

29,8

125

250

120

X60

-

22,8

75

75

120
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2.3

Allmänt om buller
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks.
Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över
allvarligare störningar i samhället. Mest kommer störande påverkan från
trafikbuller som vägar eller järnvägar, men också flygtrafik.
Redan sedan 2002 följer alla EU medlemmar samma direktiv för att undersöka och
minimera bullerpåverkan (2002/49/EC) i samhället. Med tanke på en växande
urbanisering (UN, 2018) växer också utmaningar i hantering av bullerfrågor.
Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck,
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador
(6553 Naturvårdsverket).
Ramboll tar ansvar för hållbara städer och god hälsa i allt vi gör. Bullerutredningar
har direkt påverkan till förståelse av bullermiljön och vilka åtgärder som är
nödvändiga för att skapa en bra ljudmiljö. Härmed följer vi direkt vårt ansvar
gentemot FN:s globala hållbarhetsmål.
Minskat buller har positiv påverkan på mål 3 – god hälsa och välbefinnande och på
mål 11 – hållbara städer och samhällen.

Tekniskt om buller
För beskrivning av ljud används oftast ljudnivå i decibel med beteckningen dBA.
Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur
det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med
och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått
för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå
avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i
de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande
ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.
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Figur 3. Exempel på ljudtrycksnivåer
Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland
annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med
3 dBA. På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dBA
högre/lägre ekvivalent ljudnivå.
Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck,
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.

3.

Riktvärden

3.1

Ny bostadsbebyggelse
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 dB(A) ekvivalent ljudnivå
Uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå

Utomhus - Om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör minst hälften av
alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte
överskrids nattetid kl. 22.00–06.00.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad
Uteplats - Om 70 dB(A) maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte
överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00.
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Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå avser den sammanvägda ljudnivån från alla
trafikbullerkällor och som ett medelvärde per dygn under ett år. Förordningen
definierar ingen högsta tillåtna nivå för buller på den utsatta sidan så länge
avstegskraven ovan uppfylls. Med begreppet bostadsrum räknas rum för daglig
samvaro och sovrum, däremot ingår inte kök, badrum och hall i begreppet.
Med uteplats avses särskilt avgränsat område i närhet till bostad, vård- eller
undervisningslokal. Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men
om det finns bör minst en uppfylla riktvärden i förordningen. Uteplatser till
bostäder kan vara såväl balkonger som anordnade platser på egen tomt eller på
en gemensam yta.
Strax framför en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket
normalt ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå i närområdet framför fasaden.
Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivån utan inverkan av
fasadreflex men inkluderar reflexer från annan omgivande bebyggelse mm.
Ljudnivåer inomhus regleras separat genom Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om buller inomhus samt i Boverkets byggregler som beskriver de ljudnivåer som
skall uppfyllas inomhus från trafikbuller.

4.

Resultat
Beräkningsresultaten redovisas i bilagorna 1:1 till 3:1. I bilagorna 1:12:3redovisas ljudutbredning på två meters höjd ovan mark för
dygnsekvivalentnivå respektive maximalnivå. Bilaga 3:1 redovisas ljudutbredning
på fem meters höjd ovan mark för dygnsekvivalent ljudnivå.
Bilaga 1:1 samt bilaga 2:1 avser ekvivalentnivåer och bilaga 1:2-3 samt bilaga
2:2-3 avser maximalnivåer. Bilaga 1:1-3 visar ljudutbredning för ett nuläge.
Bilaga 2:1-2 visar ljudutbredning för prognosår 2045.
Inget byggnadsförslag finns idag framtaget vilket innebär att inget
byggnadsförslag visas på bilagorna. Enligt planbeskrivning kan det bli tal om
radhus eller parhus. Beräkning har utförts med dessa två alternativ för att se
möjligheten utav alternativen utifrån ett bullerperspektiv.
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4.1

Beräkningsresultat – prognosår 2045
Ekvivalent ljudnivå
Utan byggnader beräknas riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå klaras cirka 37
meter in från östra planområdesgräns i norr samt 14 meter på planområdet i
söder för våningsplan ett, se bilaga 2:1. På fem meters höjd vilket representerar
våningsplan två, beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå klaras cirka 50 meter
in på östra planområdesgräns i norr samt 37 meter in på planområdet i söder.
Maximal ljudnivå
Utan byggnader beräknas 70 dBA maximal ljudnivå klaras cirka 27 meter in från
östra planområdesgräns för våningsplan två.
Med ny bebyggelse som radhus beräknas 60 dBA ekvivalent ljudnivå att
överskridas vid fasad mot Storgatan (öst). Se figur 4. Ekvivalent ljudnivå
beräknas variera mellan 60-63 dBA vid fasad mot Storgatan. Vid fasaderna mot
väst, vid bullerskyddad sida, beräknas ekvivalent ljudnivå inom 40-48 dBA.
Byggnaderna bör utformas så att hälften av bostadsrummen har tillgång till en
tyst sida där 55 dBA inte överskrids.
Om nya byggnader utformas som parhus bör placering enligt figur 4 (markering 1)
undvikas. Om parhusen placeras med kortsida mot Storgatan kan det vara svårt
att åstadkomma en ljuddämpad sida. Utmed långsidorna bedöms det vara svårt
att klara 55 dBA. Parhus bör utformas som byggnad 2 i figuren nedan. Det kan
även bli problematiskt att åstadkomma en tyst sida för byggnaden i norr även om
långsidan går parallellt med Storgatan. För radhusexemplet nedan bedöms det
vara möjligt att åstadkomma en ljuddämpad sida.
Uteplats
Enligt trafikbullerförordningen (2015:216) bör ljudnivån vid uteplats inte
överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Utan
byggnader beräknas maximal ljudnivå klaras cirka 27 meter från den östra
planområdesgränsen. Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids inom hela
planområdet utan ny bebyggelse. Om ny bebyggelse utförs med radhus bedöms
det vara möjligt att uppföra uteplatser i anslutning till byggnaderna som uppfyller
detta riktvärde. Radhus kommer att skärma huvuddelen av det buller som alstras
av Storgatan och väg 25 att riktvärdena på uteplats kan klaras vid den västra
ljuddämpade fasaden. För parhus beräknas det vara möjligt att anlägga
ljuddämpade uteplatser vid den västra fasaden, förutom byggnad i norr som är
mer bullerutsatt. Här kan möjligtvis uteplatser skärmas för att klara riktvärdena.
Detta bör dock kontrolleras i samband med vald utformning av husen.
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Figur 4. Exempel med parhus och radhus, ekvivalent ljudnivå prognosår 2045.

5.

SLUTSATS
Beräkningarna visar att utan ny bebyggelse inom planområdet överskrids
riktvärden för nya bostäder på nästan halva planområdet utmed Storgatan. Med
ny bebyggelse i form av radhus eller parhus beräknas ekvivalent ljudnivå inom
61-63 dBA vid fasad mot Storgatan (mot öst). Då 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
fasad överskrids bör bostäderna utformas så att hälften av bostadsrummen har
tillgång till en tyst sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå klaras. Vid ljuddämpad fasad i väst beräknas ekvivalent ljudnivå inom 3948 dBA samt maximal ljudnivå inom 43-61 dBA, vilket innebär att bostäder bör
kunna åstadkommas där riktvärdena klaras.
För studerat exempel med radhus bedöms det kunna gå att åstadkomma en
ljuddämpad sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Om ny bebyggelse
planeras med parhus kan det vara svårare att åstadkomma en ljuddämpad sida
med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå.
Utan byggnader beräknas riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå för uteplats
överskridas inom nästan hela planområdet. Maximala ljudnivåer om högst 70 dBA
beräknas cirka 27 meter in från östra planområdesgräns. Med radhus eller parhus
bedöms det vara möjligt att uppföra en uteplats vid den ljuddämpade västra
fasaden som uppfyller riktvärdena på uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå.
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Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av
fastigheten Hovmantorp 6:1, Hovmantorps samhälle, Lessebo
kommun. Förslaget skickas nu ut på samråd och samrådstiden är
från och med onsdag den 8 december 2021 till och med måndag
den 3 januari 2022 (3 veckor). Fastighetsägare ansvarar för att
underrätta hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och
andra inneboende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till
samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni
förmedla denna information.
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Anledning till detta brev
Du får detta brev då din fastighet berörs av ett förslag till ny
detaljplan.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan kan förstås som ett juriskt bindande dokument mellan
kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. En detaljplan
innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den
ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna
och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen
ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan
gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.

Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL 2010:900). PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.

Läge
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps
samhälle och avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr samt
öster längs Wergels väg. Söder om området ligger järnvägsspåret
(Kust- till kustbanan). I övrigt omges området av skogsmark.
Planområdets areal är 7 000 kvadratmeter.

Syfte
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i
direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god
tillgänglighet till service, natur och kollektivtrafik. Lessebo
kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i
detta område.

Handlingar
Underrättelse om samråd, 2021-12-08
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-12-01
Plankarta, 2021-12-01
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-12-01
Fastighetsförteckning (finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen)

Förenlighet med översiktsplanen
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella
planområdet som ”Befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör
ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en
förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer
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översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare
exploatering i området.

Påverkan på omgivningen
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.

Vad händer sedan?
Handlingarna ställs ut för samråd. Under samrådstiden ges berörda
möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget.
Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden
sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse.
Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet
bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara
tillgänglig för granskning.

Hur lämnar jag synpunkter
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast måndag den 3:e januari
2022, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller
med vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo.

Här finns samrådsförslaget
Samrådsförslaget finns under samrådstiden tillgängligt digitalt på
Lessebo kommuns hemsida; www.lessebo.se/detaljplaner
Om du inte har möjlighet att läsa handlingarna digitalt eller om du
vill ha en kopia av handlingarna skickad direkt till dig, antingen
elektroniskt eller via post. Skicka i så fall ett mail med din adress
till sayf.noel@lessebo.se och skriv vilken plan det gäller.
Har du frågor angående förslaget är du välkommen att höra av dig
till planarkitekt Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen
antingen via telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se
Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på
kommunens webbplats www.lessebo.se.
Med vänliga hälsningar

Sayf Noel

Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-06
§ 152

Dnr 2021/164-4.2.2

Ny detaljplan för del av fastigheten
Hovmantorp 6:1 (Wergels väg)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget
på samråd.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Hovmantorps
samhälle. Planområdet avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr
samt öster längs Wergels väg. Området är beläget cirka 60 meter från
Kust- till kustbanans spårområde. I övrigt omges området av
skogsmark. Planområdets areal är 7000 kvadratmeter.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 11–17 §§ ”Samråd”.
Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i
direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god tillgänglighet
till service, natur och kollektivtrafik. Lessebo kommun behöver
förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område.
Förenlighet med översiktsplanen
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning 2021-11-01
Plankarta 2021-11-01
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-11-01
Tjänsteskrivelse 2021-11-12
SBNAU beslut 2021-11-29 § 121

Beslutsexpediering
Berörda sakägare
Berörda nämnder och styrelser
EON
Lantmäteriet
Trafikverket
Länsstyrelsen
Region Kronoberg

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp
6:1, Hovmantorp, Lessebo kommun,
Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.
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Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. 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. 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. 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
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i direkt anslutning till
ett redan utbyggt område med god tillgänglighet till service, natur och kollektivtrafik.
Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta
område.

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
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.
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Plandata
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps samhälle, cirka en km från
järnvägsstationen. Planområdet avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr samt
öster längs Wergels väg. Söder om området ligger järnvägsspåret (Kust- till kustbanan).
Planområdet är beläget cirka 60 meter från Kust- till kustbanans spårområde. I övrigt
omges området av skogsmark. Planområdet omfattar del av fastigheten Hovmantorp 6:1
som ägs av Lessebo kommun. Planområdets areal är 7 000 kvadratmeter.

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning
markerad med röd linje.

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.
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Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
”Befintliga bostäder”. 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 ”B1” är utpekat för bostadsändamål.

Detaljplan
Planområdet berörs av två stadsplaner:
•
•

Stadsplan för del av Hovmantorps Municipalsamhälle (1934, aktnr. 07-HOS195), som anger användningen allmän platsmark med ändamål ”Park” för berört
område.
Stadsplan för område norr om kv. Staren (1971, aktnr. 07-HOS-31), som anger
användningen allmän platsmark med ändamål ”Park” för berört område.

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande
stadsplaner från 1934 och 1971 i berörda delar.
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Figur 5 – Kartan till vänster visar stadsplanen för del av Hovmantorps Municipalsamhälle. Kartan till höger visar
stadsplanen för område norr om kv. Staren. Planområdet är markerat i rött.

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen i linje med Lessebo kommuns
målsättning är kommunen i behov av fler bostäder. Planförslaget innebär en förtätning
med fem villatomter i ett redan utbyggt område huvudsakligen genom att en del
oexploaterad parkmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Aktuell mark är idag
planlagd som allmän platsmark för park, men någon park är inte iordningsställd i
området. Marken har tidigare användes för parkering till daghem i närområdet och
gräsytan har varit en mindre fotbollsplan i anslutning till denna. Dessa funktioner
behövs inte längre för nuvarande villabebyggelse. Motivet till att en del av parkområdet
tas i anspråk till bostadsbebyggelse är att Lessebo kommun och efterfrågan på tomter
för nybyggnation är stor. Planområdet utgör ett perfekt läge för förtätning och
byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av gator, kollektivtrafiknät och VAnät är redan utbyggt i området 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. Genom
förtätningen kommer den idag outnyttjade platsen bättre integreras med intilliggande
bebyggelse. Områdets karaktär kommer inte att förändras nämnvärt och stadsbilden
bedöms därför inte påverkas negativt.
Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga
förhållanden. Kommunen är medveten om att parkmarken 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 naturmark
fortsatt är hög i området, då det finns allmän platsmark både väster, söder och norr om
planområdet. Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller
områden som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller
naturvärden, berörs. Kommunens bedömning är att det allmänna intresset av att bygga
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och skapa plats för fler bostäder i detta fall väger tyngre än ett bevarande av den berörda
parkmarken 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.

Förutsättningar och förändringar
Mark, vegetation och friytor
Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och består delvis av en mindre asfalterad
yta som tidigare har användes för parkering till daghem i närområdet och som idag
används som en spontan parkeringsplats samt en öppen klippt gränsyta som tidigare har
varit en mindre fotbollsplan i anslutning till denna. I mitten av planområdet finns även
en mindre träddunge. Merparten av planområdet utgörs av ordinär skogsmark, både
barr- och blandskog. Trädbeståndet är ganska ungt.

Figur 6 – Bilden till vänster visar klippt gräsmatta. Bilden till höger visar parkeringsplatsen inom planområdet.

Figur 7 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.
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Inom planområdet finns inga uttalade naturvärden eller värdefull vegetation enligt
Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens sökdatabaser. I Artdatabanken
finns inga fynd under perioden 1950–2020 av rödlistade arter inom planområdet. Inga
speciella arter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga fältbesöket i
området. Gräsytan som finns inom planområdet bedöms inte innehålla några
signifikanta naturvärden. Gräsytan kan dock tänkas ha ett visst värde för rekreation för
boende i närområdet. Denna grönyta som tas i anspråk i och med ett genomförande av
planen möjliggör inte för någon ordnad rekreation eller idrott. Det finns dock möjlighet
att den används för spontan rekreation och idrott.
Omgivande skog är 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. En stor del av skogsytan lämnas dock kvar i befintligt tillstånd för
att bibehålla god tillgänglighet till skogsmarken och planläggs som ett naturområde,
”NATUR” på plankartan. Påverkan på naturvärdena i området som helhet bedöms dock
som begränsad.
Geotekniska förhållande
Marken inom planområdet är relativt flack men samtidigt finns vissa små nivåskillnader
i planområdets västra kant och vidare i sydvästlig riktning. Lutningsförhållandena är
dock inte sådana att exploatering försvåras. Enligt jordartskartan från Sveriges
Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i och omkring planområdet av morän
med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. Moränen har ett stort innehåll av
block och sten. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 5–10 meter. Med tanke på den
uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra hållfastighetsegenskaper
och bra genomsläpplighet. Den nytillkommande bebyggelse bör i möjligaste mån
anpassas till omgivande terräng och färdig golvnivå får inte vara lägre än intilliggande
gatunivå. Någon närmare geoteknisk undersökning har inte genomförts inom ramen för
planarbetet. Utifrån SGU:s information och tänkt bebyggelseutformning anses inte en
geoteknisk undersökning vara nödvändig för det aktuella området. Närmare
undersökningar får vid behov göras i bygglovsskedet.
Risk för skred/höga vattenstånd
Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk
för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar
finns inom eller i närheten av planområdet. Inga särskilda skyddsåtgärder avseende risk
för skred och höga vattentillstånd bedöms behöva vidtas i samband med byggnation på
platsen.
Masshantering
Schaktmassorna kommer återanvändas så långt det är möjligt på platsen.
Sprängstensmassor från området kommer förläggas i dess lågpunkter. Massorna
kommer att provtas för att kunna klassificera och hantera dem rätt. Massor som är
förorenade kommer behandlas på anläggningar med erforderliga tillstånd. Alternativt
deponeras på deponier som har erforderliga tillstånd. Då området inte är ianspråktaget
sedan tidigare bedöms det inte finnas några föroreningar i massorna.
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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. Den som äger eller brukar en fastighet
ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten
om det upptäcks en förorening 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.
Riksintresse
Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.
Fornlämningar
I sydväst utanför planområdet finns mindre rester av en gammal stenmur och denna
stenmur kommer inte beröras av det nya planförslaget.
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.

Figur 8 – Delar av befintlig stenmur utanför planområdet.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära
områden).
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Kollektivtrafik
Busshållplats finns vid Storgatan, intill planområdet. 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, restaurang och
konditori. En förskola (Askungen) ligger inom cirka 450 meter avstånd från aktuell
fastighet. Kvarndammskolan (F-6-skola) ligger cirka 800 meter från planområdet.
Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort.
Parkering
Parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering
bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.
Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form
av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande komplementbyggnader. Området
uppvisar en blandning av material, färg och skala. Träpanel är det mest förekommande
fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland annat tegel och puts. Större delen av
husen i närområdet är uppförda i en våning med inredda vindar som är av varierade
ålder och storlek. Tomterna i området är cirka 1000 – 1500 kvadratmeter.
Bostadstomterna har karaktären av anlagda villaträdgårdar med gräsmattor, träd, buskar
och rabatter.

Figur 9 – 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 5100 m2. Ny bebyggelse ska
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uppföras med högsta byggnadshöjd 4,8 meter. I praktiken innebär regleringen att 1,5planshus eller hus med förhöjt väggliv kan uppföras. Byggnadshöjd innebär högsta höjd
för byggnad där yttertak möter ytterfasad. Största byggnadsarea, inklusive
komplementbyggnader för villabebyggelse är 30 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. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena, detta
regleras med ”b1”. Dagvatten ska omhändertas, renas och fördröjas lokalt inom den
egna fastigheten genom exempelvis infiltration innan det släpps ut till det kommunala
dagvattenledningar. För att säkerställa att inte hela fastigheten ska hårdgöras sätts en
planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60 procent av fastigheten får hårdgöras. En
bestämmelse om att 900 kvadratmeter är minsta fastighetsstorlek föreslås för att
säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna, vilket regleras med
egenskapsbestämmelsen ”d1”. Längs Wergels vägen ligger ett område med prickmark
där byggnader inte får placeras. De enskilda villaägarna förutsätts ordna sin utemiljö
utifrån den enskilda familjens/individens behov. Bostädernas antal och utformningen på
bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. Villabebyggelsens utformning och placering
kommer att utredas vidare under bygglovsskedet. I illustrationen nedan visas placering
och möjlig utformning av villabebyggelserna.

Figur 10 – Illustration av hur planområdet kan komma att byggas ut. Illustrationen är inte bindande utan endast ett
exempel på en möjlig utformning.
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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
Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering
och byggande av anläggningarna i området.
Strandskydd
Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. Cirka 40
meter väster om planområdet rinner ett litet vattendrag, Ekebäcken som går genom
skogsområdet i nordväst-sydvästlig riktning, vilket sedan rinner vidare söderut ner mot
sjön Rottnen. Då det inte finns en skarp gräns mellan naturliga och artificiella
vattendrag är det inte möjligt att göra något generellt uttalande att just detta vattendrag
omfattas av strandskydd eller inte. En sådan bedömning görs istället från fall till fall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett annat projekt haft kontakt med Länsstyrelsen i
Kronobergs län för att klargöra vattendragets karaktär och om detta ger upphov till ett
strandskyddsområde eller inte. Länsstyrelsen har vid granskning av vattendragets längd
(relativt kort), var det börjar (vid landsvägen) samt formen på det (uträtat och tydligt) i
Länsstyrelsens GIS-databas. Länsstyrelsen har bedömt att detta rör sig om ett dike, se
gul markering i figur 10. Diket är som bredast cirka 1,5 meter. Detta dike används idag
för att avleda vatten från angränsande skogsbruksmark och i viss mån även hanterar
dagvatten från närliggande bostadsområden. Vid platsbesök kunde det konstateras att
diket har grumligt vatten med en begränsad vattenföring förutom vid perioder med
omfattande nederbörd. Diket och omgivande miljö bedöms inte ha några egentliga
naturvärden och vegetationen vid diket är densamma som övriga delar av skogsområdet.
Varken värdefulla, ovanliga eller känsliga arter vilka skulle kunna indikera ett naturligt
vattendrag har kunnat påvisas eller observerats. Det aktuella diket är av sådan ringa art
att den inte är dokumenterad i VISS (vattenkarta över vattenförekomster).
Med hänsyn till ovan information bedömer kommunen att strandskyddsdispens inte
gäller för detta dike på grund av att det är skapad av människor; så kallad artificiellt
dike. Ett dike är inte ett vattendrag i strandskyddets mening och således ger det inte
upphov till ett strandskyddsområde. Kommunen hänvisar till Mark- och
miljööverdomstolen dom; målnummer M 10756–14 (2015-06-11).
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Figur 11 – Foton som visar diket väster om planområdet, vilket kommunen inte bedömer omfattas av strandskydd.

Figur 12 – Kartan över planområdet och sträckning av diket
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Gator och trafik
Söder om planområdet ligger järnvägsspår (Kust till kustbanan), cirka 60 meter ifrån
planerade bebyggelse. Öster om planområdet går Wergels väg som är en mindre
asfaltsbelagd lokalgata, vilken kommer fortsätta ha sin nuvarande sträckning. Den
skyltade hastigheten är 40 km/h på Wergels vägen. Kommunen är väghållare.
Gatuområdet är 6 meter brett utan strikt trafikseparering, men hastigheten är låg och
trafiksäkerheten bedöms vara god. Infart till kvartersmarken sker från Wergels vägen.
Övriga gator utanför planområdet utgör lokalgator.

Figur 13 – Bilden visar Wergels vägen.

I direkt anslutning till planområdet går även en separat gång- och cykelväg anlagd längs
en del av Wergels väg som förbinder och kopplar ihop villaområdena i norr och söder.
Gång- och cykelvägen har en bredd på cirka 2,5 meter och är asfalterad där kommunen
är väghållare.

Figur 14 – Bilden visar gång- och cykelvägen som löper utanför planområdet.
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Servitut
Planområdet berörs av följande ledningsrätt:
•
•

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

Det är fastighetsägaren som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar
som är skyddade enligt servitut/ledningsrätt i samband med genomförandet av
detaljplanen. För de ledningar som inte sedan tidigare har säkrats genom
servitut/ledningsrätt bör ledningsägaren ansöka om servitut/ledningsrätt, vilket kan
erhållas genom lantmäteriförrättning. Markerad u-område i plankartan innebär inte att
rättighet bildats per automatik. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra
någon påverkan på befintliga servitut och ledningsrätter.
Vägtrafikbuller
En bullerutredning har beställts och är under framtagande.
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.

Figur 15 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet.

Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i gatumark i anslutning till
planområdet. Inom planområdet ska dagvatten fördröjas och renas inom den egna
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fastigheten i största möjliga mån. 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. Det dagvatten som inte kan omhändertas
lokalt leds till den kommunala dagvattenledningen som leder vattnet vidare västerut mot
ett befintligt avvattningsdike ”Ekebäcken” i området och vidare ut i recipienten.
Planområdet har en god lutning och inga instängda områden eller andra kända problem
kring dagvattenhanteringen har noterats. I planförslaget bevaras delar av skogsmarken
och planläggs som ett naturområde, ”NATUR” med yta där dagvatten kan fördröjas,
vilket också säkerställer den funktion som ytan redan har i dagsläget. 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. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra lokal infiltration av dagvatten
men också för att säkerställa att området behåller sin naturkaraktär och väl smälter in i
landskapet.
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. Hur dagvattenhanteringen ska
hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras närmare i detalj inför
bygglovsskedet.

Figur 16 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.
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Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning av betydande miljöpåverkan
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 fem villatomter
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. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms
inte påverka närmiljön för de boende inom området nämnvärt. En särskild
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.
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. Då planförslaget endast rör ett
mindre antal villatomter 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 17 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022–14627.

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås

Rottnen
Sjö
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter
och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar

Figur 18 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk
status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver).
Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda
avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att
halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn
överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver
överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk
deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet
bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för
denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten
inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenade
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ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk
status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och
kadmiumföroreningar.
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 omhändertas 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. Vatten som inte tas upp av växter, jord eller avdunstar
leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som finns i Wergels vägen.
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.

Dnr: SBN 2021/164

18(21)

176

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
december 2021
Granskning

februari 2022

Antagande

april 2022

Laga kraft

maj 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 allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
Respektive exploatör ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark, det vill
säga byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av
fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens initiativ.
Lessebo fjärrvärme är huvudman för fjärrvärmenätet i kommunen.
E.ON Elnät Sverige AB är huvudman för eldistributionsnätet inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Fastighetsbildning
Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Genom avstyckning från
stamfastigheten Hovmantorp 6:1 bildas fem fastigheter för bostadsändamål och säljas,
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vilket kan genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft. Detta är visat i
illustrationskartan. Behovet bedöms inte finnas att reglera fastighetsindelning i
detaljplanebestämmelser.
Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun.
De ledningar som finns inom planområdet läggs inom område för prickmark. Inga
servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget.
För fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller
dylikt står och ansvarar respektive fastighetsägare för.
Fastighetskonsekvenser
Allmän platsmark ”Park” kommer att övergå till kvartersmark för bostadsändamål.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande
detaljplan.
Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.
Anslutningsavgifter
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
Lessebo kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder.
Vidare får kommunen inkomster i form av anslutningsavgifter för vatten- och avlopp
enligt gällande taxa.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Något behov av geotekniska undersökningar i samband med sökningar planarbetet
föreligger inte.
Vatten, avlopp och dagvatten
Den nya bebyggelsen avses kopplas till befintligt kommunalt VA-nät. Vatten- och
avloppsledningar finns framdragna i Wergels vägen. Anslutningsavgift till befintliga
vatten- och avloppsledningar samt omläggning av ledningar inom kvartersmark från
förbindelsepunkt bekostas av exploatören.
Anslutningsavgift till befintliga dagvattenledningar samt eventuell nyläggning/
omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas av
exploatören. Exploatören ansvarar även för och bekostar övriga dagvattenåtgärder inom
kvartersmark.
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Ledningar
Befintliga ledningar inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge och skyddas
med ett u-område och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. U-området här
även kombinerats med prickmark som har innebörden att marken inte får förses med
byggnad. U-områdens innebörd är att marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd
som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar.
Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i
samband med genomförandet av detaljplanen. Markerade u-områden i plankartan
innebär inte per automatik att rättighet bildas. Rättighet för ledningar behöver bildas
genom lantmäteriförrättning.
Fjärrvärme, el och tele
Anslutning sker mellan fastighetsägare och huvudman 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 ”villatomter” 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. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt
utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten
människor emellan. Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för
lek och rekreation är god. I närheten av planområdet finns även en förskola och en
offentlig lekplats. Det finns även tillgång till kollektivtrafik i planområdets närhet.
Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under
planprocessen.

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.

Dnr: SBN 2021/164

21(21)

179

Plankarta
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Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
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Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
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Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR

Naturområde (PBL 4 kap 5§)

Kvartersmark
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning
Dagvatten Marken avsedd för dagvatten (PBL 4 kap 5§)
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(PBL 4 kap 16§)

d1900

Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter
(PBL 4 kap 18§)
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Fastighetsstorlek
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Hovmantorp 6:1

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
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1

Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6§)

11 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft
(PBL 4 kap 21§)

g

Upplsyning

Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas

Skala 1:1 000 (A3)

SAMRÅDSHANDLING

Beslutsdatum

Hovmantorp 6:1

Granskning

SBN

Antagande

KS

Laga kraft

KS

Detaljplan för del av

Grundkarteinformation

Trakt
Kvartersgräns
Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckning
Bostadshus resp. uthus
karterade efter huslivet
Bostadshus resp. uthus
karterade efter takkonturen

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

Höjd på byggnader

5

15

g

Bostäder (PBL 4 kap 5§)

Kyrka

Offentlig byggnad/Industri
Transformatorstation

Körbanas kant
Gång- o cykelväg
Järnväg

79

+ 77.40

Punkthöjd

Hovmantorps samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

Stödmur
Slänt

Grundkartan är upprättad ur Lessebo
kommuns primärkarta, 2021-11-01
Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Hovmantorp

Höjdkurva

Orienteringskarta
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Planarkitekt

Samråd

2021-12-06

Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef

Instans
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Diarienummer: SBN 2021/164
Upprättad: 2021-11-01
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Dnr: SBN 2021/164
Samrådshandling

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1
Hovmantorps samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan
som behöver beskrivas. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs
detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste
omvärderas.
Planens syfte:
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i direkt
anslutning till ett redan utbyggt område med god tillgänglighet till service, natur
och kollektivtrafik. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och
ser möjligheten i detta område.
Förändringar i samband med ny detaljplan
Synpunkter

Påverkan/
ja

Ingen
Kommentarer
påverkan/
nej

Förändrad
markanvändning?

X

Förändringen i förhållande till den
nuvarande situationen är att en
bit mark som i nuvarande plan är
allmän platsmark - Park regleras
till bostäder.

Ökad exploatering?

X

En stor del av planområdet har
inte tidigare varit exploaterat
utan kommer först få den
möjligheten i samband med detta
planförslag.

Behov av
följdinvesteringar?

X

Krav på ändringar av
omgivande
markanvändning?

X

Medför detaljplanen så
negativa effekter att
förebyggande åtgärder
eller
kompensationsåtgärder
behöver vidtas?

X
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Planområdet ligger i direkt
anslutning till befintlig
bebyggelse och redan byggd
infrastruktur kan utnyttjas.
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Gällande regleringar och skyddsvärden
Synpunkter

Påverkan/
ja

Ingen
Kommentarer
påverkan/
nej

Riksintressen: 3–4 kap MB

X

Natura 2000

X

Höga naturvärden
(naturvårdsprogram,
nyckelbiotop)

X

Ekologiskt känsliga
områden

X

Fornlämningar,
byggnadsminne

X

Strandskydd, vattendrag

X

Öp/föp/Dp

X

Kräver detaljplanens
genomförande eller
föreslagna verksamheter
anmälan eller tillstånd
enligt mb?

X

Berörs ej.

Planområdet omfattas inte av
några höga naturvärden enligt
naturvårdsprogram och det
finns inga inventerade
nyckelbiotoper i området. Inga
värdefulla naturvärden berörs.

Gällande översiktsplan antagen
2018 pekar ut det aktuella
planområdet som ”befintliga
bostäder”. Planförslaget följer
översiktsplanens intentioner
och därmed motiverar vidare
exploatering i området.

Miljöeffekter
Synpunkter

Mark

Påverkan/
ja

Ingen
påverkan/
nej

X

Kommentarer

Mark som tidigare har varit allmän
platsmark kommer efter planens
antagande kunna tas i anspråk för
bostadsändamål. Planens ingrepp
är av en sådan karaktär att
påverkan bör vara relativt liten.

Luft och klimat

X

Inga miljökvalitetsnormer antas
överskridas pga detaljplanen.

Vatten

X

Inga miljökvalitetsnormer antas
överskridas pga detaljplanen.
Planområdet ansluts till det
kommunala spill ledningsnätet.
Dagvatten bör även ordnas så att
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det lokalt tas omhand. Det finns
inga misstänkta föroreningar inom
planområdet.
Planområdet ligger inom sekundär
skyddszon för
vattenskyddsområde, vilket
medför att gällande föreskrifter
ska följas vid exempelvis
markarbeten.
Vegetation

X

Djurliv

X

Inga områden som av Skogsstyrelsen
klassas som nyckelbiotoper,
sumpskogar eller utpekade värdefulla
naturvärden som berörs.

Landskapsbild/stadsbild

X

Exploateringen bedöms vara
begränsad.

Miljöpåverkan på
omgivningen

X

Exploateringen bedöms vara av
småskalig karaktär och bedöms
inte medföra någon miljöpåverkan
på omgivningen.

Strider planen mot
uppsatta MKN (5 kap
MB) eller andra
riktvärden?

X

Det finns inget som indikerar på
att uppsatta miljökvalitetsnormer
riskerar att överskridas vid
genomförandet av planen.

Behöver åtgärder
vidtas för att hantera
dagvatten?

X

Dagvatten ska i möjligaste mån
omhändertas på den egna
fastigheten genom att i första
hand infiltreras och i andra hand
fördröjas innan avledning sker till
det kommunala nätet. Förutsatt
att dagvatten renas och fördröjs
inom planområdet innebär
planförslaget ingen större
påverkan på vattenkvaliteten
inom planområdet.

Grundvatten, ytvatten,
avrinningsområden

X
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För att säkra denna
omhändertagande av dagvatten
har en planbestämmelse ”b2” lagts
in i plankartan som reglerar att
maximalt 60% av fastighetsarean
får hårdgöras.
Bedöms inte påverkas negativt då
dagvatten ska fördröjas lokalt
inom planområdet.
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Hälsoeffekter
Synpunkter

Påverkan/
ja

Ingen
Kommentarer
påverkan/
nej

Utsläpp

X

Vibrationer

X

Ej aktuellt.

Buller

X

Viss trafikökning.

Ljus

X

Säkerhet (innebär
planens genomförande
risker som explosion,
brand, strålning, farligt
gods etc?)
Otrygga miljöer skapas

X

Detaljplanen medger ingen
användning som bidrar till risk för
säkerheten i området.

X

Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Främjar planen en hållbar resursanvändning?
Synpunkter

Påverkan/
ja

Ingen
påverkan/
nej

Mark &
vattenanvändning

Kommentarer

X

En parkering som tidigare har
använts för parkering till daghem i
närområdet och gräsytan har varit
en mindre fotbollsplan i anslutning
till denna tas i anspråk för bostäder.
Planens ingrepp är av en sådan
karaktär att påverkan bör vara
relativt liten.
Liten påverkan på grund av att ett
skogsområde exploateras samtidigt
tar planförslaget inte ytor som hyser
kända naturvärden i anspråk.

Transportrörelser

X

Planförslaget medger ingen
markanvändning som medför att
andelen tunga transporter ökar inom
området.

Rekreation och rörligt
friluftsliv

X

En befintlig allmän platsmark – park
exploateras.

Trafikmiljö, närmiljö för
boende inom området

X

Kulturmiljö, och
kulturhistoriska värden

X

Inga kända kulturvärden finns inom
planområdet.

Parkeringsmöjligheter

X

Parkering löses på egna fastigheten.

Naturresurser

X
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Miljökvalitetsmål
Synpunkter

Påverkan/
ja

Ingen
påverkan/
nej

1. Begränsad klimatpåverkan

X

2. Frisk luft

X

3. Bara naturlig försurning

X

4. Skyddande ozonskikt

X

5. Säker strålmiljö

X

6. Ingen övergödning

X

7. God bebyggd miljö

X

8. Grundvatten av god kvalitet

X

9. Myllrande våtmarker

X

10. Levande skogar

X

11. Ett rikt odlingslandskap

X

Kommentarer

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande
miljöpåverkan som väsentligt
påverkar på ett sådant sätt att det
inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Området saknar dokumenterade
naturvärden kopplat till växt- och
djurliv. Inga sådana sällsynta och
rödlistade arter är kända i området.

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning
Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Detaljplanen följer
intentionerna i gällande översiktsplan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt Miljöbalken
kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö,
hälsa, hushållning av mark och vatten. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och
bedöms inte påverka närmiljön för de boende inom området nämnvärt. Det finns inga fasta
fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GID-databas. Det finns inte heller områden med som
av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden berörs.

Kommunens ställningstagande
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.

2021-11-01
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lessebo kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 211

Dnr 2021/409-4.2.2

Planuppdrag för fastigheten Tärnan 9,
Hovmantorps samhälle, Lessebo
kommun, Kronobergs län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny
detaljplan för fastigheten Tärnan 9 i Hovmantorp samt se över
möjligheter till uppdatering av gällande detaljplaner i närområdet.
Ärendebeskrivning
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det
möjlighet till nya bostäder. Planområdet omfattar fastigheten Tärnan
9 som ägs av Lessebo kommun och är beläget i den södra delen av
Hovmantorps tätort, väster om Nygatan.
Planområdet är 3200 kvadratmeter. Inom fastigheten Tärnan 9 finns
idag en byggnad som används som förskola. Enligt Barn- och
utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan kommer denna
förskola att ersättas med en ny byggnad på annan plats. I nära
anslutning till planområdet finns bostäder byggda i två våningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07
Karta över planområdet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07

Planuppdrag för fastigheten Tärnan 9,
Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun,
Kronobergs län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny
detaljplan för fastigheten Tärnan 9 i Hovmantorp samt se över
möjligheter till uppdatering av gällande detaljplaner i närområdet.
Ärendebeskrivning
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det
möjlighet till nya bostäder. Planområdet omfattar fastigheten
Tärnan 9 som ägs av Lessebo kommun och är beläget i den södra
delen av Hovmantorps tätort, väster om Nygatan.
Planområdet är 3200 kvadratmeter. Inom fastigheten Tärnan 9
finns idag en byggnad som används som förskola. Enligt Barn- och
utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan kommer denna
förskola att ersättas med en ny byggnad på annan plats. I nära
anslutning till planområdet finns bostäder byggda i två våningar.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen för
fastigheten från allmänt ändamål till bostadsändamål för att
möjliggöra en framtida försäljning av fastigheten. Området
omfattas av en detaljplan, lagakraftvunnen den 22 september,
1972. Tärnan 9 är planlagd för allmänt ändamål. Byggnadshöjden
är reglerad till 4 meter och fastighetens byggrätt är begränsad med
prickmark.
Konsekvenser
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella
planområdet som ”befintlig skola”, varför planförslaget strider mot
gällande översiktsplan. I översiktsplanen finns ingen ytterligare
beskrivning av det område som planförslaget berör, utan det är
endast utpekat i en markanvändningskarta över Hovmantorps
samhälle.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07
Det aktuella planområdet är alltså inte utpekat som ett område för
framtida bostadsbebyggelse, utan den dåvarande befintlig
markanvändning låg till grund för att fastigheten pekas ut som
skola i markanvändningskartan. Enligt översiktsplanen bör ny
bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en
förtätning av redan bebyggda områden. Avvikelsen bedöms dock
inte vara av betydande för genomförandet av detaljplanen då
området inte är utpekat som intressant ur ett framtida
skolutvecklingsperspektiv och planförslaget bedöms kunna
genomföras inom ramen för översiktsplanens intentioner.
Inom planområdet finns inga kända natur- eller kulturvärden.
Området omfattas inte heller av några ekologiskt känsliga
områden eller riksintressen. Förvaltningens preliminära
bedömning är att genomförandet av planen inte kommer medföra
någon betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.
Planprocessen kommer att ske med ett så kallat
standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag
Karta över planområdet, daterad 2021-12-07

Sayf Noel
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-28

Försäljning del av Kosta 36:13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning del av Kosta
36:13 till Startplattan 192942 Aktiebolag u ä t Torsten Jansson
Commercial Property AB med org nr 559356-0880
Ärendebeskrivning
Önskemål om köp av tomtytan väster om hotellet i Kosta har
framförts av Torsten Janssons bolag för att bygga ny verksamhet
på området. Området är en del av stamfastigheten idag och
kommer att avstyckas till en yta av ca 16 540 m2. Taxan är 50
kr/m2. Fastighetsbildningskostnaden betalas av köparen.
Bakgrund
Område är planlagt sedan 2019-03-26 för besöksanläggningar,
hotell, handel och andra verksamheter.
Konsekvenser
Stamfastighetens yta minskas till förmån för utveckling av
besöksnäringen.
Beslutsunderlag
Köpeavtal samt kartutdrag
Beslutet skickas till
Startplattan 192942 Aktiebolag u ä t Torsten Jansson Commercial
Property AB
c/o New Wave Group AB
Kungsportsavenyen 10, vån. 4
411 36 Göteborg

Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef
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KÖPEAVTAL
Lessebo Kosta 36:13

212000-0613

Säljare

Lessebo Kommun
Storgatan 78
365 31 LESSEBO

Köpare

559356-0880
Startplattan 192942 Aktiebolag u ä t Torsten Jansson Commercial
Property AB
c/o New Wave Group AB
Kungsportsavenyen 10, vån. 4
411 36 Göteborg

SYFTE

Syftet med försäljningen är att köparen planerar att starta och
bedriva verksamhet enligt detaljplanen som vann laga kraft 201903-26.

OMFATTNING

Genom avstyckning skall ca 16 540 m2 av fastigheten Kosta 36:13
styckas av och bilda en egen fastighet.

TILLTRÄDE

Formellt kan tillträdet genom ägorätt först ske när
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. Men köparen kan få
tillträde tidigare efter överenskommelse.

ERSÄTTNING

Mottagaren skall till överlåtaren betala en ersättning utgörande 50
kr per m2 tomtyta. (827 000 kr).

ERSÄTTNINGENS
ERLÄGGANDE

10% av ersättningen erläggs kontant vid undertecknandet av
kontraktet. Resterande del erläggs när beslut tagits i
lantmäteriförrättningen och den slutliga arean kan fastställas.
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DETALJPLAN

FASTIGHETSBILDNING

Gällande detaljplan för det aktuella området är fastställd 2019-0326. Detaljplanen tillåter besöksanläggningar, hotell, handel och
andra verksamheter inom det avstyckade området.

Det markerade området som framgår av bifogad karta
(bilaga 1). Det markerade området ska avstyckas ifrån Kosta 36:13.
Härvid skall parterna tåla de justeringar av områdets gränser och
areal som kan föranledas ur lantmäteritekniks synpunkt.
Kommunen ansöker om avstyckning hos lantmäteriet. Partena
biträder ansökan genom underskrift av detta avtal.
Fastighetsbildningskostnad för denna förrättning betalas av
köparen.

JORDABALKEN

I övrigt gäller vad i 4 kap Jordabalken eller eljest i lag stadgas om
köp av fast egendom.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav fastighetsägarna tagit var sitt.

Lessebo 2021-

Kosta 2021-

för Lessebo Kommun

för Startplattan 192942 Aktiebolag u ä t
Torsten Jansson Commercial Property AB

…………………………………………..
Lars Altgård Kommunstyrelsens ordförande

………………………………………..
Torsten Jansson VD

………………………………………..
Christina Nyquist Kommunchef

Överlåtarens egenhändiga namnteckning har bevittnats av:
Lessebo, 2021-

Lessebo, 2021-

.......................................................

.......................................................
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum
2021-12-21
§ 38

Dnr 2021/417-10.11.1

Bruno Mathssons glashus
Beslut
Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
utreda fortsatt arbete med glashusen enligt följande inriktning:
1) Lessebo kommun bildar en stiftelse för Glashusen och hyr ut 3
lägenheter till lämpliga hyresgäster med intresse och kunskap om
kulturmiljö.
2) Ett särskilt skötselavtal upprättas med hjälp av Länsstyrelsen och
Kalmar läns museum som varit rådgivande genom hela processen
sedan renoveringen 2008.
3) Visningslägenheten kvarstår i sin nuvarande form och ett förslag
för att visa den tas fram med hyresgäster, entreprenörer eller
förening från orten.
4) Konferenslägenheten återgår till just detta ändamål.
Ärendebeskrivning
Bruno Mathssons glashus i Kosta restaurerades 2008 av Lessebo
kommun med hjälp av Länsstyrelsen.
De är av ett mycket högt kulturhistoriskt värde och efter en period av
uthyrning till privatpersoner står nu Glashusen tomma i väntan på
åtgärder av mindre karaktär.
Då husen dessutom är ett kulturhistoriskt byggnadsminne så är det av
högt allmänintresse hos såväl ortsbor som nationellt. Husen är alltså
skyddade och för att ändra någon karaktär i huset så behöver man
söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
Husen innehåller 5 lägenheter innehållande 1 visningslägenhet
återställd till originalskick, 3 lägenheter återställda till originalskick
och 1 lägenhet av godkänt omgjord karaktär för att uppfylla en tjänst
som konferenslägenhet 2008.
Det är ett högt tryck på att få se visningslägenheten men i nuläget så
är den servicen begränsad då Lessebo kommun inte har
turistpersonal på plats samt att tjänstemän har en begränsad
möjlighet att visa den.
Det är olämpligt att lägenheterna i huset fortsätter att stå tomma då
risken för inbrott ökar.
Kultur- och fritidschef Jenny Ramnér redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-15
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-15

Bruno Mathssons glashus
Förslag till beslut
Lessebo kommun bildar en stiftelse för Glashusen och hyr ut 3
lägenheter till lämpliga hyresgäster med intresse och kunskap om
kulturmiljö. Ett särskilt skötselavtal upprättas med hjälp av
Länsstyrelsen och Kalmar läns museum som varit rådgivande
genom hela processen sedan renoveringen 2008.
Visningslägenheten kvarstår i sin nuvarande form och ett förslag
för att visa den tas fram med hyresgäster, entreprenörer eller
förening från orten. Konferenslägenheten återgår till just detta
ändamål.

Ärendebeskrivning
Bruno Mathssons glashus i Kosta restaurerades 2008 av Lessebo
kommun med hjälp av Länsstyrelsen.
De är av ett mycket högt kulturhistoriskt värde och efter en period
av uthyrning till privatpersoner står nu Glashusen tomma i väntan
på åtgärder av mindre karaktär.
Då husen dessutom är ett kulturhistoriskt byggnadsminne så är
det av högt allmänintresse hos såväl ortsbor som nationellt. Husen
är alltså skyddade och för att ändra någon karaktär i huset så
behöver man söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
Husen innehåller 5 lägenheter innehållande 1 visningslägenhet
återställd till originalskick, 3 lägenheter återställda till
originalskick och 1 lägenhet av godkänt omgjord karaktär för att
uppfylla en tjänst som konferenslägenhet 2008.
Det är ett högt tryck på att få se visningslägenheten men i nuläget
så är den servicen begränsad då Lessebo kommun inte har
turistpersonal på plats samt att tjänstemän har en begränsad
möjlighet att visa den.
Det är olämpligt att lägenheterna i huset fortsätter att stå tomma
då risken för inbrott ökar.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-15

Bakgrund
Under Kulturmiljödagarna 2021 så genomfördes en föreläsning
och en mindre workshop för att bistå utredningen. Föreläsningen
genomfördes av byggnadsantikvarie Jan Westergren från Kalmar
läns museum som är den som ansvarade för restaureringen 2008,
samt Jenny Ramnér nuvarande kultur och fritidschef för en
nulägesanalys tillsammans med åhörare och representanter från
Länsstyrelsen i Kronoberg. På plats fanns anmälda representanter
från ledning av Stadsmuseet i Stockholm samt byggnadsantikvarie
och byggnads-ingenjör från Kungliga Djurgårdens förvaltning som
jobbar med äldre fastigheter samt med Hovets fastigheter. De var
alla eniga om att en stiftelse borde startas av Lessebo kommun för
att kunna välja lämpliga hyresgäster som kan tillföra fastigheten
ett kulturvärde, samt att visningslägenheten borde behållas med
anledningen av ett synnerligen högt kulturvärde och
allmänintresse.
Kultur och fritidschefen har tittat på följande förslag för att välja
vilket spår man vill gå vidare med.
1. Stiftelse: Lessebo kommun bildar enligt förslaget från
Kulturmiljödagarna en stiftelse för Glashusen och utreder
lämpliga hyresgäster. Visningslägenheten kvarstår i sin
nuvarande form och ett förslag för att visa den tas fram med
hyresgäster, entreprenörer eller förening från orten.
2. Hotellverksamhet: Lessebo kommun arrenderar ut 3
lägenheter i originalskick till hotellverksamhet då efterfrågan
på att bo i en sådan miljö enligt undersökningar är hög.
Visningslägenhet kvarstår och kan visas av turistverksamhet av
egen eller annan entreprenör inom kommun/Glasriket.
Konferenslägenheten används som just konferenslägenhet för
Lessebo kommun eller annan entreprenör.
3. Glashusen arrenderas ut till en entreprenör för valfri
verksamhet med förbehåll som tar på sig att ta över ansvaret
för visningslägenheten.
4. Glashusen avyttras i sin helhet (med information om förbehåll
dvs samma regler för en ny ägare gäller vid ett byggnadsminne)

Jenny Ramnér
Chef kultur och fritid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum
2021-12-21
§ 37

Dnr 2021/415-10.1.3

Kulturhusets namn
Beslut
Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
döpa Kulturhuset i Lessebo till Kulturhuset 51:an.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-18 att genomföra en
namntävling för allmänheten, efter förslag från kultur- och
fritidsutskottet. 2021-08-17 beslutade kommunstyrelsen att
översända namnförslag som inkommit på remiss till Bikupans elever.
Röstdeltagandet på Bikupan var väldigt lågt i förhållande till antalet
elever på skolan. Ungdomarna behöver få känna delaktighet och
engagemang från början av processen och därför beslutade
kommunstyrelsen 2021-10-05 en omstart när det gäller val av namn
på Kulturhuset.
Framtagandet av namnet har nu gått till enligt följande: Eleverna på
Bikupan har fått lämna in namnförslag. Förslagen samlades ihop och
verksamhetscheferna i Kulturhuset valde ut fyra av dessa
namnförslag.
De fyra förslagen blev offentliga och allmänheten inbjöds att rösta
under invigningsdagen den 4 december. Efter röstning räknades
rösterna och förslaget med flest röster blev Kulturhuset 51:an.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-14
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-08 § 139
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-05 § 214

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-05
§ 214

Dnr 2021/219-1.2.1

Namnbyte Lessebo Folkets Hus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en omstart av arbetet med
namnbyte, och genomföra processen enligt plan i ärendebeskrivning
nedan.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-18 att genomföra en
namntävling. 2021-08-17 beslutade kommunstyrelsen att översända
namnförslag på remiss till Bikupans elever.
Röstdeltagandet på Bikupan var väldigt lågt i förhållande till antalet
elever på skolan. Ungdomarna behöver få känna delaktighet och
engagemang från början av processen och därför föreslås en omstart
när det gäller val av namn på Kulturhuset.
Plan för omstart
Ungdomarna på Bikupan får klassbesök där verksamheterna i huset
presenteras för att skapa en förståelse för innehållet i Kulturhuset.
De får också info om liknande verksamheter med exempel på namn
från runt om i landet för att visa på de möjligheter som finns i att
välja ett namn och att deras eget engagemang är viktigt.
Eleverna får efter denna information under en tidsperiod, ca 1-2
veckor, lämna in namnförslag. Vi motiverar eleverna ytterligare att
lämna förslag genom att ge de chans att vinna något.
Förslagen samlas ihop och verksamhetscheferna i Kulturhuset får
välja ut fem av dessa namnförslag.
De fem förslagen blir offentliga och alla är välkomna att rösta under
ca 2 veckor. Det vill säga vi har en röstinsamlingslåda på biblioteket,
en på Kulturskolan och en på Bikupan där man kan lägga sin röst.
På så sätt kan besökare till alla verksamheterna i huset vara med och
påverka och känna delaktighet.
Efter röstning räknas rösterna och förslaget med flest röster blir det
namn som Kulturhuset får.
Vice ordförande Angelica Karlsson (C) redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21 § 157
Tjänsteskrivelse från bibliotekschef
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-17 § 170
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-08 § 139
Beslutsexpediering
Kultur- och fritidschef
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-08-17
§ 170

Dnr 2021/219-1.2.1

Namnbyte Lessebo Folkets Hus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända namnförslagen i
ärendebeskrivning nedan på remiss till Bikupans elever. Ärendet
återkommer för beslut i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Med en inom kort klar renovering och stundande gemensamt
verksamhetshus i tidigare Lessebo Folkets hus för biblioteket,
kulturskolan och fritidsverksamhet föreslår Kultur- och
fritidsutskottet i beslut 2021-05-31 att huset byter namn. Det är
viktigt också därför att huset inte ägs eller drivs av någon Folkets husförening i Lessebo.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06- 08 att genomföra en
namntävling gällande Lessebo Folkets hus med kommunstyrelsen
som jury. Tävlingen har varit öppen under sommaren och olika
namnförslag har kommit in. Kommunstyrelsen diskuterar namnen
och fem förslag väljs ut för remiss till Bikupans elever:
Folkan
Kulturum
Kulturan
Gulan
Kulturcentrum
Angelica Karlsson (C) redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-08 § 139
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2021-05-31 § 17
Tjänsteskrivelse 2021-05-25

Beslutsexpediering
Kultur- och fritidschef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-06-08
§ 139

Dnr 2021/219-1.2.1

Namnbyte Lessebo Folkets Hus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en namntävling gällande
Lessebo Folkets hus med kommunstyrelsen som jury. Beslut i
namnfrågan tas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti.
Ärendebeskrivning
Med en inom kort klar renovering och stundande gemensamt
verksamhetshus i tidigare Lessebo Folkets hus för biblioteket,
kulturskolan och fritidsverksamhet föreslår Kultur- och
fritidsutskottet i beslut 2021-05-31 att huset byter namn. Det är
viktigt också därför att huset inte ägs eller drivs av någon Folkets husförening i Lessebo.
Skylten Folkets hus på byggnaden är dock kulturminnesskyddad och
kommer att få sitta kvar. Vi får inte ta bort eller förvanska den och
den är viktig ut ett historiskt perspektiv. Därför är det också viktigt att
vi får fram en skylt där det framgår att huset är ett kulturhus.
För att kunna vara redo att ta emot nya och gamla besökare behöver
vi göra en tydlig markering genom ett namnbyte på huset. Kultur- och
fritidsutskottet föreslår Kulturhuset eftersom det är ett enkelt namn
som alla förstår innebörden av.
Angelica Karlsson (C) redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2021-05-31 § 17
Tjänsteskrivelse 2021-05-25
Yrkanden
Marcus Dackling (M) yrkar på att en namntävling genomförs med
kommunstyrelsen som jury. Margareta Löfström (M) yrkar bifall till
Dacklings förslag.

Beslutsexpediering
Kultur- och fritidsutskottet
Kultur- och fritidschef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN LESSEBO KOMMUN

LESSEBO 2021-11-25

Krav på ersättning för städning av Lessebo kommuns offentliga toalett på badplatsen
Bildningsbruket AB arrenderar för andra året i rad Lessebo Camping. I avtalet ingår
självklart skötsel och underhåll av servicebyggnad med kök, toaletter, dusch, städ
och tvätt för campingens gäster. Vi har dessutom, på anmodan av Lessebo
Kommun, under de två år vi nu varit arrendatorer, städat den offentliga toaletten på
badplatsen. Detta har kostat oss ansenliga summor så det till synes ”låga” arrendet
har i själva verket varit betydligt mycket högre när man tar med kostnaden för detta.
Det kan inte åligga en liten, privat arrendator att sköta en kommunal angelägenhet
och stå för personalkostnad och tillsyn. Bara kostnaden för att köpa in plastpåsar,
toalettpapper och handdukar ligger på tusentals kronor. Ibland har badgäster använt
pappershanddukar till annat än att torka händer. Vi har även satt upp automater till
handdukarna eftersom de gamla var trasiga.
Vårt företag har drabbats mycket hårt av konsekvenserna av Covid. Vi var helt
nystartade när pandemin kom och har därför inte kunnat få del av de vanliga
krisstöden som funnits. Vi hade helt enkelt inget tidigare bokslut att visa upp. Ägaren
har därför fått skjuta till pengar för att rädda företaget och vi har kämpat oerhört hårt
för vår överlevnad. Att driva campingen var ett sätt att försöka få intäkter i en svår tid.
Vi har under hela perioden både i år och året dessförinnan anlitat Birger Johansson
som tillsammans med vår övriga personal arbetat med att hålla campingen i ordning.
Birger har under perioden maj-oktober dagligen lagt 45 minuter på städningen.
45 minuter x 150 dagar är endast i lönekostnader 22 000 kronor för oss. Det innebär
att den till synes låga arrendeavgiften är oerhört mycket högre. Utöver det har vi
alltså köpt in handdukar och toalettpapper; 5 förpackningar storförpackningar
handdukar á 380 kr + moms och 2 storförpackningar toalettpapper á 519 kr + moms
har vi förbrukat på den offentliga toaletten.
Totalt har vi 2021 anspråk på 25 672 kronor på Lessebo kommun. Då tar vi inte med
kostnaden för att administrera detta och utan endast de faktiska kostnaderna och vi
bjuder även på automaterna för handdukar.
Dessa siffror gäller även för 2020 då vi skötte toaletterna vid badplatsen på samma
sätt.
Vi begär härmed ersättning för denna kostnad på totalt dryga 50 000 kronor vilket
motsvarar faktiska kostnader vi haft för att sköta en kommunal angelägenhet. Åren
2020 och 2021
Vänligen
Christina Gutiérrez Malmbom
VD Bildningsbruket AB
____________________________________________________________________________
Bildningsbruket AB
Storgatan 79
365 33 Lessebo

Växel: 0478 - 77 00 10
Momsnr: SE559221795301
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Org.nr: 559221-7953
Bankgiro: 5393-2646
Godkänd för F-skatt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-30
§ 251

Dnr 2021/101-1.4.1

Ekonomisk uppföljning, oktober 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet
samt att kalla socialnämnden att redogöra för sin internbudget 2022
på nästkommande sammanträde.
Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 har tagits fram av
Ekonomiavdelningen.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 187
Tjänsteskrivelse 2021-11-10
Rapport: Totalt oktober 2021
Rapport: Utfall per förvaltning, verksamhet oktober 2021

Beslutsexpediering
Ekonomichef
Socialnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-03

Remissvar - Riksintressen i hälso- och
sjukvården– stärkt statlig styrning för hållbar
vårdinfrastruktur - SOU 2021:71
Förslag till beslut
Översänder remissvaret till Regeringskansliet.
Ärendebeskrivning
Utredningens direktiv anger att utredningen ska kartlägga och
analysera större sjukhusinvesteringar. Utredningens kartläggning
och analys av investeringarna har lett fram till ett
ställningstagande om att i den fortsatta analysen se sjukhus som
en av flera vårdbyggnader. Därtill kommer att det i dag saknas en
gemensam definition av sjukhus och olika typer av sjukhus.
Begreppet akutsjukhus kan till exempel ha olika betydelse såväl
inom som mellan regioner.
Vårdinfrastrukturen är systempåverkande för lång tid framöver.
Byggnader, inklusive digital utrustning, är dimensionerande för
kapaciteten och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Pågående
strukturomvandling, såsom utveckling av nära vård samt ökad
koncentration av högspecialiserad vård påverkar lokalbehoven.
Trots detta har lokalfrågorna kommit i skymundan.
Befolkningsutvecklingen kommer att ytterligare bidra till
utmaningen med bemanning och kompetensförsörjning som
hälso- och sjukvården upplever i dag. Det råder för närvarande
brist på personal inom flera vårdyrken och bristen förväntas öka
för flera av dessa yrken under de kommande åren.
Ett antal statliga myndigheter utses med uppdrag att precisera
riksintressena, bland annat avseende beredskap,
kompetensförsörjning, nationella reformer, forskning och
utbildning, samt digital infrastruktur.
En omfattande reform handlar om en omställning mot en mer nära
vård, inklusive större fokus på prevention. Andra delar handlar om
att öka koncentrationen av högspecialiserad vård. Omställningen
förutsätter bland annat förändringar i hur olika resurser såsom
kompetens, kunskap och ny teknik bäst tas till vara.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-03
SKR ska stödja regioner och kommuner inom följande fyra
övergripande områden (Socialdepartementet, 2020):
• Utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården.
• Ökad tillgänglighet i barnhälsovården.
• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare.
• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025.
I mars 2022 kommer Region Kronoberg att ta beslut om ett
eventuellt nytt akutsjukhus med minskade antal vårdplatser
utifrån dagens sjukhus. Detta ligger i linje med genomförandet av
”god och nära vård” vilket i hög grad kommer att påverka
kommunerna.
Remissvar:
Riksintressen för hälso- och sjukvården är av största betydelse
för våra invånare. Det är av största vikt att det finns en statlig
styrning i dessa frågor som är lika oavsett var i landet vi befinner
oss, stor som liten region/kommun. Vi ser idag att kommunen
inte är delaktig i arbetet med nära vård. Vi är inne i 2022 och
kommunerna borde vara med i arbetet på ett helt annat sätt
gällande riksintresset för hälso- och sjukvårdens framtidsvision.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 17 oktober 2019 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att genom kartläggning och analys utreda
hur pågående och planerade investeringsprojekt i sjukhus förhåller
sig till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården på
nationell nivå. Ett av syftena med utredningen är att öka
förutsättningarna för att de större sjukhusinvesteringar som
genomförs regionalt bidrar till den nationella utvecklingen av
hälso- och sjukvården och till ökad ändamålsenlighet och
samhällsekonomisk effektivitet.

Konsekvenser
I framtidens nära vård kommer en hel del arbete utföras i
kommunernas hälso- och sjukvård. Även barnhälsovården
kommer att flyttas ut i kommunerna. Detta innebär att vi behöver
säkerställa kompetens och bemanningsbehovet framöver. Ur ett
barnperspektiv bör tryggheten ökas då vården ska ske så nära
hemmet som möjligt.

Beslutet skickas till
Socialdepartementet

Christina Nyquist
Kommunchef
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Remiss
2021-11-03
S2021/06163

Socialdepartementet

Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården –
stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)
Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Akademiska sjukhuset
Apotekarsocieteten
Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Burlöv kommun
Cancerfonden
Chalmers tekniska högskola AB
Dietisternas riksförbund
Dorotea kommun
E-hälsomyndigheten
Fackförbundet Kommunal
FAMNA

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se
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Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Förvaltningsrätten i Falun
Förvaltningsrätten i Stockholm
Grums kommun
Habo kommun
Haninge kommun
Herrljunga kommun
Hässleholm kommun
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Integritetskyddsmyndigheten
Justitieombudsmannen (JO)
Kammarrätten i Göteborg
Karolinska institutet
Karolinska universitetssjukhuset
Kungsör kommun
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
Lessebo kommun
2 (8)
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LIF
Linköpings universitet
Ljungby kommun
Lunds kommun
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Hallands län
Malmö kommun
Malung-Sälens kommun
Mullsjö kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nepi (nätverk för läkemedelsepidemiologi)
Norberg kommun
Norrlands universitetssjukhus
Nynäshamns kommun
Olofström kommun
Optikerförbundet
Osby kommun
3 (8)
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Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Ragunda kommun
Regelrådet
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
4 (8)
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Region Örebro län
Region Östergötland
Riksrevisionen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
SKPF Pensionärerna
Skånes universitetssjukhus
Socialstyrelsen
Solna kommun
SPF Seniorerna
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statskontoret
Strängnäs kommun
Strömstad kommun
Swedish Medtech
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska barnmorskeförbundet
Svenska Logopedförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Svenska naprapatförbundet
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
5 (8)

209

Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges tandhygienistförening
Sveriges tandläkarförbund
Södertälje kommun
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tjörns kommun
IT & Telekomföretagen
Umeå universitet
Universitetskanslersämbetet
Universitetssjukhuset i Linköping
Universitetssjukhuset Örebro
Uppvidinge kommun
Vetenskapsrådet
Vilhelmina kommun
Vindelns kommun
Vinnova
Vårdförbundet
Vårdföretagarna
Västra Götalandsregionen
Ystad kommun
6 (8)
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Bolagsverket
Konkurrensverket
Kammarkollegiet
Fastighetsägarna
Riksgäldskontoret
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 4
februari 2022. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)
per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/06163 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Undantag gäller för förslaget som rör ett statligt
fastighetsbolag. Remissen omfattar inte det förslaget.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
7 (8)
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Torkel Nyman
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07

Delgivningar 2022-01-11
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:
Samordningsförbundet Värend

Protokoll inklusive
verksamhetsberättelse
2021-11-26

Sydarkivera

Protokoll Sydarkiveras
förbundsfullmäktige
2021-11-12 § 10
Delårsrapport 2021
januari-juni.
§12 Sammanträdestider
2022 för
förbundsfullmäktige och
förbundsstyrelsen

Lessebo Fjärrvärme

Protokoll 2021-11-17

HUL

Beslut avtal Lessebo
Fjärrvärme §43
Beslut
personuppgiftsincident
§42
Protokoll 2021-12-06

Överförmyndarnämnden ÖK
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-07
Kommunassurans syd

Info- och nyhetsbrev nr 4
2021

HR-avdelningen

Arvoden förtroendevalda
2022

SSAM

Protokoll 2021-11-19 §66
o 67
Hela protokollet 2021-1119

SKR

Överenskommelse mellan
SKR och regeringen
avseende digital
kommunikation

BUN

Beslut 2021-12-14 om att
lägga ner viss verksamhet
inom förskolan.

Kyrkebyn, Lessebohus

Protokoll 2021-12-15

och Lessebo fastigheter
SKR

Reviderad
överenskommelse om
kommunernas arbete
med civilt försvar 2022

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator Kommunledningskontoret
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Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Verksamhetsplan 2022 - 2023
Budget 2022

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå
vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande
process, som måste erövras, etableras och ständigt
underhållas.

Ur samverkansutredningens betänkande SOU2000:114

235

Sid.
1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

3

2. Organisation

3

2:1 Styrelse

3

2:3 Revisorer

4

2:4 Kansli

4

2:5 Utvecklingsgrupp

4

3. Mål, målgrupp och huvudområden

4

3.1 Vision

4

3.2 Övergripande mål

5

3.3 Målgrupp

5

3.4 Huvudområden

5

3.5 Aktiviteter 2022

6

4. Budget 2022

8

5. Riskanalys

9

6. Uppföljning/ Utvärdering

9

7. Framtid 2023-2024

9

Bilaga 1 – Tidsplan 2022

10

2
236

1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö
samordningsförbund gick samman tillsammans med Region Kronoberg, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Från och med 1 juli 2016 är Försäkringskassan, Region Kronoberg,
Arbetsförmedlingen kommunerna Alvesta, Tingsryd, Lessebo, Uppvidinge och Växjö
medlemmar. Totalt vänder sig förbundet till 146 326 invånare (SCB 2021) varav 87 398
invånare (SCB 2021) tillhör åldern 16 - 64.
Förbundet är en fristående juridisk person med organisationsnummer 222000–2634 och
verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk
författningssamling 2003:1210).
Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att ge lokala
aktörer bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta
en effektiv resursanvändning för att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att
utföra förvärvsarbete. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i
förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målet är en
fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla
systemnivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar
för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla samverkan mellan myndigheterna.
Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna.
Försäkringskassan svarar för både sin och Arbetsförmedlingens insats (50 %), Region
Kronoberg står för 25 % och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
står för 25 % tillsammans.

2. Organisation

Samordningsförbundet Värend leds av en av medlemmarna en utsedd styrelse. I
organisationen finns andra stödjande funktioner så som revisorer, förbundschef,
processledare och utvecklingsgrupp.
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2:1 Styrelse

Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Förbundsstyrelsen består av åtta ledamöter
och åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare.
Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium.
Styrelsen uppgifter består av:
•
•
•

•
•

Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas
Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

2:3 Revisorer

Enligt förbundsordningen utser Försäkringskassan en gemensam revisor för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunerna Alvesta, Tingsryd, Lessebo,
Uppvidinge och Växjö samt Region Kronoberg utser en gemensam revisor.

2:4 Kansli

Förbundschefen är samordningsförbundets verkställande tjänsteman och arbetar på
uppdrag av förbundets styrelse, vilket innebär ansvar för ledning och utveckling av
samordningsförbundet. Förbundet arbetar främst med processer och kompetensutveckling
och därför finns det processledare kopplade till förbundet. Inom förbundet finns och en
administratör. Administratören har dels ansvar för insatskatalogen och är dels ett stöd till
förbundschefen kring arkiv och dokumentation.

2:5 Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen består av personer som har god kännedom om den myndighet hen
representerar. Utvecklingsgruppen genom kansliet breder ärende gentemot styrelse.
Beslutar om riktning, innehåll och återkoppling på förbundets processer. Utvecklingsgruppen
kan fånga upp nya processidéer från hemorganisationen och förmedlar dessa till gruppen
och kansliet. Det utses både en ordinarie och en ersättare till utvecklingsgruppen.
Sammanträdestider sker i anslutning till styrelsens sammanträden.
Medstyrning är en modell som bygger på att personer med egen erfarenhet kan vara
representerade i olika grupper för att utveckla verksamheten och att även bli arvoderade för
sitt deltagande.

3. Mål, målgrupp och huvudområden
3:1 Vision

Förenkla processen för både individer och organisationer för att den enskilde människan ska
uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
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3.2 Övergripande mål
•
•

Effekt – fler rehabiliterade med samordnade insatser
Effektivitet – lägre kostnad per rehabiliterad med effektiva insatser

3:3 Målgrupp

Målgruppen utgår från lagen om finansiell samordning. I 2 § Avser individer som är i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.
Förbundets prioriterad målgrupp för 2022 och 2023:
•
•
•

Arbetssökande från 16 år och uppåt med svårigheter eller misstanke om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Arbetssökande personer i ålder 16 – 64 1 med öppenvårdsinsatser inom missbruk-och
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa.
Människor med långvarig sjukdom och nedsatt arbetsförmåga oavsett anställd eller
arbetslös.

3:4. Huvudområden

Samordningsförbundet har valt ut fyra huvudområden att arbeta efter
Processutveckling – En av metoderna i processutveckling är tjänstedesign. Där har parterna
eller processledare identifierat en gemensam utmaning ifrån användarens behov och
därefter och tar man fram prototyper (nya arbetssätt, digitala lösningar, nya verktyg mm) på
förbättringar som sedan kan implementeras utan stora kostnader eller behov av
resurskrävande omorganisationer. En annan metod kan vara att kartlägga behov och flöden
inom av förbundets prioriterade målgrupper.

Kompetensutveckling - Genom kompetensutveckling stärks samverkan och kunskap i och
mellan medlemsparter. Vi fokuserar på tre delar:
•

kompetensutveckling som stärker samverkan,

•

kompetensutveckling kopplat till prioriterad målgrupp

•

kompetensutveckling inom tjänstedesign (för personer/verksamheter som deltar i
processutveckling genom tjänstedesign).

Pilotprojekt - Genom att finansiera pilotprojekt möjliggör vi för medlemsparter att testa och
utveckla idéer och förbättringar. Ett pilotprojekt kan genomföras där processutveckling
genom tjänstedesign har resulterat i en lösning som behöver prövas i större omfattning för
att kunna implementeras. Ett pilotprojekt kan också ta sin utgångspunkt i en prioriterad
målgrupp.
1

Följer regeringsbestämmelser om förändringar av pensionsålder
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Verktyg – Utifrån processutveckling tar förbundet fram olika verktyg för att utveckla
parternas verksamheter så att förbundets målgrupp får mer samordnande insatser.
Verktygen kan vara både digitala och analoga.

3:5 Aktiviteter 2022
Processutveckling
• SamSIP - Lokal överenskommelse kring utökning SIP (samordnad individuell plan) där
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har samma skyldigheter och rättigheter
att sammankalla och hålla i en SIP som övriga parter. Målet är att implementera,
utbilda och utveckla verktyget. Överenskommelsen gäller under perioden 2018-12-07
– 2021-12-07 och kommer förlängas under år 2022. Utvecklas tillsammans med
Sunnerbo samordningsförbund
•

KAA samordning - Syftet är att utveckla nätverket för de yrkesverksamma inom
kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för att finna goda samverkansstrukturer för att
underlätta övergången från skola till arbetsliv för målgruppen. Drivs tillsammans med
Sunnerbo Samordningsförbund och Startade 2019- 01-01, pågår tillsvidare.

Kompetensutveckling
• Samverkansutbildning - En utbildningsinsats på två dagar fördelat på tre tillfällen för
samtliga parter. Målet är att medarbetare ska få mer kunskap om varandras arbete,
få förståelse för hur det är att behöva stöd från flera parter samtidigt samt kunskap
om SIP/SamSIP. Utbildningen ska bidra till att fler människor får rätt stöd i rätt tid.
Utbildningen erbjuds vid två till tre gånger under året. Den kan ske både i digital och i
fysisk form. Utbildningen genomförs tillsammans med Sunnerbo
Samordningsförbund.
•

Tjänstedesign grund - Utbilda i tjänstedesignsmetodikens grundutbildning.
Utbildningen erbjuds löpande under året.

•

SIP/SamSIP – Förbundet erbjuder kompetensutveckling i SamSIP, dels som en del i
samverkansutbildningen och dels vid efterfrågat behov hos parterna.

•

BIP – Bip är ett Vaeksthusets forskningsprojekt BIP har genom att intervjua 4000
arbetslösa under ett antal år kartlagt olika indikatorer som påverkar möjligheten att
få jobb. (BIP står för Beskeftigelse indikator projekt, där Beskeftigelse betyder
sysselsättning). De har utformat ett verktyg som hjälper den enskilde att värdera sina
egna färdigheter inom ett antal områden. Verktyget kallas SKAPA och står för
Skattning Av Progression mot Arbete, och är alltså ett sätt att mäta sin egen
utveckling på väg mot att bli så anställningsbar som möjligt. Nationella nätverket för
Samordningsförbund (NNS) utbildar i verktyget och förbundet kommer finansiera till
att börja med 25 utbildningsplatser.
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Pilotprojekt
• SpiK- Det är ett ESf projekt som ägs och drivs av Växjö kommun.
Samordningsförbundet Värends alla kommuner ingår i projektet. Syftet är att genom
tjänstedesignsmetoden driva och finna bra verksamheter för målgruppen med
sammansatt problematik. Målgruppen kan vara olika för olika kommuner. Förbundet
finansierar en 50% projektmedarbetare som ska utbilda och coacha i tjänstedesign.
•

Förstärkt KAA - Syftet är att utgå från ungdomarnas sammantagna behov och

förutsättningar och öka möjligheten till stegförflyttning mot arbete eller studier, samt minska
lidande och utanförskap. Rollen kan vara en samordnande stödjande funktion som
skräddarsys i varje kommun utefter behov och lokala förutsättningar. Stor vikt läggs på
samverkan för att hindra att ungdomar faller mellan stolarna, ge ett individuellt stöd och
praktiskt pedagogiskt stöd.

Verktyg
• Insatskatalogen – välfärdskatalogen - En digital plattform där parternas insatser
finns samlade. Målet är att göra katalogen användarvänlig för både medborgare och
medarbetare hos parterna och därmed öka frekvensen av besök i katalogen.
Katalogen ägs av Centrala Östergötland Samordningsförbund och
Samordningsförbundet Värend har ingått i katalogen sedan 2018-01-01.
•

Digital utbildningsplattform, sammans.se – Under år 2020 skapades en ny digital
plattform för en kompetenssatsning för gör små saker med stor kärlek. Denna
plattform kommer att under 2021 utvecklas ytterligare. Plattformen ägs tillsammans
med Sunnerbo Samordningsförbund.

•

Samordningskartan - är ett verktyg för att ge en överblick och en gemensam bild av
hur de olika förbundsmedlemmarnas uppdrag är organiserade och hänger samman.
Genom att visualisera och tydliggöra, öka förståelse för delar, helhet och samband
förväntas verktyget kunna leda till mer välgrundade beslut och en ökad samordning
av välfärdens resurser. Samordningsförbundet Centrala Östergötland har äganderätt
över Samordningskartan och förbundet anslöt sig till verktyget 2021-07-01 och
tillsvidare.

•

Min bok - Min bok är ett hjälpmedel till personer som har många kontakter med
myndighetspersoner eller andra anställda inom välfärden. Ett hjälpmedel för att veta
vilka möten och forum en person befinner sig i. Boken samlar också viktig
information om personen så att professionella ska förstå vad personer behöver.
Boken lanserades 2020-08-17 och den kan beställas på förbundets hemsida.

Övrig samverkan
För att minska parallella processer ingår kansliet i olika samverkans forum exempelvis;
• Strategiska länsgemensamma Överenskommelse (SÖK) kring målgruppen nyanlända
• Styrgruppen för Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg
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•
•
•
•

Nätverket med förbundschefer inom norra Sydsverige
NNS – Nationella nätverket för samordningsförbund
Ledningsråd för Insatskatalogen
Styrgrupp för EFS projektet Krysspejling (Nätverket SIP/funkibator)

Kommunikationsplan
Under år 2022 kommer utvecklingsgrupp och styrelse ta fram och besluta om en gemensam
kommunikationsplan. Delar av den görs tillsammans med Sunnerbo Samordningsförbund.
Ansökan om medel
Under åren 2022 och 2023 kommer medlemsparterna kunna fortsätta att ansöka om medel
inom någon av huvudområdena för nya behov kopplade till prioriterade målgrupper. En ny
blankett har tagits fram för att underlätta ansökningsförfarandet.
Samverkan med Sunnerbo Samordningsförbund
Förbundet samverkar nära Sunnerbo Samordningsförbund som är det andra
förbundet i Länet. Samverkan sker i aktiviteter och i samfinansierade tjänster.

4. Budget 2022

Budget 2022 bygger på beviljad tilldelning av 1 065 500 kr från varje part, samt preliminärt
överskott 2 030 000 kr från år 2021.
Preliminärt eget kapital för 2021

2 030 000

Insatser från huvudmännen 2022

4 262 000

TOTALA INTÄKTER/INKOMSTER

6 292 000

Kostnader:
Styrelse/delning och administration:
Ledning och administration lönekostnader inkl PO
Arvode, Lokal och driftskostnader
Processutveckling
Kompetensutveckling
Pilotprojekt

-

1 438 939
712 729
530 064
1 405 560

Verktyg
Ej utlagt

-

504 708
1 700 000

TOTAL BUDGET 2022

6 292 000
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5. Riskanalys

I samband med att verksamhetsplan upprättas, ska området riskanalys belysas. Området ska
ingå i den interna kontrollen och göras kontinuerligt i all verksamhet, inklusive inom
pågående samverkansprocesser. Detta ska ske bland annat genom uppföljning på
styrelsemötena av såväl hur ekonomin sköts, som hur verksamheterna fortlöper och
utvecklas under verksamhetsåret.

Förbundschefen ska till styrelsemötet i mars 2022 redovisa internkontrollplan samt upprätta
en ny internkontrollplan som gäller från och med 1 april 2022 för att minimera risk för att
förbundet inte skall kunna leva upp till krav på god kontroll och redovisningssed.

6. Uppföljning/ utvärdering

Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Det nationella
Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid användas. Här registreras samtliga
insatser som förbundet bedriver. Insatser i SUS kan vara individinsatser och
strukturövergripande insatser.
Utvärderingsverktyg via Forms och Mentimeter används i samband med
kompetensutveckling. Intervjuer och enkäter används vid uppföljning av till exempel SamSIP.
Statistik på antalet användare av Insatskatalogen följs årligen upp.
Använda BIP/SKAPA gentemot pilotverksamheter för att följa progression hos deltagare i
projekten.
Tjänstedesignsmetodiken bygger på ständig uppföljning genom de prototyper på
förbättringar som tas fram. Förbundet följer upp förbättringsprototyperna genom att
kontrollera om de används och implementeras i respektive organisation.
Förbundet är öppna för att finansiera extern utvärdering för ansökta medel
Omvärldsbevakning sker ständigt genom både ny forskning inom ett specifikt område,
erfarenhetsutbyte med andra förbund och organisationer samt via nationella konferenser.

7. Framtid 2023–2024

Då förbundet har ett eget kapital som överstiger Nationella rådets rekommendationer så är
det i dagsläget inte aktuellt att äska mer medel ifrån medlemmarna. Skulle medlemmarnas
inkomma med ansökningar om medel i större utsträckning om vad som det finns budget för
så initieras ett nytt medlems/ägarsamråd.
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Bilaga 1

Tidplan 2022
Januari

Årsredovisning 2021 påbörjas.

Februari

Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning beslutar och fastställer
bokslut och årsredovisning.
Internkontroll redovisas och ny internkontrollplan upprättas
Revision av årsredovisning 2021

Mars

Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning
Ägarsamråd om förbundsordning och ordförandeskap

April

Årsredovisningen skickas tillsammans med revisionsberättelse till
parterna för vidare behandling

Maj

Strategidag med Styrelse och Utvecklingsgrupp
Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS inklusive ekonomiskt utfall.

Juni

Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning

Juli
Augusti
September

Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning
Delårsredovisning t.o.m. 2022-08-31 påbörjas

Oktober

Styrelsemöte med beslut om delårsredovisning 2022-08-31,
vilken skickas till parterna för kännedom
Strategidag med styrelse och utvecklingsgrupp
Försäkringskassan beslut om tilldelning av medel

November

Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning,
Verksamhetsplan och budget 2022 beslutas, senast den 30
november

December
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Informations- och
nyhetsbrev
Nr 4, 2021

Ny delägare och försäkringstagare
Åtvidabergs kommun har under året blivit delägare i Kommunassurans och är därmed vår 71:a
delägare. Åtvidaberg har även valt att internupphandla sin kommunförsäkring och blir
försäkringstagare från och med 1 januari 2022.

Inför lucia-, jul- och nyårsfiranden
Kommunassurans rekommenderar att batteridrivna ljus används i kommunala verksamheter. Om
levande ljus används är det bra att känna till säkerhetsföreskriften som finns i försäkringsvillkoren.
(se nedan) Säkerställ även att brandsläckare finns i närheten och att de fungerar.
.

Årets tema
Kommunassurans tema för 2021 avslutas med Regelverk i fokus del 3 nedan.

och Gott Nytt År
önskar
Anders, Per-Olof, Cecilia,
Erika, Brittmarie och Christer

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 MALMÖ.
Telefon 0703-576365 – www.ksfab.se – brittmarie@ksfab.se
Om du inte längre önskar motta våra nyhetsbrev, kan du enkelt avregistrera dig genom att skicka ett mail till
info@ksfab.se och meddela det.
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REGELVERK I FOKUS - DEL 3 AV 3
I årets artikelserie lyfter vi fram några av de viktigaste regelverken att känna till när det kommer
till förebyggande brandskydd i kommunala verksamheter. De tidigare artiklarna har handlat om
plan- och bygglagen (PBL) och lagen om skydd mot olyckor (LSO). I denna sista artikel i serien ska vi
stifta bekantskap med lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Brandfarliga varor som
hanteras eller lagras på fel sätt utgör en ökad risk för brand och explosion. Det är därför viktig att
veta om ni har något sådant i er verksamhet och att det då hanteras i enlighet med LBE.
Det grundläggande syftet med LBE är att: hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv,
hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga
eller explosiva varor.
Brandfarliga varor är ämnen som i jämförelse
med vanligt brännbart material så som papper,
trä eller plast är lättare att antända. För vissa
ämnen räcker det med en gnista eller statisk
elektricitet. Vid en antändning avger ämnena
mycket värme och kan resultera i intensiva
bränder. Exempel på brandfarliga varor är
vätskor som bensin, diesel och etanol samt
gaser som gasol och acetylen. Även innehållet i
vissa sprejburkar (aerosoler) är brandfarliga.
Explosiva varor är till exempel fyrverkerier och
ammunition men eftersom hantering av detta
inte hör till vanligheterna i kommunala
verksamheter så fokuserar vi på brandfarliga
varor i denna artikel och vilka krav som är bra
att känna till för hanteringen av det.

brand eller explosion orsakad av varorna.
Oavsett vilken mängd och vilken sorts
brandfarliga varor man har, ska man leva upp
till detta. De försiktighetsmått som man i
praktiken måste vidta varierar dock utifrån
vilka brandfarliga varor man hanterar och i
vilka mängder. Hur vet ni då vad det är för
försiktighetsmått ni måste vidta? Jo, som
komplement till lagen finns det olika
föreskrifter. Genom att tillse att de
föreskriftskrav som är aktuella för de
brandfarliga varor man hanterar uppfylls
kommer man en bra bit på vägen. I rutan nedan
sammanfattar vi de föreskrifter som är mest
relevanta utifrån den hantering som kan
förekomma i kommunala verksamheter.

MSBFS 2020:1
- hantering av brandfarliga gas och
brandfarliga aerosoler
SÄIFS 2000:2
- hantering av brandfarliga vätskor
SRVFS 2004:7
- explosionsfarlig miljö vid hantering av
brandfarliga gaser och vätskor

KRAV PÅ AKTSAMHET
Har ni brandfarliga varor är något av det
viktigaste att leva upp till det så kallade
aktsamhetskravet i LBE. Aktsamhetskravet
säger att man måste vidta de försiktighetsmått
som behövs för att hindra, förebygga och
begränsa olyckor som kan uppkomma genom

MSBFS 2013:3
- tillstånd till hantering av brandfarliga
gaser och vätskor
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BEHÖVER VI TILLSTÅND?

BEHÖVER NI TILLSTÅND BEHÖVER NI EN
RISKUTREDNING…

Som ni ser ovan finns det en föreskrift som
handlar om när man behöver tillstånd för sin
hantering. Hanterar ni någon sorts brandfarlig
vara är det viktigt att utifrån denna ta reda på
om ni behöver tillstånd för er hantering.

Kommer ni fram till att ni har tillståndspliktiga
mängder behöver ni enligt LBE upprätta en
riskutredning. I riskutredningen ska det framgå
vilka risker för olyckor som hanteringen är
förknippad med och vad konsekvenserna av
olyckorna kan blir samt hur man arbetar för att
minska riskerna. Ett tydligt sätt att beskriva hur
riskerna hanteras är att precisera vilka
föreskriftskrav som gäller för hanteringen och
redogöra hur verksamheten ser till att dessa
uppfylls.

Behovet av tillstånd beror på vilka mängder
som hanteras och i vilken verksamhet det
hanteras i. Brandfarliga varor i kommunala
verksamheter tillhör yrkesmässig hantering
eftersom den kategorin innefattar allt som inte
är privat hantering. Kategorin har två
undergrupper; publik verksamhet eller icke
publik verksamhet. De flesta kommunala
verksamheter klassas som publik verksamhet
och hit hör exempelvis skolor, vårdinrättningar,
och lokaler för fritidsaktiviteter.
Om ni hanterar brandfarlig gas inomhus
behöver ni förmodligen tillstånd, eftersom
gränsen för när tillstånd krävs endast är 2 liter.

…OCH FÖRESTÅNDARE

Vet ni med er att ni hanterar brandfarliga varor
men inte har något tillstånd så börja med att
göra en inventering av vad ni har och i vilka
mängder. Kontrollera sedan i föreskriften eller
dess tillhörande handbok om ni behöver
tillstånd. Båda dessa finns på MSB’s hemsida.
Kommer ni fram till att ni behöver tillstånd
söker ni i så fall det hos kommunen ni tillhör, i
de allra flesta fallen hos räddningstjänsten.

Föreståndarens främsta uppgift är att verka för
att aktsamhetskravet och föreskriftskrav som
är aktuella för hanteringen uppfylls. Bland
annat bör föreståndaren regelbundet (till
exempel månadsvis eller kvartalsvis) göra
egenkontroller av hanteringen för att checka av
så att hanteringen följer det som står i
riskutredningen. Föreståndaren bör också se
till att det finns rutiner som beskriver hur de
brandfarliga varorna ska hanteras. Det kan
också vara föreståndarens uppgift att hålla koll
på när det är dags att ansöka om ett förnyat
tillstånd, eftersom alla tillstånd för hantering av
brandfarliga vara är tidsbegränsade.

Att undersöka!
1) Hanterar vi brandfarliga varor?
- Om ja: vilka sorter och mängder har vi?

Att vara föreståndare är en ansvarsfull uppgift
och det krävs att den eller de personerna om
utses får utbildning i vad rollen innebär. Det
behöver också finnas en delegering från chef
där det tydligt framgår vad man som
föreståndare ansvarar för. Föreståndarna ska
även anmälas till räddningstjänsten och i
samband med det vill räddningstjänsten få
intygat att den eller de som utsetts har
genomgått utbildning och har fått en tydlig
delegering.

2) Behöver vi tillstånd?
- Kontrollera i MSBFS 2013:3 eller i dess
handbok.
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TIPS OCH TRIX!
Om ni har brandfarliga varor i er verksamhet
kommer avslutningsvis några goda råd på
vägen:
Föreskrifter kan vara svåra att tolka
och förstå sig på. För vissa områden
har MSB tagit fram faktablad där de
försöker uttrycka det som står i föreskrifterna i
klartext. Till exempel finns det faktablad för
hantering av gasol i skolor och vilken
kompetens som krävs hos den eller de som
utses till föreståndare. Det finns även en
handbok om hantering av brandfarliga gaser
och en handbok om tillstånd till hantering av
brandfarliga varor. Alla dessa handlingar finns
att hämta på MSB’s hemsida.

1

Att säkerställa att hanteringen av
brandfarlig vara följer LBE och
aktuella föreskrifter är en del av
verksamhetens
SBA
(systematiska
brandskyddsarbete). Precis som för de andra
aktiviteterna som ska genomföras inom ramen
för verksamhetens SBA är det viktigt att skapa
goda förutsättningar för systematik och ett
effektivt arbetssätt. Risken är annars stor att
arbetet med de brandfarliga varorna blir
eftersatt, att nödvändiga kontroller missas och
att verksamheten inte lever upp till kraven.
Investera tid i att ta fram så bra underlag och
arbetssätt som möjligt, det kommer ni ha igen
i det löpande arbetet!

2

Tycker ni att det är för omfattande
och komplext att ta fram alla
erforderliga underlag på egen hand
så ta hjälp av någon som är sakkunnig inom
området! Det kan spara er både tid och energi
i slutändan.

3
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-06
Lönenämnden HUL

§ 43

Dnr 2021-000029

Avtal Lessebo Fjärrvärme
Lönenämnden HULs beslut
Lönenämnden HUL lämnar punkten.

Sammanfattning av ärendet
Lessebo Fjärrvärme önskar upprätta avtal om Pensions och
Löneadministration med Lönesamverkan HUL. Ett avtal har upprättats och
signerats. För att avtalet skall bli giltigt behöver det godkännas i
samverkanskommunernas kommunfullmäktige. Lönenämnden behöver
godkänna avtalet och skicka uppdraget vidare till kommunstyrelsen i
Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommun innan det kan behandlas i
respektive kommunfullmäktige. Vid sammanträdet finns inget avtal att
godkänna.

Beslutsgång
Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan lämna punkten o finner att
Lönenämnden HUL beslutar så.

Beslutsunderlag
Avtal nytt bolag Lönesamverkan HUL Lessebo Fjärrvärme

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen Högsby kommun
Kommunstyrelsen Uppvidinge kommun
Kommunstyrelsen Lessebo kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-06
Lönenämnden HUL

§ 42

Dnr 2021-000035

Personuppgiftincident
Lönenämnden HULs beslut
Lönenämnden HUL godkänner informationen från Lönechefen om
personuppgiftsincident.

Sammanfattning av ärendet
En personuppgiftsincident inträffade den 12/11 2021 då ett mejl med mycket
känslig information om en medarbetare från Lessebo kommun. Incidenten
upptäcktes av lönekonsulter på Lönesamverkan HUL då mejlen öppnades
och dokumentet gicks igenom. Incidenten rapporterades in till Lönechefen
som kontaktade Uppvidinge kommuns dataskyddsombud. Mejlet med
informationen raderades och en incident rapporterades in till IMY, en kopia
av incidenten har vidarebefordrats till Lessebo kommun. Incidenten har i
och med denna tjänsteskrivelse diareiförts och Lönenämnden HUL har som
personuppgiftsansvariga informerats om händelsen.
Rutiner för hantering med känsliga uppgifter mellan kommunerna finns
sedan mars 2021 där samtliga kommuner har fått instruktion på
tillvägagångssätt. Vi kommer lyfta detta med kommunerna igen och
informera om vikten av att rutinen följs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Att Lönenämnden HUL godkänner informationen från Lönechefen.

Beslutsgång
Ordförande frågar Lönenämnden HUL om de godkänner informationen
från Lönechefen och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.

Beslutsunderlag
UppvidingeHUL-2021-001
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsincident

Beslutet skickas till
Dataskyddsombud Lessebo kommun
Dataskyddsombud Uppvidinge kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-06
Lönenämnden HUL

Löneförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

259
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2021-12-07

Plats och tid

Lammhultssalen, kl. 15:00 – 17:10

Beslutande

Sigvard Jakopsson (M), Ordförande §§ 99-108
Gunilla Arvidsson (S), 1:e vice ordförande
Ros-Marie Larsson (S)
Patricia Aguilera (S)
Ann-Kristin Johansson (C) tjänstgörande
ersättare

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Yvonne Ekaremål (C)
Anders Göranson (V)

Tjänstepersoner

Carina Elmefall, kanslichef
Hanna Fransson, samordnare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter
Sekreterare

Tobias Bergstrand

Ordförande
Justerare

Sigvard Jakopsson §§ 100–108, Gunilla Arvidsson
§§ 98–99
Ros-Marie Larsson

Justerade paragrafer

§§ 98–108

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2021-12-07

§ 98

Dnr 2

Val av justerare
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg väljer Ros-Marie Larsson (S)
till justerare.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
3 (18)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2021-12-07

§ 105

Dnr 439

Beslut om öppettider 2022
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Mottagningstiden hos överförmyndarnämnden i Växjö
(överförmyndarnämnden östra Kronoberg) är helgfri måndag till fredag
klockan 8:00-16:30.
Bakgrund
Överförmyndarnämnden ska enligt förmynderskapsförordningen 8 §
senast den 1 januari underrätta länsstyrelsen om sin mottagningstid
Beslutsunderlag
Förslag till beslut gällande öppettider

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
15 (18)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2021-12-07

§ 106

Dnr 2021-00006

Ekonomisk rapport 2021
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter
november.
Bakgrund
Överförmyndarnämnden har en månadsrapport efter november att ta
del av. Efter elva månader visar nämnden ett underskott på cirka -18 tkr.
Överförmyndarverksamheten visar ett överskott på 99 tkr vilket härrör i
huvudsak till vakanser. Nämndverksamheten visar ett överskott på 31
tkr, i huvudsak beroende på färre möten och digitala möten.
Verksamheten gode män visar ett underskott på 148 tkr och det beror på
att arvoden till ställföreträdare har betalats ut och till viss del har
intäkten bokförts. I slutet på året faktureras dessa kostnader i sin helhet.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter november

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
16 (18)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2021-12-07

§ 107

Dnr 2021-00016

Granskningsplan 2022
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnder fastställer granskningsplan för 2022.
Bakgrund
Överförmyndarnämnden har att ta ställning till plan för granskning
under 2022. Planen beskriver granskningsmodell/granskningsnivå,
prioriteringar, och tidsplan för granskning.
Beslutsunderlag
Förslag till granskningsplan

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
17 (18)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2021-12-07

§ 108

Dnr 2021-00009

Meddelanden
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg tar del av meddelanden.
Överförmyndarnämnden ger uppdrag till förvaltningen att skriva förslag
till remiss till kommunstyrelsen avseende skrivelse från Värends god
man- och förvaltarförening.
Bakgrund
Värends god man- och förvaltarförening har skickat en skrivelse
angående uppsägning av samverkansavtalet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har nu skickat skrivelsen till överförmyndarnämnden
för yttrande. Ledamöterna diskuterar skrivelsen och uppdrar till
förvaltningen att ge förslag på yttrande till nästa sammanträde.
Hanna Fransson informerar om att en anmälan har lämnats in till
Länsstyrelsen rörande överförmyndarnämndens handläggning.
Länsstyrelsen har bedömt att det för närvarande inte är aktuellt att vidta
någon åtgärd. Länsstyrelsen kommer dock att spara uppgifterna och kan
komma att använda dem som underlag vid en senare inspektion av
överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
- Remiss till ÖFNÖK av skrivelse från Värends god man och
förvaltarförening om samverkansavtal
- Anmälan mot ÖFN från Länsstyrelsen.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
18 (18)
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Arvoden från och med januari 2022
Ersättningar till förtroendevalda
Antaget av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 30 samt 2018-09-24 § 86
Sammanträdesarvoden
• Halvdag upp till 5 timmar: 965 kronor (1,5 % av 64 350 kronor)
• Heldag: 1931 kronor (3 % av 64 350 kronor)
Fasta arvoden
Förtroendevald
Kf ordf
Kf vice ordförande
Kf 2:e vice ordförande
Revision ordförande
Revision vice ordförande
Revisorer
KS ordf
KS 1:e vice ordf
KS Au
Valnämnd
SBN/MN
SBN/MN vice ordf
SBN Au
BUN ordf
BUN vice ordf
BUN Au
SN ordf
SN vice ordf
SN Au
*
**

%*
5
2,5
2
5
2,5
2
100
50
2
1
10
5
1
20
10
2
25
12,5
3

Kr/mån
3218
1609
1287
3218
1609
1287

64 350**
32 175
1287
644
6435
3218
644
12 870
6435
1287
16 088
8044
1931

Kr/år
38 616
19 308
15 444
38 616
19 308
15 444
772 200
386 100
15 444
7728
77 220
38 616
7728
154 400
77 220
15 444
193 056
96 528
23 172

Är baserat på KS ordförande 100% ersättning
Ersättningen är 90 % av Riksdagsledamöternas grundarvode som from
2022-01-01 är 71 500 kr/mån

Lessebohus ordförande
Lessebohus vice ordförande
Lessebo fjärrvärme ordförande
Lessebo fjärr vice ordförande

7
3,5
6
3

4505
2252
3861
1931
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54 060
27 024
46 332
23 172
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-11-19

§ 66

Dnr 2021-00064

Tidigareläggning av taxabeslut 2023
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå för
bolagets ägarkommuner att beslut i kommunfullmäktige om
renhållningstaxan från och med 2022 ska tidigareläggas och att beslut
fattas senast under juni månad varje år.
Bakgrund
SSAM:s styrelse beslutar i dagsläget om förslag till renhållningstaxa för
kommande år under september månad. Förslaget skickas därefter vidare
till respektive ägarkommun där renhållningstaxan slutgiltigt beslutas i
kommunfullmäktige i november-december. Ny renhållningstaxa börjar
därefter gälla fr o m 1 januari varje år.
Beslutet om renhållningstaxa fattas i kommunfullmäktige sent på året
vilket innebär att det blir kort om tid för SSAM att kommunicera ny taxa
med bolagets kunder. Framförallt företagskunder vill gärna få besked om
kommande års kostnadsökning tidigare under året innan budget
beslutas.
Södra Smålands avfall och miljö föreslår därför för samtliga
ägarkommuner att beslut i kommunfullmäktige om renhållningstaxan
ska fattas tidigare på året, senast under juni månad.
Tidigareläggningen av taxebeslutet möjliggör en ökad transparens mot
kund och därmed en ökad kvalitet i bolagets externa kommunikation om
ny taxa för kommande år.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Adam Andersson, sekreterare
För kännedom
Respektive ägarkommun
Lekmannarevisionen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
1 (1)
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 21/2021

Vårt ärendenr:
21/00003

2021-12-17

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan SKR
och regeringen kring Säker digital kommunikation
Ärendenr: 21/01604

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 17
december 2021 beslutat
att godkänna överenskommelsen med staten om etablering och införande av
infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor, samt
att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen.
Bakgrund
SKR:s kongress 2019 beslutade att verka för att få till en överenskommelse mellan
stat och kommuner och regioner kring nationell digital infrastruktur. Som en följd av
detta tecknade SKR och regeringen i december 2020 en avsiktsförklaring om att
utveckla välfärdens digitala infrastruktur. Denna överenskommelse är det första
steget i SKR:s och regeringens gemensamma och långsiktiga arbete för att utveckla
en nationell digital infrastruktur för välfärden och parterna är överens om att följa
upp med fler inom andra angelägna områden.
Genom överenskommelsen etableras en satsning som förenar kommuner, regioner
och statliga myndigheter i en gemensam ambition att successivt ersätta faxen och
införa Säker digital kommunikation (SDK) – en infrastruktur för tryggare, snabbare
och enklare informationsutbyte mellan välfärdens aktörer.
Infrastrukturen kommer att etableras av det kommun- och regiongemensamma
bolaget Inera AB under första kvartalet 2022 och därmed vara möjlig för kommuner,
regioner och statliga myndigheter att ansluta till. Under 2022 kommer SKR att, i
samverkan med Inera och Adda, utforma och tillhandahålla ett anslutnings- och
införandestöd till kommuner och regioner. Ytterligare information om den fortsatta
processen kommer att tas fram och delges kommuner och regioner under januari.
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner och staten om säker
digital kommunikation redovisas i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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2021-12-17

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande
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Vårt ärendenr
21/00003

Bilaga till Protokoll xyz vid regeringssammanträde den 16 december 2021, I2021/xxx

En överenskommelse mellan staten
och Sveriges Kommuner och Regioner
om etablering och införande av
infrastruktur för säker digital
kommunikation i offentlig sektor

271

Inledning

Den svenska välfärden står till följd av samhällsutvecklingen inför betydande
utmaningar. Ålderssammansättningen i befolkningen förändras och andelen
äldre och barn ökar, samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder
minskar. Invånarnas förväntningar på kvalitet inom skola, vård och omsorg
fortsätter att stiga samtidigt som den offentliga sektorns
produktivitetsutveckling är långsammare än den i näringslivet.
För att möta dessa utmaningar krävs nya metoder, smartare arbetssätt och
utvecklade former för samverkan inom och mellan staten, kommuner och
regioner. En ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att bidra
till såväl ökad kvalitet och säkerhet som tillgänglighet och effektivitet, men
även till bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och bättre tjänster för
invånarna.
För att kunna dra nytta av de fördelar som digitaliseringen erbjuder behövs
gemensam digital infrastruktur för välfärden och den offentliga sektorn i sin
helhet. Gemensamma lösningar kan bidra till att uppnå effektivitet och ökad
informationssäkerhet, samtidigt som det är nödvändigt och önskvärt med
utrymme för innovation, lokala anpassningar och samverkan.
Faxen används fortfarande i stora delar av offentlig sektor, särskilt inom
hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten och dess verksamheter.
Utbyte av känsliga och sekretessbelagda uppgifter sker inte bara via fax, utan
också via brev och andra kanaler. Statliga myndigheter har delvis kunnat
ersätta faxen genom strukturerade elektroniska informationsutbyten, men
använder faxen för att kommunicera med välfärdens verksamheter. För att
alla verksamheter inom välfärden ska kunna kommunicera på ett säkert och
effektivt sätt så behövs en gemensam infrastruktur som uppfyller kraven på
en god informationssäkerhet.
Denna överenskommelse syftar till att åstadkomma en gemensam syn på
mål, takt, finansiering och ansvar när det gäller utveckling och förvaltning av,
samt anslutning till, infrastruktur för säker digital kommunikation.
Överenskommelsen är en del av regeringens och Sveriges Kommuner
Regioners (SKR) gemensamma och långsiktiga arbete med att utveckla
välfärdens digitala infrastruktur.

2 (11)
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1.1 Förutsättningar för överenskommelser på området välfärdens
digitala infrastruktur

En överenskommelse mellan staten och SKR är ett värdefullt verktyg för att
åstadkomma förändring eftersom den ger möjlighet att gemensamt
formulera en målbild och långsiktigt styra i den önskvärda riktningen.
Överenskommelser mellan staten och SKR kan användas inom områden där
regeringen och SKR gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att
stimulera en utveckling i önskad riktning. Genom överenskommelser ges
förutsättningar för att insatser kan ske samordnat på nationell, regional och
lokal nivå. Viktiga utgångspunkter för överenskommelser är ett tillitsbaserat
förhållningssätt, hög kostnadseffektivitet och ett tydligt jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv.
Överenskommelser omfattar offentligt finansierad verksamhet, oavsett vem
som utför dessa. Det betyder att såväl staten, kommuner, regioner som
privata aktörer som bedriver helt eller delvis offentligt finansierad
verksamhet kan omfattas.
1.2 Ett utvecklingsarbete för säker digital kommunikation

Under flera år har SKR drivit utvecklingsarbetet Säker digital
kommunikation (SDK) för att ersätta föråldrade och osäkra sätt att
kommunicera i offentlig sektor och istället introducera ett säkert och
effektivt sätt för att digitalt utbyta vad som brukar benämnas ostrukturerad
information. Utvecklingsarbetet har finansierats av och bedrivits i samarbete
med ett stort antal kommuner och regioner samt ett antal statliga
myndigheter. Även staten har bidragit med finansiering genom 2020 års
överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med
den äldre i fokus.
Syftet är att skapa förutsättningar för tryggare, enklare och snabbare
informationsutbyte mellan välfärdens olika aktörer och därigenom bidra till
bättre service till invånarna. Avsikten är att alla välfärdens verksamheter,
inklusive privata utförare av helt eller delvis offentligt finansierad
verksamhet, genom att ansluta till infrastrukturen ska kunna utbyta
information på ett enhetligt sätt. Privata utförare och andra organisationers
perspektiv är därför viktiga i detta arbete och ska vägas in i utformningen av
förslag.
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Att lämna gamla och delvis osäkra sätt för informationsutbyte till förmån för
tryggare, enklare och snabbare digitala metoder innebär en stor
effektiviseringspotential hos välfärdens aktörer. Det handlar om att
effektivisera allt ifrån de orosanmälningar som skickas från bl.a. polisen eller
skolan till kommunernas socialtjänst, till det omfattande informationsutbyte
som sker mellan regioner och kommuner i samband med planering av
insatser och stöd inom äldreomsorg, psykiatri m.m. Sammantaget finns
omfattande möjligheter att nyttja säkra digitala lösningar för att frigöra tid
som välfärdens medarbetare kan använda till kärnverksamhet.
1.3 Välfärdskommissionen föreslog en ökad samverkan avseende
välfärdens digitalisering mellan staten, kommuner och regioner

Välfärdskommissionen föreslog i september 2020 att en process bör
etableras mellan staten samt kommuner och regioner för utveckling och
införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur till stöd för välfärden.
Staten genom regeringen och SKR tecknade i december 2020 en
avsiktsförklaring om att utveckla välfärdens digitala infrastruktur, i linje med
kommissionens förslag (I2020/03093).
Utifrån avsiktsförklaringen bedrivs ett gemensamt arbete, bland annat för att
ta fram prioriteringar och en handlingsplan för vilken infrastruktur som ska
införas. Det handlar exempelvis om förbättringar avseende elektroniska
tjänstelegitimationer, gemensamma standarder och säkra meddelanden
mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer som
bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet.
Överenskommelsen om säker digital kommunikation är den första
överenskommelsen utifrån avsiktsförklaringen om välfärdens digitala
infrastruktur och parterna är överens om ambitionen att följa upp med fler
överenskommelser inom andra angelägna områden.
1.4 Välfärdens digitala infrastruktur bygger vidare på regeringens
tidigare satsningar

Regeringen gav genom beslut den 11 december 2019 flera myndigheter i
uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för
informationsutbyte och etablera ett nationellt ramverk för grunddata
(I2019/03306 m.fl.). Regeringen beslutade under 2020 att förlänga
uppdragen. Den 17 september samma år uppdrog regeringen åt
Myndigheten för digital förvaltning (Digg), att i nära samverkan med SKR,
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analysera förutsättningar för kommuners och regioners anslutning och
deltagande i den digitala infrastrukturen (I2020/02241 och I2021/00941).
Regeringen aviserade i Propositionen Budgetpropositionen för 2021 (prop.
2020/21:1 utg.omr. 22) en långsiktig satsning på digital infrastruktur och
riksdagen avsatte efter regeringens förslag medel för utveckling, förvaltning
och drift av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.
I propositionen Budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr.
22) har regeringen aviserat ytterligare satsningar på digital infrastruktur i
form av en särskild satsning på välfärdens digitala infrastruktur samt medel
för att genomföra och leva upp till kraven i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en
gemensam digital ingång för tillhandhållande av information, förfaranden
samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU)
nr 1024/2012.
Satsningen på säker digital kommunikation ska dra nytta och lärdomar av
arbetet som genomförts inom ramen av etableringen av den
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och ska återanvända
komponenter samt byggblock i de fall det är ändamålsenligt.
1.5 Vision e-hälsa

I mars 2016 ingick staten och SKR en överenskommelse om en gemensam
vision för e-hälsoarbetet fram till 2025.
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och
välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i
samhällslivet.
I genomförandeplanen för Vision e-hälsa för åren 2020–2022 pekas säker
digital kommunikation ut som ett av de särskilt prioriterade insatsområdena
för att inriktningsmålen ska kunna nås och visionen förverkligas. Denna
överenskommelse om säker digital kommunikation är därmed ett viktigt steg
på vägen mot att skapa ändamålsenliga förutsättningar för
informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten, inklusive statliga myndigheter.
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1.6 Skolans digitalisering

Regeringens övergripande mål i den nationella digitaliseringsstrategin för
skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital
kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och
likvärdigheten (U2017/04119). Ett av delmålen i strategin är att det ska
finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i
verksamheten. Förutom tillgång till ändamålsenlig infrastruktur såsom
bredband och hårdvara behöver det säkerställas att olika system kan fungera
tillsammans och kommunicera med varandra (interoperabilitet). Ett annat
delmål är att digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens
arbetssituation i fråga om undervisning och administration.
Denna överenskommelse om säker digital kommunikation kan bidra till att
skapa mer ändamålsenliga förutsättningar för informationsutbyte mellan bl.a.
skolor och andra välfärdsverksamheter på både kommunal och statlig nivå.
Överenskommelsens övergripande inriktning

SKR och regeringen avser gemensamt ta ansvar för att infrastruktur för
säker digital kommunikation etableras och långsiktigt tillhandahålls till
välfärdens aktörer. Det handlar bland annat om att förtydliga roller, ansvar
och förutsättningar för finansiering samt att säkerställa hög anslutningsgrad.
Staten, kommuner och regioner behöver även samordna införandet eftersom
nyttorna uppstår först när många organisationer är anslutna till
infrastrukturen samt dagens metoder för informationsutbyte därmed ersätts
med en säker, kontrollerad och effektiv infrastruktur.
Genom denna överenskommelse fastställs en gemensam handlingsplan och
förutsättningar ges för att utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker
digital kommunikation som statliga myndigheter, kommuner, regioner och
andra organisationer kan ansluta till.
Regeringen och SKR är överens om att infrastrukturen ska etableras under
2022 och att en hög anslutningsgrad ska möjliggöras.
Målsättningen är att infrastrukturen för säker digital kommunikation på sikt
ska kunna användas av, och vara till nytta för, hela den offentliga sektorn.
Målsättningen är också att den ska kunna användas för kommunikation med
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privata utförare av helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet och
andra organisationer som offentlig sektor kommunicerar med.
2.1 Parternas åtaganden

Staten åtar sig i denna överenskommelse att senast den 29 september 2023 ta
ansvar för att tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation.
Regeringen ska också ge ett antal myndigheter, särskilt sådana som är viktiga
för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter, i uppdrag att
förbereda för anslutning till infrastrukturen. Vidare bidrar staten med
10 000 000 kronor till SKR för att utforma och tillhandahålla ett
införandestöd för kommuner och regioner.
SKR åtar sig att:
−

−

under en övergångsperiod från den 1 januari 2022 och fram tills dess att
Digg tillhandahåller en infrastruktur, i samverkan med Digg, etablera
och tillhandhålla en infrastruktur för säker digital kommunikation, och
stödja och underlätta kommuners och regioners införande genom att
utforma och tillhandahålla införandestöd.

SKR åtar sig vidare att arbeta aktivt för att kommuner och regioner under
2022 förbereder och påbörjar anslutningen till infrastrukturen.
2.2 Finansiering av infrastrukturen

Staten bidrar till finansiering av drift och förvaltning av den befintliga
infrastrukturen till dess att Digg tillhandahåller en infrastruktur. Regeringen
avsätter 14 000 000 för drift och förvaltning under 2022 som ska utbetalas
till SKR och, under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut,
10 500 000 kronor under 2023.
Finansieringen av den långsiktiga förvaltningen och fortsatt utveckling av
infrastrukturen ska analyseras. Avgiftsfinansiering ska särskilt beaktas när det
kommer till kommuners, regioners och företags användning av
infrastrukturen.
Kommuner, regioner och statliga myndigheter står själva för kostnader i den
egna verksamheten (t.ex. utveckling av de egna it-stöden) som föranleds av
en anslutning till infrastrukturen för säker digital kommunikation.
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2.3 Långsiktigt statligt ansvar för infrastrukturen

Digg får regeringens uppdrag att senast den 29 september 2023 tillhandahålla
infrastruktur för säker digital kommunikation inklusive specifikationer och
regelverk. Digg ska inom ramen för uppdraget:
−
−

−
−
−
−

−
−

−

−
−
−

utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation
av s.k. ostrukturerad information,
genomföra en riskbedömning inklusive informationssäkerhetsrisker, en
analys av säkerhetskrav, och en rättslig analys som innefattar
upphandlingsfrågor,
arbeta tillsammans med SKR med att främja införandet och anslutning
till säker digital kommunikation,
beskriva den nya infrastrukturens förhållande till andra infrastrukturer
för säker kommunikation,
ta fram och ansvara för de regelverk som ska gälla för de organisationer
som ska ansluta till infrastrukturen,
ansvara för en central funktionalitet för att avsändare ska kunna
adressera rätt mottagare hos anslutna organisationer, som ska kunna
ange vilka organisationer och delar av organisationer som är anslutna
och kan ta emot meddelanden,
främja statliga myndigheters anslutning,
redovisa effekterna av införandet och omställningskostnaderna för
infrastruktur för säker digital kommunikation för offentlig sektor samt
löpande driftskostnader,
lämna förslag på hur drift och förvaltning av infrastrukturen långsiktigt
ska finansieras inom befintliga ekonomiska ramar, där avgiftsuttag från
kommuner, regioner och privata utförare särskilt ska beaktas,
göra en analys av hur olika finansieringsmodeller påverkar
anslutningsviljan och indirekta kostnader i form av ökad administration,
följa upp anslutningen till infrastrukturen samt
inom ramen för att utveckla infrastrukturen, i samverkan med SKR och
andra berörda parter, analysera hur infrastrukturen kan utvecklas för fler
tillämpningsområden.

2.4 SKR ska främja och stötta införandet i kommuner och regioner

Inom ramen för överenskommelsen ingår det i SKR:s arbete under 2022–
2023 att:
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−

−
−
−
−

−
−
−
−

tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation inklusive
gemensamma stödtjänster, specifikationer och regelverk till dess att
Digg tillhandahåller en sådan infrastruktur, senast den 29 september
2023,
främja och stödja kommuner och regioners anslutning till
infrastrukturen,
inventera och följa upp kommuner och regioners planering för
anslutning till och användning av infrastrukturen,
utarbeta en anslutningsprocess med stöd för kommuner och regioner,
ge stöd till kommuner i att analysera vilka flöden som kan vara lämpliga
att ansluta och vilka behov av verksamhetsutveckling det kan föra med
sig,
tillhandahålla stöd gällande struktur och etablering av innehåll i den
centrala funktionaliteten för kommunala och regionala verksamheter,
verka för att kravställningar för att realisera säker digital kommunikation
inkluderas i kommungemensamma upphandlingar,
tillhandahålla gemensamma tekniska stödtjänster (bl.a. testklient), samt
säkerställa att kompetensöverföring till Digg kan genomföras och att
Digg får tillgång till utvecklade komponenter så att återanvändning kan
ske, exempelvis rörande adressboken.
Uppföljning av satsningen

Digg ska, som framgår ovan, få i uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för
säker digital kommunikation. I uppdraget ingår bl.a. att följa upp statliga
myndigheters införande av infrastrukturen. Inom ramen för
överenskommelsen ansvarar SKR för att följa upp och stödja kommuner
och regioners anslutning till infrastrukturen. Digg och SKR ska samverka
kring uppföljningen av införandet.
Avstämningar

Parterna förbinder sig till att göra en muntlig avstämning av arbetet enligt
denna överenskommelse i maj och i september 2022. Vid avstämning ska
utformandet och förvaltningen av stödet för införandet diskuteras.
Medel till Sveriges Kommuner och Regioner

Beslut om utbetalning av sammanlagt 10 000 000 kronor till SKR för arbetet
med att främja, samordna och stötta införandet i kommuner och regioner
kommer att ske i särskilt regeringsbeslut ställt till Digg.
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Medlen till SKR utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Digg.
Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2022. Rätten till
bidraget förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Digg senast den 31 mars
2023. En ekonomisk redovisning från SKR för kalenderåret som visar hur
medlen använts ska lämnas till Digg senast den 31 mars 2023.
Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den
ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om
eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om
redovisningen inte inkommer i tid kan regeringen återkräva utbetalda medel.
Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för
regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar.
Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna
ska vara undertecknade i original av en behörig företrädare för SKR.
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och Digg har rätt att begära
in kopior av uppgifter i form av ekonomisk redovisning och övrigt underlag
som rör bidragets användning.
5.1 Finansiering

Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer
uppförda anslaget 2:7 Digital förvaltning, anslagsposten 3 Välfärdens digitala
infrastruktur. Beslut om utbetalning kommer att ske i särskilt regeringsbeslut
ställt till Digg.
Godkännande av överenskommelse

Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var
sitt. Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att regeringen
godkänner den och att riksdagen ställer erforderliga medel till regeringens
förfogande.

För staten

För Sveriges Kommuner och

Regioner
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Stockholm
den 17 december 2021

Statssekreterare Per Callenberg

Stockholm
den 17 december 2021

VD Staffan Isling
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-11-19

§ 67

Dnr 2021-00065

Redovisning av uppföljning av avfallsplanen.
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en
avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala
föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen.
Kommunstyrelsen i SSAM:s ägarkommuner har beslutat om att uppdra
åt Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam
avfallsplan för de kommuner som är delägare i SSAM.
Södra Smålands avfall och miljö har upprättat en gemensam plan på
förebyggande och hantering av avfall 2020-2025; Lessebo, Markaryds,
Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner. SSAM ansvarar för årlig
uppföljning samt samordning av arbetet med avfallsplanen.
Redovisningen avser uppföljning av åtgärder genomförda 2020.
Beslutsunderlag
Uppföljning av avfallsplan 2020
Beslut skickas till
För kännedom
Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare
Kommunstyrelse i respektive ägarkommun

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning avfallsplan för Lessebo,
Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults
kommuner, gällande år 2020
På väg mot ett SMÅLAND UTAN AVFALL, Plan för förebyggande och hantering av avfall 2020–2025
antogs av kommunfullmäktige i kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult
under hösten 2020. SSAM ansvarar för samordning och uppföljning av planen. Föreliggande
sammanställning följer upp de mål och åtgärder som genomfördes under den del av 2020 då
planen var beslutad. Åtgärder som genomförts under 2021 ingår ej i redovisningen. Definitioner
av mål, indikatorer och åtgärder framgår av avfallsplanen. Årtal efter åtgärderna inom parentes
avser när åtgärden ska genomföras enligt beslutad plan.

Mål 1: Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom
kommunorganisationerna och i samhället i övrigt.
Delmål
1.1: Återanvändning ska öka i kommunorganisationerna.
1.2: Matsvinnet i kommunorganisationen ska minska med 50 % till 2025.
Indikator:
Indikator

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

1.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs

2.

Antalet pågående
processer* per
kommun som leder till
förebyggande av avfall
(antal)

Kommun

0

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

3

Ingen
uppgift

Indikator
följs ej
upp

3.

Total mängd matavfall
per portion i
kommunorganisationen
(g/portion)

Kommun

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

65

85

Ingen
uppgift

Indikator
följs ej
upp

4.

Antal upphandlingar
med
avfallsminimerande

Kommun

11

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Indikator
följs ej
upp

Södra Smålands avfall och miljö
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krav eller kriterier
(antal)
5.

Insamlat
hushållsavfall/invånare
(kg/invånare)

SSAM

Indikator
följs ej upp

Indikator
följs ej upp

Indikator
följs ej upp

Indikator
följs ej
upp

Indikator
följs ej upp

Kommentar:
Mål 1, indikator 2: ett förtydligande har gjorts i samband med uppföljningen: ”en process ska vara
beslutad politiskt eller av förvaltnings- eller kommunchef och vara av större och genomgripande
karaktär. Initiativ som sker på enskilda arbetsplatser räknas inte in i indikatorn. ”
Mål 1, indikator 3: förtydligande har gjorts i samband med uppföljningen: ”indikatorn avser
matsvinn inte, total mängd matavfall.”
Mål 1, indikator 4: förtydligande har gjorts i samband med uppföljningen: ”till upphandlingar
räknas kommunspecifika och kommunövergripande upphandlingar”.
Åtgärder
Åtgärd

Ansvar
för
statistik
Kommun

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Nej

Nej.
Utrednin
g pågår

ja

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

1b Utreda ansvar och organisation i
kommunorganisationen kring strategiskt
arbete med minimering och förebyggande
av avfall. (2021)

Kommun

Ja

Nej,
utrednin
g pågår

Ja

Ja
(engån
gsartikl
ar,
sandso
pningss
and
mm)
Nej

Nej

1c Ställa krav och/eller införa kriterier vid
minst två upphandlingar per år i
”Inköpssamverkan i Kronobergs län” på
avfallsminimering; en av dessa ska under
planperioden vara upphandling inom ITområdet. (2025)

Kommun

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande

1d Genomföra strategiska
kommunikationsinsatser med syfte att
förebygga avfall och öka återanvändning.
(Årligen)

SSAM
och
kommun

Ja

Ja

Ja

Nej

Delvis

Ja

1e Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt
material för att höja kunskap och inspirera
till beteendeförändring för ökat
avfallsförebyggande i skolor, ideella
organisationer och liknande. (2021)

SSAM

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvari
g för
genomf
örande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

ja

1f Införa system för cirkulering av
kommunägda möbler och inventarier i
kommunerna. (2022)

Kommun

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

1a * Påbörja arbetet med att aktivt
förebygga avfall inom minst ett
verksamhetsområde. (2022 senast påbörjat)
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1g Implementera Livsmedelsverkets
nationellt antagna metodik för att minska,
mäta och följa upp matsvinnet. (2021)

Kommun

Nej

Delvis

Ja

Ja

Delvis

1h * Efterfråga, utvärdera och använda
återbrukat byggmaterial i minst ett projekt
vid ny- eller ombyggnation av kommunägda
bostäder och lokaler. (2021 senast påbörjat)

Kommun

Nej

Delvis

Delvis

Delvis

Nej

1i a. Inventera återbrukbart material vid
rivning av kommunägda fastigheter (eller
delar av fastigheter). Inventeringen ska ingå
som en del i såväl rivningsinventeringen
som i rivningsplanen. (2023)

Kommun

Nej

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

1i b. Genomföra inventering av framtida
byggnations och rivningsprojekt i
kommunägda fastigheter för att identifiera
återbruksmöjligheter och lämpliga
matchningar. (2023)

Kommun

Nej

Nej

Delvis

Nej

Ja
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Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Mål 2: Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 %
per person till 2025
Indikator:
Indikator

1.

2.

3.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs
Uppföljning av den
totalt insamlade
mängden mat- och
restavfall per invånare
och år (kg/person och
år)*
Uppföljning av den
totalt insamlade
mängden brännbart
grovavfall per invånare
och år (kg/person och
år)*

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

SSAM

212 kg

193 kg

201 kg

215 kg

211 kg

215 kg

SSAM

39 kg

42 kg

56 kg

32 kg

46 kg

37 kg

Åtgärder
Åtgärd

2a Erbjuda 100 % av villor och fritidshus
fyrfackinsamling till 2025.

2b Införa källsortering vid 100 % i de
kommunala bostadsbolagens fastigheter.
(2023)

Ansvar
för
statistik
SSAM

Kommun
ägda
bostadsoch
fastighets
bolag
SSAM

Lesseb
o

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Delvis

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja, alla
har fått
erbjudand
e

Nej (finns
inga
kommun
ägda
fastigehts
bolag)
Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Delvis

Ja

Ja

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Nej

Nej

Nej

Delvis

Delvis

Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
ja

2d* Införa källsortering av matavfall,
förpackningar och returpapper i samtliga
kommunägda samhällsfastigheter.
Källsortering ska vara tillgänglig för
personal, brukare och besökare. (2022)
2e* Införa källsortering i gatu- och parkmiljö
i centrumkärnorna i tätorter med över 3000
invånare. (2022)

Kommun

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Delvis

Kommun

Delvis

Nej

Nej

Delvis

Nej

2f Införa textilinsamling på alla ÅVCanläggningar. (2020)

SSAM

Ej
ansvari
g för

Ej
ansvarig
för

Ej
ansvarig
för

Ej
ansvarig
för

Ej ansvarig
för

2c Främja utökad källsortering och
insamling av farligt avfall hos privata
fastighetsägare och verksamhetsutövare
genom information och rådgivning. (2022)
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2g Införa insamling av återbruksmaterial på
alla ÅVC-anläggningar. (2020)

SSAM

2h Genomföra pilotprojekt gällande
fastighetsnära insamling av textil i
allmännyttiga bostadsområden. (2021)

Kommun
ägda
bostadsoch
fastighets
bolag
SSAM

2i Kompostera och tillverka jord av den del
av trädgårdsavfallet som är lämpligt för
ändamålet. (2021)

genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Nej

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ja

genomfö
rande

genomfö
rande

genomför
ande

genomföra
nde

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

ja

Nej (finns
inga
kommun
ägda
fastighets
bolag)
Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Nej

Ja

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande

2j Genomföra strategiska
kommunikationsinsatser som styr mot ökad
återvinning och ökad återbruksinsamling.
(Årligen)

SSAM

2k Medverka till att etablera en verksamhet
där material från bygg- och rivningssektorn
återbrukas. (2022)

SSAM

2l* Informera i samband med handläggning
av rivningslov om att inventering av
återanvändbart material bör göras. (2021
senast påbörjat)
2m Utöva tillsyn över planerad och faktisk
hantering av avfall inklusive schaktmassor
som del i den ordinarie
tillsynsverksamheten. (2023)

Kommun
+ SSAM

kommun

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Ja

2n Ställa krav i kommunorganisationernas
samtliga bygg och rivningsupphandlingar på
att rivningsavfallet ska källsorteras minst
enligt Byggföretagens riktlinjer för basnivå,
plus ytterligare en avfallsfraktion. Efterfråga
återvinning och återanvändning av jord- och
schaktmassor. (hela planperioden)
2o* Samverka med aktörer inom serveringsoch butiksledet för att genomföra åtgärder
med syfte att minska matsvinnet. (2021
senast påbörjat)

Kommun

Nej

Ja

Nej

Ja

Delvis

SSAM

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Nej

2p Renheten på insamlat matavfall följs och
redovisas i procent en gång årligen. (Hela
planperioden)

SSAM

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja
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Mål 3: Minst 70 % av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in
separat för biologisk behandling senast 2025
Indikator:
Indikator

1.

2.
3.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs
Källsorteringsgrad för
matavfall (%)
Total insamlad mängd
matavfall (ton)

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Ej ansvarig
för
uppföljn

Ej ansvarig
för uppföljn

Ej ansvarig
för uppföljn

Ej ansvarig
för
uppföljn

Delvis

SSAM

51

0

42

Ej
ansvarig
för
uppföljn
56

27

32

SSAM

497

24

610

5 634

522

7 287

Åtgärder
Åtgärd

3a Genomföra årliga strategiska
kommunikationsinsatser som styr mot ökad
insamling av matavfall.

Ansvar
för
statistik
SSAM

3b Arbeta strategiskt för att öka mängden
insamlat matavfall hos verksamheter och
offentlig förvaltning.

SSAM

3c Arbeta strategiskt för att öka mängden
insamlat matavfall i flerbostadshus.

SSAM

3d Genomföra plockanalyser i samtliga
kommuner i lämplig omfattning. (2021-2025)

SSAM

3e* Informera restauranger om möjligheten
och miljövinsten med att sortera ut
matavfall och fettavfall. (2022)

SSAM

Lesseb
o

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom
förand
e

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ja

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Delvis

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Nej
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Mål 4: Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska
Delmål
4.1 Mängden farligt avfall i restavfallet ska inte överstiga 15 g/hushåll och vecka.
4.2 Nedlagda deponier i hela kommunerna ska inventeras och riskklassas enligt nationella
riktlinjer. För prioriterade deponier ska åtgärds- och kontrollprogram tas fram.
4.3 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska 100 % av de renhållningsrelaterade transporterna ske
med förnyelsebara bränslen senast 2025.
4.4 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska bränsleförbrukningen minska med 5 % från 2020 till
2025 i de renhållningsrelaterade transporterna.
Indikator:
Indikator

1.

2.

3.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs
Mängden farligt avfall i
restavfallet följs upp
med plockanalys av
restavfall (g/hushåll
och vecka)
Bränsleförbrukningen
från sophämtning,
transporter på
återvinningscentraler,
borttransport av avfall
(m3 disel/ton insamlat
avfall, m3 HVO/ton
insamlat avfall, m3
biogas/ton insamlat
avfall)

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Ja

Nej

Delvis

Nej

Delvis

SSAM

2,69

2,15

2,89

7,82

0,54

-

SSAM

796 089
kWh för
insamling
mat och
restavfall

190 612
kWh för
insamling
mat och
restavfall

334 090
kWh för
insamling
mat och
restavfall

3 138 291
kWh för
insamling
mat och
restavfall

229 053
kWh för
insamling
mat och
restavfall

-

Åtgärder
Åtgärd

4a* Inventera och riskklassa nedlagda
deponier med det underlag som finns
tillgängligt. Med hjälp av tillgängligt
underlag som finns tillgängligt. Med hjälp av
tillgängligt underlag ska en
prioriteringsordning göras utifrån risk men
även utifrån behov av exploatering. (2025)
4b Inventera fordon i SSAM:s organisation
och se över krav på bränsle i avtal med
entreprenörer. (2021)

4c Genomföra strategiska
kommunikationsinsatser som styr mot att
det farliga avfallet samlas in på ett korrekt
sätt. (2022)

Ansvar
för
statistik
Kommun

Lesseb
o

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Delvis

Nej

Delvis

Nej

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

SSAM

Ej
ansvari
g för
genom
förand
e
Ej
ansvari
g för
genom

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomfö
rande

Ej
ansvarig
för
genomför
ande

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

Ej
ansvarig
för

Ej
ansvarig
för

Ej
ansvarig
för

Ej ansvarig
för
genomföra
nde

SSAM
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Ja

förand
e

genomfö
rande
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genomfö
rande

genomför
ande

Mål 5: Nedskräpningen i kommunerna ska minska
Delmål
5.1 Kommuninvånarnas kunskap om problemet med nedskräpning ska öka och fler väljer att inte
skräpa ner.
Indikator:
Indikator

1.

2.

3.

Målet följs upp genom
att aktiviteterna i
handlingsplanen
genomförs
Skräpmätning enligt Håll
Sverige Rents metod
(kg/m2)
Resultat om attityder
kopplade till
nedskräpning i SCB:S
medborgarundersökning

Ansvar
för
statistik
SSAM

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Delvis

Delvis

Nej

Delvis

Kommun

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Kommun

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

Ej
ansvarig
för
uppföljn
Ej
ansvarig
för
uppföljn
Ej
ansvarig
för
uppföljn

Åtgärder
Åtgärd

Ansvar
för
statistik
Kommun

Lesseb
o

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

SSAM

Delvis

Ja

Nej

Nej

Ja

5b Genomföra skräpmätning på utvalda
platser i kommunerna för att följa
utvecklingen och effekten av insatser för att
minska nedskräpningen. (2022, 2024)

Kommun

Delvis

Nej

Nej

Nej

Delvis

5c Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt
material, riktat till skolor, ideella föreningar
och liknande, för att höja kunskap och
inspirera till beteendeförändring för
minskad nedskräpning. (2022)
5d Genomföra en större kampanj riktad till
allmänheten för att uppmärksamma
problemet med nedskräpning. (2022)

Kommun

Nej

Ja

Nej

Nej

Delvis

Kommun

Ja

Ja

Delvis

Nej

Ja

5e Infoga Håll Sverige Rents tilläggsfrågor
om nedskräpning i SCB:s
medborgarundersökning. (2021, senast
påbörjad)

Kommun

Delvis

Delvis

Delvis

Nej

Ja

5f Genomföra strategiska
kommunikationsinsatser som styr mot
minskad nedskräpning. (2021, senast
påbörjad)

Kommun

Ja

Ja

Delvis

Nej

Ja

Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande
Ej
ansvarig
för
genomför
ande

5a Genomföra utredning av hur
organisationen ska utformas för att arbeta
med förebyggande och åtgärdande av
nedskräpning i kommunerna. (2021)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 105

Dnr 2021/251-7.2.2

Beslut om att lägga ner förskolan Myran
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Myran ska
läggas ner inför augusti 2022.
Ärendebeskrivning
Tidigare fattat beslut om godkännande av Kunskapsförskolan i
Hovmantorp påverkar antalet erbjudna förskoleplatser som erbjuds i
orten. När Kunskapsförskolan, den 9:e augusti, öppnar kommer det
erbjudas cirka 350 förskoleplatser i orten. Dessa är fördelade enligt;
Askungen ca 90 platser, Myran ca 45 plaster, Prästkragen ca 65
platser, Tuvan ca 50 platser och Kunskapsförskolan ca 100 platser.
Prognosen för antalet barn i förskoleåldern är beräknat till 235 st till
augusti 2022.
Detta innebär att kommunen som huvudman har för stor
organisation utifrån prognosen och har inte de ekonomiska
förutsättningarna att ha denna överkapacitet.
Utifrån lokalernas skick och möjlighet till eventuell om- och
tillbyggnad bedöms Myran vara den enhet som har de största
begräsningarna samt de största utmaningarna.
Med denna anpassning erbjuds det ca 300 förskoleplatser på orten
och det finns en överkapacitet på 65 förskoleplatser som kan möta
eventuell inflyttning och klarar kommunens mål med en ökning på
15%.
Hittills vidtagna åtgärder
Efter om- och tillbyggnad av Askungen har redan justeringar och
anpassningar genomförts. Den tillfälliga femårsverksamheten som
fanns på Kvarndammskolan har flyttat in på förskolan Tuvan.
Avdelningarna som tidigare haft verksamhet på Tuvan har flyttat in i
nya lokaler på Askungen. En avdelning har stängts på Myran och inte
fyllts på med barn då det finns lediga platser både på Askungen och
Prästkragen samt för att minimera antalet flytt för barnen inför
flytt till Prästkragen sommaren -22.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-30 § 47
Tjänsteskrivelse 2021-11-23

Beslutsexpediering
Rektorer
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Barn och utbildningsnämnd
2021-11-23

Beslut om att lägga ner förskolan Myran i
Hovmantorp
Förslag till beslut
Att förskolan Myran läggs ner inför augusti 2022.

Ärendebeskrivning
Tidigare fattat beslut om godkännande av Kunskapsförskolan i
Hovmantorp påverkar antalet erbjudna förskoleplatser som
erbjuds i orten. När Kunskapsförskolan, den 9:e augusti, öppnar
kommer det erbjudas cirka 350 förskoleplatser i orten. Dessa är
fördelade enligt; Askungen ca 90 platser, Myran ca 45 plaster,
Prästkragen ca 65 platser, Tuvan ca 50 platser och
Kunskapsförskolan ca 100 platser. Prognosen för antalet barn i
förskoleåldern är beräknat till 235 st till augusti 2022.
Detta innebär att kommunen som huvudman har för stor
organisation utifrån prognosen och har inte de ekonomiska
förutsättningarna att ha denna överkapacitet.
Utifrån lokalernas skick och möjlighet till eventuell om- och
tillbyggnad bedöms Myran vara den enhet som har de största
begräsningarna samt de största utmaningarna.
Med denna anpassning erbjuds det ca 300 förskoleplatser på orten
och det finns en överkapacitet på 65 förskoleplatser som kan möta
eventuell inflyttning och klarar kommunens mål med en ökning på
15%.
Hittills vidtagna åtgärder
Efter om- och tillbyggnad av Askungen har redan justeringar och
anpassningar genomförts. Den tillfälliga femårsverksamheten som
fanns på Kvarndammskolan har flyttat in på förskolan Tuvan.
Avdelningarna som tidigare haft verksamhet på Tuvan har flyttat
in i nya lokaler på Askungen. En avdelning har stängts på Myran
och inte fyllts på med barn då det finns lediga platser både på
Askungen och Prästkragen samt för att minimera antalet flytt för
barnen inför flytt till Prästkragen sommaren -22.

Tommy Gravéus
Bitr Utbildningschef & kvalitetsutvecklare
Barn och utbildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 106

Dnr 2021/250-7.2.2

Beslut om att lägga ner förskolan Violen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Violen pausar
verksamheten inför augusti 2022 med intentionen att Violen i
framtiden läggs ner.
Ärendebeskrivning
Förskolan Äventyret, som idag verkar i de nyrenoverade lokalerna fd
Stallet, kommer till sommaren släppa ca 70 st femåringar till
förskoleklass. Antalet barn som fylls på från övriga är ca 45 till antalet
vilket gör att det kommer finnas utrymme för ca 20-25 barn i
åldrarna ett till fyraåringar på förskolan. Framtida prognoser visar att
det är en storleksordning på 40 till 50 barn i varje årskull, men att
inte alla begär förskoleplats.
Beslutet om att rektor beslutar om hur 15h-barn ska schemaläggas
gör att det organisatoriskt går att bedriva verksamhet med en stor
förtätning på ortens förskolor. Galaxen som är byggd för ca 100 barn
har möjligheten att ta emot ca 125 barn utifrån att antalet 15h-barn är
många i orten.
Under året har även beslut tagits om att godkänna en ökning av
antalet förskoleplatser hos fristående föräldrakooperativet i Lessebo.
Totalt i orten erbjuds cirka 235 förskoleplatser. Dessa är fördelade
enligt; Galaxen ca 125 platser, Violen ca 50 plaster, Äventyret ca 70
platser och Läsebo föräldrakooperativ ca 18 plaster. Idag är ca 190
barn inskrivna på de olika förskolorna. Prognosen för antalet barn i
augusti är osäker då det sker in- och utflyttning, men utifrån dagens
antal inskrivna 190 barn och att Äventyret släpper största kullen på ca
70 barn och fyller på med 50, innebär det att det finns en
överkapacitet på antalet plaster.
Verksamheten på förskolan Violen föreslås att i första steget pausas
inför augusti 2022 genom att barn och personal flyttas till Äventyret
och Galaxen. Detta för att Violen som lokal under kommande år kan
fungera som back upp ifall det skulle ske en oerhört stor inflyttning,
dvs långt över 15%.
Hittills vidtagna åtgärder
Efter beslutet om 15hs placeringarna har redan vissa organisatoriska
justeringar och anpassningar genomförts. Violen bedriver idag
verksamhet endast på två avdelningar sedan augusti 2021 och
nyplaceringar görs endast i undantagsfall för att minimera antalet
flyttar för barnen. Verksamheten planeras att flytta till Galaxen och
Äventyret sommaren -22. Därefter planeras Violen att stängas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-30 § 48
Tjänsteskrivelse 2021-11-23

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

294

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-14

Beslutsexpediering
Rektorer
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande sign
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Beslut om att lägga ner förskolan Violen i
Lessebo tätort
Förslag till beslut
Att förskolan Violen pausar verksamheten inför augusti 2022 med
intentionen att Violen i framtiden läggs ner.

Ärendebeskrivning
Förskolan Äventyret, som idag verkar i de nyrenoverade lokalerna
fd Stallet, kommer till sommaren släppa ca 70 st femåringar till
förskoleklass. Antalet barn som fylls på från övriga är ca 45 till
antalet vilket gör att det kommer finnas utrymme för ca 20-25
barn i åldrarna ett till fyraåringar på förskolan. Framtida
prognoser visar att det är en storleksordning på 40 till 50 barn i
varje årskull, men att inte alla begär förskoleplats.
Beslutet om att rektor beslutar om hur 15h-barn ska schemaläggas
gör att det organisatoriskt går att bedriva verksamhet med en stor
förtätning på ortens förskolor. Galaxen som är byggd för ca 100
barn har möjligheten att ta emot ca 125 barn utifrån att antalet
15h-barn är många i orten.
Under året har även beslut tagits om att godkänna en ökning av
antalet förskoleplatser hos fristående föräldrakooperativet i
Lessebo.
Totalt i orten erbjuds cirka 235 förskoleplatser. Dessa är fördelade
enligt; Galaxen ca 125 platser, Violen ca 50 plaster, Äventyret ca 70
platser och Läsebo föräldrakooperativ ca 18 plaster. Idag är ca 190
barn inskrivna på de olika förskolorna. Prognosen för antalet barn
i augusti är osäker då det sker in- och utflyttning, men utifrån
dagens antal inskrivna 190 barn och att Äventyret släpper största
kullen på ca 70 barn och fyller på med 50, innebär det att det finns
en överkapacitet på antalet plaster.
Verksamheten på förskolan Violen föreslås att i första steget
pausas inför augusti 2022 genom att barn och personal flyttas till
Äventyret och Galaxen. Detta för att Violen som lokal under
kommande år kan fungera som back upp ifall det skulle ske en
oerhört stor inflyttning, dvs långt över 15%.
Hittills vidtagna åtgärder
Efter beslutet om 15hs placeringarna har redan vissa
organisatoriska justeringar och anpassningar genomförts. Violen
bedriver idag verksamhet endast på två avdelningar sedan augusti
2021 och nyplaceringar görs endast i undantagsfall för att
minimera antalet flyttar för barnen. Verksamheten planeras att
flytta till Galaxen och Äventyret sommaren -22.
Därefter planeras Violen att stängas.

296

Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Barn och utbildningsnämnd
2021-11-23

Tommy Gravéus
Bitr Utbildningschef & kvalitetsutvecklare
Barn och utbildningsförvaltningen
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1. Överenskommelse
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) överenskommer om åtagande i avsnitt 1-3, inklusive
bilagorna, vilka reglerar ersättning och preciserar uppgifter och därtill kopplat
stöd för kommunernas arbete med civilt försvar under perioden 2018-2020
med revideringar till och med 2022. Åtgärderna ska påbörjas och i vissa fall
genomföras under perioden till och med 31 december 2022.
Kommunerna, länsstyrelserna1 och MSB ska arbeta tillsammans för att öka
samhällets robusthet och beredskap på lokal nivå. Även andra statliga
myndigheter som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bidrar i arbetet. En
god beredskapsutveckling ska bygga på ett nära samarbete mellan staten, SKR
samt kommunerna.
Denna överenskommelse avsåg ursprungligen perioden 2018-2020. På grund
av den rådande pandemin förlängdes överenskommelsen att gälla även 2021
med mindre justeringar. Eftersom pandemin påverkat möjligheterna att
bedriva verksamhet enligt överenskommelsen även under 2021 förlängs
överenskommelsen ytterligare ett år dvs till och med år 2022. Vidare har ingen
ytterligare finansiering tillförts kommunerna för arbetet med civilt försvar
genom Budgetpropositionen för 2022. Revideringar gjorda för 2021 och 2022
förs in i dokumentet.
Uppgifterna utgår från:
•

lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

•

förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH).

•

säkerhetsskyddslagen (2018:585) med tillhörande förordning och
föreskrifter.

Grunden för arbetet med civilt försvar i kommunerna är arbetet med
krisberedskap. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
är ett komplement till Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
2019-2022 diarienummer MSB 2018-09779 SKR 18/0310.

MSB tecknar särskild överenskommelse med länsstyrelserna som reglerar
ersättning för stöd till kommunerna enligt bland annat denna överenskommelse.
1
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Även om Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar är ett
komplement till Överenskommelse om kommunernas krisberedskap hanteras
överenskommelserna fristående när det gäller ersättningar. Åtagande som inte
uppfyllts i en av överenskommelserna ska inte påverka ersättningen i den
andra överenskommelsen.
Överenskommelsen utesluter inte arbete med andra åtgärder avseende
förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap (civilt försvar) enligt
LEH. Denna överenskommelse reglerar de förberedelser som kommunen ska
vidta inför höjd beredskap. Överenskommelsen reglerar inte förhållanden
mellan stat och kommun vid höjd beredskap. Detta förhållande regleras enligt
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap med tillhörande
förordning.
Den 1 december 2021 skedde ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) som
bland annat innebär nya krav på säkerhetsskyddsavtal vid samverkan och
samarbeten som omfattar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i klassen
konfidentiellt och uppåt. Eventuell ökad administration som en följd av
förändrad lagstiftning kan påverka möjligheterna för kommunerna till
samverkan med andra aktörer.
Denna överenskommelse gäller tillsvidare men kan justeras eller sägas upp,
dock tidigast från och med 2023. Parterna är överens om ambitionen att se
över och justera överenskommelsen inför perioden från och med 2023.
Justering och uppsägning kan också ske om det föranleds av ändring eller
upphävande av LEH eller FEH. Vid uppsägning eller ändring av
överenskommelsen ska detta ske i samordning med eventuella
övergångsbestämmelser i lag och förordning.
Stockholm den 7 december 2021

Stockholm den 17 december 2021

MSB

SKR

Camilla Asp
Vikarierande generaldirektör

Staffan Isling
VD
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1.1 Målbild
Planeringen för civilt försvar återupptogs genom den försvarspolitiska
inriktningen 2015-2020. Inriktningen i propositionen 2020/21:30
Totalförsvaret 2021-2025 innebär bland annat att ett väpnat angrepp mot
Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel
eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir
oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt
uppstår i Sveriges närområde. Vidare bör utgångspunkten för planeringen av
totalförsvaret vara att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar
i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. Riksdagen
beslutade också om ett mål för totalförsvaret samt ett delvis nytt mål för civilt
försvar
Målet för det civila försvaret ska från och med 2021 vara att ha förmåga att:
–
–
–
–
–
–
–

värna civilbefolkningen,
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
upprätthålla en nödvändig försörjning,
bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld,
upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och
bidra till att stärka försvarsviljan,
bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar på samhället i fred, och
med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser.

Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner, regioner,
näringsliv, det civila samhället samt enskilda med flera vidtar för att förbereda
Sverige för krig. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka samhällets
förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid
såsom pandemier och cyberattacker, liksom effekter av klimatförändringar
såsom skogsbränder och översvämningar. I fredstid utgörs verksamheten av
beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder. Under höjd beredskap och
ytterst krig utgörs verksamheten av nödvändiga åtgärder för att upprätthålla
målet för civilt försvar.
Alla kommuner ska fortsätta arbetet med de påbörjade förberedelser som
behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så
att de på sikt kan fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret under höjd
beredskap.
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Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden2 är:
•
•
•

Kompetenshöjning gällande totalförsvar
Säkerhetsskydd
Krigsorganisation och dess bemanning

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande
totalförsvar och säkerhetsskydd ska vara genomförda senast 2022-12-31.
Arbetet med framtagande av krigsorganisation och dess bemanning ska vara
påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2022-12-31.
Statens förväntningar på kommunens arbete ska stå i paritet med den
ersättning som kommunen erhåller.

1.2 Ersättning
De ekonomiska medlen fördelas på ett sådant sätt att alla kommuner kan
komma igång med arbetet med beredskapsförberedelser. En del av de
ekonomiska medlen styrs till kommuner som ligger i eller i anslutning till
militärstrategiskt viktiga områden.
Kommunerna är placerade i två kategorier:
Kategori 1: Kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt
viktiga geografiska områden i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig
Kategori 2: Övriga kommuner
Kommuner i kategori 1, som erhåller en högre ersättning, ska hålla ett högre
tempo i arbetet med beredskapsförberedelser utifrån de prioriterade
uppgifterna. Kommunerna i kategori 1 bör också under perioden kunna inleda
arbete med övriga uppgifter – d.v.s. ledningsansvar, geografiskt områdesansvar
och rapportering.
Kommuner i kategori 1 ska delta i länsstyrelsens analysarbete avseende stöd till
Försvarsmakten vid höjd beredskap samt bör delta i arbetsgrupper anordnade
av MSB och Försvarsmakten.
Den del av ersättningen som baseras på invånarantal ska för respektive år utgå
från invånarantalet i respektive kommun den 31 december 2017. Ersättningen
betalas ut senast den 30 juni respektive år. Principer för beräkning av
ersättning finns i bilaga 1. Bilaga 1 omfattas av försvarssekretess (15 kap. 2§
offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

2

2018-2020 med revideringar till och med 2022
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1.3

Myndigheternas stöd till kommunerna

Enligt denna överenskommelse ska MSB och andra myndigheter stödja
kommunernas arbete med civilt försvar. Stödet ska kopplas direkt till de
åtgärder som beskrivs i överenskommelsen. Kommunerna ska involveras och
bidra i arbetet med att ta fram stöd. Beredskapsförberedelserna i kommunerna
bör sedan genomföras i takt med att stöd i form av bl.a. vägledningar och
utbildningar finns på plats.
MSB publicerar information på sin webbplats3 om arbetsläget och befintligt
stöd.
MSB kommer att verka för att de statliga myndigheternas aktiviteter gentemot
kommunerna avseende civilt försvar samordnas och, där det är relevant, är i
linje med förutsättningarna i denna överenskommelse.
Under 2022 kommer MSB och SKR ha en dialog på vilket sätt kommuner och
regioner framöver kan involveras i arbetet med den sammanhängande
planeringen av civilt försvar på nationell nivå.

1.4 Kristidsverksamhet
Uppgifter enligt 3 kap. 3 § LEH avseende kristidsverksamhet finns inte med i
denna överenskommelse för perioden4. Kristidsverksamheten kommer att
lyftas in i arbetet med civilt försvar när förutsättningarna för detta finns på
plats.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlatstod-till-kommuner/
4 2018-2020 med revideringar till och med 2022
3
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2. Prioriterade uppgifter
Nedan följer en beskrivning av de för perioden5 prioriterade uppgifterna som
kommunerna särskilt ska arbeta med avseende civilt försvar.

2.1 Kompetenshöjning gällande totalförsvar
Förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behöver ha grundläggande
kunskaper om de författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap,
krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om totalförsvaret ökar.
Kommunens uppgift:
•

Nyckelpersoner6 i kommunens organisation ska genom utbildning ha
givits kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Statliga myndigheters stöd:
•

Länsstyrelsen bör genomföra regionala utbildningar och konferenser
för att höja kompetensen gällande totalförsvar.

•

MSB tillhandahåller generella utbildningar om totalförsvaret.
Utbildningarna publiceras på www.msb.se

2.2 Säkerhetsskydd
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt
skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Regeringen skriver i propositionen 2020/21:30 Totalförsvarsvaret 2021-2025
följande:
”Säkerhetsskyddet är av grundläggande betydelse för vår förmåga att hantera
antagonistiska hot och för att minska sårbarheter på alla nivåer i samhället.
Regeringen instämmer med Säkerhetspolisen som i sin redovisning av
underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret påpekat att ett väl
fungerande säkerhetsskyddsarbete är grunden för hela totalförsvaret.”
Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av
ett utökat och stärkt arbete med säkerhetsskydd i kommunerna.

5
6

2018-2020 med revideringar till och med 2022
Med nyckelpersoner avses minst kommunstyrelsen och kommunledningen.
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Uppgifter enligt lag:
Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med
beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna
hantera frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet.
Säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser ska tillämpas i erforderlig
omfattning.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.

•

Kommunen ska ha de förutsättningarna som behövs och som följer av
säkerhetsskyddslagen för att kunna arbeta med uppgifterna enligt
3 kap. i LEH .

Statliga myndigheters stöd:
•

Länsstyrelsen bör stödja kommunens arbete med säkerhetsskydd. Vissa
länsstyrelser har även tillsynsuppgifter som en följd av
säkerhetsskyddslagen.

•

Försvarshögskolan genomför med stöd av Säkerhetspolisen
utbildningar avseende säkerhetsskydd.

•

Försvarshögskolan tillhandahåller en grundläggande interaktiv
utbildning i säkerhetsskydd.

•

MSB tillhandahåller en grundläggande interaktiv utbildning i hantering
av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.

•

MSB tillhandahåller kunskapsstöd om:
o

Riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av
hemliga uppgifter.

o

Hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator.

Förtydligande:
Enligt 2 kap. 7 § 1 säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska det vid verksamheter
som omfattas av lagen finnas en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart
obehövligt. Enligt denna överenskommelse ska samtliga kommuner ha en
säkerhetsskyddschef, då detta är en förutsättning för att kommunerna ska
kunna samverka med bland annat länsstyrelsen och Försvarsmakten avseende
totalförsvarsfrågor.
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2.3 Krigsorganisation och dess bemanning
Uppgifter enligt lag:
Kommuner ska vid höjd beredskap, enligt 7 § lagen (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap, vidta de särskilda åtgärder i fråga om
planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för
personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de
under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom
totalförsvaret.
Vid högsta beredskap ska kommuner övergå till krigsorganisation enligt 12 §
förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.
Kommunerna ska, enligt 4 § FEH, ha de planer som behövs för verksamheten
under höjd beredskap. Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som
är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå
krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i
övrigt behövs för att kommunen ska kunna höja sin beredskap och bedriva
verksamheten under höjd beredskap. Planeringen ska, enligt 5 § FEH, avse
såväl beredskapshöjningar efter hand som omedelbart intagande av högsta
beredskap.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen ska under 2022 fortsätta arbetet med sin krigsorganisation
och dess bemanning.

Statliga myndigheters stöd:
•

Länsstyrelsen bör genomföra utbildning i metod kring
beredskapsplanläggning och krigsorganisation samt stödja kommunen
i planeringen.

•

MSB tillhandahåller en vägledning för krigsorganisation och
krigsplacering i kommun, inklusive planeringsförutsättningar för den
planering för det civila försvaret som kommunerna ska genomföra
enligt överenskommelsen.

Förtydligande:
Uppgiften ”Krigsorganisation och krigsplacering” har ersatts med
”krigsorganisation och dess bemanning”. Bakgrunden är att många kommuner
som arbetat med krigsorganisation har konstaterat att arbetet med
krigsplacering är administrativt resurskrävande och ofta kräver en arbetsinsats
som inte motsvaras av den statliga ersättningens storlek. Vidare ger
krigsplacering baserad på allmän tjänsteplikt inte någon rättslig verkan mot
den enskilde, utan detta ska ses som en planeringsåtgärd. SKR och MSB har
också noterat att ett stort fokus lagts på uppgiften krigsplacering, och att fokus
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i detta skede bör läggas på arbetet med planering av krigsorganisationen. I
uppgiften kvarstår alltjämt att påbörja planeringen av krigsorganisationens
bemanning och det är viktigt att säkerställa tillgången till nyckelpersonal, men
det är upp till kommunen att bedöma om man i detta skede vill krigsplacera sin
personal.
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3. Övriga uppgifter
3.1 Ledningsansvar
Uppgiften gäller för kommuner i kategori 1. För övriga kommuner är uppgiften
frivillig.
Uppgifter enligt lag:
Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för
ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

Kommunens uppgifter:
•

Kommunen bör under perioden7 ha utbildat och övat kommunstyrelsen
i uppgiften att under höjd beredskap ansvara för kommunens ledning.

•

Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i
utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i
övning anordnad av annan statlig myndighet.

Statliga myndigheters stöd:
•

Länsstyrelsen bör stödja kommunen bl.a. med övningar och
utbildningar för ledning av verksamhet under höjd beredskap.

•

Länsstyrelsen ges möjlighet att söka medel från anslag 2:4
Krisberedskap för kommunens förberedelser och deltagande i större
övningar där extra ersättning till kommunen är motiverad.

•

MSB tillhandahåller Övningsstöd för kommunstyrelser: höjd
beredskap.

Förtydligande:
Rådgivning och vägledning angående ledningsplatser samt ekonomiskt bidrag
för tekniska åtgärder för ledningsplats ingår inte i överenskommelsen, utan
hanteras vid behov i en egen process hos MSB.

7

2018-2020 med revideringar till och med 2022

347

13 (17)
Diarienr

SKR 21/01510
MSB 2021-13778

3.2 Geografiskt områdesansvar
Uppgiften gäller för kommuner i kategori 1. För övriga kommuner är uppgiften
frivillig.
Många kommuner har ett samverkansorgan för krisberedskap, som används
för den förberedande delen av det geografiska områdesansvaret avseende
fredstida kriser.
Formerna för hur det geografiska områdesansvaret ska tillämpas vid höjd
beredskap kommer att utvecklas under de kommande åren.
Uppgifter enligt lag:
Kommuners geografiska områdesansvar, som regleras i 3 kap. 4 § LEH,
innebär att kommunstyrelsen under höjd beredskap ska verka för att den
verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att
samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med
beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.

Statliga myndigheters stöd:
•

Länsstyrelsen bör stödja kommunen i utvecklingen av geografiskt
områdesansvar under höjd beredskap.

3.3 Rapportering
Uppgiften gäller för kommuner i kategori 1. För övriga kommuner är uppgiften
frivillig.
Uppgifter enligt lag:
Kommuner ska under höjd beredskap, enligt 3 kap, 5 § LEH hålla den
myndighet som regeringen bestämmer (länsstyrelsen) informerad om
beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila
försvaret i kommunen.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen bör medverka vid införandet av signalskyddssystemet
Signe. Systemet kräver administrativa och tekniska åtgärder. Signe
omfattar även en årlig förvaltningsavgift.

•

Kommunen bör i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner
för rapportering och för lägesbilder.
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Statliga myndigheters stöd:
•

Länsstyrelsen tillhandahåller teknisk utrustning och
implementeringsstöd för Signe.

•

MSB lämnar rådgivning i signalskyddsfrågor. För system Signe ger
länsstyrelsen vägledning.

•

MSB tillhandahåller webbutbildningen Signalskydd – en introduktion.

Förtydligande:
Kommunen bör medverka vid införandet av Signe, under förutsättning att
kommunens kostnader för införande och vidmakthållande ryms inom den
statliga ersättningen. Ersättningen får användas för att bekosta den årliga
förvaltningsavgiften.
Signalskyddssystemet Signe kan användas i planering och förberedelser, under
extraordinära händelser i fred samt under höjd beredskap. För att kunna införa
och vidmakthålla systemet krävs en egen signalskyddsorganisation eller
deltagande i länsstyrelsens signalskyddsorganisation samt godkända lokaler.
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Bilaga 1 – Ersättning
Bilaga 1 omfattas av försvarssekretess (15 kap. 2§ offentlighets- och
sekretesslagen 2009:400).
Bilagan har inte reviderats. Versionen för perioden 2018-2020 gäller även för
2022.
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Bilaga 2 - Uppföljning
Uppföljningen ska ske gentemot de uppgifter som kommunerna har enligt LEH
och särskilt de prioriterade uppgifter som anges i denna överenskommelse. För
kommuner i kategori 1 ska även genomförandet av övriga uppgifter i denna
överenskommelse följas upp.
Uppgifterna om säkerhetsskydd ska inte följas upp inom ramen för uppföljning
av LEH, då uppgifterna omfattas av tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen.
Uppföljning av kommunens arbete med civilt försvar bör samordnas med
uppföljning av Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i denna överenskommelse. Det
är möjligt att inom överenskommelsens period spara en större del av
ersättningen till kommande år i syfte att genomföra denna överenskommelses
uppgifter. Kommunen ska då ha en plan för hur ersättningen ska användas
kommande år. I enlighet med de principer som gäller för när ersättningen kan
reduceras eller falla bort, kan MSB besluta om en lägre ersättning för en
kommun som inte har en plan för hur oförbrukade medel ska användas.
Sparad ersättning från perioden 2018-2022 och som inte har förbrukats vid
utgången av 2022 får sparas och användas till och med utgången av 2023. Om
ersättning från perioden finns kvar vid utgången av 2023 ska den återbetalas
till MSB.
MSB tillhandahåller:
•

Direkt avsett för kommunerna: Anvisningar för användning av statlig
ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt
försvar

•

För kännedom till kommunerna: Vägledning för länsstyrelsens arbete
med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap
och civilt försvar

•

För kännedom till kommunerna: Gemensamma bedömningskriterier
för länsstyrelsernas arbete med att följa upp och stödja kommunernas
arbete med krisberedskap och civilt försvar

Principer för när ersättningen kan reduceras eller falla bort
Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i
uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en
åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.
Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av
ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad
ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras
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eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktion av den ersättning som
kommunen får för utförandet av uppgifter enligt LEH ska ske i proportion till
hur stor del av arbetet som utförts.
Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen
för uppgifterna ska reduceras eller falla bort:
•

om en kommun inte påbörjat arbetet med de prioriterade uppgifterna i
denna överenskommelse

•

om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är
beskriven som ersättningsgill i lagen eller denna överenskommelse

•

om en kommun 12 månader efter periodens slut8 har oförbrukade
medel ska dessa återbetalas

MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 §
LEH. För formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av
överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900).

8

2018-2022
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Tid och plats

Växjö Stadshotell, Kungsgatan 6, kl. 10:30 – 12:30

Beslutande

Anna Tenje, Ordförande §§ 60-72
Mikael Jeansson, 1:e vice ordförande
Bo Mazetti-Nissen
Bengt Germundsson
Lars Altgård

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justering

Martin Edberg, §§ 62-69, §72
Anna Johansson
Eva-Marie Ballovarre
Joakim Pohlman
Jessica Cedervall, VD
Susie Bjelkvik, Ekonomichef
Adam Andersson, Sekreterare
Nicholas Jonasson, Avdelningschef, §64
Anders Lundgren, Verksamhetsutvecklare, §67

Justerare

Lars Altgård, Mikael Jeansson

Plats och tid

Justering sker per post

Justerade paragrafer

§§ 58-72

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning: §§ 5860, §§ 70-71, §§ 60-63, §72, §65, §64, §§ 66-69

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Adam Andersson

Ordförande

……………………………………
Anna Tenje §§61-72

Ordförande

……………………………………
Mikael Jeansson §§58-60

Justerare

……………………………………
Mikael Jeansson §§ 61-72

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerare

……………………………………
Lars Altgård §§58-60
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Förteckning över styrelsen för södra smålands avfall
& miljö abs ärenden
§ 58 Dnr 553

Justering av protokoll...................................................................................................5

§ 59 Dnr 552

Fastställande av dagordning.................................................................................... 6

§ 60 Dnr 2020-00111
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§ 61 Dnr 2021-00061

Beslut om affärsplan 2022-2026...............................................................................8

§ 62 Dnr 2021-00062

Beslut om budget och verksamhetsplan 2022 ..................................................... 9

§ 63 Dnr 2021-00063
Beslut om internkontrollplan för 2022 samt redovisning
uppföljning 2021 ........................................................................................................... 10

§ 64 Dnr 2021-00045

Investeringsbeslut ny deponicell på Häringetorp ............................................... 11

§ 65 Dnr 2021-00043

Beslut för sammanträdestider 2022 ....................................................................... 12

§ 66 Dnr 2021-00064
Tidigareläggning av taxabeslut 2023 ................................................................... 13

§ 67 Dnr 2021-00065

Redovisning av uppföljning av avfallsplanen. ..................................................... 14

§ 68 Dnr 2021-00057

information för skrivelse gällande matavfallspåsar .......................................... 15

§ 69 Dnr 150

Övrigt .............................................................................................................................. 16

§ 70 Dnr 2021-00067

Delegationsbeslut gällande VDs rätt att besluta om
avgiftsbefrielse gällande avgift om förlängt dragavstånd för
personer med rörelsehinder. .................................................................................... 17

§ 71 Dnr 2021-00068

Delårsrapport efter oktober samt prognos för helår ....................................... 18

§ 72 Dnr 2021-00069

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut gällande redovisning för uppföljning av
internkontrollplan. ....................................................................................................... 19

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr 553

Justering av protokoll
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen utser Mikael Jeansson och Lars Altgård att jämte ordföranden
justera protokollet.
Bakgrund
Styrelsen ska utse någon som jämte ordförande justerar protokollet.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dnr 552

Fastställande av dagordning
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar:
Ordförande Anna Tenje föreslår att delårsrapport efter oktober samt
prognos för helår är av den omfattning att presentationen borde vara ett
eget ärende på dagordningen istället för att ingå i VD-rapporten.
Suppleant Joakim Pohlman föreslår att lägga till ärende till dagordningen
gällande ändring av redogörelse för SSAMs internkontrollsplan.
Ledamot Bo Mazetti-Nissen föreslår att lägga till ärende till
dagordningen avseende delegationsbeslut gällande VDs rätt att besluta
om avgiftsbefrielse gällande avgift om förlängt dragavstånd för personer
med rörelsehinder.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Dnr 2020-00111

VD rapport 2021
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet
Bakgrund
VD ger vid varje styrelsemöte en statusuppdatering för vad som händer i
bolaget.
Beslutsunderlag
Vd, Jessica Cedervall, informerar om:
- Personal: resultat av temperaturmätaren samt statistik över
sjukfrånvaron efter oktober 2021.
- Statusrapport gällande slamupphandling.
- Tester pågår för att kvalitetssäkra matpåsarna inför kommande
upphandling.
- Lägesrapport om insamlingsentreprenören i Växjö, Lessebo och
Tingsryd.
- Redogörande för incident och åtgärder vid Häringetorps
avfallsanläggning.
- Redovisning av utredning om producentansvar för
förpackningar.
- Redovisning av lösning för kommunalt insamlingsansvar för
returpapper.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Dnr 2021-00061

Beslut om affärsplan 2022-2026
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna
bilagt förslag till affärsplan som avser åren 2022 till 2026.
Styrelsen beslutar att bilagt förslag till affärsplan skall följas upp årligen,
samt att denna uppföljning ska tas upp för godkännande i Södra
Smålands avfall och miljös styrelse.
Bakgrund
Beslutet skickas till
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
Susie Bjelkvik, Ekonomichef
Beslutsunderlag
Södra Smålands avfall och miljös affärsplan 2022-2026
Beslutet skickas till
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
Susie Bjelkvik, Ekonomichef

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Dnr 2021-00062

Beslut om budget och verksamhetsplan 2022
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till budget och
verksamhetsplan 2022 för Södra Smålands avfall och miljö AB samt
föreslå den densamma för bolagsstämman.
Bakgrund
En gemensam budget och verksamhetsplan har utarbetats för bolagets
verksamhet under 2022.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Respektive kommunrepresentant till bolagsstämman.
För kännedom
Ägarkommunerna
Susie Bjelkvik, Ekonomichef
Jessica Cedervall, VD
Beslutsunderlag
Södra Smålands avfall och miljö AB Budget 2022
Södra Smålandsavfall och miljö AB Verksamhetsplan 2022
Beslutet skickas till
För åtgärd
Respektive kommunrepresentant till bolagsstämman.
För kännedom
Susie Bjelkvik, Ekonomichef
Jessica Cedervall, VD

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr 2021-00063

Beslut om internkontrollplan för 2022 samt
redovisning uppföljning 2021
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att godkänna
bilagt förslag till plan för intern kontroll 2022 för Södra Smålands avfall
och miljö.
Bakgrund
Arbetet med intern kontroll är en del av bolagets ekonomi- och
verksamhetsstyrning och ska vara en integrerad del i styrningen. En god
intern kontroll är en förutsättning för att uppnå god ekonomisk
hushållning. En väl fungerande intern kontroll fungerar också som ett
skydd mot oberättigade misstankar mot såväl förtroendevalda som
tjänstemän. Intern kontroll är alltså ett hjälpmedel och inte ett mål i sig.
I aktiebolagslagen står följande:
8 kap. 4§ 3 st: ”Styrelsen skall se till att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.”
Beslutsunderlag
Södra Smålands avfall och miljös internkontrollplan 2022
Uppföljning av internkontrollsplan 2021
Beslutet skickas till
För kännedom
Susie Bjelkvik, Ekonomichef

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr 2021-00045

Investeringsbeslut ny deponicell på Häringetorp
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna
investeringen i ny deponietapp på Häringetorps avfallsanläggning enligt
bilagt förslag.
Bakgrund
Den pågående etappen vid deponin på avfallsanläggningen i Växjö börjar
bli full varför en ny deponicell inom befintligt tillstånd behöver tas i
anspråk. Behovet av deponering bedöms inom överskådlig tid som stort
varför en ny etapp behöver byggas ut.
Aktörer som lämnar avfall till deponering är entreprenörer inom bygg
och mark, aktörer som handlar med avfall, aktörer som arbetar med
återvinning av jord och grusmaterial och som får restprodukter som kan
behöva lämnas till deponering.
Den nya etappen byggs ut i anslutning till pågående deponietapp.
Befintligt tillstånd för Häringetorp medger utbyggnad av flera etapper
inom ett utpekat område. För att ta i anspråk en ny etapp krävs en
anmälan till tillsynsmyndigheten. SSAM arrenderar marken där deponin
finns av Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Visualisering
Bilaga 2 Rapport ny deponi
Bilaga 3 Underlag till beslut om ny deponi
Beslutet skickas till
För åtgärd
SSAM VD

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr 2021-00043

Beslut för sammanträdestider 2022
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för SSAM beslutar att fastställa föreslagna tider för år 2022.
Bakgrund
Fredag 11 februari kl. 09:00
Styrelsesammanträde
Fredag 8 april kl. 09:00
Styrelsesammanträde
Fredag 6 maj kl. 09:00
Årsstämma
Fredag 13 maj kl. 09:00
Styrelsesammanträde
Fredag 16 september kl. 09:00
Styrelsesammanträde
Fredag 25 november kl. 09:00
Styrelsesammanträde
Beslutet skickas till
För åtgärd
Adam Andersson, administratör
Monica Sandberg, samordnare, kommunkansliet
För kännedom
Styrelsen
Lekmannarevisionen
VD
Ekonomichef
Respektive ägarkommun

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr 2021-00064

Tidigareläggning av taxabeslut 2023
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå för
bolagets ägarkommuner att beslut i kommunfullmäktige om
renhållningstaxan från och med 2022 ska tidigareläggas och att beslut
fattas senast under juni månad varje år.
Bakgrund
SSAM:s styrelse beslutar i dagsläget om förslag till renhållningstaxa för
kommande år under september månad. Förslaget skickas därefter vidare
till respektive ägarkommun där renhållningstaxan slutgiltigt beslutas i
kommunfullmäktige i november-december. Ny renhållningstaxa börjar
därefter gälla fr o m 1 januari varje år.
Beslutet om renhållningstaxa fattas i kommunfullmäktige sent på året
vilket innebär att det blir kort om tid för SSAM att kommunicera ny taxa
med bolagets kunder. Framförallt företagskunder vill gärna få besked om
kommande års kostnadsökning tidigare under året innan budget
beslutas.
Södra Smålands avfall och miljö föreslår därför för samtliga
ägarkommuner att beslut i kommunfullmäktige om renhållningstaxan
ska fattas tidigare på året, senast under juni månad.
Tidigareläggningen av taxebeslutet möjliggör en ökad transparens mot
kund och därmed en ökad kvalitet i bolagets externa kommunikation om
ny taxa för kommande år.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Adam Andersson, sekreterare
För kännedom
Respektive ägarkommun
Lekmannarevisionen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr 2021-00065

Redovisning av uppföljning av avfallsplanen.
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en
avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala
föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen.
Kommunstyrelsen i SSAM:s ägarkommuner har beslutat om att uppdra
åt Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam
avfallsplan för de kommuner som är delägare i SSAM.
Södra Smålands avfall och miljö har upprättat en gemensam plan på
förebyggande och hantering av avfall 2020-2025; Lessebo, Markaryds,
Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner. SSAM ansvarar för årlig
uppföljning samt samordning av arbetet med avfallsplanen.
Redovisningen avser uppföljning av åtgärder genomförda 2020.
Beslutsunderlag
Uppföljning av avfallsplan 2020
Beslut skickas till
För kännedom
Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare
Kommunstyrelse i respektive ägarkommun

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr 2021-00057

information för skrivelse gällande matavfallspåsar
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen tydliggör att de är enade i yttrandet och noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Skrivelse har inkommit till SSAM gällande beslutet att använda
papperspåsar till matavfall.
Beslutsunderlag
Skrivelse till SSAM gällande matavfallspåsar
Yttrande över inkommen skrivelse om matavfallspåsar

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
15 (19)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-11-19

§ 69

Dnr 150

Övrigt
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Inget övrigt anmäls.
Bakgrund
Beslutsunderlag
Yrkanden
Beslutsordning
Omröstningsresultat

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-11-19

§ 70

Dnr 2021-00067

Delegationsbeslut gällande VDs rätt att besluta om
avgiftsbefrielse gällande avgift om förlängt
dragavstånd för personer med rörelsehinder.
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen beslutar att VD Jessica Cedervall får besluta om
avgiftsbefrielse gällande avgift om förlängt dragavstånd för personer
med rörelsehinder.
Bakgrund
SSAM erbjuder idag tjänsten förlängt dragavstånd. Detta innebär att kärl
för privatpersoner kan hämtas upp till 15 meter in på fastighetsgränsen
mot en extra avgift på 8kr per hämtningstillfälle (2021).
Ledamot Bo Mazetti-Nissen föreslår att VD ska tilldelas möjligheten att
besluta om avgiftsbefrielse gällande avgift om förlängt dragavstånd för
personer med rörelsehinder.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
17 (19)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-11-19

§ 71

Dnr 2021-00068

Delårsrapport efter oktober samt prognos för helår
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen fastställer delårsbokslut för SSAM per 31 oktober 2021 samt
noterar prognosen för helåret 2021.
Bakgrund
Ekonomichef Susie Bjelkvik ger en statusuppdatering för den
ekonomiska situationen i bolaget.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
18 (19)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-11-19

§ 72

Dnr 2021-00069

Beslut gällande redovisning för uppföljning av
internkontrollplan.
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att uppföljning
av internkontrollsplanen ska redogöras en gång i halvåret, samt en
slutlig uppföljning vid årets sista styrelsemöte.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
19 (19)
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Kommunstyrelsen
2022-01-04

Redovisning av delegationsbeslut 211124220103
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 211124-220103

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Lista över delegationsbeslut
Period: 2021-11-24 till och med 2022-01-03

Avtal etc.
Dnr
2021.2420
2021.2423
2021.2425
2021.2587
2021.2596
2021.2610
2021/426
2021.2631
2022.4
2021.2599
2022/1

Ärende
Avtalsförlängning litteratur media
mm AdLibris
Avtalsförlängning litteratur,
media, dagstidningar och
tidskrifter AdLibris
Avtalsförlängning tryckta medier
med biblioteksutrustning mm
AdLibris
Avtalsförlängning
försäkringsförmedlare
Överenskommelse om
fastighetsreglering
Tilldelningsbeslut
revisionstjänster
Avtal revisionstjänster
Avtalsförlägning RICOH
Avtalsförlägning yrkeskläder mm
Prisreglering enl avtal
SEMANTIX
Avtal förpackningsmaterial
matdistribution

Delegat
Upphandlingschef

Ärende
Köpekontrakt Minken 1 o 2,
Lessebo
Överenskommelse om
fastighetsreglering Kosta 3:14 och
3:28

Delegat
Kommunchef och KSO

Upphandlingschef
Upphandlingschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Upphandlingschef
Ordförande revisorerna
Kommunchef
Upphandlingschef
Upphandlingschef
Upphandlingschef

Övrigt
Dnr
2021.2547
2021.2596
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Samhällsbyggnadschef

