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Budget 2023 med ekonomisk plan       
2024–2026 för Lessebo kommun  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 
1. fastställa budget 2023 med ekonomisk plan 2024–2026. 

 
2. skattesatsen för 2023 blir 21,81 procent.  

 
3. uppta nya lån för 2023 med 55 mkr, varav omsättning uppgår 

till 10 mkr och nyupplåning till 45 mkr. 
 

4. inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, 
för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut. 
 

5. uppdra till kommunledningskontoret att verkställa 
upplåningen som avser kommunen och dess helägda bolag för 
2023. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2023 samt ekonomisk plan för 2024–2026,  
även innehållande investeringsplan för 2024–2027, är framtaget i 
enlighet med Lessebo kommuns budgetprocess. Förslaget bygger 
bland annat på en oförändrad skattesats om 21,81 procent. 
 
Enligt 11 kap §5 i kommunallagen ska alla kommuner varje år 
upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). 11 kap §6 i 
kommunallagen föreskriver vidare att skattesatsen och anslagen 
ska anges i budgeten. Av budgeten ska det vidare framgå hur 
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen 
beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten 
ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I 
planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till budget 2023 med ekonomisk plan 2024–2026. 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 195 Dnr 2022/320-1.4.1 
 

Reviderad budget 2023 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Reviderad budget inför 2023 ska beslutas av kommunfullmäktige i 
november. 
 
På sammanträdet redogör ekonomichef Maria Trulsson bl.a. för 
SKR:s skatteunderlagsprognos från 2022-10-20, förutsättningar 
gällande pensionskostnader samt uppdaterad investeringsnivå.  
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INLEDNING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens budget med plan för 

kommande tre år är ett centralt dokument 

för att styra verksamhetens inriktning och 

omfattning. Budgetens roll är att inom de 

ekonomiska ramarna och gällande 

lagstiftning ange kommunfullmäktiges 

prioriterade mål och inriktningar. Mål- och 

verksamhetsstyrningen ska stödja 

verksamheternas arbete med att nyttja 

resurserna effektivt och att tillhandahålla 

tjänster med hög kvalité.  

I budgeten tilldelas nämnderna ekonomiska 

ramar för sin verksamhet och utifrån dessa 

arbetar nämnderna fram en internbudget. 

Varje nämnd ansvarar för, förutom att säkra 

sitt basuppdrag, att genom internbudgeten 

bidra till utveckling i enlighet med 

fullmäktiges budget. 

Budgetarbetet påbörjades i början av året 

med ett flertal möten med KSAU, med 

information till samtliga politiska partier 

och möten med presidierna för samtliga 

nämnder och bolag med dialoger om 

framtida verksamhetsmål, övergripande 

ekonomi och framtida utmaningar. Frågor 

som belystes särskilt har varit 

koncernperspektivet och vikten av att ha 

resultat- och investeringsnivåer som gör att 

kommunen kan växa i finansiell balans. 

 

 

 

  

I juni tog antog kommunfullmäktige 

budget 2023 med verksamhetsplan 2024–

2026, KF 2022 § 131. Därefter har det varit 

val i höst och vid ny mandatperiod ska 

nyvalda fullmäktige fastställa budgeten. I 

detta reviderade budgetdokument har 

hänsyn tagits till de senaste beräkningarna 

från SKR om skatteintäkter och utjämning,  

att kommunens invånarantal sjunkit vilket 

ger lägre intäkter och omvärldsfaktorer 

som att inflationen ökat och ger ett högre 

prisbasbelopp och därmed högre 

pensionskostnader och att räntorna gått 

upp etc. Det ekonomiska läget har blivit 

kärvare sedan i våras. 

Parallellt med att denna reviderade budget 

arbetats fram har nämnderna arbetat fram 

internbudget 2023. Internbudgetarna ska 

beslutas i respektive nämnd senast under 

december månad. 

 

 

Budgetprocessen 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla som bor och verkar i Lessebo kommun 

ska alltid känna sig trygga, trygg i förskola 

och skola, ute i samhället eller om man tar 

del av kommunens omsorg. Kommunen är 

en trygg plats och risken för att bli utsatt för 

brott är låg men den upplevda tryggheten är 

lägre och det måste vi ta på allvar, det pågår 

ett målinriktat arbete med polis, skola och 

socialtjänst för att öka tryggheten.  

I juni skrev jag; ”ännu ett år har gått som 

inte blev som vi tänkt oss, när pandemin 

äntligen började klinga av och vi började 

återgå till ett mer normalt läge ställdes vi 

inför nya utmaningar i och med kriget i 

Ukraina. Detta kommer att påverka oss alla 

både privat och som kommun under en lång 

tid framöver med högre inflation, stigande 

priser och ökande räntor”. Så var det då och 

värre har det blivit, dessutom har osäkerhet 

för energikostnader tillkommit, man pratar 

om högkostnadsskydd för el men hur det 

kommer bli är fortfarande oklart och när 

utbetalningar sker i förhållande till när 

räkningarna ska betalas kan medföra stora 

problem för både hushåll och företag. 

Vi har och har haft en hög arbetslöshet i 

kommunen sedan 2008, det beror på 

omställningen inom industrin och på ett 

tidigare högt mottagande, målet är att få fler 

i arbete. Arbetslösheten har sjunkit från 15% 

förra året till nuvarande ca 11% vilket är 

lägsta på 12 år. Det är fortfarande alldeles 

för högt och arbetet fortsätter.  

Vi ska arbeta för att underlätta och hjälpa 

både våra befintliga och nya företagare. Vi 

ska vara lätta att få kontakt med och snabba 

i vår handläggning. Kommunen behöver 

växa för att vi ska kunna bibehålla och 

utveckla vår service på alla orter. För att 

möjliggöra detta fortsätter vi att ta fram 

detaljplaner för att kunna erbjuda tomter 

för både villor, flerfamiljshus och 
verksamheter. Kollektivtrafiken behöver 

utvecklas, vi tror att anropsstyrd 

kollektivtrafik  som   komplement till   linje- 

 

  

trafiken ska kunna  komma  igång  2023 och 

vi fortsätter arbetet med tågstopp i Skruv. 

Vi behöver hålla igen med investeringar 

utifrån det förändrade läget men arbetet 

med satsningen gällande vår äldreomsorg 

fortsätter vilket kommer ge bättre kvalité för 

våra boende och en bättre arbetsmiljö för 

våra anställda oavsett vilken väg vi väljer. Vi 

behöver ta ett omtag gällande boende för 

äldre utifrån det nya läget och hoppas att vi 

kan få en bred förankring på kommande 

beslut. Det är viktigt med långsiktiga mål 

och planer och att vi har stabila resultat för 

att finansiera våra fortsatta investeringar. 

I vår budget för 2023 har Barn och 

utbildningsnämnden i princip oförändrade 

resurser om man tar hänsyn till antal barn i 

förskola/skola och de statsbidrag som 

tidigare legat utanför budgeten. Det 

långsiktiga arbetet med ökande meritvärden 

och behörigheten till gymnasiet är 

prioriterat och måste fortsätta. 

Socialnämnden har också budgetram likt 

tidigare och krav på att bibehålla/öka 

kvalitén med tilldelade resurser. 

En annan satsning är för våra ungdomar 

med kulturskola och fritidsgård. En viktig 

uppgift är att få fler ungdomar aktiva på sin 

fritid. Detta tillsammans med andra 

trygghetsskapande åtgärder kommer ge 

effekt på den upplevda tryggheten vilket är 

viktig för oss alla. 

Med budget 2023 ska Lessebo kommun 

fortsätta arbetet med att vara en attraktiv 

kommun och arbetsgivare, för att inte 

äventyra detta har vi valt en lägre 

resultatnivå i den reviderade budgeten 

utifrån de nya förutsättningarna med hög 

inflation och ökade kostnader med nytt 

pensionsavtal. På sikt måste dock vi ha ett 

högre resultat för att kunna fortsätta 

investera.  

Lars Altgård (S)  

Kommunstyrelsens ordförande 
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OMVÄRLDSANALYS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunsektorn har en utmanande tid 

framför sig där det blir fler yngre och äldre i 

samhället men relativt sett färre som arbetar 

och betalar skatt. Kommunerna behöver 

klara ett allt större uppdrag med mindre 

pengar. Behovet av tydliga prioriteringar, 

nya och innovativa lösningar och 

samarbeten växer för att säkra en hållbar 

utveckling och välfärd. 

Information hämtad från SKR cirkulär 

22:28, daterat den 25 augusti 2022 

Jämfört med den prognos SKR 

presenterade i april är den viktigaste 

förändringen att de nu räknar med en 

nominell skatteunderlagstillväxt under hela 

prognosperioden, men att köpkraften är 

kraftigt nedreviderad speciellt 2023–2024. 

Detta beror på en allmän prisuppgång och 

effekten på värderingen av pensionsskulden 

som ökat prisbasbelopp innebär. Det nya 

pensionsavtalet innebär även en 

kostnadsökning, men detta var känt i april. 

Den svenska ekonomin bromsar in under 

2022. Den höga inflationen, liksom de 

stigande räntorna slår allt mer mot 

investeringar och hushållens konsumtion i 

Sverige 2022–2023. Generellt leder mindre 

optimistiska   hushåll och   företag   till   att 

investeringar   skjuts på    framtiden      eller 

uteblir. Den höga inflationen påverkar dock 

alla sektorer och urholkar köpkraften, 

ekonomin växer svagare än trend 2022–

2023 och resursutnyttjandet minskar. 

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid 

årets början uppgick till 9 procent i augusti. 

Bakom uppgången i år ligger framförallt 

prishöjningarna på livsmedel. Därtill 

kvarstår höga energipriser (el och 

drivmedel), det som i fjol var drivkraften 

bakom inflationsuppgången. Samtidigt har 

KPI-inflationen börjat tryckas upp av högre  

 

 

boräntor. Mycket talar för att 

livsmedelspriserna i höst fortsätter stiga 

mer än normalt. Likaså finns det en 

överhängande risk för att de redan höga 

elpriserna blir än högre i vinter. 

Information hämtad från SKR cirkulär 

22:37, daterat den 20 oktober 2022 

Jämfört med SKR:s prognos i augusti 

räknar man nu med svagare konjunktur och 

högre priser. Båda dessa faktorer drar ned 

det reala skatteunderlaget 2022–2024. 

SKR skriver vidare att pris- och 

ränteuppgångarna blir större än vad de 

räknat med i tidigare prognoser. Frågan är 

inte längre ”om” Sverige går mot 

lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, 

samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att 

svensk BNP faller nästa år. Detta medför att 

den postpandemiska återhämtningen för 

arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta 

kommer att minska och arbetslösheten 

beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–

2024. De räknar att konjunkturen stärks 

mer påtagligt först 2025. 

Mycket svag konjunkturutveckling antas 

medföra sjunkande räntor redan nästa år. 

Trots detta kommer ränteläget då att vara 

betydligt högre än de senaste åren. Den 

långa eran av oerhört låga räntor är över. På 

samma sätt kommer konsumentpriserna 

totalt sett – efter rekordsnabba ökningar 

2021–2023 – inte heller falla tillbaka till 

gamla nivåer. Trots att SKR räknar med att 

inflationen sjunker snabbt nästa år får 

ekonomins aktörer leva med bestående 

högre priser på många varor och tjänster. 

Den svenska valutan bedöms vara fortsatt 

svag under 2023, vilket fördyrar importen 

av varor och tjänster. Men sjunkande 

inflation i omvärlden antas ändå ge gradvis 

lägre importerad inflation nästa år. 
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Disponering av resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagen får medel från 

resultatutjämningsreserv disponeras för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

När detta får göras måste framgå av de egna 

riktlinjerna för RUR som beslutas av 

fullmäktige.  

Lessebos regelverk för god ekonomisk 

hushållning och resultatutjämningsreserv 

utgår från att rikets underliggande 

skatteunderlagsutveckling ska understiga 

det tioåriga genomsnittet för att uttag ska 

kunna göras från reserven och då upp till en 

normalskattenivå. RUR uppgår i dagsläget 

till 19 mkr.  
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Höga pensionskostnader och höjt PO 

Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 

och 2024. En förändring sedan föregående 

prognos är att inflationsprognosen har 

reviderats upp för 2023. Antagandet över 

prisbasbeloppet år 2024 har därför höjts, 

vilket leder till ökade pensionskostnader år 

2024. Därefter är det minskade kostnader 

2025 och 2026, vilket beror på att 

inflationen går tillbaka och därmed blir 

prisbasbeloppet mycket lågt enligt SKR:s 

antaganden. 

 

Det nya pensionsavtalet innebär permanent 

högre kostnader för den avgiftsbestämda 

pensionen, då premien höjs från 4,5% till 

6% under taket på 7,5 inkomstbasbelopp 

respektive från 30 till 31,5 % på 

inkomstdelar över tak. Det motverkas till 

viss del då avtalet på sikt minskar kostnaden 

för den förmånsbestämda pensionen, men 

det nya avtalet innebär en högre 

kostnadsnivå.  
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  

OCH FINANSIELLA MÅL 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

  

Kommunallagen slår fast att kommuner och 

kommunkoncerner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Det gäller på både kort och lång sikt. 

Begreppet god ekonomisk hushållning har 

både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

I budgeten ska skattesatsen och anslagen 

anges. Av budgeten ska det vidare framgå 

hur verksamheten ska finansieras och hur 

den ekonomiska ställningen beräknas vara 

vid budgetårets slut. Budgeten ska även 

innehålla en flerårsplan för ekonomin. De 

finansiella mål och verksamhetsmål som är 

av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning ska anges.  

God ekonomisk hushållning handlar om att 

styra ekonomin både i ett kortare och i ett 

längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett 

längre perspektiv överstiger intäkterna 

innebär det att kommande generationer 

betalar för denna överkonsumtion.  Normalt 

sett ska ekonomin visa ett positivt resultat 

på en nivå som gör att förmögenheten inte 

urholkas av inflation eller för låg 

finansieringsgrad. God ekonomisk 

hushållning ska gälla oavsett om 

verksamheten bedrivs i förvaltnings eller 

bolagsform, därmed blir koncern-

perspektivet allt viktigare som utgångs-

punkt för styrningen.  

 

 

  

En annan viktig parameter för god 

ekonomisk hushållning är att ha rimliga 

investeringsnivåer och att ha en plan för 

finansiering av investeringarna. Lessebo 

kommun kommer under planperioden att 

göra investeringar i bland annat förskolor 

och skolor som innebär upptagande av nya 

lån. Ju högre investeringarna är desto 

högre resultat behövs för att kunna 

bibehålla soliditetsnivån. För 2023 införs 

ett måltal för kommunens själv-

finansieringsgrad och på längre sikt 

behöver ett måltal för självfinansiering 

finnas för hela kommunkoncernen.  

Det har ännu inte fattats något beslut om 

hur kommunen ska gå vidare med 

investeringar eller renoveringar i särskilt 

boende. Investeringen för att bygga ett nytt 

särskilt boende eller renovera alla de fyra 

nuvarande boendena är ungefär lika stora 

160–170 mkr enligt beräkningar som 

gjordes för ett par års sedan (idag troligen 

högre belopp), men det skulle bli väldigt olika 

konsekvenser avseende personal- och 

driftskostnader beroende på vilket 

alternativ som väljs och därför har valet 

gjorts att inte ta med något av förslagen. 

Det bör betonas att alternativet att varken 

börja renovera eller bygga innan 

planperiodens slut i praktiken inte är ett 

möjligt alternativ pga. byggnadernas 

status. I 2022 års budget finns 500 tkr 

avsatta för fortsatt utredning kring 

framtida äldreomsorgslokaler.  

Ju högre investeringarna är desto högre resultat 

behövs för att kunna bibehålla soliditetsnivån. 
” 
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Styrkedja 

 

 

 

Finansiella mål 

 

Mål  

 
Mål för Lessebo kommun  

• Det långsiktiga målet är att resultatet efter finansnetto ska uppgå till minst 2% av 
skatteintäkterna inkl. generella statsbidrag. För 2023 är det dock speciella 
förutsättningar med hög inflation och nytt pensionsavtal som gör att resultatmålet 
sänks och målet sätts till att resultatet efter finansnetto ska överstiga noll. 

• Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 25 %. 

• Självfinansieringsgraden för investeringar ska över en rullande treårsperiod uppgå 
till minst 60 procent. 

 

Mål  
 
Mål för kommunkoncernen 

• Soliditeten för kommunkoncernen inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 
17%.  

 

Uppdrag 
 
Uppdrag till samtliga 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

 

Bolagen 

enligt ägardirektiv 

Avkastningen på sysselsatt 

kapital ska vara lägst: 

Soliditeten ska vara minst: 

AB Lessebohus 3 % 10 % 

AB Lessebo Fastigheter 2 % 10 % 

AB Kyrkebyn 3 2 % 10 % 

Lessebo Fjärrvärme AB   3,5 %   5 % 

  

Lessebo kommuns styrkedja bygger på att 

kommunfullmäktige beslutar om 

övergripande budget och finansiering. 

Kommunfullmäktige beslutar om såväl 

finansiella mål som verksamhetsmål samt 

uppdrag. Det innebär att nämnder och 

styrelser får ramar att förhålla sig till.  

Nämnder och styrelser beslutar sen i sina 

internbudgetar om strategier för att uppnå 

mål och uppdrag samt en fördelning av den 

ekonomiska ram som fullmäktige beslutat 

om. Utifrån internbudgeten kan sen 

respektive verksamhet besluta om 

aktiviteter som kopplas till mål, uppdrag 

och strategier samt tilldelad budget.  
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VERKSAMHETSMÅL  

 

 

 

 

 

 

 

Definition av ordet samtliga när det nämns i uppdragen = Kommunstyrelsen, 

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Lessebohus. 

 

  

Det finns ett naturligt egenintresse för 

varje organisation att medvetet driva 

verksamheten mot tydliga mål och 

vinnlägga sig om att återberätta för 

uppdragsgivarna vad man åstadkommit. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår 

från kommunens vision, Barn-

konventionen och Agenda 2030. De är 

även kopplade till kommunens olika 

strategidokument och den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). I budgeten för 

2023 är målen kompletterade med 

utpekade uppdrag som nämnder och 

styrelser förväntas skapa strategier och 

åtgärder kring och sen följa upp och 

rapportera tillbaka till fullmäktige. 

 

 

 

 

  

•  

 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2023, som syftar till 

att uppnå en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar värld till 2030. 

Kommunerna har en viktig roll i genomförandet. 

14
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Mål  

 

Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,85 

• Målet mäts genom polisens trygghetsmätning, problemindex.  
Utgångsläge: 2,41 (2021) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.  
 
Andelen invånare som upplever service som bra eller mycket bra ska uppgå 
till 70 % 

• Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. 
Utgångsläge: 68 % (2021) 

 

 

 

 

 

Boende och livskvalité 

 
I Lessebo kommuns utvecklingsstrategi slås 
det fast att fler invånare behövs för att säkra 
en god välfärd och kommunal service för 
Lessebo kommuns invånare och företag. 
Fler bostäder behövs för att kunna ta emot 
fler invånare. Hela kommunkoncernen kan 
och ska bidra till att göra Lessebo kommun 
till en attraktiv plats att bo på.  
 
Den upplevda tryggheten i Lessebo 
kommun är för låg. Det finns en oro för att 
bli utsatt för inbrott och det finns platser 
som upplevs som otrygga. Antalet anmälda 
brott är samtidigt få. En tryggare befolkning 
är i sig positivt och bidrar också till en 
attraktivitet för Lessebo kommun som 
geografisk yta. Målet är satt utifrån att det 
gemensamma arbete som polis och 
kommunen genomför fortsätter. 
 
Utbudet av saker att göra på fritiden inom 
kultur, idrott och friluftsliv bidrar till att 
skapa trivsel och gemenskap i kommunen. 
Det finns behov av att utveckla utbudet 
inom kulturområdet med eget skapande och   
kulturarrangemang samt fler ytor för 
spontan idrott och fysisk aktivitet. Ohälsan 
ska motverkas. 

 

 

  

Service till invånare och företag behöver 
hela tiden utvecklas. En snabb och korrekt 
handläggning av ärenden och ett positivt 
bemötande har ett egenvärde som gör 
Lessebo kommun till en mer attraktiv plats 
att bo på samt driva företag i.  
 
Lessebo ska vara en kommun som följer 
med sin tid, som möter invånarens behov 
av enkla, ändamålsenliga och 
användarvänliga tjänster. Det ska vara 
enkelt och tryggt för våra invånare att möta 
Lessebo. Vi ska erbjuda en hög servicegrad 
utifrån de behov som de som bor och 
verkar i kommunen har. 
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Uppdrag 

 
Uppdrag till samtliga inklusive myndighetsnämnden  

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 
service.  

 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.  

• Tillse att de bidrag som går till samlingslokaler bidrar till ett ökat kulturutbud.  
 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder och verksamheter.  
 
Uppdrag till Lessebohus  

• De invånare som önskar trygga bostäder för äldre ska kunna få det på vald ort. 
 

 

  

 Foto: Najma Abdulkarim Kassim och Mohammad Assli som feriearbetade som  

 kommunfotografer sommaren 2021. Bilden är en vy vid Gökaskratt.  16
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  Barn och ungas uppväxtvillkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 
 
Andelen som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska öka till 
70 % 

• Mäts genom officiell statistik hos Skolverket. Utgångsläge: 62,7 (läsåret 2020/21) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 samt till Barnkonventionen 
artikel 28.  

 
Andelen barn och unga som är fritidsaktiva ska öka till 20 000 deltagar-
tillfällen 

• Mäts LOK-stödsstatistik från SISU. Utgångsläge: 17 919 (2021) 

• Målet anknyter till Barnkonventionen artikel 15 och 31.  
 

 

 

 

 

 

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet 
och genomförd gymnasieskola är i en nyckel 
in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar 
av grundskolan behörighet ökar chanserna 
för Lessebo kommuns unga att klara vidare 
skolgång och möjlighet att ordna med arbete 
och försörjning.  
 
Det finns många barn i Lessebo kommun 
som har en situation som kräver 
samordning mellan olika aktörer. Arbetet 
med Barnens bästa gäller finns ett antal 
modeller och rutiner som gör att inga barn 
ska falla mellan stolarna och bidra till 
förebyggande åtgärder.  
 
När det gäller barn och ungas välbefinnande 

och hälsa har majoriteten en god allmän 

hälsa men andelen har minskat markant 

över tid och i takt med stigande ålder. I lägre 

åldrar har barn varit relativt förskonade från 

psykiska och somatiska besvär, men det 

finns en negativ trend där andelen som 

rapporterar 

 

 besvär stadigt ökat. 

 

 

  

Psykiska besvär blir alltmer vanligt 

förekommande och flickor rapporterade 

dessa besvär i högre grad än pojkar. Det är 

även få barn och unga som når upp till de 

nationella rekommendationerna om daglig 

fysisk aktivitet. Att ha goda levnadsvanor 

är viktigt och motverkar ohälsa.  

Under coronapandemin ser vi att barn och 
ungdomar i mindre utsträckning deltar i 
föreningsaktiviteter. Trenden behöver 
vändas så fler blir fritidsaktiva. Det 
innebär att tillgången till relevanta och 
önskade fritidsaktiviteter behöver öka för 
barn och unga. Det handlar både om 
oplanerade aktiviteter som fritidsgård eller 
spontanidrott samt planerade aktiviteter 
inom till exempel föreningar och 
kulturskola.  

17
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Uppdrag 

 
Uppdrag till samtliga 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  
 
Uppdrag till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden 

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.  
 
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 

• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.  
 

Uppdrag till socialnämnden 

• Organisera fältverksamhet 
 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.  
 

 
  

18
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Mål 
 
Service till företagare ska öka till index 4,4 

• Mäts genom undersökning gjord av Svenskt Näringsliv. Utgångsläge: 4,26 (2021) 

• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin prioritering 3 samt till Lessebo 
kommuns näringslivsstrategi.  

 
Den totala arbetslösheten ska minska till 10,5 % 

• Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 12,5 (december 
2021) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 samt till Regionala 
utvecklingsstrategin prioritering 4.  

 
 

  

Näringsliv och arbetsmarknad 

 
Företagen är viktiga i Lessebo kommun. 
Många företagare är också invånare och 
satsningen på näringslivsfrågor påverkar 
många. Lessebo kommun har behov av fler 
arbetstillfällen inom kommunens område. 
Arbetet som bedrivs ska utgå från 
näringslivsstrategin.  
 
Arbetslösheten är för hög i Lessebo 
kommun. En lägre arbetslöshet får positiva 
effekter för individen och dess familj i form 
av egen försörjning och ökad självkänsla. 
Arbetet med en starkare arbetsmarknad 
sker både på kort och lång sikt.  
 
Lessebo kommun står bakom den gemen-
samma kraftsamling gällande kompetens-
försörjning som sker i Kronobergs län 
utifrån den regionala utvecklingsstrategin. 
 

 

  

Kompetensförsörjning och matchning kan 
bidra till att på kort sikt minska 
arbetslöshet och möta företagens behov.  
 
På lång sikt krävs strategiska satsningar på 
bristyrken och rätt kunskaper hos 
invånarna. En god service från Lessebo 
kommun skapar en bättre grund för 
företagare att lyckas med sina mål och kan 
också locka nya företag till kommunen. En 
god tillgång till verksamhetsmark gör att 
nya och befintliga företag kan skapa 
arbetstillfällen i Lessebo kommun. 
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Uppdrag  

 
Uppdrag till samtliga inklusive myndighetsnämnden  

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
 
Uppdrag till samtliga 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.  

• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens 
som finns i företagen 

 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.  

• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.  
 
Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 

• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och 
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo 
kommun. 
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Mål  
 
Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 1 procent 

• Målet mäts genom interna redovisningar. Utgångsläge: (tal kommer) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 7:3 samt till Lessebo kommuns Energi- miljö- 
och klimatstrategiska program mål 3.  

 
Matsvinnet i kommunens skolor ska minska med 2 procent 

• Målet mäts genom interna redovisningar. Utgångsläge: (tal kommer) 

• Målet anknyter till Lessebo kommuns Energi- miljö- och klimatstrategiska 
program mål 7.  

 
Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 83 

• Mäts genom Lessebo kommuns egen medarbetarundersökning. Utgångsläge: 78 
(2021) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8. 
 

Uppdrag 

 
Uppdrag till samtliga  

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  

• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna. 
 

Uppdrag till kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden  

• Minska matsvinnet i skolor. 
 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden  

• Öka den egna elproduktionen. 

Hållbarhet 

 
Lessebo kommun har åtagit sig att minska 
de fossila utsläppen och bli en hållbar 
kommun. Områden är definierade i bland 
annat Energi, miljö- och klimatstrategiskt 
program samt i Vision 2040 och det 
undertecknade borgmästaravtalet. 
 
Genom att vara en attraktiv arbetsgivare 
som har nöjda medarbetare och dit folk vill 
söka sig, har Lessebo kommun bättre 
möjligheter att utföra uppdraget gentemot 
invånare och företag. För att nå fram ska 
Lessebo kommun arbeta med tillitsbaserat 
ledarskap för att kunna skapa den 
arbetsmiljö som krävs.  
 

 

En av Lessebo kommuns styrkor är god 
trivsel på arbetsplatserna. För att bibehålla 
denna trivsel krävs fortsatt och långsiktigt 
arbete med såväl ledarskap som med 
medarbetarskap där alla tar ansvar för att 
göra arbetsplatsen attraktiv.  
 
Flera yrken i en kommun är bristyrken där 
det inte finns tillräckligt många utbildade 
personer. Den konkurrenssituation som 
detta innebär behöver mötas såväl med att 
fler utbildas inom till exempel omsorg och 
pedagogisk verksamhet. En motiverad 
personal med rätt kompetens för den 
uppgift man har att utföra är en bra grund 
för en god kvalitet i verksamheten.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Invånare 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Totalt 8 806 8 780 8 733 8 655 8 574 

Födda 106 103 99 91 89 

Döda 99 105 84 89 86 

Inflyttning 534 415 482 557 539 

Utflyttning 796 569 630 686 672 

Invandring 273 162 113 62 52 

Utvandring 11 25 29 25 13 

  2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 

Totalt 8 760 8 806 8 780 8 733 8 655 

Födda 129 106 103 99 91 

Döda 85 99 105 84 89 

Inflyttning 478 807 415 482 557 

Utflyttning 704 771 569 630 686 

Invandring 449 273 162 113 62 

Utvandring 25 11 25 29 25 

 

Skattesats 

Skattesatsen för kommunen är 21,81 för 

2022 och den hålls oförändrad i budget 

2023 och i planen för 2024–2026. 

Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första 

hand skatteintäkter och statsbidrag. I 

kommunens budgetarbete används de 

prognoser över skatter och generella 

statsbidrag som tas fram av SKR. 

Fortlöpande förändringar av dessa 

prognoser under året ska inte ge anledning 

till några ändringar av de anslagsnivåer som 

fastställts av kommunfullmäktige. När 

upplåningsbehov finns till investeringar 

sker upplåningen hos Kommuninvest.  

Befolkningsutveckling 

Kommunens har haft en högt mottagande 

av flyktingar och befolkningen ökade under 

2012–2017. Därefter har befolkningen 

minskat något varje år. Nuvarande 

budgetalternativ har ett antagande om en 

befolkning på 8 500 invånare år 2023, 

mättidpunkten är den 1 nov 2022. Per den 

20 oktober uppgick invånarantalet till  

8 503. Nya bostadsprojekt är på gång att 

färdigställas i Hovmantorp som bör 

innebära att antalet invånare kommer att 

öka de närmaste åren. 

Pensionskostnad 

Arbetsgivarna och fackförbunden har 

kommit överens om ett nytt tjänste-

pensionsavtal för anställda inom kommuner 

och regioner som gäller från och med 

januari 2023. AKAP-KR som avtalet heter är 

ett helt avgiftsbestämt avtal för 

tjänstepension där arbetsgivaren löpande 

betalar in premier. Avtalet innebär 

kortfattat att premien ökar med  

1,5 procentenhet. Skandia har per 31 augusti 

2022 uppdaterat Lessebos prognos för 

pensionskostnader baserat på det nya 

pensionsavtalet och budgeten är baserad på 

denna prognos samt beräkningar för det 

fåtal tjänstepersoner som har alternativa 

tjänstepensioner. Det nya avtalet ger bättre 

pension för de anställda och därmed 

betydande ökade kostnader för kommunen. 

Pensionskostnaderna ökar både pga. höjda 

avgifter i det nya pensionsavtalet och pga. 

stor ökning i prisbasbeloppet år 2023. 

PO-pålägg 

Kommunen följer SKR:s riktlinjer för 2023. 

Den kraftiga kostnadsökningen för avtals-

pensioner i kommuner ger ett ökat PO-

pålägg. Det föreslagna PO-pålägget för 2023 

ligger på 44,53% att jämföra med PO-

pålägget för 2022 som var 39,25%. 
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Inflation 

Budget och plan innehåller en fastställd 

uppräkning över tid för löneökningar och 

för de interkommunala ersättningarna 

gällande gymnasiet som kompenseras med  

1 mkr. Inflationstakten låg i augusti på 9% 

på årsbasis och 2023 ligger den över 6%. 

Den höga inflationstakten 2022 beror 

framför allt på stigande el- och 

drivmedelspriser men även på ökade priser 

för livsmedel och dessa sammantaget 

genererar en allmän, bred prisuppgång.  

I budgeten har olika poster kompenserats 

olika mycket för inflationsuppgången 

eftersom den ser så olika ut för olika poster. 

Totalt har 160 tkr lagts till för utökade 

drivmedelskostnader. 

Den största delen av elkostnaden för 2023 

är terminsäkrad, 90% är bundet för jan - aug 

och 80% är bundet för sep-dec 2023 och för 

2024 är 80% av förbrukningen termin-

säkrad för jan-aug och de bundna delarna 

påverkas inte av dagens höga elpriser 

eftersom säkringen gjordes före pris-

uppgången. Fastpriset är ca 0,40 kr/kWh. 

För de rörliga delarna är elpriserna 

uppräknade och i budgeten ligger den 

rörliga delen på 2,60 kr/kWh till och med 

augusti 2023 och från september 2023 – 

2026 ligger det rörliga priset på 2 kr/kWh i 

denna budget och plan.  

Transportkostnaderna för exv. 

livsmedelstransporter har ökat kraftigt från 

maj 2022 beroende på prisjustering i avtalet 

om 12,5%, kostnaderna i budget 2023 höjs 

därmed. Råvarukostnaderna är uppräknade 

med 4,3% per år för 2022–2023 även om 

livsmedelspriserna ökat betydligt mer och 

det kräver ett annat tankesätt vid inköp. 

Försäkringskostnaderna är uppjusterade 

något för 2023. Övriga förbrukningsartiklar 

är uppräknade med 2% för 2022 och även 

för   2023.   För   dessa   poster    har       ingen   

 

ytterligare ökning lagts in för 2024–2026 

utan kommer ses över till budget 2024.  

Ingen inflationsuppräkning har gjorts för 

exv. externa tjänster eller programvaror. 

Kapitalkostnad 

Internräntan sätts till 1,5% för 2023. Det är 

en höjning med 0,25 procentenheter 

jämfört med internräntan för 2022 baserat 

på att kommunens upplåningskostnader 

beräknas stiga.  

Exploatering 

För framtida exploateringsområden 

kommer exploateringsredovisning göras för 

att kunna matcha nedlagda kostnader på 

tomterna med intäkter för sålda tomter. 

Därtill kommer en del av tomtpriset att 

intäktföras som en gatukostnads-

ersättning. 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas 

och beslutas i samband med nämnders 

framtagande av internbudget. För VA som 

ska ha full kostnadstäckning är det viktigt 

att intäkterna når upp till den nivå som 

fastställts för att klara en målsatt kostnads-

täckning. Förslag på nya taxor tas fram av 

Samhällsbyggnadsnämnden och föreläggs 

kommunfullmäktige i särskild ordning.  

Lessebo Fjärrvärme höjer sitt pris den 1 jan 

2023, kommunens kostnadsökning pga. 

detta är medtaget i denna budget. 

Avfallshanteringen sköts via det delägda 

bolaget SSAM (Södra Smålands avfall & 

miljö). Taxan i kommunen beslutas dock av 

respektive kommun. 

Riktade statsbidrag BUN 

I Barn och utbildningsnämndens budget 

förutsätts att nämnden får riktade   stats-

bidrag   med    3 mkr     utöver budgeterade 

kostnader. Budgeteras i internbudgeten för 

enkelhets skull som en intäkt på 3 mkr. 
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Förfogande 

Medel för oförutsedda behov samt resurser 

för kostnadsutveckling för löner föreslås för 

2023. 

• Kommunfullmäktige               100 tkr 

• Kommunstyrelsen                   200 tkr 

• Lönekartläggning 2023       1 445 tkr 

• RÖK Löneökn. 2023               200 tkr 

• Övrigt                                            27 tkr 
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RESULTATBUDGET 
 

(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

       

Kommunstyrelse/KLK 74 850 76 696 76 471 76 071 76 071 

       

Samhällsbyggnadsnämnd 24 853 29 311 30 251 28 351 25 651 

       

Myndighetsnämnd 271 276 276 276 276 

       

Barn o Utbildningsnämnd 296 141 297 453 299 777 298 957 299 197 

       

Socialnämnd 201 455 204 048 205 227 205 227 205 227 

       

Finans/intern/förfogande 9 992 10 916 29 998 39 618 59 278 

       

Varav Avskrivningar 33 200 32 900 36 600 39 600 44 300 

       

Verks. Nettokostnader -607 562 -618 700 -642 000 -648 500 -665 700 

       

Nettokostnadsförändring % 2,85% 1,83% 3,77% 1,01% 2,65% 

       

Skatteintäkter 618 062 623 700 647 000 668 100 689 500 

       

Resursförändring % 5,01% 0,91% 3,74% 3,26% 3,20% 

       

Finansiella intäkter 6 300 7 900 8 200 8 200 8 200 

       

Finansiella kostnader -4 600 -7 300 -8 600 -9 800 -11 200 

       

Årets resultat 12 200 5 600 4 600 18 000 20 800 

       

Invånare 1/11 året innan 8 650 8 500 8 550 8 600 8 650 

 

  

Attraktiv arbetsgivare 

är ett centralt mål!  

25



22   LESSEBO KOMMUN | BUDGET 2023  
 

BALANSBUDGET 
 

  Prognos         

(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar 621 071 681 696 733 216 775 816 844 917 

Omsättningstillgångar 230 757 211 017 205 474 208 001 211 700 

SUMMA TILLGÅNGAR 851 828 892 713 938 690 983 817 1 056 617 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       

OCH SKULDER       

       

Eget kapital 362 143 367 743 372 343 390 343 411 143 

därav årets resultat 607 5 600 4 600 18 000 20 800 

därav resultatutjämningsreserv 18 989 18 989 18 989 18 989 18 989 

       

Avsättningar (pensioner mm) 18 713 18 498 17 875 18 002 18 002 

       

Skulder       

Långfristiga skulder, lån 316 392 348 392 390 392 432 392 459 392 

därav ersättningslån 20 000 10 000 34 000 20 000 55 000 

Kortfristiga skulder 119 580 113 080 113 080 113 080 113 080 

Nyupplåning 35 000 45 000 45 000 30 000 55 000 

       

Summa skulder 470 972 506 472 548 472 575 472 627 472 

       

SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTN. OCH SKULDER 851 828 892 713 938 690 983 817 1 056 617 

       

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser 27,6% 26,8% 26,1% 27,2% 27,8% 

       

ANSVARSFÖRBINDELSER       

Pensionsförpliktelser 127 349 128 880 127 638 122 644 116 959 

Övr. ansvarsförbindelser 409 705 409 705 409 705 409 705 409 705 

       

Summa Ansvarsförbindelse/förpl. 537 054 538 585 537 343 532 349 526 664 
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KASSAFLÖDESBUDGET 
 

  Prognos         

 (Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Årets resultat 607 5 600 4 600 18 000 20 800 

Justering för av- och nedskrivningar 31 675 32 897 36 600 39 600 44 300 

Justering för gjorda avsättningar -909 -215 -623 127 0 

Just. för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring       

av rörelsekapital 31 373 38 282 40 577 57 727 65 100 

       

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löp. verksamheten 31 373 38 282 40 577 57 727 65 100 

       

INVESTERINGAR       

Investering i materiella anläggningstillgångar -49 715 -92 872 -87 450 -82 550 -113 750 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investering av finansiella anläggningstillgångar -320 -1 000 -1 020 0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -50 035 -93 872 -88 470 -82 550 -113 750 

       

FINANSIERING       

Nyupptagna lån 35 000 45 000 45 000 30 000 55 000 

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Eliminering ökning av kapitalförvaltning 0 -4 100 -4 150 -4 150 -4 150 

Eliminering minskning av kapitalförvaltning 20 493 0 0 0 0 

Byte pensionssystem, ändring tidpunkt premiebetaln. 0 -6 500 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 350 350 350 350 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 52 843 31 750 38 200 23 200 48 200 

       

Årets kassaflöde 34 181 -23 840 -9 693 -1 623 -450 

       

Likvida medel vid årets början 4 962 39 142 15 302 5 609 3 986 

Likvida medel vid årets slut 39 142 15 302 5 609 3 986 3 535 
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INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN 2023–2027 
 

Kommunstyrelsen Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Kommunledningskontor        

IT - Utrustning 7203 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Lokala system (servers, SAN, lagring) 7223 50 50 50 50 1 500 

Byte/uppgradering Budgetsystem        

Evolution  300     

Ny webb/intranät  250 250    

Köksutrustning 9410 200 200 200 200 200 

Mark/Byggnad/Exploateringsåtgärder, KS disp. 7199 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa Kommunledningskontoret  6 300 9 000 8 750 8 750 10 200 

        

Bibliotek/Fritidsanläggn   Vht 3200/3400        

Bibliotek/inventarier 9108   50  50  

Fritidsanläggning, utskottets disp. 9101 100 100 100 100 100 

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser 9103 100 100 100 100 100 

Summa            Bibliotek/ Fritidsanläggning  200 250 200 250 200 

        

Summa Kommunstyrelsen  6 500 9 250 8 950 9 000 10 400 

        

Samhällsbyggnadsnämnd Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Gata & Park                  Vht 2400/2500        

Gata/Park 7500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Asfalt 75xx 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata 7xxx 2 500     

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata 7xxx 200 2 850    

GC-port Rv25, medfinansiering 7xxx    2 000 2 300  

Summa                Gata & Park  6 700 6 850 6 000 6 300 4 000 

        

Vatten & Avlopp            Vht 8650–8670        

Vattenverk Skruv 7745 5 000 5 000    

VA-försörjning Hovmantorp/Lessebo 77xx 3 000 30 000 32 500 40 000 10 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA 7xxx 7 050 -1 650    

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA 7xxx 400 6 700 -2 100   

Vatten & Avlopp      77xx 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Summa Vatten  17 950 42 550 32 900 42 500 12 500 
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Samhällsbyggnadsnämnd Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Fastigheter                  Vht 9750–9790        

Reinvesteringar, Komponent/Energi 8xxx 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1 822x    5 000 30 000  

Nyängskolan, ombyggnad *l 81xx 16 000     

Bikupan, skapa nya klassrum i bef byggnad *1 81xx   7 000    

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l 823x   12 000 19 000 15 000  

Maskiner, lokalvård 8105 100 100 100 100 100 

Köksmaskiner 8102 500 500 500 500 500 

Summa Fastighet  22 600 25 600 30 600 51 600 6 600 

        

Maskiner                     Vht 9240        

Maskinbyten 8900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa maskiner  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

        

Summa Samhällsbyggnadsnämnd  48 750 76 500 71 000 101 900 24 600 

        

Utbildningsnämnd   2023 2024 2025 2026 2027 

Reinvestering undervisning BUN:s disp. 9204 500 500 500 500 500 

Inventarier Bikupan 92xx 500     

Inventarier Särskola 920x 750     

Utemiljö ny särskola 92xx 500     

Inventarier Kvarndammskolan 92xx 300     

Inventarier Lustigkulla 92xx   200 350   

Inventarier Edabacken 92xx    600   

Inventarier idrottshall 92xx       

Inventarier Prästkragen      1 350  

Summa Utbildningsnämnd  2 550 700 1 450 1 850 500 

        

Socialnämnd   2023 2024 2025 2026 2027 

Tekniska hjälpmedel 9343 800 800 800 800 800 

Inventarier, äldreomsorg 9329 100 100 100 100 100 

Procapita verksamhetssystem 932x       

Inventarier, OF Korttids 93xx 100 100 250 100 100 

Summa Socialnämnd  1 000 1 000 1 150 1 000 1 000 
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(tkr)   2023 2024 2025 2026 2027 

TOTAL INVESTERING, netto        

Kommunstyrelsen/ KLK  6 500 9 250 8 950 9 000 10 400 

Samhällsbyggnadsnämnd  48 750 76 500 71 000 101 900 24 600 

Barn- o Utbildningsnämnd  2 550 700 1 450 1 850 500 

Socialnämnd  1 000 1 000 1 150 1 000 1 000 

T O T A L, netto  58 800 87 450 82 550 113 750 36 500 

        

Varav taxefinansierad del  17 950 42 550 32 900 42 500 12 500 

Skattefinansierad del  40 850 44 900 49 650 71 250 24 000 

T O T A L  58 800 87 450 82 550 113 750 36 500 

 

  

30



27   LESSEBO KOMMUN | BUDGET 2023  
 

BUDGET PER NÄMND  

 

Driftbudget (tkr)           

Politisk verksamhet 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kommunfullmäktige 703 713 913 713 713 

Kommunstyrelsen 2 058 2 126 2 424 2 424 2 424 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 942 793 793 793 793 

Valnämnd 11 412 12 12 12 

Överförmyndare 955 1 090 1 090 1 090 1 090 

Summa 5 157 5 622 5 720 5 520 5 520 

         

Kommunlednings-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget juni 55 534 69 228 69 722 69 462 69 062 

- Ökade PO-kostnader   476 476 476 

- Löneökning 2023   706 941 941 

- Internhyra   522 522 522 

- Kapitalkostnader   -450 -450 -450 

Summa 55 534 69 228 70 976 70 951 70 551 

            

Totalt 60 691 74 850 76 696 76 471 76 071 

 

  

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag  
 
Finansiella mål 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.  

• Tillse att de bidrag som går till samlingslokaler bidrar till ett ökat kulturutbud.  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.  

• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.  
 
Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.  

• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens 
som finns i företagen 

• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och 
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo 
kommun. 

 
Hållbarhet 

• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Minska matsvinnet i skolor. 

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Samhällsbyggnads-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget juni 20 114 24 853 28 059 28 769 26 869 

- Ökade PO-kostnader   425 425 425 

- Löneökning 2023   689 919 919 

- Internhyra   -2 275 -2 275 -2 275 

- Kapitalkostnader   1 368 1 368 1 368 

Kompensation el & fjärrvärme   1 045 1 045 1 045 

Summa 20 114 24 853 29 311 30 251 28 351 

 

 

Uppdrag  

 
Finansiella mål 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder och verksamheter.  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.  

• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.  

Hållbarhet 

• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Öka den egna elproduktionen. 

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  
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 Myndighetsnämnden 

 

Driftbudget (tkr)           

Myndighetsnämnden 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget juni 199 271 267 267 267 

- Ökade PO-kostnader   9 9 9 

Summa 199 271 276 276 276 

 

Uppdrag  
 
Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
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Barn och utbildningsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Barn & Utbildnings-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget juni 283 962 296 141 291 968 293 681 293 931 

- Ökade PO-kostnader   2 429 2 429 2 429 

- Löneökning 2023   4 025 5 366 5 366 

- Internhyra   1 306 1 306 1 306 

- Besparing måltid   -86 -86 -86 

- Kapitalkostnader   -109 -109 -109 

Verksamhetsförändringar        

- Elevantal grundskola   -600 -335 -300 

- Elevantal gymnasiet   -430 -370 -245 

- Barnantal förskola   -1 050 -2 105 -3 335 

- Barnantal förskola        

Summa 283 962 296 141 297 453 299 777 298 957 

 

Uppdrag  
 
Finansiella mål 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.  

• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.  
 
Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux & Lärcenter 
med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun. 

 
Hållbarhet 
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• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Minska matsvinnet i skolor. 

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  
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Socialnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Socialförvaltningen 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget juni  214 528 201 455 197 808 197 808 197 808 

- Ökade PO-kostnader 
  

2 122 2 122 2 122 

- Löneökning 2023 
  

3 535 4 714 4 714 

- Internhyra   803 803 803 

- Besparing måltid   -37 -37 -37 

- Kapitalkostnader   -183 -183 -183 

Summa 214 528 201 455 204 048 205 227 205 227 

 

Uppdrag  
 
Finansiella mål 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Organisera fältverksamhet. 

• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.  
 
Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och 
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo 
kommun. 

 
Hållbarhet 

• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  
 

37



34   LESSEBO KOMMUN | BUDGET 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress: Storgatan 78, 365 80 Lessebo | Telefon: 0478- 125 00 

E-post: info@lessebo.se|  Webb: www.lessebo.se 
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Budgetprocessen 

INLEDNING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens budget med plan för 

kommande tre år är ett centralt dokument 

för att styra verksamhetens inriktning och 

omfattning. Budgetens roll är att inom de 

ekonomiska ramarna och gällande 

lagstiftning ange kommunfullmäktiges 

prioriterade mål och inriktningar. Mål- och 

verksamhetsstyrningen ska stödja 

verksamheternas arbete med att nyttja 

resurserna effektivt och att tillhandahålla 

tjänster med hög kvalité.  

I budgeten tilldelas nämnderna 

ekonomiska ramar för sin verksamhet och 

utifrån dessa arbetar nämnderna fram en 

internbudget för 2023. Varje nämnd 

ansvarar för, förutom att säkra sitt 

basuppdrag, att genom internbudgeten 

bidra till utveckling i enlighet med 

fullmäktiges budget. 

Budgetarbetet påbörjades i början av året 

med ett flertal möten med KSAU, med 

information till samtliga politiska partier 

och möten med presidierna för samtliga 

nämnder och bolag med dialoger om 

framtida verksamhetsmål, övergripande 

ekonomi och framtida utmaningar. Frågor 

som belystes särskilt har varit 

koncernperspektivet och vikten av att ha 

resultat- och investeringsnivåer som gör att 

kommunen kan växa i finansiell balans. 

 

 

 

  

 I juni tog antog kommunfullmäktige 

budget 2023 med verksamhetsplan 2024–

2026, KF 2022 § 131. Därefter har det 

varit val i höst och vid ny mandatperiod 

ska nyvalda fullmäktige fastställa 

budgeten. I detta reviderade 

budgetdokument har hänsyn tagits till de 

senaste beräkningarna från SKR om 

skatteintäkter och utjämning,  att 

kommunens invånarantal sjunkit vilket 

ger lägre intäkter och omvärldsfaktorer 

som att inflationen ökat och ger ett högre 

prisbasbelopp och därmed högre 

pensionskostnader och att räntorna gått 

upp etc. Det ekonomiska läget har blivit 

kärvare sedan i våras. 
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KOMMUNSTYRELSENS ANDRE VICE 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här presenterar vi en moderat budget med 

ansvar för ekonomin och tillförsikt för 

framtiden. Kommunfullmäktige beslutar 

och fastställer den budget som nämnder 

och styrelser har en skyldighet att följa och 

vidta åtgärder för att inte överskrida. 

 

Det allvarliga läget i Lessebo kommun 

beror till stor del på ett socialdemokratiskt 

styre i över 50 år. Läget har försämrats 

ytterligare med en annalkande 

lågkonjunktur och ett krig i Europa. Priset  

på mat, energi och andra råvaror kommer 

att öka. Förmodligen blir det sämre för 

företagen i kommunen och då ökar 

arbetslösheten . Den stora osäkerheten gör 

att vi frångår 2% målet för 2023 men 

budgeterar för ett positivt resultat. En stor 

tröst är ändå att det finns en moderatledd 

regering som är villig att ta tag  i de 

problem vi har i vårt land.  

 

Arbetslösheten och alla dess negativa 

konsekvenser slår hårt och detta är en av 

kommunens största utmaningar. Många 

nyanlända är dåligt rustade för den svenska 

arbetsmarknaden. Arbetslinjen måste stå i 

första led för att minska arbetslösheten och 

utanförskapet och måste innehålla mer 

utbildning och särskilt utbildning i svenska 

språket, praktik och krav på aktivering. 

Lessebolöftet, som vi vill kalla det här 

åtagandet, är ett beprövat sätt som ger 

resultat. Detta ger fler i arbete och färre i 

försörjningsstöd. 

 

Vi moderater vill ha en trygg kommun där 

alla kan ta en kvällspromenad eller gå till 

skolan utan att känna oro eller bli utsatt för 

kränkningar. Vi har i flera år framhållit 

vikten av väktare, kameraövervakning, fält- 

assistenter, nattvandrare och närvaro av 

polis i kommunen. Både i hemmet och i 

övriga samhället ska det vara tryggt. 

 

  

Insatserna som gjorts har varit både för 

blygsamma och för långsamma. 

 

Den mest betydande faktorn för ett jobb i 

dag är någon form av gymnasieutbildning. 

Behörigheten till gymnasium för 

kommunens elever måste öka och kan inte, 

som idag vara 4 av 10 som lämnar Bikupan 

och som inte uppfyller gymnasiebehörig-

het. Skolans personal gör vad de kan med 

de förutsättningarna de har, men det krävs 

både mer personal och fler verktyg för att 

studieresultaten och närvaron ska öka.  

 

Moderaterna i Lessebo kommun vill 

renovera det Särskilda boendet Berghälla i 

Lessebo, ja vi vill renovera alla de befintliga 

särskilda boendena som i dag finns i 

kommunen men vi vill göra det i en väl 

utarbetad plan för varje ort och boende. 

När nu tyvärr kommunfullmäktige röstade 

för en nerläggning så kommer fastigheten 

stå tom och då vill vi renovera Berghälla till 

ett nytt och modernt särskilt boende. 

 

Företagandet måste öka. Detta görs i 

Lessebo kommun genom att färdigställa 

mer byggklar verksamhetsmark i alla orter 

med början utmed riksväg 25 och en aktiv 

marknadsföring. Tågstopp i Skruv är en 

annan viktig åtgärd som måste till. 

Underlätta för företagare med en väg in för 

kontakt med kommunen. Aktiv 

kommunikation till småföretagare och 

nystartade företag för råd och hjälp. 

 

Attraktiva boenden är en av 

förutsättningarna för att människor ska 

vilja bo och leva här. Vi har nära till natur 

och sjöar och kan erbjuda tomter, villor och 

lägenheter med sådana lägen. 
 

Moderaterna i Lessebo kommun genom 

Marcus Dackling, kommunstyrelsens 

andre vice ordförande 
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OMVÄRLDSANALYS  

  
Kommunsektorn har en utmanande tid 

framför sig där det blir fler yngre och äldre 

i samhället men relativt sett färre som 

arbetar och betalar skatt. Kommunerna 

behöver klara ett allt större uppdrag med 

mindre pengar. Behovet av tydliga 

prioriteringar, nya och innovativa lösningar 

och samarbeten växer för att säkra en 

hållbar utveckling och välfärd. 

Information hämtad från SKR cirkulär 

22:28, daterat den 25 augusti 2022 

Jämfört med den prognos SKR 

presenterade i april är den viktigaste 

förändringen att de nu räknar med en 

nominell skatteunderlagstillväxt under hela 

prognosperioden, men att köpkraften är 

kraftigt nedreviderad speciellt 2023–2024. 

Detta beror på en allmän prisuppgång och 

effekten på värderingen av pensions-

skulden som ökat prisbasbelopp innebär. 

Det nya pensionsavtalet innebär även en 

kostnadsökning, men detta var känt i april. 

Den svenska ekonomin bromsar in under 

2022. Den höga inflationen, liksom de 

stigande räntorna slår allt mer mot 

investeringar och hushållens konsumtion i 

Sverige 2022–2023. Generellt  leder 

mindre optimistiska   hushåll  och   företag   

till   att investeringar   skjuts  på    

framtiden      eller uteblir. Den höga 

inflationen påverkar dock alla sektorer och 

urholkar köpkraften, ekonomin växer 

svagare än trend 2022–2023 och 

resursutnyttjandet minskar. 

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid 

årets början uppgick till 9 procent i augusti. 

Bakom uppgången i år ligger framförallt 

prishöjningarna på livsmedel. Därtill 

kvarstår höga energipriser (el och 

drivmedel), det som i fjol var drivkraften 

bakom inflationsuppgången. Samtidigt har 

KPI-inflationen börjat tryckas upp av högre  

 

 

 

boräntor. Mycket talar för att 

livsmedelspriserna i höst fortsätter stiga 

mer än normalt. Likaså finns det en 

överhängande risk för att de redan höga 

elpriserna blir än högre i vinter. 

Information hämtad från SKR cirkulär 

22:37, daterat den 20 oktober 2022 

Jämfört med SKR:s prognos i augusti 

räknar man nu med svagare konjunktur 

och högre priser. Båda dessa faktorer drar 

ned det reala skatteunderlaget 2022–2024. 

SKR skriver vidare att pris- och 

ränteuppgångarna blir större än vad de 

räknat med i tidigare prognoser. Frågan är 

inte längre ”om” Sverige går mot 

lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, 

samt hur djup den blir. SKR:s prognos är 

att svensk BNP faller nästa år. Detta 

medför att den postpandemiska 

återhämtningen för arbetsmarknaden 

bryts. Antalet sysselsatta kommer att 

minska och arbetslösheten beräknas ligga 

på knappt 8,5 procent 2023–2024. De 

räknar att konjunkturen stärks mer 

påtagligt först 2025. 

Mycket svag konjunkturutveckling antas 

medföra sjunkande räntor redan nästa år. 

Trots detta kommer ränteläget då att vara 

betydligt högre än de senaste åren. Den 

långa eran av oerhört låga räntor är över. 

På samma sätt kommer konsumentpriserna 

totalt sett – efter rekordsnabba ökningar 

2021–2023 – inte heller falla tillbaka till 

gamla nivåer. Trots att SKR räknar med att 

inflationen sjunker snabbt nästa år får 

ekonomins aktörer leva med bestående 

högre priser på många varor och tjänster. 

Den svenska valutan bedöms vara fortsatt 

svag under 2023, vilket fördyrar importen 

av varor och tjänster. Men sjunkande 

inflation i omvärlden antas ändå ge gradvis 

lägre importerad inflation nästa år. 
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Disponering av resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagen får medel från 

resultatutjämningsreserv disponeras för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

När detta får göras måste framgå av de 

egna riktlinjerna för RUR som beslutas av 

fullmäktige.  

 

 

Lessebos regelverk för god ekonomisk 

hushållning och resultatutjämningsreserv  

utgår från att rikets underliggande 

skatteunderlagsutveckling ska understiga 

det tioåriga genomsnittet för att uttag ska 

kunna göras från reserven och då upp till 

en normalskattenivå. RUR uppgår  i 

dagsläget  till 19 mkr 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  

OCH FINANSIELLA MÅL 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

  

Kommunallagen slår fast att kommuner 

och kommunkoncerner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Det gäller på både kort och lång sikt. 

Begreppet god ekonomisk hushållning har 

både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

I budgeten ska skattesatsen och anslagen 

anges. Av budgeten ska det vidare framgå 

hur verksamheten ska finansieras och hur 

den ekonomiska ställningen beräknas vara 

vid budgetårets slut. Budgeten ska även 

innehålla en flerårsplan för ekonomin. De 

finansiella mål och verksamhetsmål som är 

av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning ska anges.  

God ekonomisk hushållning handlar om att 

styra ekonomin både i ett kortare och i ett 

längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett 

längre perspektiv överstiger intäkterna 

innebär det att kommande generationer 

betalar för denna överkonsumtion.  

Normalt sett ska ekonomin visa ett positivt 

resultat på en nivå som gör att 

förmögenheten inte urholkas av inflation 

eller för låg finansieringsgrad. God 

ekonomisk hushållning ska gälla oavsett 

om verksamheten bedrivs i förvaltnings 

eller bolagsform, därmed blir koncern-

perspektivet allt viktigare som 

utgångspunkt för styrningen.  

 

 

  

En annan viktig parameter för god 

ekonomisk hushållning är att ha rimliga 

investeringsnivåer och att ha en plan för 

finansiering av investeringarna. Lessebo 

kommun kommer under planperioden att 

göra investeringar i bland annat förskolor 

och skolor som innebär upptagande av 

nya lån. Ju högre investeringarna är desto 

högre resultat behövs för att kunna 

bibehålla soliditetsnivån. För 2023 införs 

ett måltal för kommunens själv-

finansieringsgrad och på länge sikt 

behöver ett måltal för självfinansiering 

finnas för hela kommunkoncernen.  

Det har ännu inte fattats något beslut om 

hur kommunen ska gå vidare med 

investeringar eller renoveringar i särskilt 

boende. Investeringen för att bygga ett 

nytt särskilt boende eller renovera alla de 

fyra nuvarande boendena är ungefär lika 

stora 160–170 mkr, men det skulle bli 

väldigt olika konsekvenser avseende 

personal- och driftskostnader beroende på 

vilket alternativ som väljs och därför har 

valet gjorts att inte ta med något av 

förslagen. Det bör betonas att alternativet 

att varken börja renovera eller bygga 

innan planperiodens slut i praktiken inte 

är ett möjligt alternativ pga. byggnadernas 

status. I 2022 års budget finns 500 tkr 

avsatta för fortsatt utredning kring 

framtida äldreomsorgslokaler.  
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Styrkedja 

 

 

 

Finansiella mål 

 

Mål  

 
Mål för Lessebo kommun  
 

• Det långsiktiga målet är att resultatet efter finansnetto ska uppgå till minst 2% av 
skatteintäkterna inkl. bidrag. För 2023 är det dock speciella förutsättningar med 
hög inflation och nytt pensionsavtal som gör att resultatmålet sänks och målet sätts 
till att resultatet efter finansnetto ska överstiga noll.  

• Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 25 %. 

• Självfinansieringsgraden för investeringar ska över en rullande treårsperiod uppgå 
till minst 50 procent. 

 

 

Mål  
 
Mål för kommunkoncernen  
 

• Soliditeten för kommunkoncernen inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 
17%. 
 

 

Bolagen 

enligt ägardirektiv 

Avkastningen på sysselsatt 

kapital ska vara lägst: 

Soliditeten ska 

vara minst: 

AB Lessebohus 3 % 10 % 

AB Lessebo Fastigheter 2 % 10 % 

AB Kyrkebyn 3 2 % 10 % 

Lessebo Fjärrvärme AB   3,5 %   5 % 

  

Lessebo kommuns styrkedja bygger på att 

kommunfullmäktige beslutar om över-

gripande budget och finansiering. 

Kommunfullmäktige beslut om såväl 

finansiella mål som verksamhetsmål samt 

uppdrag. Det innebär att nämnder och 

styrelser får ramar att förhålla sig till.  

Nämnder och styrelser beslutar sen i sina 

internbudgetar om strategier för att uppnå 

mål och uppdrag samt en fördelning av den 

ekonomiska ram som fullmäktige beslutat 

om. Utifrån internbudgeten kan sen 

respektive verksamhet besluta om 

aktiviteter som kopplas till mål, uppdrag 

och strategier samt tilldelad budget.  
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VERKSAMHETSMÅL   

 

 

 

 

 

 

 

       
  

Det finns ett naturligt egenintresse för 

varje organisation att medvetet driva 

verksamheten mot tydliga mål och 

vinnlägga sig om att återberätta för 

uppdragsgivarna vad man åstadkommit. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår 

från kommunens vision och Agenda 

2030. De är även kopplade till 

kommunens olika strategidokument och 

den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

I budgeten för 2023 är målen 

kompletterade med utpekade uppdrag 

som nämnder och styrelser förväntas 

skapa strategier och åtgärder kring och 

sen följa upp och rapportera tillbaka till 

fullmäktige. 

 

Lessebo kommun står bakom den 

gemensamma kraftsamling gällande 

kompetensförsörjning som sker i regionen 

utifrån den regionala 

utvecklingsstrategin. 

Förvaltningsorganisation och koncern-

företag får i uppdrag att medverka och 

bidra i arbetet. 

 

 

 

Verksamhetsmålen ryms 

under sex rubriker 

• Lessebolöftet 

• Tryggheten 

• Skolan 

• Äldreomsorgen 

• Företagandet 

• Attraktivt boende 

 

 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2023, som syftar till att 

uppnå en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar värld till 2030. 

Kommunerna har en viktig roll i genomförandet. 
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Mål  

 

Den totala arbetslösheten ska minska till 10,0 % 

• Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 12,5 (december 
2021) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 samt till Regionala 
utvecklingsstrategin prioritering 4.  

•  
Det totala utbetalade försörjningsstödet ska vara max 6 000 tkr 

• Mäts genom socialförvaltningens utbetalning. Utgångsläge: 8 703 tkr (2021) 
 

 

Uppdrag 
 
Uppdrag till samtliga* 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  
 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.  

• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens 
som finns i företagen 

•  
Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 

• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan 
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att 
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen 
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så 
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden. 

 

 

*Definition av ordet samtliga när det nämns i uppdragen = Kommunstyrelsen, Socialnämnden, 

Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Lessebohus. 

  

Lessebolöftet 

Vad är Lessebolöftet? Det är en nyckel och 
ett arbetssätt för att minska arbetslösheten, 
minska försörjningsstödet och matcha 
vuxenutbildning för de arbetssökande. Det 
är ett åtagande som sätter focus på 
arbetslösheten och hur vuxenutbildning 
hjälper till så att företag som söker 
kompetens finner den.  

Med detta verktyg är vi säkra på att 
försörjningsstödet kommer minska 
väsentligt för Lessebo kommun samt att 
fler hamnar i jobb och utbildning för ett 
arbete. 
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Tryggheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 
 
Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,80 

• Målet mäts genom polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.  
 

 

Uppdrag 

 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.  

• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid. 

• Organisera och öka trygghetsverksamheten med 500 tkr genom fler väktare, 
nattvandrare, fältassistenter och kameraövervakning. 

• Utöka verksamheten på kommunens fritidsgårdar samt öppet alla fredagar. 

• Ge i uppdrag till den parlamentariska arbetsgruppen att under mandatperioden 
arbeta fram en parlamentariskt sammansatt kultur- och fritidsnämnd.  
500 tkr för nämnden. 

 
Uppdrag till socialnämnden 

• Organisera fältverksamhet.  
 

Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Installera och starta driften av alla kameror på kommunala byggnader. 
 

 

  

Här måste Lessebo kommun agera mer 

resolut. Alla ska kunna ta en 

kvällspromenad eller gå till skolan med 

glädje utan att känna oro eller bli utsatt för 

kränkningar. Egendom och fordon ska få 

stå orörda utan vandalisering eller inbrott. 

Vi moderater vill ha ordningsvakter, fler 

fältassistenter, nattvandrare, fungerande 

kameraövervakning och mer belysning på 

utsatta områden.    

 

Vi vill också införa en parlamentariskt 

tillsatt Kultur- och fritidsnämnd med 

det långsiktiga målet att skapa en 

tryggare kommun. 
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Mål 

 
Andelen som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska 
successivt öka till 80 % från dagens alltför låga nivå på 62,7% 

• Mäts genom officiell statistik hos Skolverket. Utgångsläge: 62,7 (läsåret 2020/21) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5.  
 
 

Uppdrag  

 
Uppdrag till samtliga 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  
 
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 

• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.  

• Organisera en samordnare för Barnens bästa gäller i Kronoberg samt öka 
tryggheten i våra skolor genom åtgärder motsvarande 1 000 tkr. 

 
Uppdrag till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden 

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller i Kronoberg. 

 

 

  

Skolan  

Det krävs ordning och reda i skolan för att 
uppnå studie ro och trygghet. Moderaterna 
har i flera år yrkat på fler vuxna i skolan, 
läxhjälp, lovskola, lärarassistenter och fler 
kuratorer.  

 

 

 

Allt detta har tidigare röstats ned genom 
samarbetet mellan Socialdemokraterna och 
Centerpartiet. 4 av 10 elever som lämnar 
nian från Bikupan är idag inte behöriga för 
fortsatta gymnasiestudier.  
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Mål  
 
Andelen invånare som upplever att äldreomsorgen är bra eller mycket bra 
ska uppgå till 75 % 

• Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. 
Utgångsläge: 60 % (2021) 

 

 

Uppdrag 
 
Uppdra till socialnämnden 

• Organiserade aktiviteter för de äldre i gemensamma samlingslokaler. 

• Aktivt arbeta för att ta fram trygga bostäder och s.k. seniorbostäder för de som 
önskar det. 

 
Uppdra till socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

• Att starta projektering för renovering av Berghälla. 
 

 

  

Äldreomsorgen 

Vi moderater tror på valfrihet och individen 
framför systemet. Det är du som enskild 
medborgare som ska välja var du vill bo även 
när du blir äldre. När du inte kan eller vill bo 
kvar hemma i din lägenhet eller villa vill vi 
moderater att det ska finnas trygga boenden 
med gemensamhetsytor för måltider eller 
andra aktiviteter. När behovet är så stort av 
vård att du inte klarar dig själv ska det finnas 
särskilt boende i alla våra fyra större orter. 

 

 

  

Vi vill renovera det särskilda boendet 
Berghälla i Lessebo. Så även i övriga 
tätorter efterhand. Behovet av särskilt 
boende minskar när det har blivit 
behovsprövat och inte ålders bestämt till 
alla som fyllt 75. 
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Mål 
 
Service till företagare ska öka till index 4,4 

• Mäts genom undersökning gjord av Svenskt Näringsliv. Utgångsläge: 4,26 (2021) 

• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin prioritering 3 samt till Lessebo 
kommuns näringslivsstrategi.   

• Minst ett nytt verksamhetsområde ska vara färdigplanerat för att marknadsföras 
under budgetåret. 

 
 

Uppdrag  
 
Uppdrag till samtliga  

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.  

• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.  

• Aktivt söka möjligheter för byte av mark för att skapa tillgänglig verksamhetsmark 
 

 

 

  

Företagandet 

Moderaterna vill ha fler företag och 
entreprenörer som vill starta eller utöka sin 
verksamhet i Lessebo kommun. Med mer 
exploateringsfärdig verksamhetsmark 
utmed väg 25 och även på de andra orterna 
blir det lättare att locka till sig företagare.   

 

 

  

Vidare ska den viktiga näringslivs-
verksamheten prioriteras ännu högre och 
kontakterna mellan företag och kommun 
underlättas. Bra kommunikationer och 
framför allt tågstopp i Skruv är en mycket 
viktig fråga vi vill lösa. 
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Mål  

 
Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 600 personer  

• Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 503 (oktober 2022) 

• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin samt till Lessebo kommuns 
utvecklingsstrategi.  

 

 

 

  

Uppdrag 

 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder 

• Uppmuntra till avstyckning av tomter på landsbygden 

• Öka den egna elproduktionen genom uppförande av fler solceller. 
 

Attraktivt boende  

Kommunens attraktivitet ligger främst i ett 
förhållandevis bra kommunikationsläge, 
nära tillgång till natur och sjöar samt 
ekonomiskt fördelaktiga tomt- och 
huspriser. Attraktiva tomter och lägenheter 
i natur- och sjönära lägen ska 
marknadsföras mer för presumtiva 
inflyttare. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Invånare 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Totalt 8 806 8 780 8 733 8 655 8 574 

Födda 106 103 99 91 89 

Döda 99 105 84 89 86 

Inflyttning 534 415 482 557 539 

Utflyttning 796 569 630 686 672 

Invandring 273 162 113 62 52 

Utvandring 11 25 29 25 13 

Skattesats 

Skattesatsen för kommunen är 21,81 för 

2022 och den hålls oförändrad i budget 

2023 och i planen för 2024–2026. 

Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första 

hand skatteintäkter och statsbidrag. I 

kommunens budgetarbete används de 

prognoser över skatter och generella 

statsbidrag som tas fram av SKR. 

Fortlöpande förändringar av dessa 

prognoser under året ska inte ge anledning 

till några ändringar av de anslagsnivåer 

som fastställts av kommunfullmäktige. När 

upplåningsbehov finns till investeringar 

sker upplåningen hos Kommuninvest.  

Befolkningsutveckling 

Kommunens har haft en högt mottagande 

av flyktingar och befolkningen ökade under 

2012–2017. Därefter har befolkningen 

minskat något varje år. Nuvarande 

budgetalternativ har ett antagande om en 

befolkning på 8 500 invånare år 2023. Per 

den 20 oktober uppgick invånarantalet till  

8 503. Nya bostadsprojekt är på gång att 

färdigställas i Hovmantorp som bör 

innebära att antalet invånare kommer att 

öka de närmaste åren. 

 

 

 

  

Pensionskostnad 

Arbetsgivarna och fackförbunden har 

kommit överens om ett nytt tjänste-

pensionsavtal för anställda inom 

kommuner och regioner som gäller från 

och med januari 2023. AKAP-KR som 

avtalet heter är ett helt avgiftsbestämt avtal 

för tjänstepension där arbetsgivaren 

löpande betalar in premier. Avtalet innebär 

kortfattat att premien ökar med 1,5 

procentenhet. Skandia har per 31 augusti 

2022 uppdaterat Lessebos prognos för 

pensionskostnader baserat på det nya 

pensionsavtalet och budgeten är baserad på 

denna prognos samt beräkningar för det 

fåtal tjänstepersoner som har alternativa 

tjänstepensioner. Det nya avtalet ger bättre 

pension för de anställda och därmed 

betydande ökade kostnader för kommunen. 

Pensionskostnaderna ökar både pga. höjda 

avgifter i en nya pensionsavtalet och pga. 

stor ökning i prisbasbeloppet år 2023. 

PO-pålägg 

Kommunen följer SKR:s riktlinjer. Den 

kraftiga kostnadsökningen för avtals-

pensioner i kommuner ger ett ökat PO-

pålägg 2023. Det föreslagna PO-pålägget 

för 2023 ligger på 44,53% att jämföra med 

PO-pålägget för 2022 som var 39,25%. 
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Inflation 

Budget och plan innehåller en fastställd 

uppräkning över tid för löneökningar och 

för de interkommunala ersättningarna 

gällande gymnasiet som kompenseras med 

1 mkr. Inflationstakten för 2022 ligger över 

5% och för 2023 ligger den runt 2,5%. Den 

höga inflationstakten 2022 beror framför 

allt på stigande el- och drivmedelspriser 

men även på ökade priser för livsmedel och 

dessa sammantaget genererar en allmän, 

bred prisuppgång.  

I budgeten har olika poster kompenserats 

olika mycket för inflationsuppgången 

eftersom den ser så olika ut för olika poster. 

För drivmedel har kostnadsökningen sedan 

förra våren varit minst 30%, inköp av ett 

antal elbilar motverkar kostnadsökningen 

något, totalt har 160 tkr lagts till för 

utökade drivmedelskostnader. 

Den största delen av elkostnaden för 2023 

är terminsäkrad, 90% är bundet för jan - 

aug och 80% är bundet för sep-dec 2023 

och för 2024 är 80% av förbrukningen 

termin-säkrad för jan-aug och de bundna 

delarna påverkas inte av dagens höga 

elpriser eftersom säkringen gjordes före 

pris-uppgången. Fastpriset är ca 0,40 

kr/kWh. För de rörliga delarna är 

elpriserna uppräknade och i budgeten 

ligger den rörliga delen på 2,60 kr/kWh till 

och med augusti 2023 och från september 

2023 – 2026 ligger det rörliga priset på 2 

kr/kWh i denna budget och plan. 

Transportkostnaderna för exv. livsmedels-

transporter har ökat kraftigt från maj 2022 

beroende på prisjustering i avtalet om 

12,5%, kostnaderna i budget 2023 höjs 

därmed. Råvarukostnaderna är 

uppräknade med 4,3% per år för 2022–

2023. Försäkringskostnaderna är 

uppjusterade något för 2023. Hänsyn är 

tagen till att fjärrvärmepriset höjdes sent 

inför 2022 och övriga förbrukningsartiklar 

är uppräknade med 2% för 2022–2023. För 

dessa poster har ingen ytterligare ökning 

lagts in för 2024–2026 utan kommer ses 

över till budget 2024.  

Ingen inflationsuppräkning har gjorts för 

exv. externa tjänster eller programvaror. 

Kapitalkostnad 

Internräntan sätts till 1,5% för 2023. Det är 

en höjning med 0,25 procentenheter 

jämfört med internräntan för 2022 baserat 

på att kommunens upplåningskostnader 

beräknas stiga.  

Exploatering 

För framtida exploateringsområden 

kommer exploateringsredovisning göras för 

att kunna matcha nedlagda kostnader på 

tomterna med intäkter för sålda tomter. 

Därtill kommer en del av tomtpriset att 

intäktföras som en gatukostnads-

ersättning. 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas 

och beslutas i samband med nämnders 

framtagande av internbudget. För VA som 

ska ha full kostnadstäckning är det viktigt 

att intäkterna når upp till den nivå som 

fastställts för att klara en målsatt 

kostnadstäckning. Förslag på nya taxor tas 

fram av Samhällsbyggnadsnämnden och 

föreläggs kommunfullmäktige i särskild 

ordning.   

Lessebo Fjärrvärme höjer sitt pris den 1 jan 

2023, kommunens kostnadsökning pga. 

detta är medtaget i denna budget. 

Avfallshanteringen sköts via det delägda 

bolaget SSAM (Södra Smålands avfall & 

miljö). Taxan i kommunen beslutas dock av 

respektive kommun. 
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  Förfogande 

Medel för oförutsedda behov samt resurser 

för kostnadsutveckling för löner föreslås för 

2023. 

• Kommunfullmäktige               100 tkr 

• Kommunstyrelsen                   200 tkr 

• Lönekartläggning 2023        1445 tkr 

• RÖK Löneökn 2023                200 tkr 

• Övrigt                      21 tkr 

• Kapitalkostnader *               1 205 tkr 

*Förändringen av avskrivningar och intern 

ränta är ej utfördelad per nämnd utan finns 

på finans. 

 

 

 

 

Finansiering investering Berghälla 

Renovering av Berghälla särskilda boende 

är inlagt i investeringsbudgeten under åren 

2024–2025 med sammanlagt 52 mkr. Den 

första hälften av investeringen som görs 

2023 beräknas finansieras med lån.  

Resterande del beräknas finansieras genom 

Boverkets stöd till bostäder för äldre samt 

med medel från försäljning av delar av 

Lessebohus fastighetsbestånd. Lessebohus 

har tidigare fått villkorat aktieägartillskott 

från kommunen med sammanlagt 28 477 

tkr enligt Lessebohus årsredovisning 2021 

och här räknar vi med att den delen av 

investeringen som görs 2024 med 26 mkr 

finansieras via återbetalning av villkorat 

aktieägartillskott, men skulle bidrag 

beviljas från Boverket så minskas 

återbetalningen från Lessebohus med 

motsvarande belopp som bidraget ger. 

De villkorade aktieägartillskotten som 

kommunen tidigare år givit Lessebohus är 

redan tagna som en kostnad i kommunens 

resultat och därmed ger återbetalningen 

från bolaget en positiv resultateffekt år 

2024 med 26 mkr. 
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RESULTATBUDGET 
 

(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

       

Kommunstyrelse/KLK 74 850 79 146 78 921 78 521 78 521 

       

Samhällsbyggnadsnämnd 24 853 27 743 25 683 26 783 24 083 

       

Myndighetsnämnd 271 276 276 276 276 

       

Barn o Utbildningsnämnd 296 141 303 062 305 386 304 566 304 806 

       

Socialnämnd 201 455 196 131 197 310 197 310 197 310 

       

Finans/intern/förfogande 9 992 11 842 4 424 39 344 58 004 

       

Varav Avskrivningar 33 200 33 700 37 300 38 500 42 400 

       

Verks. Nettokostnader -607 562 -618 200 -612 000 -646 800 -663 000 

       

Nettokostnadsförändring % 2,85% 1,75% -1,00% 5,69% 2,50% 

       

Skatteintäkter 618 062 623 700 647 000 668 100 689 500 

       

Resursförändring % 5,01% 0,91% 3,74% 3,26% 3,20% 

       

Finansiella intäkter 6 300 7 900 8 200 8 200 8 200 

       

Finansiella kostnader -4 600 -7 900 -9 400 -10 800 -12 500 

       

Årets resultat 12 200 5 500 33 800 18 700 22 200 

       

Invånare 1/11 året innan 8650 8500 8550 8600 8650 

  Attraktiv arbetsgivare 

är ett centralt mål!  
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BALANSBUDGET 
 

  Prognos         

(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar 621 071 706 743 777 663 843 963 899 664 

Omsättningstillgångar 230 757 210 570 210 727 210 254 208 753 

SUMMA TILLGÅNGAR 851 828 917 313 988 390 

1 054 

217 

1 108 

417 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       

OCH SKULDER       

       

Eget kapital 362 143 367 643 401 443 420 143 442 343 

därav årets resultat 607 5 500 33 800 18 700 22 200 

därav resultatutjämningsreserv 18 989 18 989 18 989 18 989 18 989 

       

Avsättningar(pensioner mm) 18 713 18 198 18 475 18 602 18 602 

       

Skulder       

Långfristiga skulder, lån 316 392 348 392 415 392 452 392 499 392 

därav ersättningslån 20 000 10 000 34 000 20 000 55 000 

Kortfristiga skulder 119 580 113 080 113 080 113 080 113 080 

Nyupplåning 35 000 70 000 40 000 50 000 35 000 

       

Summa skulder 470 972 531 472 568 472 615 472 647 472 

       

SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTN. OCH SKULDER 851 828 917 313 988 390 

1 054 

217 

1 108 

417 

       

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser 27,6% 26,0% 27,7% 28,2% 29,4% 

       

ANSVARSFÖRBINDELSER       

Pensionsförpliktelser 127 349 128 880 127 638 122 644 116 959 

Övr. ansvarsförbindelser 409 705 409 705 409 705 409 705 409 705 

       

Summa Ansvarsförbindelse/förpl. 537 054 538 585 537 343 532 349 526 664 
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KASSAFLÖDESBUDGET 
 

  Prognos         

 (Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Årets resultat 607 5 500 33 800 18 700 22 200 

Justering för av- och nedskrivningar 31 675 33 700 37 300 38 500 42 400 

Justering för gjorda avsättningar -909 -515 277 127 0 

Just. för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring       

av rörelsekapital 31 373 38 685 71 377 57 327 64 600 

       

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löp. verksamheten 31 373 38 685 71 377 57 327 64 600 

       

INVESTERINGAR       

Investering i materiella anl.tillgångar -49 715 -118 722 -107 550 -105 150 -98 450 

Försäljning av materiella anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investering av finansiella anl.tillgångar -320 -1 000 -1 020 0 0 

Försäljning av finansiella anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamh. -50 035 -119 722 -108 570 -105 150 -98 450 

       

FINANSIERING       

Nyupptagna lån 35 000 70 000 40 000 50 000 35 000 

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Eliminering ökning av kapitalförvaltning 0 -4 100 -4 150 -4 150 -4 150 

Eliminering minskning av kapitalförvaltning 20 493 0 0 0 0 

Byte pensionssystem, ändring tidpunkt premiebetaln. 0 -6 500 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 350 350 350 350 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamh. 52 843 56 750 33 200 43 200 28 200 

       

Årets kassaflöde 34 181 -24 287 -3 993 -4 623 -5 650 

       

Likvida medel vid årets början 4 962 39 142 14 855 10 862 6 239 

Likvida medel vid årets slut 39 142 14 855 10 862 6 239 588 
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INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN 2023–2027 
 

Kommunstyrelsen Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Kommunledningskontor        

IT - Utrustning 7203 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Lokala system (servers, SAN, lagring) 7223 50 50 50 50 1 500 

Byte/uppgradering Budgetsystem        

Evolution  300     

Ny webb/intranät  250 250    

Köksutrustning 9410 200 200 200 200 200 

Mark/Byggnad/Exploateringsåtgärder, KS disp. 7199 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa Kommunledningskontoret  9 300 9 000 8 750 8 750 10 200 

        

Bibliotek/Fritidsanl.   Vht 3200/3400        

Bibliotek/invent. 9108   50  50  

Fritidsanl, utskottets disp. 9101 100 100 100 100 100 

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser 9103 100 100 100 100 100 

Summa            Bibliotek/ Fritidsanläggning  200 250 200 250 200 

        

Summa Kommunstyrelsen  9 500 9 250 8 950 9 000 10 400 

        

Samhällsbyggnadsnämnd Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Gata & Park                  Vht 2400/2500        

Gata/Park 7500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Asfalt 75xx 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata 7xxx 2 100     

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata 7xxx 200 2 500    

GC-port Rv25, medfinansiering 7xxx    2000 2000  

Summa                Gata & Park  6 300 6 500 6 000 6 000 4 000 

        

Vatten & Avlopp            Vht 8650–8670        

Vattenverk Skruv 7745 10 000     

VA-försörjning Hovmantorp/Lessebo 77xx 3 000 30 000 32 500 40 000 10 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA 7xxx 6 300 -1 500    

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA 7xxx 400 6 000 -1 500   

Vatten & Avlopp      77xx 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Summa Vatten  22 200 37 000 33 500 42 500 12 500 
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Samhällsbyggnadsnämnd Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Fastigheter                  Vht 9750–9790        

Reinvesteringar, Komponent/Energi 8xxx 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1 822x    5 000 30 000  

Nyängskolan, ombyggnad *l 81xx 16 000     

Bikupan, skapa nya klassrum i bef byggnad *1 81xx 7 000     

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l 823x 12 000 19 000 15 000   

Renovering Berghälla 8xxx   26 000 26 000   

Maskiner, lokalvård 8105 100 100 100 100 100 

Köksmaskiner 8102 500 500 500 500 500 

Summa Fastighet  41 600 51 600 52 600 36 600 6 600 

        

Maskiner                     Vht 9240        

Maskinbyten 8900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa maskiner  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

        

Summa Samhällsbyggnadsnämnd  71 600 96 600 93 600 86 600 24 600 

        

Utbildningsnämnd   2023 2024 2025 2026 2027 

Reinvest. undervisning BUN:s disp. 9204 500 500 500 500 500 

Inventarier Bikupan 92xx 500     

Inventarier Särskola 920x 750     

Utemiljö ny särskola 92xx 500     

Inventarier Kvarndammskolan 92xx 300     

Inventarier Lustigkulla 92xx   200 350   

Inventarier Edabacken 92xx    600   

Inventarier Prästkragen      1 350  

Summa Utbildningsnämnd  2 550 700 1 450 1 850 500 

        

Socialnämnd   2023 2024 2025 2026 2027 

Tekniska hjälpmedel 9343 800 800 800 800 800 

Inventarier, äldreomsorg 9329 100 100 100 100 100 

Procapita verksamhetssystem 932x       

Inventarier, OF Korttids 93xx 100 100 250 100 100 

Summa Socialnämnd  1 000 1 000 1 150 1 000 1 000 
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(Tkr)   2023 2024 2025 2026 2027 

TOTAL INVESTERING, netto        

Kommunstyrelsen/ KLK  9 500 9 250 8 950 9 000 10 400 

Samhällsbyggnadsnämnd  71 600 96 600 93 600 86 600 24 600 

Barn- o Utbildningsnämnd  2 550 700 1 450 1 850 500 

Socialnämnd  1 000 1 000 1 150 1 000 1 000 

T O T A L, netto  84 650 107 550 105 150 98 450 36 500 

        

Varav taxefinansierad del  22 200 37 000 33 500 42 500 12 500 

Skattefinansierad del  62 450 70 550 71 650 55 950 24 000 

T O T A L  84 650 107 550 105 150 98 450 36 500 

       

Not *1 = igångsättningstillstånd KS       
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BUDGET PER NÄMND 

Kommunstyrelsen 

Driftbudget (tkr)           

Politisk verksamhet 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kommunfullmäktige 703 713 913 713 713 

Kommunstyrelsen 2 058 2 126 2 424 2 424 2 424 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 942 793 793 793 793 

Valnämnd 11 412 12 12 12 

Överförmyndare 955 1 090 1 090 1 090 1 090 

Summa 5 157 5 622 5 720 5 520 5 520 

         

Kommunlednings-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget juni 55 534 69 228 71 722 71 462 71 062 

- Ökade PO-kostnader   476 476 476 

- Löneökning 2023   706 941 941 

- Internhyra   522 522 522 

Summa 55 534 69 228 73 426 73 401 73 001 

            

Totalt 60 691 74 850 79 146 78 921 78 521 
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Uppdrag 

 
Lessebolöftet 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.  

• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens som 
finns i företagen 

• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan 
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att 
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen 
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så 
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden. 
 

Tryggheten 

• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.  

• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid. 
• Organisera och öka trygghetsverksamheten med 500 tkr genom fler väktare, 

fältassistenter, nattvandrare och kameraövervakning. 
• Utöka verksamheten på kommunens fritidsgårdar samt öppet alla fredagar. 
• Ge i uppdrag till den parlamentariska arbetsgruppen att under mandatperioden 

arbeta fram en parlamentariskt sammansatt Kultur- och fritidsnämnd. 500 tkr för 
nämnden. 

 
Skolan 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg. 

 
Äldreomsorgen 

• Att starta projektering för renovering av Berghälla. 
 
Företagandet 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Samhällsbyggnads-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget juni 20 114 24 853 27 859 25 569 26 669 

- Ökade PO-kostnader   425 425 425 

- Löneökning 2023   689 919 919 

- Internhyra   -2 275 -2 275 -2 275 

Kompensation el & fjärrvärme   1 045 1 045 1 045 

Summa 20 114 24 853 27 743 25 683 26 783 

 

Uppdrag 

 
Lessebolöftet 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  
 
Tryggheten 

• Installera och starta driften av alla kameror på kommunala byggnader. 

Skolan 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  
 
Äldreomsorgen 

• Att starta projektering för renovering av Berghälla. 

Företagandet 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.  

• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.  

• Aktivt söka möjligheter för byte av mark för att skapa tillgänglig verksamhetsmark. 
 
Attraktivt boende 

• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder.  

• Öka den egna elproduktionen genom uppförande av fler solceller. 

• Uppmuntra till avstyckning av tomter på landsbygden 
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Myndighetsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Myndighetsnämnden 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget juni 199 271 267 267 267 

- Ökade PO-kostnader   9 9 9 

Summa 199 271 276 276 276 
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Barn och Utbildningsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Barn & Utbildnings-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget 

juni 
283 962 296 141 297 468 299 181 299 431 

- Ökade PO-kostnader   2 429 2 429 2 429 

- Löneökning 2023   4 025 5 366 5 366 

- Internhyra   1 306 1 306 1 306 

- Besparing måltid   -86 -86 -86 

Verksamhetsförändringar        

- Elevantal grundskola   -600 -335 -300 

- Elevantal gymnasiet   -430 -370 -245 

- Barnantal förskola   -1 050 -2 105 -3 335 

Summa 283 962 296 141 303 062 305 386 304 566 

 

Uppdrag 

 
Lessebolöftet 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan 
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att 
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen 
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så 
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden. 

 
Skolan 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.  

• Organisera en samordnare för Barnens bästa gäller i Kronoberg samt öka 
tryggheten i våra skolor genom åtgärder motsvarande 1 000 tkr. 

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! I Kronoberg. 

 
Företagandet 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
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Socialnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Socialförvaltningen 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag, budget juni 214 528 201 455 189 708 189 708 189 708 

- Ökade PO-kostnader 
  

2 122 2 122 2 122 

- Löneökning 2023 
  

3 535 4 714 4 714 

- Internhyra   803 803 803 

- Besparing måltid   -37 -37 -37 

Summa 214 528 201 455 196 131 197 310 197 310 

 

Uppdrag 

 
Lessebolöftet 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan 
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att 
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen 
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så 
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden. 

 
Tryggheten 

• Organisera fältverksamhet.  
 
Skolan 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg. 

 
Äldreomsorgen 

• Organiserade aktiviteter för de äldre i gemensamma samlingslokaler. 

• Aktivt arbeta för att ta fram trygga bostäder och s.k. seniorbostäder för de som 
önskar det. Minskat behov av särskilt boende minskar budgeten med 4 000 tkr. 

• Att starta projektering för renovering av Berghälla. 
 
Företagandet 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
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Besöksadress: Storgatan 78, 365 80 Lessebo | Telefon: 0478- 125 00 

E-post: info@lessebo.se | Webb: www.lessebo.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 196 Dnr 2022/350-2.2.2 
 

Fördelning av lokalt partistöd 2023 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Fastställa fördelning av partistöd 2023 i enlighet med bilaga. 
2. Uppdra åt den parlamentariska arbetsgruppen att se över reglerna 

för partistöd under våren 2023 inför budget 2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet 
inför kommande år. Det totala partistödet föreslås vara något lägre än 
föregående år eftersom Miljöpartiet inte längre är representerat i 
fullmäktige och därmed inte får något grundbidrag, övrigas partiers 
grundbidrag och mandatstöd föreslås vara oförändrade, se bilaga 1. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
Bilaga: Partistöd 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

70



Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fördelning av lokalt partistöd 2023  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Fastställa fördelning av partistöd 2023 i enlighet med bilaga. 
2. Uppdra åt NN att se över reglerna för partistöd under våren 

2023 inför budget 2024. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet 
inför kommande år. Det totala partistödet föreslås vara något lägre 
än föregående år eftersom Miljöpartiet inte längre är representerat 
i fullmäktige och därmed inte får något grundbidrag, övrigas 
partiers grundbidrag och mandatstöd föreslås vara oförändrade, se 
bilaga 1. 

 
 
Beslutsunderlag 
Partistöd 2023 

 

 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningskontoret 
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Bilaga 2

PARTISTÖD 2023

Fördelning av partistöd enligt nedan.

Grundbidraget utgör ett halvt mandatstöd för samtliga i kommunfullmäktige representerade partier. 

Totalt anslag 2023 481 662 tkr (2019-2022 488 tkr)

Parti Mandat Grundbidr. Mandatstöd Summa

S 13 6 338 164 779 171 117
V 3 6 338 38 026 44 364
M 8 6 338 101 403 107 740
C 3 6 338 38 026 44 364
KD 3 6 338 38 026 44 364
SD 5 6 338 63 377 69 714

35 38 026 443 636 481 662

Budgetbelopp, 2023 481 662
Antal Kf-ledamöter 35
Antal led x 2 + 6 partier 76 (halvor)
Grundbidrag 6 338
Mandatstöd 12 675

Utbetalningsdatum

Parti 01-mar 01-sep ack, kronor

S 2263 85 558 85 558 171 117
V 3342 22 182 22 182 44 364
M 3343 53 870 53 870 107 740
C 2142 22 182 22 182 44 364
KD 5602 22 182 22 182 44 364
SD 2231 34 857 34 857 69 714

240 831 240 831 481 662

Bilaga C (7 partier) 
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Bilaga 2

MP sitter ej längre i fullmäktige från val 2022.

Bilaga C (7 partier) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 197 Dnr 2022/337-2.5.2 
 

Mottagande av annan organisations medel 
gällande lekplats i Skruv 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ta emot gåvan i 
form av finansiering. Kommunen åter sig att köpa in och installera 
lekredskapet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sportfiskeklubben i Skruv har meddelat Björkskolan i Skruv att de 
önskar skänka en gåva på mellan 5 000–10 000 kronor när lekplatsen 
i Skruv återställs. Björkskolan skulle väldigt gärna vilja ta emot gåvan 
rörande lekplatsutrustning. 
 
Barnrättsperspektiv: Vid utformningen av lekplatsen kommer skolan 
att utgå från elevernas önskemål om nya lekredskap. Varje klass har 
haft klassråd och gett förslag på vad de önskar för lekredskap. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-10 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mottagande av annan organisations medel 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta emot gåvan i form av 
finansiering. Kommunen åter sig att köpa in och installera 
lekredskapet. 
 
Ärendebeskrivning 
Sportfiskeklubben i Skruv har meddelat Björkskolan i Skruv att de 
önskar skänka en gåva på mellan 5 000–10 000 kronor när 
lekplatsen i Skruv återställs. Björkskolan skulle väldigt gärna vilja 
ta emot gåvan rörande lekplatsutrustning. 
 
Barnrättsperspektiv: Vid utformningen av lekplatsen kommer 
skolan att utgå från elevernas önskemål om nya lekredskap. Varje 
klass har haft klassråd och gett förslag på vad de önskar för 
lekredskap. 
 
Bakgrund 
Finanspolicyn reglerar förvaltning av andra organisationers medel. 
Mottagandet av andra organisationers medel beslutar 
kommunstyrelsen om. 
För att säkerställa åtagandet ska ett avtal upprättas mellan 
kommun och givare. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sportfiskeklubben i Skruv 
 
 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 203 Dnr 2022/351-1.3.1 
 

Policy för upphandling och inköp 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
policy för upphandling och inköp, inklusive uppförandekod för 
leverantörer. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy antagen 
2015-04-27.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ny policy för Upphandling och inköp för Lessebo 
kommunkoncern har tagits fram, som ersätter nuvarande 
upphandlingspolicy.  
 
Till ärendet ingår även ny uppförandekod för leverantörer till Lessebo 
kommunkoncern samt att nuvarande direktupphandlingsblankett 
ersätts med ny. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-19 
Policy Upphandling och inköp, daterad 2022-10-14 
Uppförandekod för leverantörer, daterad 2022-10-14 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-10-19 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Policy för upphandling och inköp 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
policy för upphandling och inköp, inklusive uppförandekod för 
leverantörer. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy antagen  
2015-04-27.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ny policy för Upphandling och inköp för Lessebo 
kommunkoncern har tagits fram, som ersätter nuvarande 
upphandlingspolicy.  
 
Till ärendet ingår även ny uppförandekod för leverantörer till 
Lessebo kommunkoncern samt att nuvarande 
direktupphandlingsblankett ersätts med ny. 
 
Bakgrund 
Nuvarande upphandlingspolicy antogs 2015 och reviderades 2017. 
Upphandlingspolicy refererar bl.a. till äldre upphandlings-
lagstiftning från 2007. Nuvarande policy saknar delar som 
krisberedskap och säkerhet, uppföljning samt uppförandekod för 
leverantörer.  
 
I upphandlingssamarbete, framförallt med övriga kommuner i 
Kronobergs län, där gemensamma krav ställs i upphandlingar och 
tillhörande  avtal har behovet av ny policy för upphandling och 
inköp samt avsaknad av uppförandekod för Lessebo 
kommunkoncernens leverantörer noterats. Uppförandekod för 
leverantörer har flera kommuner och inköpscentraler. 
 
Ny policyn för upphandling och inköp för Lessebo 
kommunkoncern stödjer tydligt hållbarhetskrav i handling 
”Energi-, miljö- och klimatstrategiska program 2019 – 2030” med 
dess krav och mål.  
 
Ny policy förtydligar hantering av direktupphandlingar samt att  
nuvarande direktupphandlingsblankett ersätts med ny anpassad 
till gällande lagstiftning bl.a. krav på efterannonsering.  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-10-19 

 

 

Ny policy för upphandling och inköp tydliggör ansvar, samarbeten, 
affärsmässighet, underlättande för företag att lämna anbud och 
uppföljning. 
 
Ny uppförandekod för leverantörer förtydligar förhållningssätt och 
ansvar. 
 
 
 
Konsekvenser 
Inga negativa konsekvenser identifierade.  
 
Positiva konsekvenser är ny policy för upphandling och inköp 
anpassad till Lessebo kommunskoncerns ställda krav samt 
gällande lagstiftning.  
 
Processen och ansvar för upphandling och inköp tydliggörs.  
 
Beslutsunderlag 
1. Policy Upphandling och inköp, daterad 2022-10-14 
2. Uppförandekod för leverantörer, daterad 2022-10-14 
3. Bilaga 1 Direktupphandlingsblankett 2022-10-14 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
 

 

 
 
Hans Andersson 
Upphandlingschef, kommunledningsförvaltningen  
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1. Inledning  
 
Policy för upphandling och inköp innehåller de huvudprinciper som ska gälla för all upphandling och 
alla inköp av varor, tjänster och entreprenader i Lessebo kommunkoncern bestående av Lessebo 
kommuns förvaltningar och helägda bolag (fortsatt benämnt kommunkoncern). Målet är att de 
ekonomiska resurserna från skattebetalare, hyresgäster, region och stat ska användas på ett hållbart 
sätt.  
 
Policyn beskriver regelverket för inköpsprocessen och är den yttre ram tillsammans med beslutade 
övergripande mål och ägardirektiv som gäller för kommunkoncernens samtliga verksamheter – 
förvaltningar, bolag och förbund.  
 
Kommunkoncernen ska i upphandlingar och inköp samarbeta gränsöverskridande mellan 
förvaltningar och bolag för att uppnå volymfördelar och effektivisera upphandlingar. 
 
Kommunkoncernen ska arbeta kategoristyrt med upphandling, för ett mer innovativt proaktivt och 
strategiskt inköpsarbete. Inköpsprocessen innefattar flera moment: 

- förbereda upphandling (behovsanalys, marknadsanalys, förstudie) 
- genomföra upphandling (inköp, leverans, fakturahantering)  
- uppföljning (upphandling och avtal) 

 
Upphandling är en strategisk uppgift och processen ska präglas av effektivitet, rättssäkerhet, 
kompetens och samverkan för bästa måluppfyllelse. Upphandling som genomförs på rätt sätt ska 
bidra till ekonomiskt god hushållning, främja innovationer och alternativa lösningar för 
kommunkoncernens verksamhetsutveckling.   
 
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på inköp och upphandlingar och ta tillvara de vinster som 
följer av en samordning av koncernens behov. Genom samordning kan kommunkoncernen som 
helhet uppnå bästa möjliga affärsvillkor till lägsta totala kostnad samt aktivt påverka ett hållbart 
samhälle med fokus på ekonomi, kvalitet, miljö och social/etisk hänsyn.  
 
Offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Den 
ska också främja innovativa lösningar och ha miljö- och sociala hänsyn i beaktande.  
 

2. Lagstiftning 
Kommunkoncernens verksamheter omfattas av lagstiftningar för offentliga upphandlingar och inköp. 
Beroende på verksamhet gäller olika lagstiftningar:  

- LOU, lagen om offentlig upphandling 
- LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna  
- LUK, Lagen om upphandling av koncessioner 
- LUFS, Lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet 

 
Värden på tröskelvärden och direktupphandlingar för respektive lagstiftning revideras vanligtvis 
vartannat år varför dessa måste kontrolleras 1)  innan upphandling genomförs. 
 
1)  Information om lagstiftning finns på www.upphandlingsmyndigheten.se  
 

3. Samarbete, interna- och externa 
Kommunkoncernen ska i upphandlingar och inköp verka för effektiva samarbeten, både internt och  
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externt för att använda volym- och kompetensfördelar:  
 

- Internt, samarbeten mellan kommunkoncernens förvaltningar och bolag 
 

- Externt, samarbeten med andra kommuner, regioner, nationella inköpscentraler eller 
organisationer 

 
Externa upphandlingssamarbeten i nätverk med andra kommuner, företrädesvis i Kronobergs län 
eller nationella inköpscentraler där kommunkoncernen kan anmäla sig för att använda centralt 
upphandlade avtal. Kommunkoncernen ska var en aktiv part i dessa samarbeten. 
 
Nationella inköpscentraler1) är: 

- HBV (Husbyggnadsvaror) 
- Adda (fd. SKL Kommentus) 
- SKR 
- Statens inköpscentral - Kammarkollegiet 
- Sinfra 

 
Nationella organisationer är: 

- Allmännyttan 
 
Anmälan för upphandlings- och inköpsarbeten görs av: 

- Till kommunal- eller regional samverkan. Behörig företrädare inom kommunkoncernen  
- Till nationella inköpscentraler. Behörig företrädare inom kommunkoncernen  
- Till organisationer. Behörig företrädare inom kommunkoncernen . 

 
Samverkan ska regleras i juridiskt bindande avtal med berörd kommun, region eller nationell 
inköpscentral.  
 
1) Definition av inköpscentral i upphandlingsreglerna 
En inköpscentral definieras som en upphandlande myndighet eller enhet som stadigvarande bedriver en centraliserad inköpsverksamhet i 
form av:  

1. att köpa in varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter och enheter (grossistverksamhet) eller  
2. att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande 

myndigheter eller enheter (mellanhand). 

4. Affärsmässighet  
Kommunkoncernen ska arbeta för och bidra till en marknadssituation som präglas av uthållighet och 
en väl fungerande konkurrens. Kommunkoncernen ska, i den mån det går, möjliggöra för små- och 
medelstora företag att delta i de upphandlingar som kommunkoncernen gör.  
 
Affärsmässighet uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden tillvaratas. 
Kommunkoncernen ska i upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydlig, samt göra upphandlingarna 
kända på marknaden.  
Upphandlingslagstiftningens fem (5) grundläggande principer ska alltid beaktas vid upphandlingar 
och inköp oavsett värde: 

- 1. Icke-diskriminering 
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av 
deras nationalitet, som exempelvis medborgarskap, etableringsort eller land 
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- Likabehandling 
Alla anbudsgivare eller leverantörer ska behandlas lika och få samma information vid samma tillfälle 
 

- Proportionalitet 
Krav i upphandlingar ska vara proportionerliga i förhållande till det som upphandlas och uppnå syftet 
med upphandlingen.  
 

- Öppenhet 
Upphandlingar och inköp ska ske på ett öppet och förutsättningsbart sätt. Annonsering, krav och 
utvärdering ska vara tydligt och kunna lämnas ut (efter sekretessbedömning) 
 

- Ömsesidigt erkännande 
Olika bevis ex. intyg och certifikat från andra EU- eller EES-länder ska gälla i andra EU- eller EES länder 

5. Affärsetik  
Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet samt etiskt agerande. Anbudsgivare och 
leverantörer som är viktiga partners till kommunkoncernen ska känna trygghet i relationen. 
Upphandlingslagstiftningens fem (5) grundläggande principer gäller även för affärsetik. 
 
Leverantörer ska inte lovas något eller användas på ett sådant sätt som kommunkoncernen inte har 
befogenheter eller laglig möjlighet att uppfylla. Alla överenskommelser ska vara skriftliga och 
utfärdade av behörig företrädare för kommunkoncernen. 
 
När det gäller känslig information ska inte sådan utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet eller 
tvingande enligt gällande lagar och avtal.  
 
De som aktivt deltar i upphandlingar ska vara opartiska och kommunkoncernens policy för mutor och 
jäv ska alltid följas. 

6. Ansvar  
Medarbetare med chefsansvar i kommunkoncernen ansvarar för att gällande lagar, inköps- och 
upphandlingspolicy, attestordning, riktlinjer och rutiner följs. Ansvarig chef ansvarar för att de 
medarbetare som genomför upphandlingar och inköp har erforderlig kunskap och kompetens för 
uppgiften.  
 
Medarbetare som genomför inköp representerar kommunkoncernen ska vara behörig att lägga 
beställningar och ska säkerställa att inköpet görs hos rätt leverantör, att varan/tjänsten/ 
entreprenaden är rätt utifrån gällande avtal samt att inköpet genomförs på rätt sätt enligt avtalets 
beställningsrutiner.  
 
Styrelser, Nämnder, Kommunchef, Förvaltningschef och VD ansvarar för upphandlingar och 
samordning av upphandlingar enligt vid var tid gällande delegationsordning/VD-instruktion.  
 
Ansvaret för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive 
nämnd/styrelse/bolag inom eget ansvarsområde. Beslut om att genomföra upphandling fattas i 
enlighet med beslutad delegationsordning för respektive nämnd/styrelse/direktion.  
 
Upphandlingar som inte kräver samordning kan vara en förvaltnings- eller bolagsspecifik upphandling 
som inte negativt påverkar någon annan del av kommunkoncernen. Det åligger varje förvaltning,  
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bolag och förbund att säkerställa att deras upphandling inte påverkar annan del av 
kommunkoncernen.  
 
Kommunkoncernen ska påbörja arbetet med upphandling med god framförhållning, för att 
möjliggöra tidig dialog med intressenter näringslivet och för att säkerställa en strategisk och 
affärsmässig upphandling. 
 
All upphandling överstigande gällande direktupphandlingsgräns ska i god tid meddelas 
Inköpsavdelningen och samordnas när det är lämpligt. Efter beslut genomför Inköpsavdelningen med 
och dess upphandlare tillsammans med beställarens referensperson(er) upphandlingen i sin helhet.  
 
Varje förvaltning, bolag och förbund ska utse en referensperson som deltar i koncerngemensam 
samordning och utveckling av inköpsprocessen.  
 

7. Underlätta för företag att lämna anbud  
Det ska vara lätt att göra rätt när ett företag lämnar anbud till kommunkoncernen. 
 
Upphandlingar ovanför direktupphandlingsgränsen ska annonseras och tillgängliggöras digitalt och 
kostnadsfritt för intressenter. Upphandlingsdokument ska vara tydligt och transparent om vilka 
kriterier som är gällande för upphandlingen och hur utvärderingen utförs. Kraven vara relevanta och 
väl avvägda. Språket ska vara enkelt. 
 
Upphandlingar ska genomföras på ett likvärdigt sätt inom koncernen, för att skapa igenkänning för 
anbudsgivare/leverantörer.  
 
När det är lämpligt, ska upphandlingen delas upp i mindre delar för att möjliggöra för mindre företag  
att lämna anbud. I beslutet om att dela upphandlingar ska en bedömning kopplat till affärsmässighet, 
marknadens förutsättningar samt vilka administrativa resurser som krävs hos beställaren beaktas.  
 
Där det är lämpligt ska vi använda dynamiska inköpssystem (DIS) för att exempelvis möjliggöra för 
småskaliga leverantörer att lämna anbud på mindre volymer och tillfälliga leveranser.  
 
Kommunkoncernen ska aktivt verka för en god dialog med leverantörer och potentiella leverantörer 
och sträva efter ökat användandet av exempelvis tidig dialog inför upphandlingar och RFI (Request 
for information) för att öka dialog samt ta del av branschens kunskap inför en upphandling.  
 
Kommunkoncernen ska sprida information om upphandlingar, på kommunkoncernens hemsidor, 
samt via sociala medier och nyhetsbrev.  
 
Inför beslut om att använda inköpscentral ska marknaden bedömas inom respektive område. Om det 
finns resurser för egen upphandling som möjliggör för mindre aktörer att vara med och lämna anbud 
ska en egen upphandling företrädesvis genomföras. Ett underlag för beslut om att använda 
inköpscentral ska, förutom marknadens förutsättningar, även innehålla analys av ramavtalets 
utformning, vilken administration som krävs, samt ekonomiska effekter.  
 
Kommunkoncernen ska verka för att fler ska kunna lämna anbud, för att bidra till god konkurrens och 
hållbara upphandlingar. 
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Upphandling är ett av flera verktyg för att främja innovationer och alternativa lösningar. Marknadens 
innovationsförmåga ska tas tillvara vid inköp av varor och tjänster, genom att utmana och prova 
andra former för upphandling såsom exempelvis dynamiskt inköpssystem, innovationsupphandling 
och samarbetsformen partnering.  
 

8. En hållbar inköpsprocess  

8.1 Övergripande förhållningssätt - hållbarhet  
Kommunkoncernen har höga ambitioner avseende hållbar utveckling och ska arbeta aktivt för 
hållbara inköp och upphandlingar som en del i att nå vår koncerngemensamma vision.  
 
Kommunkoncernens ambitioner inom hållbarhet tydliggörs i dokumentet ”Energi, miljö- och 
klimatstrategiska program för Lessebo kommun 2019 – 2030”, i koncernens planer samt i 
inriktningsmålen i kommunfullmäktiges budget, samt styrande dokument för respektive nämnd och 
styrelse. 
  
Hållbara upphandlingar och inköp ska vara såväl miljömässigt, socialt som ekonomisk hållbara. För 
ett ändamålsenligt arbete ska hållbarhetsperspektivet genomsyra hela inköpsprocessen, från 
behovsanalys och upphandling till inköp och uppföljning. Överväganden kring mer hållbara alternativ 
ska göras i alla steg i processen.  
 
Om upphandling eller ett inköp ändå ska genomföras, ska i första hand produkter som innehåller 
återvunnet material eller som går att materialåtervinna kravställas eller väljas. Finns alternativ med 
miljö- och/eller etisk märkning ska dessa väljas i första hand, så länge det också är ett ekonomiskt 
hållbart val.  

8.2 Hållbarhetskrav  
Kommunkoncernen har särskilda ambitioner inom en rad områden som anges i dokumentet ”Energi, 
miljö- och klimatstrategiska program för Lessebo kommun 2019 – 2030” där det finns tydliga 
kopplingar till upphandling och inköp 
 
Med hållbarhetskrav avses miljökrav, sociala krav (inklusive arbetsrättsliga krav), samt etiska krav. 
Med etiska krav avses mål kring hur produktionen av varor sker. Med sociala krav avses mål kring 
utförandet av en tjänst, exempelvis inom arbetsmiljö, jämställdhet och tillgänglighet.  
I begreppet hållbarhet ingår även ekonomisk hållbarhet. Hänsyn ska tas till varans eller tjänstens hela 
livscykel och det mervärde som skapas. Fokus ska ligga på kostnader hänförliga till produkten/ 
tjänsten och inte endast på priset. 
 
Kommunkoncernen ska förändra kravställande och uppföljning av hållbarhetskrav i upphandlingar för 
att delta i marknadens utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Riskbedömning ska vid behov 
genomföras i syfte att identifiera hållbarhetsstrategiskt viktiga och verksamhetskritiska 
upphandlingar. Avtal som bedöms som prioriterade ska särskilt beaktas i kravställande- och 
uppföljningsskedet.  

8.3 Uppförandekod för leverantörer – Lessebo kommunkoncerns baskrav  
Kommunkoncernens uppförandekod för leverantörer utgör de obligatoriska baskrav (miljö-, sociala 
och etiska krav) som koncernen ställer på leverantörer.  
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Uppförandekoden gäller samtliga upphandlingar som överstiger 100 000 SEK och är minimikrav som 
anbudsgivare och leverantörer måste acceptera.   

9. Krisberedskap och säkerhet  
Kommunkoncernens samhällsviktiga verksamheter ska ha förmåga att motstå och hantera störningar 
så som incidenter, kriser och krig och kan ha stor påverkan på vissa varor och tjänster. Dessa risker 
och sårbarheter måste vara identifierade och dokumenterade av verksamheten som upphandlingen 
berör innan upphandlingen genomförs.   
 
Upphandling av avtal som hanterar kritisk information ska alltid föregås av en informations-
säkerhetsanalys (ISA) som identifierar de krav att ställa utifrån informationens känslighet, 
tillgänglighet och riktighet.  

10. Uppföljning  

10.1 Uppföljning av avtal  
Kommunkoncernens avtal ska ha minst en från beställaren utsedd avtalsansvarig som ansvar för 
avtalsuppföljning som en del i affärsrelationen. Vad som ska följas upp avgörs av ställda krav i 
upphandlingen, avtalsvillkor och verksamhetens behov. Om uppföljningen påvisar brister ska 
åtgärder vidtas.  

10.2 Uppföljning av kommunkoncernens inköp  
Avtalstrohet mot tecknade avtal är ett krav vilket innebär att beställningar alltid ska göras hos 
kommunkoncernens avtalspartners enligt gällande avtalsvillkor. Detta gör att kommunkoncernens 
trovärdighet som seriös kund ökar och minimera risken för skadeståndskrav pga. köp från fel 
leverantör.  
 
Inköpsavdelningen ansvarar för att system för avtalsuppföljning finns och används.  

11. Direktupphandling  
Direktupphandling är en enklare upphandlingsform som kan användas om skallkraven uppfylls: 

- Gällande avtal/ramavtal saknas 
- Upphandlingens värde understiger övre direktupphandlingsgränsen för gällande  

upphandlingslagstiftning 1) 
- Det sammanlagda värdet SEK för tidigare motsvarande köp under året inkl. planerat nytt köp 

för kommun eller bolag totalt understiger direktupphandlingsgränsen 2)  
- Om det finns synnerliga skäl 3) 
- I lagen finns särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten 

(den upphandlande organisationen) får använda förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering  

- vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått 
till följd av överprövning 2) 

Genomförande av direktupphandling om skallkraven uppfylls: 

- Beställare ska vara behörig enligt delegationsordning 
- De grundläggande principerna (se stycke 4 Affärsmässighet) gäller 
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Avtalsvärde 1 - 100 000 SEK exkl. moms: 

- Beställare avgör om direktupphandlingen ska konkurrensutsättas (flera tillfrågas)  
- Muntlig eller skriftlig direktupphandling 
- Beställaren avgör om skriftligt och juridiskt bindande avtal ska tecknas eller ej 

Avtalsvärde 100 000 SEK – till övre direktupphandlingsgräns1) exkl. moms:   

- Minst tre leverantörer tillfrågas. Avsteg från minst tre ska motiveras och dokumenteras 
- Skriftligt avtal/beställningsskrivelse ska sändas till tilldelad anbudsgivare/leverantör 4) 
- Anbudsgivare som ej tilldelas avtal/kontrakt ska meddelas 
- Bilaga 1 ”Blankett för dokumentation av direktupphandling” ska användas och arkiveras 

enligt förvaltning eller bolags dokumenthanteringsplan 

Efterannonsering:   

- Direktupphandlingar överstigande visst värde ska efterannonseras 1) 
 

Vid återkommande behov av köp av samma eller snarlik vara, tjänst eller entreprenad, kontakta 
Inköpsavdelningen för dialog om formell upphandling av avtal.  

1) Aktuella direktupphandlingsgränser finns hos www.upphandlingsmyndigheten.se  
2) Kontakta Ekonomi- eller Inköpsavdelningen för kontroll innan direktupphandling 
3) Synnerliga skäl ska dokumenteras och motiveras innan direktupphandling 
4) Inköpsavdelningen kan ta fram avtal eller beställningsskrivelse 

11. Sammanfattning  
Kommunkoncernen är en stor köpare av varor, tjänster och entreprenader och en attraktiv och viktig 
kund för många leverantörer och det ska finnas en vilja hos dem att vilja göra affärer. 

Kommunkoncernen har möjlighet att verka för innovationer och ökad hållbarhet inom flera områden.  

Kommunkoncernen har ett stort ansvar att upphandlingar och inköp som genomförs är 
affärsmässiga, objektiva och transparenta.   

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Direktupphandlingsblankett Lessebo kommun 

 
Inköpspolicyn kan kompletteras med fristående bilagor med tydligare definierade hållbarhets-, 
tillgänglighets-, energikrav etc. i takt med förändrad lagstiftning, beslutade krav och mål inom 
kommunkoncernen mm. 
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                                                                         Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022 

Lessebo kommun 2022-10-14 revA 

Blankett för  

Dokumentation av direktupphandlingar 

Om upphandlingen 

Diarienummer: Ange upphandlingens diarienummer 

Upphandlande myndighet eller enhet: Ange den upphandlande organisationens namn 

Organisationsnummer: Ange organisationsnummer  

Beskrivning av avtalsföremålet (typ av vara/tjänst/byggentreprenad): 
Beskriv vad som har direktupphandlats. 

Beställare: Fyll i beställarens namn  

Datum: Ange datum för dokumentation 

Grund för direktupphandling 
Grund som har använts i denna upphandling:  

☐Lågt värde (under direktupphandlingsgränsen) 

☐Endast olämpliga anbudsansökningar eller anbud har lämnats i tidigare annonserad upphandling 

☐Endast ogiltiga eller oacceptabla anbud har lämnats i en tidigare annonserad upphandling 

☐Synnerlig brådska 

☐Konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt 

☐Upphandlingen avser varor i vissa fall 

☐Upphandlingen avser en upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader i vissa fall 

☐Upphandlingen avser en tjänst som följer av en projekttävling 

☐Synnerliga skäl 

☐Överprövning av en upphandling eller giltigheten av ett avtal  

Beskrivning av skälen till att ovan angiven grund för direktupphandling kunde 
användas:  
Beskriv skälen till att ni kan använda den angivna grunden för direktupphandling 
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                                                                         Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022 

Lessebo kommun 2022-10-14 revA 

Avtalets löptid 
Datum för avtalets ingående: Ange datum   

Avtalets löptid: Ange löptid   

Löptid för eventuell option om förlängning: Ange löptid 

Upphandlingens värde 
Upphandlingens värde Beräknat värde exklusive moms (kr): 

Avtalet Ange värdet 

Eventuell option om förlängning eller ytterligare köp Ange värdet 

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet 
återkommer eller ska förnyas inom en viss tid 
(inklusive köp som understiger 100 000 kr) 

Ange värdet 

Summa (upphandlingens totala värde*) Ange det totala värdet 

*Notera att reglerna i 5 kap. LOU/LUF ska tillämpas när upphandlingens värde beräknas, se 
mer om detta under Anvisningar för att fylla i blanketten 

Vinnande leverantör eller leverantörer 
Vinnande leverantör/er Organisationsnummer 

Ange leverantörens namn Ange organisationsnummer  

Ange leverantörens namn Ange organisationsnummer  

Ange leverantörens namn Ange organisationsnummer  

Konkurrensutsättning 

Metod för konkurrensutsättning (fler alternativ kan väljas): 

☐ Flera leverantörer har bjudits in att lämna anbud ☐ Annons på egen webbplats 

☐ Elektroniskt upphandlingssystem  ☐ Annons i annonsdatabas 

☐ Ingen konkurrensutsättning 
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                                                                         Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022 

Lessebo kommun 2022-10-14 revA 

Antal inbjudna leverantörer: Ange antal inbjudna leverantörer 

Antal inkomna anbud: Ange antalet anbud som kommit in 

Annonsens upphandlings-ID och/eller referensnummer: Ange annonsens 
upphandlings-ID och/eller referensnummer  
 

Inbjudna leverantör/er 
(förutom vinnande 
leverantör/er) 

Organisationsnummer Anledning till att avtal inte 
har ingåtts 

Ange leverantörens namn Ange organisationsnummer  Ange anledning  

Ange leverantörens namn Ange organisationsnummer  Ange anledning  

Ange leverantörens namn Ange organisationsnummer  Ange anledning  

Kommentarer (exempelvis anledning till att endast en leverantör  
har bjudits in): 
 Ange eventuell kommentar om konkurrensutsättningen 

Kriterier för utvärdering av anbud 
☐Pris (till exempel pris per enhet, totalpris, LCC)  

☐Dokumenterade mätbara egenskaper  ☐Bedömning av arbetsprover 

☐Miljökriterier    ☐ Sociala krav    

☐Bedömning av referenser   ☐Bedömning av meritförteckningar 

☐ Leveranstid    ☐Annan kvalitet (ange nedan) 

Kommentarer (till exempel annan kvalitet som använts för 
anbudsutvärdering): 
Ange eventuell kommentar om kriterier för utvärdering 

Efterannonsering 
Har direktupphandlingen efterannonserats? Ja:☐ Nej:☐ 

Upphandlings-ID och/eller referensnummer: Om efterannons har gjorts, ange 
upphandlings-ID och/eller referensnummer  
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                                                                         Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022 

Lessebo kommun 2022-10-14 revA 

Anvisningar för att fylla i blanketten 

Om upphandlingen 

Diarienummer 
I rutan kan du ange ert interna diarienummer eller motsvarande.  

Upphandlande myndighet/enhet och organisationsnummer 
Här anger du namn och organisationsnummer på den upphandlande myndighet eller enhet 
(upphandlande organisation) som omfattas av avtalet. 

Beskrivning av avtalsföremålet  
Här beskriver du kortfattat vilken typ av vara, tjänst eller byggentreprenad som avtalet avser. 
En blankett bör fyllas i för varje avtal. Vid tecknande av avtal med flera delområden bör du 
således fylla i en blankett för varje delområde.  

Beställare 
För den upphandlande organisationens interna bruk kan du ange den eller de tjänstemän 
som har ansvar för att formulera organisationens behov och administrera upphandlingen 
samt dokumentera hur detta gått till. 

Datum 
Här anger du datumet för när du dokumenterar direktupphandlingen.  

Grund för direktupphandling 

Grund som har använts i denna upphandling 
Ange vilken grund som föreligger för att en direktupphandling får genomföras i det aktuella 
fallet. 

Beskrivning av skälen till att ovan angiven grund för direktupphandling kunde 
användas 
Här kan du beskriva skälen till att grund för direktupphandling föreligger. Ett exempel kan 
vara att beskriva de omständigheter som utgör grund för synnerliga skäl eller synnerlig 
brådska. Ett annat exempel kan vara att beskriva de omständigheter som innebär att 
direktupphandling på grund av tekniska skäl är möjlig. 

Avtalets löptid 

I rutan för avtalets ingående anger du det datum då avtalet ingicks. 

I rutan för avtalets löptid anger du den period som avtalet gäller, till exempel 1 mars–1 juli 
2022.  
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                                                                         Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022 

Lessebo kommun 2022-10-14 revA 

I rutan för löptid för eventuell option om förlängning anger du den eventuella 
förlängningsoptionens löptid 

Upphandlingens värde 
Här ska du ange det beräknade värdet exklusive moms för avtalet. Värdet bör anges i svenska 
kronor och avse värdet vid avtalets tecknande.  

Med beräknat värde avses värdet av alla utbetalningar till leverantörerna som förväntas med 
anledning av det aktuella avtalet. Lämpliga utgångspunkter för att uppskatta det beräknade 
värdet kan vara offererade priser, prognosticerad förbrukning, kontraktsvärdet, tidigare års 
förbrukning, budgetprognoser med mera. 

Även värdet för eventuella optioner ska anges. Värdet av eventuella optioner om förlängning 
eller ytterligare köp med mera (inklusive förväntade kompletteringsköp etcetera) anger du 
separat under denna rubrik. 

Slutligen ska du även ange upphandlingens totala värde separat under denna rubrik. När 
värdet av en upphandling beräknas ska reglerna i 5 kap. LOU/LUF tillämpas. Vilka regler 
som är tillämpliga beror bland annat på vilket föremål som upphandlingen avser samt vilken 
typ av avtal som upphandlingen utmynnar i.  

Om upphandlingen avser ett varu- eller tjänstekontrakt finns en beräkningsregel som särskilt 
bör beaktas vid värdeberäkningen. Regeln avser varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet 
återkommer eller ska förnyas inom en viss tid. 

Om direktupphandlingen avser ett sådant kontrakt ska värdet av upphandlingen beräknas 
med beaktande av värdet för övriga sådana kontrakt. En upphandlande organisation har 
möjlighet att beräkna kontraktets värde enligt två olika beräkningsgrunder. Värdet kan 
antingen beräknas med ledning av det verkliga totala värdet av liknande kontrakt som 
upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller det föregående 
räkenskapsåret. Alternativt kan värdet beräknas mot bakgrund av det uppskattade värdet av 
de kontrakt som är avsedda att upphandlas under följande tolvmånadersperiod eller 
räkenskapsår. Om den totala summan överskrider direktupphandlingsgränsen föreligger inte 
längre förutsättningar för en direktupphandling på denna grund. 

Vinnande leverantör eller leverantörer 

Här anger du namn och organisationsnummer på samtliga leverantörer som omfattas av 
avtalet. Om avtalet omfattar fler än fyra leverantörer kan du ange detta i kommentarsfältet 
eller i bifogad lista. 
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                                                                         Blankett senast uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: april 2022 

Lessebo kommun 2022-10-14 revA 

Konkurrensutsättning 

Metod för konkurrensutsättning 
Om avtalet föregåtts av konkurrensutsättning anger du vilken eller vilka metoder som har 
använts för konkurrensutsättning. Om någon annan metod än de uppräknade har använts 
kan du ange detta i avsnittets kommentarsfält.  

Ange antalet leverantörer som har bjudits in respektive antalet som har lämnat anbud.  

Om upphandlingen har annonserats i en annonsdatabas anger du även upphandlingens 
upphandlings-ID och/eller referensnummer.  

Inbjudna leverantör/er (förutom vinnande leverantör/er) 
I tabellen anger du namn och organisationsnummer för alla anbudsgivare som lämnat 
anbud, men som den upphandlande organisationen inte har ingått avtal med. Ange också 
anledning till att avtal inte har ingåtts med anbudsgivare som lämnat anbud, eller ombetts 
lämna anbud.  

Kriterier för utvärdering av anbud 
Ange vilket eller vilka kriterier som har haft betydelse vid utvärderingen av anbuden. Om 
flera kriterier har använts kan du ange mer information om kriteriernas ordning i 
kommentarsfältet nedanför, exempelvis viktning, prioritetsordning eller liknande. 
Kommentarsfältet kan även användas för att beskriva kriteriet ”annan kvalitet”, om detta har 
använts. 

Efterannonsering 
Ange om direktupphandlingen har annonserats eller inte. Om en efterannons har gjorts, 
ange upphandlingens upphandlings-ID och/eller referensnummer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 198 Dnr 2022/330-1.3.1 
 

Revidering av taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöchef och nämndsekreterare/utredare har arbetet med 
att ta fram en ny taxa mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning 
2017/625 började gälla i december 2019. I april 2021 gjordes 
anpassningar av svenska lagar och förordningar kommunernas 
taxesättning inom livsmedelskontrollen. Bland annat har det nya 
begreppet annan offentlig verksamhet införts och det möjliggörs för 
en succesiv övergång till efterhands-debitering. till exempel 
möjliggörs en ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden. 
 
Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet 
med årlig förskottsbetalning och i stället infördes ett system med 
obligatorisk efterhanddebitering för livsmedels-kontroll (7 § LAF). 
Bestämmelsen om efterhandsdebitering trädde i kraft 1 april, men 
eftersom bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den 
gamla förordningen (2006:1166) får tillämpas till utgången av 2023, 
samt att den årliga avgiften då får omfatta kostnader även för annan 
offentlig verksamhet, behöver inte kommunerna gå över till 
efterhandsdebitering förrän 2024. Det är alltså fullt möjligt att ta ut 
årliga avgifter i förväg till utgången av 2023 och göra en stegvis 
övergång till efterhandsdebitering.  

Förslaget innebär även en höjning av timtaxan till 1180 kronor från 
dagens 1122 kronor.  

Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör kort för ärendet.  

Beslutsunderlag 
Myndighetsnämndens protokoll 2022-10-05 § 68 
Förslag på taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftning 2022-09-23 
Taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen antagen 2013-10-28 § 65 
Tjänsteskrivelse 2022-09-23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Myndighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-05 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 68 Dnr 2022/29-1.3.1 
 

Revidering av taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöchef och nämndsekreterare/utredare har arbetet med 
att ta fram en ny taxa mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning 
2017/625 började gälla i december 2019. I april 2021 gjordes 
anpassningar av svenska lagar och förordningar kommunernas 
taxesättning inom livsmedelskontrollen. Bland annat har det nya 
begreppet annan offentlig verksamhet införts och det möjliggörs för 
en succesiv övergång till efterhands-debitering. till exempel 
möjliggörs en ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden. 
 
Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet 
med årlig förskottsbetalning och i stället infördes ett system med 
obligatorisk efterhanddebitering för livsmedels-kontroll (7 § LAF). 
Bestämmelsen om efterhandsdebitering trädde i kraft 1 april, men 
eftersom bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den 
gamla förordningen (2006:1166) får tillämpas till utgången av 2023, 
samt att den årliga avgiften då får omfatta kostnader även för annan 
offentlig verksamhet, behöver inte kommunerna gå över till 
efterhandsdebitering förrän 2024. Det är alltså fullt möjligt att ta ut 
årliga avgifter i förväg till utgången av 2023 och göra en stegvis 
övergång till efterhandsdebitering.  

Förslaget innebär även en höjning av timtaxan till 1180 kronor från 
dagens 1122 kronor.   

Bakgrund 
Lessebo kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen antogs 2013-10-28 § 65 av kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftning 2022-09-23 
Taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen antagen 2013-10-28 § 65 
Tjänsteskrivelse 2022-09-23 

 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Myndighetsnämnden 

2022-09-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidering av taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 
 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöchef och nämndsekreterare/utredare har arbetet 
med att ta fram en ny taxa mot bakgrund av att EU:s 
kontrollförordning 2017/625 började gälla i december 2019. I april 
2021 gjordes anpassningar av svenska lagar och förordningar 
kommunernas taxesättning inom livsmedelskontrollen. Bland 
annat har det nya begreppet annan offentlig verksamhet införts 
och det möjliggörs för en succesiv övergång till efterhands-
debitering. till exempel möjliggörs en ökad avgiftsfinansiering för 
RASFF-ärenden. 
 
Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare 
systemet med årlig förskottsbetalning och i stället infördes ett 
system med obligatorisk efterhanddebitering för livsmedels-
kontroll (7 § LAF). Bestämmelsen om efterhandsdebitering trädde 
i kraft 1 april, men eftersom bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 
12 och 12 b §§ i den gamla förordningen (2006:1166) får tillämpas 
till utgången av 2023, samt att den årliga avgiften då får omfatta 
kostnader även för annan offentlig verksamhet, behöver inte 
kommunerna gå över till efterhandsdebitering förrän 2024. Det är 
alltså fullt möjligt att ta ut årliga avgifter i förväg till utgången av 
2023 och göra en stegvis övergång till efterhandsdebitering.  

Förslaget innebär även en höjning av timtaxan till 1180 kronor från 
dagens 1122 kronor.   

Bakgrund 
Lessebo kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen antogs 2013-10-28 § 65 av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Förslag på taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftning 2022-09-23 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Myndighetsnämnden 

2022-09-23 

 

 

Taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- 
och foderlagstiftningen antagen 2013-10-28 § 65 
Tjänsteskrivelse 2022-09-23 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare/utredare, samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
Annika Sandgren 
Bygg- och miljöchef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Dokumentets typ: Taxa 

Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige
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  2 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen   

 

 

Innehållsförteckning 
Inledande bestämmelser ..........................................................................................................3 
Allmänna bestämmelser om avgift ............................................................................................3 
Särskilda bestämmelser om avgifter .........................................................................................3 
Timavgift ...................................................................................................................................3 
Indexuppräkning .......................................................................................................................4 
Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter ........................................................4 
Avgift för uppföljande kontroll ...................................................................................................4 
Avgift för utredning av klagomål ...............................................................................................4 
Avgift för korrigerande åtgärder ................................................................................................5 
Avgift exportkontroll ..................................................................................................................5 
Avgift importkontroll ..................................................................................................................5 
Avgift för inköp under dold identitet ..........................................................................................5 
Justering av avgift i enskilt fall ..................................................................................................6 
Avgiftens erläggande ................................................................................................................6 
Överklaganden .........................................................................................................................6 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ............................................................................6 
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  3 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen   

 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns kostnader för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), la-gen (2009:1424) om 
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen 
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen 
kompletterar.  
 
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift  
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens 
offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, 
annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och 
skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av nämn-den för 
myndighetsutövning efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter  
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser 
som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.  

I 9 – 16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för  

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timavgift  
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1180 kronor per timme kontrolltid.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så 
som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 
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  4 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen   

 

8 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt nedanstående 
bestämmelser   

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för 
kontrollintervallet för verksamheten   

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan.  

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa.  

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av nämnden för myndighetsutövning. 

Indexuppräkning  
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.  

Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att 
höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för 
oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter  
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timme 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet 
som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan 
framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel 
omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en 
anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.  

Avgift för uppföljande kontroll  
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande 
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål  
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § 
betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.  
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  5 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen   

 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger sam-man med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt 
artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 
2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter 
det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att 
spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.  

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 
framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder  
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har 
konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska 
en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med 
åtgärden.  

Avgift exportkontroll  
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och 
andra intyg.  

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift importkontroll  
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas 
av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens 
nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen.  

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska 
utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för 
livsmedlen.  

Avgift för inköp under dold identitet  
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel 
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift mot-svarande nämndens faktiska 
utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 
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  6 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen   

 

Justering av avgift i enskilt fall  
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden för myndighetsutövning i ett enskilt 
ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.  

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt 
de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.  

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma 
kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det 
kalenderåret.  

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda 
fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande  
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lessebo kommun genom dess nämnd 
för myndighetsutövning. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 
faktura.  

Överklaganden  
20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  
21 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in 
från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande 
tillämpas tidigare gällande taxa. 
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Inledande bestämmelser  
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s 
bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och 
animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd 
av denna lagstiftning.  
 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  
 
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning  

2. registrering av anläggning  

3. årlig offentlig kontroll  

4. bemanningsavgift  

5. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll i 
övrigt samt utfärdande av exportintyg. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  
 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat  
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-
bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.  

 

4 § Plan- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med index.  
Indexering sker för 80 % med en procentsats som motsvarar löneutvecklingen för den 
fackliga organisationen Visions avtalsområde i Lessebo kommun närmast föregående år 
och för 20% med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2012. 
 
 
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket 
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 
5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Plan- och 
miljönämnden  
 
Timavgift  
 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1122 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag 
sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt 
nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  
 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
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Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 
Avgift för prövning  
 
7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift 
för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den 
riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.  
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.  
Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 
 
8 § För godkännande av en anläggning, som avses i § 7, med anledning av byte av 
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under 
förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §. 
 

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.  
 
Avgift för registrering  
 
10 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att 
tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes 
kontrolltid.  
 
Årlig kontrollavgift  
 
11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid plan- 
och miljönämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av 
anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 
produktionens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en 
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften 
successivt ökar för varje kategori.  
 
Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar 
och beräkning av kontrolltid”. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och 
erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.  
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.  
 
§ 12 För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid plan- och miljönämnden beslutar för anläggningen.  
 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning 
med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt 
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid 
fastställandet av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella 
vägledningen från Jordbruksverket användas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att 
kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 
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13 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov.  
 
14 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 § förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med 
det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga 
kontrollavgiften i efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 15 
§. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  
 
Den som enligt 13 § samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska 
dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.  
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya 
avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 
 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid 
anläggningen har upphört.  
 
15 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga 
kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och 
som äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som 
bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning 
för dricksvattenförsörjning.  
 
 
Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar  
 
16 § För plan- och miljönämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och 
vilthanteringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan 
offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 18 § 
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 4 § livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.  
 
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att 
kontrolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader 
för kontrollen.  
 
Avgiften ska betalas kvartalsvis.  
 
Avgift för extra offentlig kontroll  
 
17 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala 
kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timavgiften 987 kronor per timme 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  
 
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande 
efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra 
offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 
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Nedsättning av avgift m.m.  
 
18 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns 
särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll 
fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får 
nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller 
bemanning vid styckningsanläggningar.  
 
Avgiftens erläggande m.m.  
 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lessebo kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  
 
Verkställighetsfrågor m.m.  
 
20 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att plan- 
och miljönämnden får besluta att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.  
 
21 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att plan- 
och miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.  
 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 199 Dnr 2022/348-1.3.1 
 

Revidering utav taxa inom plan- och 
bygglagens område 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
taxa för Lessebo kommuns prövning enligt plan- och bygglagen enligt 
förslaget daterat 2022-09-21.  
 
Ärendebeskrivning 
Revidering utav taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och 
bygglagen har tagits fram utav tjänstepersoner på samhällsbyggnads-
förvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s mall för PBL-taxa och 
syftar till att underlätta för både den sökande och handläggaren i de 
ärenden som berörs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för 
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader. Detta innebär 
sänkta avgifter för rivningsanmälan, fasadändring, rivningslov, 
anläggning av mur och plank samt en ökning för ett tidsbegränsat 
bygglov. Förvaltningen har dessutom förtydligat att andra tids-eller 
kostnadskrävande åtgärder kan innebära externa kostnader, 
exempelvis för annonsering i tidning.  
 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör kort för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-17 § 106 
Förslag på revidering utav taxa för Lessebo kommuns prövning enligt 
plan- och bygglagen 2022-09-21 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Beslut SBNAU 2022-10-07 § 88 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 106 Dnr 2022/235-1.3.1 
 

Revidering utav taxa inom plan- och 
bygglagens område 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för 
Lessebo kommuns prövning enligt plan- och bygglagen enligt 
förslaget daterat 2022-09-21.  

 
Ärendebeskrivning 
Revidering utav taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och 
bygglagen har tagits fram utav tjänstepersoner på samhällsbyggnads-
förvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s mall för PBL-taxa och 
syftar till att underlätta för både den sökande och handläggaren i de 
ärenden som berörs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för 
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader. Detta innebär 
sänkta avgifter för rivningsanmälan, fasadändring, rivningslov, 
anläggning av mur och plank samt en ökning för ett tidsbegränsat 
bygglov. Förvaltningen har dessutom förtydligat att andra tids-eller 
kostnadskrävande åtgärder kan innebära externa kostnader, 
exempelvis för annonsering i tidning.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 § 95 att anta en ny plan- 
och byggtaxa som bygger på SKR:s mall. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på revidering utav taxa för Lessebo kommuns prövning enligt 
plan- och bygglagen 2022-09-21 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Beslut SBNAU 2022-10-07 § 88 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Taxa för prövning enligt  
plan- och bygglagen 

Dokumentets typ: Taxa 

Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige
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 2 Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen

Utgångspunkter 
Plan- och bygglagen ger möjligheter för myndighetsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen att ta ut en avgift i ärenden om 
plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta.   

Inledande bestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns prövning med mera enligt plan- 
och bygglagen och bestämmelser meddelade med stöd av lagen samt de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen. Denna taxa börjar gälla 1 januari 2023.  

Avgifter  
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

A.  
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

B.  
1.kostnad för upprättande av detaljplan när kommunen ger bygglov för nybyggnad
eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning (enligt föreskrift
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och den fastighet som bygglovet avser har nytta av
planen
2. kostnad för upprättande av detaljplaner

3 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften per hel timme 1180 kr.  

4 § För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. Timavgift tas ut för nedlagd 
handläggningstid. Handläggningstid är den sammanlagda tid som varje 
tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 
såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut. Restid debiteras inte. Avgift tas ut med en hel timavgift för 
påbörjad handläggning. Därefter tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme 
nedlagd handläggningstid.  
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5 § I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.  

6 § Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet. 

Indexuppräkning  
7 § Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen 
indexuppräkning sker automatiskt. En översyn utav taxan ska göras vartannat år.  

Avgift enligt tabell A – lov, anmälan mm  
8 § Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga. I de fasta avgifterna 
ingår ett startbesked, ett slutbesked och i många ärenden ett tekniskt samråd, ett 
arbetsplatsbesök och ett slutsamråd. Om ett ärende kräver ytterligare samråd, besök 
med mera debiteras dessa enligt beloppen i bilagan.  

9 § För tidsbegränsat bygglov betalas samma avgift som för ett permanent bygglov 
för motsvarande åtgärd.  

10 § Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna ska avgift 
betalas i form av timavgift. 

Justering av avgift  
11 § Om ansökan omfattar både en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
ingår allt i priset för bostadshuset. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder, om 
de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset. Behövs mer än ett 
startbesked, slutbesked mm debiteras dessa enligt beloppen i bilagan.  

12 § För ansökan om att göra justeringar i ett gällande lov debiteras timavgift. 

13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till åtgärdens art, omfattning, nedlagd 
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt 
fall justeras eller efterskänkas. 

Avgift enligt tabell B - planbesked  
14 § Tabell B reglerar enbart kostnad för planbesked. Vid detaljplanuppdrag 
upprättas plankostnadsavtal med beställaren av detaljplanen. Plankostnadsavtalet 
skall vara utgå ifrån aktuell timdebitering. Beställaren står för hela kostnaden och 
ingen planavgift tas ut i samband med bygglov. Beställarens kostnad för detaljplan 
finansieras av marktaxan vid försäljning av den planlagda marken.  
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Betalning av avgift  
15 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Lessebo kommun med de villkor som 
anges i beslutet eller på fakturan. Avgift får tas ut i förskott. Avgiften beräknas efter 
den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte 
avslutats före denna taxa börjar gälla, får kommunstyrelsen ta betalt efter den nya 
taxan om det innebär en lägre avgift för den sökande.  

Återbetalning av avgift  
16 § Om bygglov inte utnyttjats kan sökanden begära tillbaka avgift för de delar av 
handläggningen av bygglovet som inte utförts. Återbetalning sker tidigast när 
bygglovet har upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.  
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A

A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 23 600 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 27 140 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 29 500 kr

A 1.4 Planenligt 20 650 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 190 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 26 550 kr

A 1.7 Planenligt 15 340 kr
A 1.8 Avviker från detaljplan 17 700 kr
A 1.9 Utanför planlagt område 17 700 kr

A 1.10 Planenligt 7 670 kr
A 1.11 Avviker från detaljplan 10 030 kr
A 1.12 Utanför planlagt område 10 030 kr
A 1.13 Planenligt 15 340 kr
A 1.14 Avviker från detaljplan 17 700 kr
A 1.15 Utanför planlagt område 17 700 kr
A 1.16 Planenligt 7 670 kr
A 1.17 Avviker från detaljplan 10 030 kr
A 1.18 Utanför planlagt område 10 030 kr
A 1.19 Planenligt 12 390 kr
A 1.20 Avviker från detaljplan 14 750 kr
A 1.21 Utanför planlagt område 14 750 kr
A 1.22 Planenligt 5 310 kr
A 1.23 Avviker från detaljplan 7 670 kr
A 1.24 Utanför planlagt område 7 670 kr
A 1.25 Planenligt 5 900 kr
A 1.26 Avviker från detaljplan 7 080 krFasadändring, med tekniskt samråd

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan:  Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller 
sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare 
givet förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och 
timdebitering, se kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2009.

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Ändring, utan tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ändring, med tekniskt samråd
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A 1.27 Planenligt 2 950 kr
A 1.28 Avviker från detaljplan 4 130 kr
A 1.29 7 080 kr

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 
och samma ansökan (gruppbebyggelse)
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A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 25 370 kr
A 2.2 Avviker från detaljplan 28 910 kr
A 2.3 Utanför planlagt område 31 270 kr
A 2.4 Planenligt 12 980 kr
A 2.5 Avviker från detaljplan 16 520 kr
A 2.6 Utanför planlagt område 18 880 kr
A 2.7 Planenligt 28 910 kr
A 2.8 Avviker från detaljplan 32 450 kr
A 2.9 Utanför planlagt område 34 810 kr

A 2.10 Planenligt 35 400 kr
A 2.11 Avviker från detaljplan 37 760 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 40 120 kr
A 2.13 Planenligt 41 300 kr
A 2.14 Avviker från detaljplan 43 660 kr
A 2.15 Utanför planlagt område 44 840 kr
A 2.16 Planenligt 18 290 kr
A 2.17 Avviker från detaljplan 20 650 kr
A 2.18 Utanför planlagt område 21 830 kr
A 2.19 Planenligt 8 260 kr
A 2.20 Avviker från detaljplan 10 620 kr
A 2.21 Utanför planlagt område 11 800 kr
A 2.22 Planenligt 21 830 kr
A 2.23 Avviker från detaljplan 24 190 kr
A 2.24 Utanför planlagt område 25 370 kr
A 2.25 Planenligt 5 900 kr
A 2.26 Avviker från detaljplan 7 080 kr
A 2.27 Planenligt 2 950 kr
A 2.28 Avviker från detaljplan 4 130 kr
A 2.29 Planenligt 19 470 kr
A 2.30 Avviker från detaljplan 21 830 kr
A 2.31 Utanför planlagt område 21 830 kr
A 2.32 Planenligt 8 260 kr
A 2.33 Avviker från detaljplan 10 620 kr
A 2.34 Utanför planlagt område 10 620 kr

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)
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A 3

Avgift
A 3.1 2 950 kr

A 3.2 4 130 kr

A 3.3 1 180 kr

A 3.4 1 180 kr

A 4

Avgift
A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
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A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 10 030 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 11 800 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 11 800 kr

A 5.4 Planenligt 4 130 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 5 900 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 5 900 kr

A 5.7 Planenligt 8 260 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 10 620 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 10 620 kr

A 5.10 Planenligt 4 720 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 6 490 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 6 490 kr

A 5.13 Planenligt 4 720 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 7 080 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 7 080 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 5 900 kr

A 7

Avgift
A 7.1 4 720 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd
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A 8

Avgift
A 8.1 4 130 kr
A 8.2 1 770 kr

A 8.3 5 900 kr

A 8.4 4 720 kr

A 8.5 9 440 kr

A 8.6 4 720 kr

A 8.7 3 540 kr
A 8.8 2 360 kr

A 8.9 3 540 kr

A 8.10 1 770 kr

A 8.11 5 900 kr

A 8.12 3 540 kr

A 8.13 5 900 kr

A 8.14 4 130 kr

A 8.15 5 310 kr

A 8.16 4 130 kr

A 8.17 5 900 kr

A 8.18 3 540 kr

A 8.19 14 160 kr

A 8.20 7 080 kr

A 8.21 8 260 kr

A 8.22 4 720 kr

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd
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A 8.23 9 440 kr

A 8.24 5 900 kr

A 8.25 8 260 kr

A 8.26 4 720 kr

A 8.27 8 260 kr

A 8.28 4 720 kr

A 8.29 8 260 kr

A 8.30 4 720 kr

A 8.31 8 260 kr

A 8.32 4 720 krSådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
   

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

121



A 9
Avgift

A 9.1 10 620 kr
A 9.2 4 720 kr

A 10
Avgift

A 10.1 8 850 kr
A 10.2 3 540 kr

A 11
Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 4 720 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 10 620 kr

A 12
Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13
Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14
Avgift

A 14.1 3 540 kr
A 14.2 2 360 kr
A 14.3 3 540 kr

A 15

Avgift

A 15.1 Inom planlagt område 5 900 kr

A 15.2 Utanför planlagt område 3 540 kr

A 15.3 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm Inom planlagt område 8 260 kr

A 15.4 Utanför planlagt område 5 900 kr
A 15.5 Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta Inom planlagt område/Utanför 

planlagt område
1 180 kr

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Ärendetyp
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Extra startbesked eller slutbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök, startbesked/slutbesked och samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Ärendetyp

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Upprättande av nybyggnadskarta
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A 16

Avgift

A 16.1 Nybyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning 4 720 kr

A 16.2 Tillbyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning 4 720 kr

A 16.3 Tillägg per punkt utöver de fyra första Grovutstakning 590 kr

A 16.4 Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle Grovutstakning 2 360 kr

A 17

Avgift

A 17.1 I enlighet med tillämplig 
tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering samt 

externa kostnader

A 19

Avgift
A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt 

arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 20
Avgift

A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21
Avgift

A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag

Avskrivning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp
Avvisning

Utstakning

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
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B. 
B 5

Avgift

B  5.1 Planbesked kategori 1 (alla åtgärder som inte omfattas 
av kategori 2 eller 3)

5 900 kr

B 5.2 Planbesked kategori 2 (komplexa åtgärder eller 
åtgärder som kräver miljöbedömning)

10 620 kr

B 5.3 Planbesked kategori 3 (åtgärder som innebär mindre 
ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan, 
förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan 
eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet)

4 720 kr

Ärendetyp

Taxetabeller för planbesked
Planbesked
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 200 Dnr 2022/336-1.6.3 
 

Maxtaxa för bygg- och rivningsavfall 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
anta förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt förslag 
från styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse har tagit fram en 
maxtaxa för bygg- och rivningsavfall och sänt denna till respektive 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-
rättsliga begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet 
hamnar bygg-och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet 
under kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär 
att kommunens renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära 
insamling av bygg- och rivningsavfall, samt ta emot bygg- och 
rivningsavfall på ÅVC.  
 
SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli 
auktoriserade för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått 
från icke yrkesmässig verksamhet. Auktoriserade företag kommer 
bestämma prissättning och konkurrera sinsemellan så länge de 
uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex att erbjuda insamling i alla 
fem kommuner, drivmedel och miljökrav på fordon, lämna statistik 
mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer inte utföra 
insamlingen i egen regi i någon kommun.  
Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om 
möjligheten att bli auktoriserad.  
 
SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en 
maxtaxa, baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare 
mm. Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget. Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag 
som entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på 
transporter samt 10% på övriga kostnader för att ta höjd för 
förväntade närliggande prisökningar. Undantaget är kostnaderna för 
behandling som är baserade på SSAM:s kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
SSAM:s protokoll 2022-09-16 § 49 
Tjänsteskrivelse 2022-09-05 
Bilaga 1: Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig 
verksamhet 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-09-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (2) 

 

§ 49 Dnr 2022-00089  
 

Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 

förslaget gällande maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som 

uppstått i icke yrkesmässig hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, 

Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta 

förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt nedan.         
 
Bakgrund 
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga 

begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar bygg- 

och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt 

ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär att kommunens 

renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling av bygg- och 

rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.  

 

SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade 

för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig 

verksamhet. Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och 

konkurrera sinsemellan så länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex 

att erbjuda insamling i alla fem kommuner, drivmedel och miljökrav på 

fordon, lämna statistik mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer 

inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.  

 

Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att 

bli auktoriserad.  

 

Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.  

SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa, 

baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm. 

Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag som 

entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter samt 10% 

på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar. 

Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s 

kostnader.  

 

Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1. 2  
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-09-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   2 (2) 

 

Beslutet skickas till  

För åtgärd 

Tingsryds kommun  

Markaryds kommun  

Lessebo kommun  

Växjö kommun  

Älmhults kommun  

 

För kännedom  

Jessica Cedervall, VD  

My Olsenius, Redovisningscontroller      
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Ärende 
                   Dnr SSAM 2022-xxx 
     2022-09-05 
 
                                   Södra Småland Avfall och Miljö AB 

Södra Smålands avfall och miljö 
 
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3 
Tel. 0470-59 95 00  Org. nr. 559077-5853  Bg. nr. 5306-8425 
Hemsida www.ssam.se  E-post info@ssam.se 

Jessica Cedervall  
VD SSAM  
Tel: 0470-41296  

 

 

 
Beslut om maxtaxa för insamling och bygg- och rivningsavfall 2023 för 
Tingsryd, Lessebo, Markaryd, Växjö och Älmhults kommun  
 
Förslag till beslut  
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna förslaget gällande 
maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som uppstått i icke yrkesmässig 
hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommun.  
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
respektive kommun att anta förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt 
nedan. 
 
Bakgrund  
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga begreppet 
”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar bygg- och rivningsavfall från 
icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023. 
Detta innebär att kommunens renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling 
av bygg- och rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.  
 
SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade för att 
samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig verksamhet. 
Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och konkurrera sinsemellan så 
länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex att erbjuda insamling i alla fem 
kommuner, drivmedel och miljökrav på fordon, lämna statistik mm, samt att inte 
överstiga maxtaxa. SSAM kommer inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.  
 
Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att bli 
auktoriserad.  
 
 
Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.  
SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa, baserad på 
typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm. Entreprenörerna har sedan haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kostnaderna är baserade på medianvärden 
från underlag som entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter 
samt 10% på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar. 
Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s kostnader.   
 
Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1. 
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Beslutet skickas till  
För åtgärd  
Tingsryds kommun  
Markaryds kommun 
Lessebo kommun  
Växjö kommun  
Älmhults kommun  
 
För kännedom  
Jessica Cedervall, VD  
My Olsenius, Redovisningscontroller  
 
 
 
Jessica Cedervall  
VD  
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Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet 
Kostnad för hämtning och behandling av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej 
yrkesmässig verksamhet får maximalt uppgå till belopp enligt nedan tabell. 

Transport: uppställning och 
hemtagning 

Pris/tillfälle 

Container             3 900 kr  

Kärl 190-660 liter             1 700 kr  

  

Hyra per dygn Pris 

Container              120 kr  

Kärl 190-660 liter                   30 kr  

  

Transportavgift kranbil  Pris/timme  

Kranbil, transport och eventuell 
lastning hos kund             1 800 kr  

Kranbil, hämtning av storsäck             1 800 kr  

  

Storlek storsäck *  Pris/styck  

Storsäck 500 liter                 140 kr  

Storsäck 1 000 liter                 220 kr  

*Avgift för utkörning kan tillkomma 
om kunden inte hämtar sin säck  

  

Behandlingsavgifter för olika 
material  Pris/ton  

Asbest             1 400 kr  

Gips             1 800 kr  

Glas             1 300 kr  

Isolering             1 400 kr  

Metall                    -   kr  

Mineral - enbart betong, tegel, 
klinker, keramik eller sten                 600 kr  
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Osorterad fraktion, inklusive 
eftersortering             3 000 kr  

Plast             1 800 kr  

Tryckimpregnerat trä             2 300 kr  

Träavfall, ej tryckimpregnerat trä                 700 kr  

 

Hämtning av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet får endast 
utföras av utförare som godkänts inom Södra Smålands avfall och miljö AB:s 
auktorisationssystem för bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig 
verksamhet. Hämtningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta 
auktorisationssystem. 

Den entreprenör som hämtar bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig 
verksamhet fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.  

 

131



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 201 Dnr 2021/409-4.2.2 
 

Samrådsyttrande gällande detaljplan för 
Tärnan 9, Hovmantorps samhälle, 
Lessebo kommun, Kronobergs län 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet omfattar fastigheten Tärnan 9 som ägs av Lessebo 
kommun och är lokaliserat norr om Sandgärdsgatan och väster om 
Nygatan, i den sydöstra delen av Hovmantorps tätort. Planområdets 
areal uppgår till 3200 kvadratmeter.  
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ändra 
markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads- och 
vårdändamål (BD) för att möjliggöra en framtida försäljning av 
fastigheten Tärnan 9 i Hovmantorps samhälle. Planens flexibilitet 
syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-17 att sända ut 
förslaget på samråd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-17 § 109 
Underrättelse om samråd, 2022-10-17  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-08-28  
Plankarta med bestämmelser, 2022-08-28  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-08-28 
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Kommunstyrelsen 

2022-10-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsyttrande gällande detaljplan för 
Tärnan 9, Hovmantorp 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet omfattar fastigheten Tärnan 9 som ägs av Lessebo 
kommun och är lokaliserat norr om Sandgärdsgatan och väster om 
Nygatan, i den sydöstra delen av Hovmantorps tätort. 
Planområdets areal uppgår till 3200 kvadratmeter.  
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ändra 
markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads- och 
vårdändamål (BD) för att möjliggöra en framtida försäljning av 
fastigheten Tärnan 9 i Hovmantorps samhälle. Planens flexibilitet 
syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-17 att sända ut 
förslaget på samråd. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-17 § 109 
Underrättelse om samråd, 2022-10-17  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-08-28  
Plankarta med bestämmelser, 2022-08-28  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-08-28 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 109 Dnr 2022/15-4.2.2 
 

Ny detaljplan Tärnan 9, Hovmantorp 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på samråd.  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är lokaliserat norr om Sandgärdsgatan och väster om 
Nygatan, i den sydöstra delen av Hovmantorps tätort. Planområdets 
areal uppgår till 3200 kvadratmeter.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 11–17 §§ ”Samråd”. 
 
Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ändra 
markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads- och 
vårdändamål (BD) för att möjliggöra en framtida försäljning av 
fastigheten Tärnan 9. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa 
utvecklingsmöjligheter över tid.  
 
Bakgrund 
Tidigare har bygganden på Tärnan 9 utgjorts av förskoleverksamhet. 
Förskolan har idag ingen verksamhet och lokalerna står tomma. 
Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan har 
förskolan ersätts med andra lokaler i Hovmantorp. Med anledning av 
detta har förslag till ny detaljplan valts.   
 
Konsekvenser 
Landskapsbilden påverkas endast i en mindre omfattning. 
Planförslaget innebär att befintlig byggnad som inrymmer en förskola 
kommer troligtvis att rivas för att ge plats för nya funktioner. 
Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde och placering 
av nya bebyggelse inom planområdet bedöms inte påverka 
landskapsbilden negativt då bebyggelse begränsas i höjd och 
omfattning. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Inga höga natur- eller kulturvärden berörs.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
Planbeskrivning 2022-10-10 
Plankarta 2022-10-10 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-08-28 
Beslut SBNAU 2022-10-07 § 90  

 
Beslutsexpediering 
Berörda sakägare och myndigheter 
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2022-10-17 
Dnr: SBN 2022/15 
Samrådshandling 

 

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

info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Detaljplan för Tärnan 9, 

Hovmantorp, Lessebo kommun, 

Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten 

Tärnan 9, Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget 

skickas nu ut på samråd och samrådstiden är från och med måndag 

den 17 oktober 2022 till och med fredag den 4 november 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. 
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2022-10-17 
Dnr: SBN 2022/15 
Samrådshandling 

 

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

info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

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 Plan- 

och bygglagen (PBL 2010:900).  

 

PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.  

Läge  

Planområdet omfattar fastigheten Tärnan 9 som ägs av Lessebo 

kommun och är lokaliserat norr om Sandgärdsgatan och väster om 

Nygatan, i den sydöstra delen av Hovmantorps tätort. Planområdets 

areal uppgår till 3200 kvadratmeter. 

Syfte  

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ändra 

markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads- och 

vårdändamål (BD) för att möjliggöra en framtida försäljning av 

fastigheten Tärnan 9 i Hovmantorps samhälle. Planens flexibilitet 

syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid. 

Handlingar  

Underrättelse om samråd, 2022-10-17 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-08-28 

Plankarta med bestämmelser, 2022-08-28 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-08-28 

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 

planområdet som ”befintlig skola”, varför planförslaget strider mot 

gällande översiktsplan. Området är visserligen inte utpekat i 

gällande översiktsplan men då området redan varit ianspråktaget 

har det inte varit aktuellt att diskutera som utbyggnadsområde. 

Avvikelsen bedöms också 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. 
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2022-10-17 
Dnr: SBN 2022/15 
Samrådshandling 

 

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

info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

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 fredag den 4 november 

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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Detaljplan för Tärnan 9                           

Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs län 

Standardförfarande 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)  

Planförfattare: Sayf Noel 

Samrådshandling, 2022-08-28 

 

 

Diarienummer SBN 2022/15 
Diarienummer 
Planens beteckning 

KS 2021/409 
- 

Påbörjad 2022-08-28 
Antagen av KS   - 
Laga kraft    - 
Genomförandetid 60 månader 

139



Detaljplan för Tärnan 9 i Hovmantorp 
 

2 (29)      PLANBESKRIVNING 

Så här görs en detaljplan 
 

UPPDRAG – En plan initieras av en beställare genom en ansökan om 

planbesked. Det är kommunen som beslutar om planbeskedet och vid positivt 

planbesked tas beslut om att påbörja en detaljplan.  

 

SAMRÅD – Efter beslut om planuppdrag ordnas formalia kring planens 

omkostnader och ansvar i ett planavtal. Omfattande planarbete med tillhörande 

utredningar sker inför samråd. Efter beslut hos samhällsbyggnadsnämnden 

skickas planförslaget ut så berörda och intresserade kan lämna synpunkter på 

förslaget.  

 

GRANSKNING – Efter samrådet sammanställs och besvaras skriftligt inkomna 

synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras utifrån de 

ändringar som synpunkterna medför till. Efter beslut skickas en uppdaterad 

version av planförslaget ut för granskning.  

 

ANTAGANDE – Efter granskning sammanställs och besvaras skriftligt inkomna 

synpunkter. Planförslaget bearbetas och ändras i begränsad omfattning. De 

som inte fått sina synpunkter tillgodosedda får meddelande om det i samband 

med att förslaget antas av kommunstyrelsen.  

 

ÖVERKLAGANDE – Under tre veckor från det att antagandebeslutet har 

publicerats på kommunens digitala anslagstavla har de, vars synpunkter som 

inte blivit tillgodosedda möjlighet att överklaga beslutet.  

 

LAGA KRAFT – Planförslaget får laga kraft om ingen överklagat. Om planen 

överprövas får planen laga kraft först då ärendet är avgjort i domstol.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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1 DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 SYFTE 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ändra markanvändningen från 

allmänt ändamål (A) till bostads- och vårdändamål (BD) för att möjliggöra en framtida 

försäljning av fastigheten Tärnan 9 i Hovmantorps samhälle. Planens flexibilitet syftar 

till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid.  

2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 

2.1.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH AREAL 

Planområdet omfattar fastigheten Tärnan 9 som ägs av Lessebo kommun och är 

lokaliserat norr om Sandgärdsgatan och väster om Nygatan, i den sydöstra delen av 

Hovmantorps tätort. Planområdets areal uppgår till 3200 kvadratmeter.  

 

Lokalisering av planområdet i en tätortsöversikt – Hovmantorp. 

2.2 GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 60 månader (5 år), räknat från den dag planen fått 

laga kraft. Efter genomförandetiden har fastighetsägaren inte längre garanterad 

byggrätt. Detaljplanen fortsätter dock att gälla tills den upphävs eller ersätts med en 

ny plan.  

144



Detaljplan för Tärnan 9 i Hovmantorp 
 

7 (29)      PLANBESKRIVNING 

2.3 ALLMÄN PLATS 
2.3.1 HUVUDMANNASKAP 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet.  

2.4 KVARTERSMARK 
Kvartersmarken har i detaljplanen användningen bostäder och vård, betecknas på 

plankartan med BD.  

2.5 VARFÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN VALTS 
Tidigare har byggnaden på Tärnan 9 utgjorts av förskoleverksamhet. Förskolan har 

idag ingen verksamhet och lokalerna står tomma. Enligt Barn- och 

utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan har förskolan ersätts med andra 

lokaler i Hovmantorp. Med anledning av detta har förslag till ny detaljplan valts.  

2.6 BEFINTLIGT 
Fastigheten Tärnan 9 är idag bebyggd med en kommunal förskola ”Myrans förskola” 

samt verksamheten tillhörande förskolegård/anordningar. Inom fastigheten utgörs den 

obebyggda marken av asfalterad parkeringsyta, en asfalterad väg samt grönytor med 

gräs och trädplanteringar. Planområdet begränsas i norr och väster av befintliga 

villafastigheter, i öster av Nygatan och i söder av Sandgärdsgatan. Omkringliggande 

bebyggelse består av friliggande villabebyggelse av varierande karaktär.  
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2.7 ÄRENDEINFORMATION 
Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) samt Boverkets föreskrifter 

om detaljplan (BFS 2020:5) och upprättas med ett standardförfarande. Ett 

standardförfarande innebär att planen antas i kommunstyrelsen.   

3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

B – Bostäder: Bestämmelsen är nödvändigt för att uppnå planens syfte vilket är att 

möjliggöra nya bostäder i anslutning till den befintliga bebyggelsen och på så sätt 

främja en långsiktig utveckling av bostadsområdet i kvarteret Tärnan. Bostäder (B) är 

den primära användningen/funktionen.  

D – Vård: För att möjliggöra för en mer flexibel användning över tid och för att 

möjliggöra olika former av boende med inslag av omsorg möjliggörs även 

användningen vård på grund av att det kan vara svårt att avgöra om användningen är 

boende eller vård. Någon precisering av användningsområdet bedöms inte 

nödvändig.   

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

e1 – Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom 

användningsområdet: Syftet med bestämmelsen är att reglera bebyggelsens 

omfattning och för att undvika för hög exploateringsgrad. Bestämmelsen säkerställer 

att den nya bebyggelsen utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till landskapsbilden och befintligt boende i området.  

h1 – Hösta nockhöjd på huvudbyggnad är 9 meter: Tidigare regleringar av höjd i 

gällande detaljplan har varit byggnadshöjd. Regleringen syftar till att översätta 

befintlig reglering och säkerställa ett samspel i höjd inom planområdet med hänsyn till 

landskapsbilden och en god helhetsverkan. Syftet med regleringen är också att 

säkerställa att solceller och solfångare kan installeras på tak.  

h2 – Hösta nockhöjd på komplementbyggnad är 5 meter: Bestämmelsen reglerar 

en lägre nockhöjd för komplementbyggnader än huvudbyggnad för användningen BD, 

för att säkerställa att komplementbyggnader underordnar sig huvudbyggnaden, vilket 

bidrar till bättre orienterbarhet och följer områdets karaktär.   

Marken får inte förses med byggnad: Ett avstånd på 4,5 meter till angränsande 

grannfastigheter till planområdet är säkerställt genom bestämmelsen om prickmark 

för att undvika problem med insyn och försämrat ljusförhållande. Bestämmelsen 

säkerställer också tillräckliga avstånd ur trafiksäkerhets- och brandskyddsperspektiv.  
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b1 – Minst 40% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig: Syftet med 

bestämmelsen är att begränsa den hårdgjorda ytan inom planområdet och på så sätt 

skapa goda förutsättningar för att hantera dagvatten på ett hållbart sätt.  

b2 – Endast källarlösa hus: På grund av grundläggningsförhållanden och för att 

minska risken för översvämning får källare inte finnas. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

a1 – Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark: Strandskyddet upphävs för 

hela planområdet som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13–18 §§ Miljöbalken. 

Som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet inom kvartersmark anförs 7 kap. 

18 c § p. 1 Miljöbalken, dvs att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar 

betydelse för strandskyddets syfte.  

Genomförandetid: Genomförandetiden är 60 månader (5 år) från den dag planen 

fått laga kraft.   

Fastighetsindelning: Tomtindelningsplan för fastigheten Tärnan 9 akt 07-HOS-162B 

lagakraftvunnen 1968-05-21 upphävs inom planområdet.    

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 KOMMUNALA 

4.1.1 DETALJPLAN  

Området omfattas idag av en stadsplan ”07-HOS-214 B”, förslag till ändring av 

stadsplanen för Kv. Tärnan m.fl. i Hovmantorps samhälle, lagakraftvunnen den 19 

juni 1972. I gällande stadsplan är aktuellt planområde planlagt för allmänt ändamål. 

Byggnadshöjden är reglerad till 4 meter och fastighetens byggrätt är begränsad med 

prickmark. Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare 

stadsplan att gälla inom planområdet. Delar av befintlig stadsplan som sträcker sig 

utanför planområdet fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 

planområdet.  
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Gällande stadsplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1972-06-19. Planområdet 

är markerat i rött. 

4.1.2 PLANPROGRAM 

Kommunen har inte funnit det nödvändigt att ta fram ett särskilt planprogram för 

området.  

4.1.3 PLANBESKED  

Enligt kommunstyrelsens beslut 2022-01-11, §409 ska ett förslag till en ny detaljplan 

för fastigheten Tärnan 9 tas fram.  

4.1.4 ÖVERSIKTSPLAN 

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. 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. Området har ett läge som lämpar sig bra för bostadsbyggande, 

nära Hovmantorps centrum med både kommunal och kommersiell service samt bra 

kommunikationer. Det är en naturlig förtätning och komplettering av den befintliga 

tätorten. Området är visserligen inte utpekat i gällande översiktsplan men då området 

redan varit ianspråktaget har det inte varit aktuellt att diskutera som 

utbyggnadsområde. Avvikelsen bedöms också 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.  
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Markanvändningskarta, från gällande översiktsplan, där planområdet S1, är utpekat.  

4.1.5 Tomtindelning 

Fastigheten Tärnan 9 ingår i en gällande tomtindelningsplan som är fastställd 1968-

05-21, akt 07-HOS-162 B. Tomtindelningen föreslås upphöra att gälla för Tärnan 9 i 

och med antagande av planförslaget. Detta är medtaget som en administrativ 

bestämmelse på plankartan.  

 

Utdrag ur gällande tomtindelningsplan och utsträckning av tomtindelningen som 

upphävs är markerad i rött. 
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4.2 REGIONALA 
Det aktuella planförslaget är av en mindre omfattning och medför ingen påverkan på 

planeringsdokument som syftar till regional samordning. Någon redovisning av dessa 

dokument görs därför inte i den här planbeskrivningen.  

4.3 RIKSINTRESSEN 
4.3.1 NATURVÅRD OCH FRILUFTSLIV 

Inga riksintressen för naturvård och friluftsliv berörs av gällande detaljplan.  

4.3.2 KULTURMILJÖVÅRD 

Området berörs inte av kulturreservat och har inte någon annan värdefull kulturmiljö. 

Området omfattas inte av riksintresse för kulturmiljö, inrymmer inga byggnadsminnen 

eller andra möjliga objekt/miljöer för kulturminnesvård.  

4.3.3 TRAFIKKOMMUNIKATION 

Planområdet ligger inte inom riksintresse för vägar och järnvägar.  

4.3.4 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 

Fiber- och fjärrvärmeledningar är anlagda längs gatorna och möjlighet till framtida 

anslutning finns. 

4.3.5 TOTALFÖRSVAR 

Området ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet på grund av 

Försvarsmaktens verksamhet. Eftersom ingen hög bebyggelse planeras innebär 

planförslaget inget hinder för Försvarsmaktens verksamhet.  

4.3.6 SKYDDADE VATTENDRAG 

Planområdet ligger inte i närheten av något skyddat vattendrag.  

4.4 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 

MILJÖBALKEN 
Enligt 3 kap. Miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 

samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 

allmän synpunkt god hushållning.  

4.4.1 JORDBRUKSMARK 

Planområdet omfattar varken jordbruksmark, skogsbruk eller ekologiskt särskilt 

känsliga områden.  

4.4.2 OEXPLOATERADE OMRÅDEN 

Marken inom planområdet är till största delen exploaterad med byggnader, 

asfalterade parkeringsytor samt en förskolegård. Den oexploaterade marken i 
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området består till största delen av klippa gräsmattor, träd och annan vegetation. 

Vegetationen innehåller inga kända naturvärden.  

4.5 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i Miljöbalken om kvaliteten på mark, vatten, luft 

eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormerna anger bland annat förorenings- och 

störningsnivåer som inte får överskridas.  

4.5.1 LUFT 

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 en befintlig fastighet lokaliserad intill ett 

tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från förväntad byggnation av 

bostäder och/eller vårdlokaler enligt planförslaget bli försumbart liten. 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. Miljökvalitetsnormen för luft kommer inte påverkas nämnvärt.   

4.5.2 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 uppnå 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 samhällssektor 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 ansluter Lesseboån till Ronnebyån.  

Aktuellt planområde berörs av en vattenförekomst/recipient, Sjön Rottnen, SE629022 

– 146127. Rottnen är bedömd att inte uppnå god kemisk status avseende kvicksilver, 

kadmium, bly och bromerade difenyletrar. Värdena för bromerade difenyletrar 

(flamskyddsmedel) och kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta 
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ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Utsläpp under lång tid och 

luftburen spridning av dessa förklarar den kemiska ytvattenförekomsten och varför 

det är svårt att påverka denna lokalt. Miljöproblemet bedöms främst vara försurning 

och miljögifter.  

Vattenförekomsten har en måttlig ekologisk status och uppnår inte kraven för en god 

ekologisk status då gränsvärdet för koppar i ytvatten överskrids. Tillförlitligheten i 

statusklassificeringen är låg vilket innebär att bedömningen om status är osäker. 

Åtgärder kan inte initieras utan vattenförekomsten omfattas istället av operativ 

övervakning. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt 

möjligt på grund av kunskapsbrist. Det finns även en osäker risk att god ekologisk 

status inte uppnås 2027 med avseende på miljökonsekvenstypen försurning om 

statusen inte upprätthålls genom åtgärden kalkning.  

4.5.3 BULLER 

Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit 

riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. 

Riktvärdena ska även tillämpas för skolor, förskolor, vårdlokaler och liknande. Från 

den 1 juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den beslutande 

förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade 

efter 2 januari 2015. Bostäder och/eller vårdlokaler bör därför lokaliseras så att 

ljudnivåer från spårtrafik och vägrar inte bör överstiga.  

Planområdet är sedan tidigare planlagt och bebyggt med förskola. Det finns ingen 

uppgift om ÅDT (årsdygnstrafik) för varken Sandgärdsgatan eller Nygatan. Gatorna 

har en hastighetsbegränsning på 30 km/tim och ligger i ett område med blandad 

bebyggelse där majoriteten är bostadshus i varierat antal våningar. Dessa gator 

bedöms inte uppmäta trafikmängder som skulle innebära en risk för störning. Utifrån 

en översiktlig beräkning i Boverkets mall ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” bedöms 

bullernivåerna ligga långt under 55 dBA. Någon bullerutredning bedöms därför inte 

som nödvändig.  

4.6 MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 
Inga mellankommunala intressen berörs av detaljplanen.  

4.7 MILJÖ 

4.7.1 STRANDSKYDD  

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitlet i Miljöbalken. För sjön 

Rottnen gäller som regel ett strandskydd av 200 meter på ömse sidor om strandlinjen, 

vilket innebär att hela planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna. I den 

nu gällande detaljplanen har strandskyddet upphävts. I och med att detaljplanen nu 

ändras skall strandskyddet omprövas. Som särskilt skäl för att upphäva 

strandskyddet åberopas att, området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets syften. Fastigheten är idag bebyggd med en 

kommunal förskola och platsen är därmed privatiserad. Tillgängligheten för 
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allmänheten bedöms inte försämras gentemot idag, då aktuell kvartersmark i 

praktiken inte varit allmänt tillgänglig sedan tidigare.  

Kommunen gör därför bedömningen att det återinträdda strandskyddet inte tillgodoser 

syftet med strandskyddet då kvartersmarken redan är inhängd, ianspråktagen och 

därmed inte är tillgänglig för allmänheten.  

4.7.2 DAGVATTEN 

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten men är i 

dagsläget inte anslutet. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i 

angränsande gata, Nygatan. Den blivande fastighetsägaren är ansvarig för hantering 

av dagvatten inom den egna fastigheten. Dagvatten från mindre och stora regn 

hanteras, renas och fördröjas av fastighetsägaren inne på kvartersmark och får inte 

avledas så det kan medföra skada för en annan fastighet. Avledning av dagvatten 

från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter och parkeringar ska i första hand 

minimeras genom att öka möjligheterna för infiltration, avdunstning och transpiration. 

Fastigheten bedöms ha goda förutsättningar för att kunna vidta åtgärder för att 

hantera dagvatten upp till stora regn inom fastigheten. Markens infiltrationskapacitet 

bedöms till medelhög. Exploatören ska vid bygglovgivning redovisa föreslagna 

metoder på fördröjning och rening.  

4.7.3 VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter 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 utföra för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta 

medför att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. Tillstånd 

och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering av bostadshuset i 

området.  

4.8 HÄLSA OCH SÄKERHET 
4.8.1 OMGIVNINGSBULLER  

Ett genomförande av detaljplanen kan medföra tillkommande biltrafik men 

bedömningen är att detta inte är en påtaglig ökning i jämförelse med dagsläget. 

Föreslagen markanvändning medför ingen ökning av tung trafik. Planområdet ligger 

inte heller i direkt närhet till gator med mycket genomfartstrafik.  

4.8.2 RISK FÖR OLYCKOR  

Det bedöms inte föreligga några risker kring olyckor.  
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4.8.3 RISK FÖR EROSION, RAS OCH SKRED  

Marken bedöms inte vara utsatt för någon ökad risk kopplat till påverkan genom 

erosion, ras och skred.  

4.8.4 FÖRORENAD MARK 

Enligt Länsstyrelsens EBH (Efterbehandling av förorenade områden) karta finns inga 

kända markföroreningar inom planområdet. Det finns heller inga misstänkta 

markföroreningar i närheten som skulle kunna påverka planområdet negativt. Risken 

för förening bedöms som låg och ingen undersökning av markföroreningar inom 

planarbetet bedöms som nödvändigt. Om föroreningar skulle påträffas vid till exempel 

markarbeten ska tillsynsmyndigheten genast underrättas enligt 10 kap. Miljöbalken.   

4.8.5 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  

Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget Scalgo Live 

för att kartera lågpunkter och rinnvägar vid den utvalda nettonederbörden. Scalgo 

Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett 

ytvattenperspektiv. I skyfallsanalysen används både terrängdata och vattenvolymer 

för att identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym. 

Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i Scalgo Live utgår från ett 

klimatkompenserat 100-årsregn med 1 timmes varaktighet med en volym på 80 mm. 

Regnvolymen har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 

2010). Klimatfaktorn 25% har använts, vilket är i det övre intervall av förändring som 

prognosticerats för extrem 1-timmesnederbörd i Kronobergs län till slutet av seklet 

(SMHI, 2015). Denna klimatfaktor överensstämmer även med rekommendationen 

från P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

Nedanstående karta visar lågpunkter och rinnvägar inom planområdet. Det finns idag 

två lågpunkter inom planområdet som riskerar att fyllas med vatten vid stora regn. 

Observera att kartan påvisar befintliga förhållanden och tar inte hänsyn till 

exploatering. För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör den 

nytillkommande bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande terräng och 

färdig golvnivå får inte vara lägre än marknivån för den befintliga lokalgatan. Hänsyn 

bör även tas till de fåtal lågpunkter som finns inom planområdet så att befintliga 

lågpunkter fyllas upp och dessa bedöms fullt hanterbara genom rätt höjdsättning. 

Marken bedöms översiktligt vara byggbar och risken för påtagliga konsekvenser av 

översvämning vid 100 årsflöden är således låg.  
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På kartan syns lågpunkter inom planområdet. Rinnvägar markerade i rött och 

lågområden är färgade ytor där vattendjup mindre än 10 mm visas i ljusblått, 10–25 

mm visas i grönt och planområdet markerat i svart (Scalgo Live, 2021).  

4.9 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Detaljplanen har inte föregåtts av någon geoteknisk undersökning. Enligt 

jordartskarten 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. Planområdet är ganska platt men de norra delarna av fastigheten är 

dock lägre belägna än marken i övrigt, där marknivåer varierar mellan cirka +150 och 

+151 möh. Lutningsförhållandena är dock inte sådana att exploatering försvåras. Med 

tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra 
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hållfastighetsegenskaper och bra genomsläpplighet. 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.  

4.10 KULTURMILJÖ 
Det finns inte några kända värdefulla kulturmiljöer inom eller i anslutning till 

planområdet.  

4.10.1 ARKEOLOGI OCH FORNLÄMNINGAR  

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Fornlämningar är skyddade enligt 

kulturmiljölagen. Enligt lagen fordras Länsstyrelsen tillstånd för att rubba, ta bort, 

gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada fornlämning eller dess 

fornlämningsområde.  

4.11 FYSISK MILJÖ  
Aktuellt planområde är idag bebyggt. På de angränsande fastigheterna är 

bebyggelsen i form av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar 

och komplementbyggnader. Större delen av husen i närområdet är uppföra i en till två 

våningar med inredda vindar som är av varierade ålder och storlek. Fastigheterna i 

området är cirka 1000–3300 kvadratmeter. Husen har varierande utformning vad 

gäller fasadmaterial och färgsättning.  

4.12 SOCIALA  
Ett tätt bostadsområde har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 

ekonomiska interaktioner.  

4.13 TEKNIK 
4.13.1 VATTEN OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Området är redan idag anslutet till det kommunala VA-nätet och nya bebyggelse inom 

planområdet bedöms kunna ansluta till befintliga ledningar.  

4.13.2 EL, FIBER, TELE OCH VÄRME 

Ledningar för el, tele- och optofiber finns utbyggt i befintligt bostadsområde. El- och 

teleanslutning sker i samråd med el- och teleleverantör. Fjärrvärme finns också 

framdraget i området. Ledningarna är förlagda i gatorna.   

4.14 SERVICE  
4.14.1 OFFENTLIG- OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Centrala Hovmantorp ligger endast 700 meter bort från planområdet och där finns 

bland annat en sporthall, skola för låg- och mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus, 

livsmedelsbutik, tandvård och restauranger. Lessebo tätort har en vårdcentral och 

ligger cirka 12 km bort.  
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4.15 TRAFIK  
4.15.1 BILTRAFIK 

Nygatan ligger direkt öster om planområdet. Denna lokalgata kommer att nyttjas för 

in- och utfarter till planområdet. Hastigheten på Linnégatan är reglerad till 30 km/tim. 

Kommunen är väghållare.  

4.15.2 GÅNG- OCH CYKELVÄG 

Nygatan och Sandgärdsgatan saknar separat gång- och cykelväg, men i närområdet 

längs strandkanten, cirka 100 meter väster om planområdet finns det en separat 

gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är bredd, har god belysning och har en 

jämn grusad yta.  

4.15.3 KOLLEKTIVTRAFIK 

Området har goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till 

busshållplatslägen och nära till Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö 

och Kalmar och buss mot Växjö och Lessebo.  

5 PLANERINGSUNDERLAG 

5.1 KOMMUNALA 
5.1.1 DETALJPLAN 

Området omfattas idag av en stadsplan ”07-HOS-214 B”, förslag till ändring av 

stadsplanen för Kv. Tärnan m.fl. i Hovmantorps samhälle, lagakraftvunnen den 19 

juni 1972. I gällande stadsplan är aktuellt planområde planlagt för allmänt ändamål.  

5.1.2 GRUNDKARTA 

En grundkarta är upprättad för planområdet, daterad 2022-08-28 i plansystem 

SWEREF99 15 00 och höjdsystem RH2000.  

5.1.3 ÖVERSIKTSPLAN 

Lessebo kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2018.  

5.1.4 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(2010:900) 

Enligt sjätte kapitlet I Miljöbalken ska kommunen göra en undersökning för att ta reda 

på om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den 

process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.  

Lessebo kommun har upprättat en undersökning och gjort bedömningen att den inte 

kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen innebär en utveckling och 

förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande 

och god resurshållning samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. För närboende 
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kommer en nybyggnation enligt planförslaget innebära en påtaglig förändring 

gentemot tidigare. Eftersom detaljplanen är flexibel är det svårt att veta vilken typ av 

verksamhet som kommer att etablera sig inom planområdet samt vilken trafikmängd 

det för med sig. Möjliggörandet av ändamål som vård och bostäder, kan medföra ett 

ökat trafikflöde på angränsande gator, men påverkan på närliggande 

bostadsfastigheter anses vara marginell. Området har god tillgång till kollektivtrafik 

samt gång- och cykelinfrastruktur. 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. 

En miljöbedömning eller upprättande av miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed 

inte som nödvändigt. Kommunens beslut om betydande miljöpåverkan biläggs 

detaljplanens samrådshandlingar.  

5.2 UTREDNINGAR 
Inga utredningar har gjorts i arbetet med att ta fram planhandlingarna.  

5.3 REGIONALA 
Det aktuella planförslaget är av en mindre omfattning och medför ingen påverkan på 

planeringsdokument som syftar till regional samordning. Någon redovisning av dessa 

dokument görs därför inte i den här planbeskrivningen. 

6 KONSEKVENSER 

6.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER  
Hela planområdet är i kommunal ägo. Fastigheten Tärnan 9 föreslås bestå i sin 

helhet och kommer att säljas till privat ägo. Det kan ske utan ändringar i 

fastighetsbeståndet. Det finns inga fastighetsrättsliga frågor eller konsekvenser som 

en följd av planförslaget. Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband 

med exempelvis flytt av ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), bygglovsavgifter 

och eventuella framtida fastighetsregleringar eller dylikt.  

6.2 NATUR 

6.2.1 GRÖNOMRÅDE  

Planområdet är inte utpekat som ett grönområde i gällande översiktsplan (2018). 

Vegetationen inom planområdet bedöms inte som särskilt unikt eller värdefullt.  

6.2.2 LANDSKAPSBILD  

Landskapsbilden påverkas endast i en mindre omfattning. Planförslaget innebär att 

befintlig byggnad som inrymmer en förskola kommer troligtvis att rivas för att ge plats 

för nya funktioner. Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde och 

placering av nya bebyggelse inom planområdet bedöms inte påverka landskapsbilden 

negativt då bebyggelse begränsas i höjd och omfattning.  
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6.3 MILJÖ 
6.3.1 MILJÖBEDÖMNING 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en undersökning om betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken. Undersökningen har genomförts enligt 

avdelningens bedömningsmall och bedömningen är att ingen betydande 

miljöpåverkan uppkommer som en följd av planens genomförande.  

6.3.2 STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(2010:900) 

Kommunen grundar sitt ställningstagande på att den nu föreslagna 

markanvändningen inte får några nämnvärda effekter på miljön, marken, luften eller 

klimatet, vegetationen, djurlivet eller effekter på hälsan, naturresurser, transporter, 

rekreation. Planförslaget påverkar landskapsbilden marginellt och bedöms till 

obetydlig konsekvens som medför en liten marginell negativ konsekvens. Det finns 

inte anledning att anta att miljökvalitetsnormen kommer att överskridas. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ bedöms därför inte 

behöva genomföras.  

6.3.3 STRANDSKYDD 

Allmänhetens tillgänglighet till sjön Rottnen bedöms inte förändras eller påverkas 

negativt på kort eller lång sikt vid genomförandet av planförslaget. Lessebo kommun 

anser att intresset att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger 

tyngre än den skada som intrånget i strandskyddet leder till och det finns särskilda 

skäl enligt 7 kap. 18 c § p.1 Miljöbalken för ett sådant beslut. 

6.3.4 DAGVATTEN 

Planområdet ligger inom vattenskyddsområde men nybyggnationen ska kopplas till 

det kommunala VA-nätet. Föreslagna markförändringar bedöms inte påverka 

dagvattensituationen i större utsträckning då det rör sig om en förhållandevis liten 

exploatering. Andelen hårdgjorda ytor kommer inte heller att förändras avsevärt. 

Mängden dagvatten och dess innehåll av föroreningar bedöms vara försumbar med 

tanke på planområdets begränsade markyta.  

6.3.5 VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Föreslagen markanvändning i form av bostäder antas innehålla låga 

föroreningshalter. Området kommer att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. 

Sammantaget bedöms inte planförslaget påverka vattenskyddsområdet negativt.  

6.4 MILJÖKVALITETSNORMER 
Kommunen ser inte att genomförandet av detaljplanen kommer att bidra till att någon 

av miljökvalitetsnormerna överskrids eller påverkas negativt.  

6.4.1 LUFT 

Miljökvalitetsnormerna för luft ska säkerställa en god luftkvalitet som inte medför 

risker för människors hälsa. Risk för överskridande av normerna finns framförallt i 
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områden med intensiv fordonstrafik, i anslutning till stora punktkällor eller i täta slutna 

gaturum med högre bebyggelse och dålig genomluftning. Detaljplanens 

genomförande bidrar inte till att gällande miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet 

överskrids.  

6.4.2 VATTEN 

Kommunens planering av markanvändning bidrar inte till att gällande 

miljökvalitetsnormer avseende vattenkvalitet överskrids. 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. I och med planförslaget 

kommer dagvattnet tas omhand och infiltreras inom planområdet innan det ges 

möjlighet att komma ut i recipienten. De negativa effekterna bedöms dock som 

marginella.  

6.4.3 BULLER 

Detaljplanens genomförande bidrar inte till att gällande miljökvalitetsnormer avseende 

buller överskrids.  

6.5 HÄLSA OCH SÄKERHET 

6.5.1 BERÄKNING AV OMGIVNINGSBULLER 

Planområdets främsta markanvändning kommer att vara bostäder. Bestämmelsen 

vård ger flexibilitet i framtiden om vårdbehovet ökar eller annan kommunal 

verksamhet som är att betrakta som vård blir aktuellt. Vilken typ av vårdboende det 

handlar om och vilken trafikmängd det för med sig regleras dock inte i planförslaget 

utan det avgörs under bygglovsskedet mot bakgrund av det behov som bedöms som 

störst. Den marginell ökning av trafik som kan väntas i och med planförslaget bedöms 

inte påverka trafikbullernivåerna i sådan grad att lämpliga åtgärder inte kan vidtas om 

behovet uppstår.  

6.5.2 ÖVERSVÄMNING 

Utifrån beräkningsverketyget Scalgo Live och höjdförhållandena gör kommunen 

bedömningen att en exploatering av området inte riskerar att skapa någon 

översvämningsproblematik.  

6.5.3 OLYCKOR 

Det bedöms inte föreligga några risker kring olyckor. 

6.5.4 EROSION, RAS OCH SKRED 

Marken i och omkring planområdet bedöms inte ligga i ett område där det föreligger 

någon risk för ras, skred eller erosion.  

6.5.5 RADON 

Planområdet ligger inom normalrisk för radon. Vid bygglovsprövning kan det bli 

aktuellt med krav på att ny bebyggelse utförs radonsäkert med god ventilation.  
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6.6 SOCIALA 
6.6.1 BARNPERSPEKTIVET 

I januari 2020 trädde lagen om barnkonventionen i kraft vilka ska synliggöra barns 

rättigheter i samhället. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vad som bedöms vara 

barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Som barn betraktas alla 

människor under 18 år.  

Barn och unga kan komma att bli berörda av planförslaget genom att gällande 

detaljplans markanvändning som tillåter allmänt ändamål ersätts med bestämmelser 

som tillåter både bostäder och vård. Myrans förskola har idag ingen verksamhet och 

lokalerna står tomma. En ny förskola ”Kunskapsförskolan” med tillhörande 

förskolegård har byggts och öppnats på Kullagatan i Hovmantorps östra del, cirka 

900 meter från planområdet. Det bör endast bli en positiv påverkan om fastigheten får 

en ny användning i form av bostäder och/eller vård. Barn bedöms därmed inte 

påverkas negativt av planförslaget.  

Planområdet är idag inhägnat och planförslaget påverkar inte barnperspektivet då det 

inte är något grönområde eller allmän lekplats som tas i anspråk. Småbarnslek finns 

på andra platser i området och äldre barn har tillgång till park- och naturmark i 

närområdet. Barn- och utbildningsnämnden är med på sändlistan när detaljplanen 

skickas ut på samråd och granskning.    

6.7 RIKSINTRESSE 
6.7.1 NATURVÅRD, KULTURMILJÖVÅRD OCH FRILUFTSLIV 

Detaljplanen berör inte riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet i Miljöbalken.  

6.8 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 

MILJÖBALKEN 
Planområdet ligger centralt i Hovmantorp med goda förutsättningar att nyttja befintliga 

vägar, resurser och platsen på ett sätt som innebär en god hushållning.  

6.8.1 JORDBRUKSMARK 

Planområdet omfattar varken jordbruksmark, skogsbruk eller ekologiskt särskilt 

känsliga områden.  

6.9 TRAFIK 

6.9.1 MOTORTRAFIK  

Detaljplanen möjliggör för bostadsändamål och vård för ökad flexibilitet. Området 

angörs idag via Nygatan som är kommunal väg. Trafiken som genereras om med ett 

fullt utbyggt planområde bedöms inte innebära större inverkan på trafiksituationen på 

trafiksystemet eller olägenheter för närboende.  

6.9.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Planförslaget medför ingen förändring i nuvarande gång- och cykelvägsnät.   
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6.10 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR 
Planförslaget innebär inga mellankommunala frågor.  

7 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

7.1 MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV 
Samtlig mark inom planområdet ägs av Lessebo kommun varför något mark- och 

utrymmesförvärv inte är nödvändigt för att genomföra detaljplanen. 

7.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Här beskrivs de fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att planen ska kunna 

genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

7.2.1 FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 

Planförslaget innebär att tomtindelning för fastigheten Tärnan 9 fastställd 1968, 

Lantmäteriets akt nummer (07-HOS-162B) upphävs. Eventuell ny fastighetsbildning 

ska prövas enligt villkoren i fastighetsbildningslagen. Kostnader för eventuell framtida 

fastighetsbildning står exploatören för.   

7.2.2 FÖRÄNDRAD FASTIGHETSINDELNING 

Genom att tomtindelning upphör att gälla för Tärnan 9 innebär det att den dag det blir 

aktuellt kan åtgärder som sammanslagningar, avstyckningar eller liknande 

genomföras. I övrigt innebär planen inga fastighetsrättsliga förändringar.  

7.2.3 RÄTTIGHETER 

Fastigheten Tärnan 9 belastas av två ledningsrätter; 0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, 

Fjärrvärme och 0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation.  

Förskolelokalen kommer behöva rivas med anledning av planförslaget. Vid 

nybyggnation kan den befintliga fjärrvärmeledningen som finns nedgrävd i tomtmark 

behöva ändras/flyttas. Bedömningen är därför att ett u-område inte behövs. Flytt av 

ledningen samt omprövning av ledningsrätt bekostas av exploatören. De som har 

förmån av ledningsrätten bör därför vara uppmärksamma på eventuella följder av den 

aktuella planen. Inga rättigheter avses påverkas i övrigt.  
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Fjärrvärmledning upplåten med ledningsrätt.   

7.3 TEKNISKA FRÅGOR 
Här redovisas särskilda tekniska åtgärder som är av betydelse för planens 

genomförande. 

7.3.1 TEKNISKA ÅTGÄRDER 

Inga tekniska åtgärder planeras för genomförandet. Eventuella framtida tekniska 

åtgärder på kvartersmark inom detaljplaneområdet bekostas av exploatören.  

7.3.2 UTBYGGNAD ALLMÄN PLATS 

Utbyggnad av allmän plats bedöms inte som aktuellt.   

7.3.3 UTBYGGNAD VATTEN OCH AVLOPP 

Tärnan 9 är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet samt till 

fjärrvärmenätet.  

7.3.4 PARKERING 

Behovet av biluppställningsplatser är avsett att täckas genom anläggningar på 

fastighetsmark. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet. 

7.3.5 AVFALLSHANTERING 

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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7.3.6 POSTHANTERING 

Vid bygglovshantering granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor/radhus 

och verksamhetsområden är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid 

infarten till området för en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska man ta emot sin 

post i en fastighetsbox på entréplan.  

7.4 EKONOMISKA FRÅGOR 
Här redovisas en ekonomisk bedömning över väsentliga delar av vad genomförandet 

av detaljplanen kan antas innebära för berörda parter.  

7.4.1 PLANEKONOMISK BEDÖMNING 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan. Därför krävs det inget planavtal för framtagandet av planen.  

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flyttningar eller 

ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören/ 

fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar även för att kontakta E.ON gällande 

kabelvisning. 

Kommunstyrelsen får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder 

och/eller vård. Vidare får samhällsbyggnadsförvaltningen inkomster i form av 

anslutningsavgifter för vatten- och avlopp enligt gällande taxa.  

7.4.2 PLANAVGIFT 

Planavgift kommer inte att tas ut vid bygglov. 

7.4.3 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet.  

7.4.4 DRIFT ALLMÄN PLATS 

Inom planområdet finns ingen allmän platsmark.  

Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen. 

Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet.  

E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet.  

7.4.5 DRIFT VATTEN OCH AVLOPP 

Lessebo kommun ansvarar för drift och underhåll av allmänna vatten- och 

spillvattenledningar fram till anslutningspunkt.  

7.4.6 GATUKOSTNADER 

Gata är utbyggd inom området. Uttag av gatukostnader är därmed inte aktuellt.  
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7.5 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Här redovisas de organisatoriska åtgärderna som behövs för att planen ska kunna 

genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

7.5.1 EXPLOATERINGSAVTAL 

Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas. 

7.5.2 TIDPLAN  

Samråd påbörjas i oktober 2022.  

Granskning planeras till vintern 2022.  

Planen planeras antas i kommunstyrelsen våren 2023. 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

7.5.3 ANSVARSFÖRDELNING 

Inget kommunalt huvudmannaskap är aktuellt. Inom kvartersmark är det exploatören 

som ansvarar för anläggnings- och byggarbeten.  

7.6 KULTURVÄRDEN 
Inga särskilda kulturvärden bedöms finnas i området.  

7.7 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Detaljplanen bedöms inte medföra några prövningar enligt annan lagstiftning.  

7.8 MEDVERKANDE 
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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TÄRNAN 9
Beslutsdatum

Planarkitekt

Hovmantorps samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

Samråd      2022-10-17

 
 
 
 

0 20 4010 Meter

Plankarta

Orienteringskarta

Utskriftsformat A3 SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för fastigheten

Granskning 
Antagande
Laga kraft 

Sayf Noel
Samhällsbyggnadschef
Conny Axelsson

Diarienummer: SBN 2022/15
Diarienummer: KS 2021/409
Upprättad: 2022-08-28

Instans
SBN

1:500Skala

SBN
KS

KS

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2022-08-28
Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns

Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningTÄRNAN 9

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Slänt
Dike

Offentlig byggnad/Industri
00

Begränsning av markens utnyttjande

Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar 
det datum planen får laga kraft (PBL 4 kap 21§)

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

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

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

PLANBESTÄMMELSER
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all 
kvartersmark eller allmän plats eller allt vattenområde på 
plankartan.
GRÄNSLINJER

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad

Bostäder, Vård (PBL 4 kap 5§)

Största byggnadsarea är angivet värde i % av 
fastighetsarean inom användningsområdet (PBL 4 kap 11§)

Planområdesgräns
Användningsgräns

b1 Minst 40% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig 
(PBL 4 kap 16§)

Utförande

Höjd på byggnadsverk

e1 40%

Endast källarlösa hus (PBL 4 kap 16 §)b2

Egenskapsgräns

Genomförandetid

h1 9,0

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

ADMINSTRATIVA BESTÄMMELSER

BD

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

h2 5,0

Tomtindelningsplan för fastigheten Tärnan 9, akt 07-HOS-162 B
lagakraftvunnen 1968-05-21 upphävs inom planområdet

Fastighetsindelning

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark

Sammanfallande egenskapsgränser
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2022-08-28 

Dnr: SBN 2022/15 

Dnr: KS 2021/409 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för fastigheten Tärnan 9  

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 pröva lämpligheten att ändra markanvändningen från allmänt 

ändamål (A) till bostads- och vårdändamål (BD) för att möjliggöra en framtida 

försäljning av fastigheten Tärnan 9 i Hovmantorps samhälle. Planens flexibilitet syftar 

till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid.  

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad 

markanvändning?  

X  Inom fastigheten Tärnan 9 ändras 

markanvändningen från allmänt 

ändamål till bostads- och vårdändamål.  

Ökad exploatering?   X  

Behov av 

följdinvesteringar?  

 X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X Planområdet ligger i direkt anslutning 

till befintlig bebyggelse och redan 

byggd infrastruktur kan utnyttjas. 

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder 

eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  
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Dnr: SBN 2022/15 

Dnr: KS 2021/409 

  

Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3–4 kap MB  X Berörs ej.  

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X Planområdet omfattas inte av några höga 

naturvärden enligt naturvårdsprogram och 

det finns inga inventerade nyckelbiotoper i 

området. Inga värdefulla naturvärden 

berörs. 

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

 X  

Strandskydd, vattendrag X  Hela planområdet berörs av strandskydd 

från sjön Rottnen, vilket kommer att behöva 

upphävas för kvartersmarken.  

Jordbruksmark  X  

Öp/föp/Dp  X Planförslaget följer översiktsplanens 

intentioner och därmed motiverar vidare 

exploatering i området. 

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

 X  

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Mark   X  

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 det lokalt tas omhand. Det finns inga 
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Dnr: SBN 2022/15 

Dnr: KS 2021/409 

  

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 Förutsatt att dagvatten renas och fördröjs 

inom planområdet innebär planförslaget 

ingen större påverkan på vattenkvaliteten 

inom planområdet.  

 

För att säkra denna omhändertagande av 

dagvatten har en planbestämmelse ”b1” 

lagts in i plankartan som reglerar att minst 

40% av fastighetsarean ska vara 

genomsläpplig. 

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

 X Bedöms inte påverkas negativt då 

dagvatten ska fördröjas lokalt inom 

planområdet. 

 

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X  

Buller   X  

Ljus & lukt  X  
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Säkerhet (innebär 

planens genomförande 

risker som explosion, 

brand, strålning, farligt 

gods etc?)  

 X Detaljplanen medger ingen användning 

som bidrar till risk för säkerheten i 

området. 

Otrygga miljöer skapas?  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & 

vattenanvändning  

 X Området är redan bebyggt och 

ianspråktaget.  

Naturresurser   X  

Transportrörelser  X Planförslaget medger ingen 

markanvändning som medför att andelen 

tunga transporter ökar inom området.   

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X  

Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

 X Viss trafikökning.  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X  

Parkeringsmöjligheter  X Parkering löses på egna fastigheten. 

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

 X 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. 

2. Frisk luft   X  

3. Bara naturlig försurning   X  

4. Skyddande ozonskikt   X  
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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  

12. Ett rikt växt- och djurliv  X Området saknar dokumenterade 

naturvärden kopplat till växt- och djurliv. 

Inga sådana sällsynta och rödlistade arter 

är kända i området. 

 

Social hållbarhet  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Barnperspektivet X  Planområdet är idag inhägnat och 

planförslaget påverkar inte 

barnperspektivet då det inte är något 

grönområde eller allmän lekplats som tas i 

anspråk. Småbarnslek finns på andra 

platser i området och äldre barn har 

tillgång till park- och naturmark i 

närområdet. Under planprocessen görs 

detaljplanen tillgänglig för allmän 

granskning under det som kallas samråd 

och granskning. Planhandlingarna finns då 

tillgängliga digitalt på hemsidan. Barn- och 

utbildningsnämnden är med på sändlistan 

när detaljplanen skickas ut på samråd. 

Trygghet/oro  X  

Jämställdhet  X  

Tillgänglighet   X  

Arbetstillfällen  X  
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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 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. 

 

2022-08-28 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lessebo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 202 Dnr 2022/227-4.2.2 
 

Granskningsyttrande gällande uppdatering 
av detaljplan för del av Kosta 36:13 
(Multihallen) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Det aktuella detaljplaneområdet ligger öster om väg 28, i den norra 
delen av Kosta. Området avgränsas vidare i norr av Dåvedshultsvägen 
och i söder av befintlig bebyggelse vid Kornvägen.  
 
Syftet med planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden från 
maximalt 50% till 75% byggnadsarea och att ändra medgiven 
nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom den del av detaljplanen 
som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till att 
områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd bättre 
ska stämma överens med dagens planeringsideal och den utveckling 
som pågående verksamhet står inför. Tillåten markanvändning, 
besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter, förblir 
detsamma. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-17 att sända ut 
förslaget på granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-17 § 108 
Underrättelse om granskning, 2022-10-17  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-10-17  
Plankarta med bestämmelser, 2022-10-17  
Samrådsredogörelse, 2022-10-17  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-10-17 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskningsyttrande gällande uppdatering av 
detaljplan för del av Kosta 36:10 och 36:13 
m.fl. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Det aktuella detaljplaneområdet ligger öster om väg 28, i den norra 
delen av Kosta. Området avgränsas vidare i norr av 
Dåvedshultsvägen och i söder av befintlig bebyggelse vid 
Kornvägen.  
 
Syftet med planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden 
från maximalt 50% till 75% byggnadsarea och att ändra medgiven 
nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom den del av detaljplanen 
som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till att 
områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd 
bättre ska stämma överens med dagens planeringsideal och den 
utveckling som pågående verksamhet står inför. Tillåten 
markanvändning, besöksanläggning, hotell, handel och 
verksamheter, förblir detsamma. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-17 att sända ut 
förslaget på granskning. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-17 § 108 
Underrättelse om granskning, 2022-10-17  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-10-17  
Plankarta med bestämmelser, 2022-10-17  
Samrådsredogörelse, 2022-10-17  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-10-17 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-18 

 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 108 Dnr 2022/160-4.2.2 
 

Ändring av detaljplan för del av Kosta 
36:13, Kosta 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på granskning.  

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Det aktuella detaljplaneområdet ligger öster om väg 28, i den norra 
delen av Kosta. Området avgränsas vidare i norr av Dåvedshultsvägen 
och i söder av befintlig bebyggelse vid Kornvägen. Planändringen 
omfattar en cirka 10 300 kvm stor yta. 
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
 
PBL 5 kap. 18–25 §§ ”Granskning”. 
 
Detaljplanens syfte  
Syftet med planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden från 
maximalt 50% till 75% byggnadsarea och att ändra medgiven 
nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom den del av detaljplanen 
som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till att 
områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd bättre 
ska stämma överens med dagens planeringsideal och den utveckling 
som pågående verksamhet står inför. Tillåten markanvändning, 
besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter, förblir 
detsamma.   
  
Bakgrund 
Detaljplanen har varit på samråd 23 augusti 2022 – 13 september 
2022 (3 veckor). Under samrådstiden har samhällsbyggnads-
förvaltningen tagit emot 10 yttranden. Planförslaget har så långt 
möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan att 
förändra själva ursprungstanken med förslaget.  

 
Konsekvenser 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
Planbeskrivning 2022-10-17 
Plankarta 2022-10-17 
Samrådsredogörelse 2022-10-17 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-10-17 
Beslut SBNAU 2022-10-07 § 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Berörda sakägare och myndigheter 
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Granskningshandling 
 

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

info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Ändring av detaljplan för del av 

Kosta 36:10 samt del av Kosta 36:13 

m.fl, Kosta, Lessebo kommun, 

Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med svart.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detaljplan för del 

av Kosta 36:10 samt del av Kosta 36:13 m.fl, Kosta samhälle, 

Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut på granskning och 

granskningstiden är från och med måndag den 17 oktober 2022 till 

och med fredag den 4 november 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. 
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Granskningshandling 
 

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

info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

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 ett begränsat standardförfarande enligt 

5 kap Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).   
 

PBL 5 kap. 18-25§§ ”Granskning”.  

Läge  

Det aktuella detaljplaneområdet ligger öster om väg 28, i den norra 

delen av Kosta. Området avgränsas vidare i norr av 

Dåvedshultsvägen och i söder av befintlig bebyggelse vid 

Kornvägen. 

Syfte  

Syftet med planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden från 

maximalt 50% till 75% byggnadsarea och att ändra medgiven 

nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom den del av detaljplanen 

som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till att 

områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd bättre 

ska stämma överens med dagens planeringsideal och den 

utveckling som pågående verksamhet står inför. Tillåten 

markanvändning, besöksanläggning, hotell, handel och 

verksamheter, förblir detsamma. 

Handlingar  

Underrättelse om granskning, 2022-10-17 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-10-17 

Plankarta med bestämmelser, 2022-10-17 

Samrådsredogörelse, 2022-10-17 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-10-17 

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, föreslås det 

aktuella planområdet för handelsändamål. 
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Granskningshandling 
 

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

info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Påverkan på omgivningen  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Vad händer sedan?  

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 23 augusti 

2022 – 13 september 2022. 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 fredag den 4 november 

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  
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Samrådsredogörelse 
Ändring av detaljplan för 

Kosta 36:10 samt del av  
Kosta 36:13 m.fl. 
Kostas samhälle 
Lessebo kommun 
Kronobergs län 

 

 

 

 

  

Planområde 

Planområde 
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Samrådets genomförande 
Förslaget till ändring av detaljplan har varit ute på samråd under perioden 23:e augusti till och 
med den 13:e september 2022. Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit in under 
yttrandetiden sammanställas i en samrådsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett 
ställningstagande till eventuella ändringar. 
 

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

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 10 yttranden.  
 

Inkomna yttranden 
1. Länsstyrelsen 
2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 
4. E.ON 
5. Region Kronoberg 
6. Skogsstyrelsen 
7. Kommunstyrelsen 
8. Postnord 
9. Villaägarna Kronoberg 
10. Fastighetsägare till Kosta 36:77 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna bör kompletteras med uppgifter om mkn vatten samt 
om påverkan för närboende. Länsstyrelsen anser även att plankartorna bör förtydligas så att det 
enbart finns en gällande plankarta. Lantmäteriet har en del administrativa synpunkter. 
Skogsstyrelsen anser att det är positivt om befintliga träd bevaras. En privat fastighetsägare har 
starka synpunkter mot den underliggande detaljplanen med placering av en multihall både inom 
planområdet samt inom Kosta samhälle. 
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Inkomna synpunkter 
 

1. Länsstyrelsen 
 
LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 
Länsstyrelsen har direkt inget att invända mot planförslaget. Ändringen innebär ingen skada på 
riksintresset Kosta [G32] och dess värden. Det är dock angeläget att den formella hanteringen 
är korrekt. Kommunen bör även för tydlighetens skull redovisa hur hänsyn tagits till 
miljökvalitetsnormer för vatten samt till de befintliga bostäderna i söder. 

 
Formell hantering och tydlighet 
Länsstyrelsen uppfattar att ändringen av byggnadshöjden endast berör den västra delen och att 
angivna höjder för de övriga, idag bebyggda delarna, är detsamma som i den underliggande 
planen, antagen 2019. För att den formella hanteringen ska vara korrekt är det dock angeläget 
att det till detaljplanens antagande är tydligt att det endast finns en plankarta. Den nu redovisade 
Plankarta ändringsbestämmelser kan dock med fördel finnas med som en illustration/ 
förtydligande i planbeskrivningen. 

 
Överprövningsgrundande frågor 
Enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL) 
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB) 
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
Planområdet ligger inom kulturmiljö av riksintresse Kosta [G32]. Kosta utgör länets äldsta 
sammanhållna bruksmiljö med bevarade byggnader och företeelser från tre århundraden. 
Glasbrukets inverkan på miljön är synlig genom samhällets väg- och bebyggelsestruktur samt 
genom industribyggnader och bostäder för såväl ägare som arbetare. 
Länsstyrelsens bedömning är att åtgärden inte innebär påtaglig skada för riksintressets värden. 
 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB) 
Länsstyrelsen har inga synpunkter angående föreslagen ändring av detaljplanen, utökad 
maximal byggnadsarea och högsta nockhöjd. Det är dock viktigt att Länsstyrelsens tidigare 
synpunkter, avseende hantering av dagvatten och MKN vatten, har tagits hänsyn till även vid 
planändringen. Detta kan förtydligas i planbeskrivningen inför antagandet. 
 
Hälsa och säkerhet 
Den inverkan som den nu tillåtna utnyttjandegraden riskerar få f är inte kommenterad i 
planbeskrivningen. Området ligger norr om befintliga bostäder, skuggning kan därför endast 
förekomma tidiga morgnar och sen kvällstid.  
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Enligt 5 kap. 11 a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB. 
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanens ändring inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan.  
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Länsstyrelsen har inga invändningar. Vi anser dock att undersökningen kan kompletteras med 
en bedömning av eventuella konsekvenser för de boende söder om planområdet, om föreslagen 
byggrätt utnyttjas i både bredd och höjd i det västligaste egenskapsområdet. 
 
 
Kommunens kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare redovisning om hur hänsyn tagits till 
miljökvalitetsnormer för vatten.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med hur hänsyn tagits till frågor kring mkn vatten samt 
dagvatten med avseende på Länsstyrelsens tidigare synpunkter för underliggande detaljplan. 
 
Kommunen har låtit ta fram en 3d-modell som visar den visuella effekten för boende i 
närområdet. I planbeskrivningens stycke om konsekvenser, kompletteras med text angående 
påverkan för de boende. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan kompletteras med en bedömning av eventuella 
konsekvenser för de boende i söder om planområdet. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en karta som enbart visar planbestämmelser med 
ändringar av detaljplaner. En ny digital plankarta tas fram som visar gällande detaljplan 
tillsammans med planbestämmelser för ändring av detaljplan. 
 

2. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-08-22) har följande 
noterats: För plangenomförandet finns viktiga frågor där planen måste förbättras 
 

PLANKARTA 
Rubriken och informationen i rutorna överensstämmer inte mellan de olika 
plankartorna. Lantmäteriet utgår från att det även på plankarta 2 ska vara ”Ändring 
av detaljplan för Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl. 
 

MOTIVERING 
Det står, korrekt, i planbeskrivningen att ”Ny detaljplan kan antas och genomföras 
innan genomförandetiden har löpt ut om berörda fastighetsägare inte har något att 
invända.” Det står däremot inte något om de gör det. Detta behöver åtgärdas. 
 
Kommunens kommentar: 
Rubrikerna för de både kartorna stämmer inte överens därför att den ena kartan redovisar 
gällande detaljplan (med ändringar markerat i rött). Stämpeln med information ska både 
redovisa gällande detaljplan samt ändring av detaljplan. Den andra kartan är en ny framtagen 
karta som enbart redovisar föreslagna ändringar. 
 
Till granskningsskedet införs kartan som enbart visar ändringar av detaljplanen i 
planbeskrivningen som en illustration och redovisas inte separat. 
 
Kommunen har bett om ett förtydligande gällande Lantmäteriets synpunkt om 
genomförandetiden. Lantmäteriet har återkopplat att kommunen kan bortse från denna 
kommentar.  
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3. Trafikverket 
Trafikverket har framfört sina synpunkter gällande påverkan av statlig infrastruktur i samband 
med att den ursprungliga detaljplanen togs fram 2018. Trafikverket bedömer att föreslagen 
ändring av detaljplan inte har någon påtaglig påverkan på statlig infrastruktur och har därmed 
inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommunens kommentar: 
Noteras 
 

4. E.on Energidistribution AB 
I E.ON Energidistribution AB (E.ON) 
har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och då 
planändringen avser ökad ut-
nyttjandegrad av byggnadsarea så vill 
vi framföra följande. Inom plan-
området har E.ON markförlagda låg- 
och mellanspänningskablar samt två 
transformatorstationer, se bifogad 
karta. 
 
Kablarnas lägen måste säkerställas 
innan markarbete påbörjas.  
 
Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår 
hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/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 markkablar. Inte heller 
får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 
markkablar, så att reparation och underhåll försvåras. 
 
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd 
enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt 
svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, 
utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att 
nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt 
utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 
 
Det är viktigt att vi kontaktas för samråd vid exploateringar och i samband med bygglov. 
E.ON utgår ifrån att befintliga anläggningar kan vara kvar i sitt nuvarande läge, att drift och 
underhåll kan utföras vid behov samt att tillträde med tunga fordon ej försvåras. Under 
förutsättning att nämnda föreskrifter och restriktioner följs samt att vi inte drabbas av några 
kostnader har E.ON inget att erinra mot utökad utnyttjandegrad av byggnadsarea.  
 
Kommunens kommentar: 
Kommunen noterar synpunkterna. 
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5. Region Kronoberg 
Region Kronoberg har tagit del av samrådshandlingarna i ovanstående ärende. 
Region Kronoberg har inget att erinra. 
 
Kommunens kommentar: 
Noteras 
 

6. Skogsstyrelsen 
I presenterat underlag nämns förekomsten av enstaka träd som berörs av de planerade 
åtgärderna. Det skulle vara väldigt positivt om dessa träd sparades.  
 
Till exempel utgör rönn, en, oxel, hagtorn, olvon, slån, bok, ek, nypon, hassel, apel och körsbär, 
arter som ger frukt och bär och därför kallas för bärande. De flesta av dessa är också vad som 
brukar kallas för blommande, alltså arter som är betydelsefulla som pollen- och nektarkällor.  
Vi har inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare 
information att tillföra som har bäring på detta.  
 
Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts 
på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt 
skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som 
lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 
samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. 
 
Kommunens kommentar: 
Berörda träd ligger inom användningsområde parkmark och berörs sålunda inte av denna 
planändring. 
 

7. Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har några synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Kommunens kommentar: 
Noteras 
 

8. 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.  
 
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.  
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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: 
Kommunen noterar synpunkterna. Planändringen i sig (högre nockhöjd samt ökad 
exploateringsgrad) berörs inte av några faktorer kopplade till PostNords verksamhet. 
 
 

9. Villaägarna Kronoberg 
Vi avstår från att yttra oss över ändringen av detaljplaneförslaget. 
 
Kommunens kommentar: 
Noteras 
 
 

10. Fastighetsägare till Kosta 36:77 
Yttrandet har sammanfattats något. Hela yttrandet finns tillgängligt på samhällsbyggnads-
kontoret. 
 
Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  
 Fastighetsägarna håller inte med om att det inte kommer att finnas påverkningar pga. ändringen 
av detaljplanen. Om multifunktionshallen byggs pga. planändringen finns det såklart 
påverkningar.  
 

• Den nuvarande vegetationen försvinner 
• Livsmiljön för djur försvinner 
• Dräneringsytan försvinner, dessutom kan just denna punkten ha en negativ inverkan på 

grundvattennivån där 
• Naturligtvis förändras landskapet inte bara marginellt. Det ska byggas en byggnad som 

är större än outletcentret. 
• Miljön i området påverkas såklart av:  
- buller (fler bilar, röster, ev. Musik eller annat, beroende på typ av användningen av 

hallen) 
- avgaser av bilar och andra transportmedel 
- mer skräp 
• Transportrörelser blir säkert mer om man tänker på 3.000 besökare som skulle passa in 

hallen  
- Mer väganvändning 
- Nödvändig försörjning av drivmedel för de många planerade besökarna 
- Eventuella trafikköer vid ankomst och avgång för evenemang på väg 28 och i Kosta 

centrum. 
- Parkeringsmöjligheter som redan finns, räcker i högsäsongen bara för turister. Hur kan 

det bli med 3.000 extra besökare – alltså t.ex. 1.500 bilar mer? 
 
Det krävs ett nytt och neutralt expertutlåtande för att verkligen kunna bedöma påverkan på 
miljön.  
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Riksintressen  
Riksintressen för kulturmiljö grunder sig bland annat i att ”Kosta är vår äldsta sammanhållna 
bruksmiljö med bevarande byggnader och företeelser från fyra århundraden.” Hur kan en 
absolut överdimensionerad multifunktionshall stödja detta riksintresse? Det motsatta är mer 
sannolikt fallet.  
   
Sociala frågor  
Det finns redan många idrottshallar i närheten så att man kan undra om behovet av multihallen 
och därför av ändringen av detaljplanen. När ni pratar om barnperspektivet så kan man hellre 
tänka på en lekplats än på en multihall.  
   
Slutiga tankar  
Egentligen vet ingen exakt vad som ska hända i hallen. Men talas det om uppemot 3.000 
besökare. Var ska de kommer ifrån?  
   
Bara 884 personer bor i Kosta och cirka 8.700 i Lessebo kommun. Det finns redan stora hallar 
i området för idrottsaktiviteter eller för evenemang.  
   
I en tid då energi- och levnadskostnaderna stiger extremt, energi är knappt, då kan man fråga 
sig, hur de höga energikraven i så en stor hall kan vara befogad och hur hallen kan utnyttjas och 
armortiseras. Kultur är en lyx när man knappt kan betala för sin lägenhet, el och mat. Därför 
kan man befara att ett utnyttjande av hallen – liksom med outletcentret och andra affärer eller 
djurparker – inte kan uppnås. Självklart rör den här frågan företagaren och inte oss, men i så 
fall undrar man, varför miljön och lugnet i grannskapet överhuvudtaget störs.  
   
Kosta behöver inte hallen, det finns – om ens – marginella fördelar och därför nekar vi 
ändringen av detaljplanen till förmån för multifunktionshallen.  
 
 
Kommunens kommentar: 
Kommunen kan enbart ta ställning och kommentera synpunkter som berör ändring av 
detaljplanen men ej synpunkter till den underliggande och redan lagakraftvunna detaljplanen. 
Den underliggande detaljplanen medger en byggrätt för platsen vilket alltid är utgångspunkten 
vid ändring av detaljplaner även om området inte är bebyggt. Kommunens bedömning är att 
yttrandet i sin helhet berör den underliggande detaljplanen och kan därför enbart notera 
synpunkterna. Kommunen vill tydliggöra att den underliggande detaljplanen har vunnit laga 
kraft och fortsätter att gälla även om en ändring av detaljplan inte tas fram. 
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9(9) 
Dnr: SBN 2022/160 

Ändring inför granskningsskede 
Planhandlingarna justeras enligt följande 
 
Planbeskrivning kompletteras: 

- En tydligare redovisning om hur hänsyn tagits till miljökvalitetsnormer för vatten. 
- En beskrivning om hur hänsyn tagits till frågor kring mkn vatten samt dagvatten med 

avseende på Länsstyrelsens tidigare synpunkter för underliggande detaljplan. 
- Ett urval av illustrationer från en 3d modell som visar den visuella påverkan i området 
- Ett stycke om konsekvenser för boende läggs till 
- En plankarta som enbart visar ändringar av detaljplanen läggs till 

 
Undersökning om betydande miljöpåverkan kompletteras: 

- En bedömning om eventuella konsekvenser för dom boende läggs till 
 
Plankartan kompletteras: 

- En ny plankarta tas fram som enbart visar vilka planbestämmelser som gäller efter att 
planändringen genomförts. 

 
 
 

______________________ 
 

Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Så här görs en detaljplan 
 

UPPDRAG – En plan initieras av en beställare genom en ansökan om 

planbesked. Det är kommunen som beslutar om planbeskedet och vid positivt 

planbesked tas beslut om att påbörja en detaljplan.  

 

SAMRÅD – Efter beslut om planuppdrag ordnas formalia kring planens 

omkostnader och ansvar i ett planavtal. Omfattande planarbete med tillhörande 

utredningar sker inför samråd. Efter beslut hos samhällsbyggnadsnämnden 

skickas planförslaget ut så berörda och intresserade kan lämna synpunkter på 

förslaget. Om samtliga sakägare godkänner planhandlingarna går detaljplanen 

direkt upp för antagande i en planprocess för ett ”begränsat 

standardförfarande”. Vid detta förfarande föreligger enbart ett tillfälle att 

inkomma med synpunkter. Om någon i sakägarkretsen inte godkänner 

handlingarna, har synpunkter på planförslaget eller om Länsstyrelsen inte 

godkänner planförslaget, behöver ett granskningsskede genomföras.  

 

GRANSKNING – Efter samrådet sammanställs och besvaras skriftligt inkomna 

synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras utifrån de 

ändringar som synpunkterna medför till. Efter beslut skickas en uppdaterad 

version av planförslaget ut för granskning.  

 

ANTAGANDE – Efter granskning sammanställs och bevaras skriftligt inkomna 

synpunkter. Planförslaget bearbetas och ändras i begränsad omfattning. De 

som inte fått sina synpunkter tillgodosedda får meddelande om det i samband 

med att förslaget antas av kommunstyrelsen.  

 

ÖVERKLAGANDE – Under tre veckor från det att antagandebeslutet har 

publicerats på kommunens digitala anslagstavla har de, vars synpunkter som 

inte blivit tillgodosedda möjlighet att överklaga beslutet.  

 

LAGA KRAFT – Planförslaget vinner laga kraft om ingen överklagat. Om 

planen överprövas vinner planen laga kraft först då ärendet är avgjort i domstol.  

 
 

 

 

     Läsanvisning  

Planhandlingarna för gällande detaljplan; Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl, Lessebo 

kommun, vann laga kraft 2019-03-26 och ska läsas tillsammans med denna ändring. 

Det innebär att de planbestämmelser som inte strukits eller ersatts av nya 

bestämmelser i ändringen av plankartan fortsatt gäller. Av plankartans ändring 

framgår tydligt vilka planbestämmelser som fortsätter att gälla, vilka bestämmelser 

som läggs till, ändras eller utgår. 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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1 DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 SYFTE 

Syftet med planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden från maximalt 50% till 

75% byggnadsarea och att ändra medgiven nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom 

den del av detaljplanen som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till 

att områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd bättre ska stämma 

överens med dagens planeringsideal och den utveckling som pågående verksamhet 

står inför. Tillåten markanvändning, besöksanläggning, hotell, handel och 

verksamheter, förblir detsamma.   

 

 

Översiktskarta 

 

 

 

  

planområde 
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2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 

Aktuella bestämmelser som berörs av ändringen anger markanvändningen 

besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter (ROHZ). Utnyttjandegraden (e) 

ändras från 50% till 75% byggnadsarea. Högsta tillåtna nockhöjd ändras från 10 

meter till 14 meter. 

 
 

 

2.2 GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 5 år. 

2.3 ALLMÄN PLATS 

Underliggande plan anger park, gata, cykelbana och infarter som allmän platsmark. 

Ändring av detaljplan innebär inga förändringar i dessa områden.  

2.3.1 HUVUDMANNASKAP 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

2.4 KVARTERSMARK 

Kvartersmark anges som besöksanläggning, hotell handel och verksamheter (ROHZ). 

I den underliggande detaljplan anges två områden för transformatorstation (E).  

2.5 VARFÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN VALTS 

Vid genomförandet av detaljplanen har företaget som ska anlägga multihallen, 

kommit fram till att det krävs en högre och större byggnad än vad detaljplanen 

medger. Ändring av detaljplanen överensstämmer med den utveckling som pågående 

verksamhet står inför. 

2.6 ÄRENDEINFORMATION 

Efter att den underliggande detaljplanen vann laga kraft, söktes bygglov på en 

byggnad som var större och högre än vad tillåten detaljplan medger. Efter en 

rättsprocess vann bygglovet ej laga kraft.  

Plankartan illustrerar aktuella ändringar som berörs i rött. Övriga planbestämmelser gäller 

fortsättningsvis enligt lagakraftvunnen detaljplan. 
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3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR 

 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 

PARK – Park, trädplantering i rad ska finnas längs Dåvedshultsvägen: 

Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan.   

Gata – Gata: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan.   

Cykel – Gång- och cykelbana. Infart vid transformatorstation tillåts: 

Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan.   

Infart1 – Endast leverensfordon: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån 

underliggande detaljplan.   

Infart2 – Infart: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan 

  

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

ROHZ – Besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter: Planbestämmelsen 

är oförändrad utifrån underliggande detaljplan 

E – Transformatorstation, inga brännbara byggnader eller upplag får placeras 

närmare än 5 meter: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande 

detaljplan 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

damm – Yta för dagvattenhantering i damm eller dike: Planbestämmelsen är 

oförändrad utifrån underliggande detaljplan 

gc-väg – Gång- och cykelbana ska finnas: Planbestämmelsen är oförändrad 

utifrån underliggande detaljplan 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Prickmark – Marken får inte förses med byggnad: Planbestämmelsen är 

oförändrad utifrån underliggande detaljplan 

h1 – Högsta nockhöjd är angivet värde i meter: Planbestämmelsens betydelse är 

oförändrad utifrån underliggande detaljplan. Planbestämmelsens beteckning  
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uppdateras enligt gällande riktlinjer. I den västra delen ändras nockhöjden från 10 till 

14 meter. 

I-IV – Högsta antal våningar: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån 

underliggande detaljplan. 

e – Största byggnadsarea är angivet värde i % inom egenskapsområdet: 

Planbestämmelsen ändras från 50% i underliggande detaljplan till 75%. 

Byggnadsarean ökar för att bättre stämma överens med utveckling av pågående 

verksamhet.  

n – Parkering. Ytan får inte hårdgöras: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån 

underliggande detaljplan. 

f – Byggnader ska utformas med hänsyn till närområdets karaktär och med 

fokus på befintligt hotell och outletbyggnad: Planbestämmelsen är oförändrad 

utifrån underliggande detaljplan. 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

u – Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Inom 

området får inte bedrivas verksamheter eller vidtas åtgärd som kan hindra eller 

försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsledningar: Planbestämmelsen är 

oförändrad utifrån underliggande detaljplan. 

Startbesked får inte ges för byggnation förrän förorenad mark har sanerats. 

Undantag är dock marklov som kan ges för att sanering ska kunna äga rum. 

Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan. 

Vid byggnation, inklusive plank, närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns, ska 

berörda fastighetsägare ges möjlighet att yttra sig i ärendet.  

Strandskyddet föreslås upphävas för kvartersmark inom planområdet. 

Planbestämmelsens betydelse är oförändrad utifrån underliggande detaljplan. 

Kommunalt huvudmannaskap. Planbestämmelsen är oförändrad utifrån 

underliggande detaljplan. 

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft: 

Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan. 
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4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 KOMMUNALA 

Enligt kommunstyrelsens beslut 22-06-07, § 147 ska ett förslag för ändring av 

detaljplan för del av Kosta 36:13 tas fram. 

4.1.1 GÄLLANDE DETALJPLAN  

I gällande detaljplan regleras markanvändningen i området för föreslagen planändring 

med ”ROHZ”, ”Besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter”. Inom 

planområdet tillåts marken att bebyggas med 50%, och en nockhöjd om 10,0 m. 

Högsta antal våningar är två.  

Enligt gällande detaljplan är området i norr, söder och väster utpekat som parkmark. I 

norr är parkmarken även utpekad med gång- och cykelväg, samt infart. I söder finns 

också ett område utpekat för transformatorstation.  

 

Gällande detaljplan 
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4.1.2 ÖVERSIKTSPLAN 

I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, föreslås det aktuella 

planområdet för handelsändamål.  

 

Markanvändningskarta, från gällande översiktsplan, där planområdet K1, är utpekat 

 

4.2 RIKSINTRESSEN 

4.2.1 KULTURMILJÖVÅRD 

Hela planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö, Kosta (G32), samt område 

medtaget i kulturminnesvårdsprogrammet. Enligt bedömningen utmärks Kosta av 

tätortens sammansatta karaktär av industrilokaler, bostadsområden och en relativt 

regelbunden vägstruktur. Samhället bildar därmed en skarp kontrast till det 

omgivande agrara landskapet med dess värden. Kosta är ett av landets främsta 

exempel på tidig glasbruksmiljö och dess utveckling till dagens industri‐ och 

affärssamhälle. Dess sammansatthet och tydliga läsbarhet har kvalificerat orten till en 

miljö av riksintresse. Kosta är vår äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarade 

byggnader och företeelser från fyra århundraden. Området kännetecknar en 

sammansatt bild där relationen mellan industribyggnader, bostäder och vägstruktur 

bildar tydligt läsbara årsringar. Här finns exempelvis hyttbyggnader från tidigt 1900‐tal 

och från 1970‐talet, bruksherrgård och‐ arbetarbostäder från olika tider. En 

förutsättning för att Kosta ska bevara sina värden, är att samhället behåller och 

utvecklar sin industriella identitet med en levande verksamhet. En utvecklad 

industriell verksamhet bör emellertid i så liten utsträckning som möjligt gå ut över 

tidigare årsringar. 
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Område (brunt) av riksintresse för kulturmiljö. Planområdet för gällande detaljplan markeras i blått.  

 

4.2.2 TRAFIKKOMMUNIKATION 

Väster om planområdet ligger även väg 28 som är av riksintresse. Denna har särskild 

betydelse för regional och interregional trafik mellan Karlskrona och småländska 

höglandet.  

4.2.3 TOTALFÖRSVAR 

Planområdet ingår i riksintresseområdet för Försvarsmakten. Öster om planområdet 

finns ett militärt övningsfält med skjutfält samt ett före detta flygfält. 

 

4.3 MILJÖ 

4.3.1 STRANDSKYDD  

Strandskyddet är upphävt inom området för gällande detaljplan. 

4.3.2 DAGVATTEN  

Dagvattenledning finns i Dåvedshultsvägen som tillsammans med diken och damm 

hanterar dagvatten i området. En dagvattenutredning finns framtagen i samband med 

framtagandet av gällande detaljplan. Tillkommande flöde vid en exploatering enligt 

gällande detaljplan är cirka 610 l/s (10 års regn). Dagvattenhantering enligt gällande 

detaljplan avses ske genom fördröjning i dammar och öppna diken innan dagvattnet 

når befintlig damm norr om planområdet.  

Planändringen ingen ökad hårdgörningsgrad och därför bedöms inte 

dagvattenmängderna från planområdet öka jämfört med gällande detaljplan.  
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4.4 FYSISK MILJÖ  

Området för föreslagen ändring består idag av ett grönområde som tidigare bland 

annat använts som jordbruksmark. Området sluttar svagt mot väster mot väg 28. 

Området är kuperat och några enstaka träd finns på platsen. Växtligheten består till 

största delen av gräs och enstaka träd. Området anses inte ha några nämnvärda 

rekreativa värden. I östra delen av området ligger ett tältförråd. 

 

År 2009 invigdes Kosta Boda Art Hotel som är ett hotell och konferenscenter. Hotellet 

är som högst 3 våningar.  

Norr om planområdet ligger outletområdet. Byggnaden norr om planområdet har två‐
tre våningar och ligger i souterräng med entréer både från öst och väst. Öster om 

Stora vägen finns ytterligare en större outletbyggnad, uppförd i träfasad med falu 

rödfärg. 
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I öster finns även ”våffelstugan”. Byggnaden tillhör den sista av de två 

bostadsbyggnaderna på ömse sidor om Dåvedshultsvägen.  

 

Inom planområdet ligger även ett ”permanent” lagertält. 

 

Söder om planområdet ligger bostadsfastigheter med enplansvillor från 60‐talet. 
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5 PLANERINGSUNDERLAG 

5.1 KOMMUNALA 

5.1.1 DETALJPLAN 

Detaljplan för Kosta 36:10 och del av Kosta 36:13 m.fl. 2019-03-26, lagrad i 

kommunens arkiv.  

5.1.2 ÖVERSIKTSPLAN 

Översiktsplan för Lessebo kommun, 2018-10-31, lagrad i kommunens arkiv.  

5.1.3 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) 

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (5 kap 18 § plan- 
och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken) ska kommunen genomföra en 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. För att bedöma om planförslaget kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § MB ska EU:s direktiv 2001/42/EG tillämpas. Undantag 
medges i direktivet för planer som avser små områden och för mindre ändringar i 
befintliga planer.  
 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, så 
därför behövs inte någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Lessebo kommun har 
gjort en undersökning inför bedömningen om miljöpåverkan.  
 

Föreslagen ändring förväntas endast påverka kulturmiljön och landskapsbilden och då 

endast i marginell utsträckning. Slutsatsen är därför att en miljökonsekvensbeskrivning 

ej behöver upprättas för planförslaget.    

  

5.1.4 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Miljökonsekvensbeskrivning 2019-01-17, lagrad i kommunens arkiv.  

5.1.5 SÄRSKILT BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Beslut om betydande miljöpåverkan tas i samband med beslut om samråd av 

detaljplan 2022-08-22.  
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5.2 UTREDNINGAR 

Vid framtagande av ändring av detaljplan har kommunen gjort bedömningen att inga 

nya utredningar behöver tas fram. Nedan listas de utredningar som legat till grund för 

den underliggande detaljplanen. 

5.2.1 DAGVATTENUTREDNING 

Dagvattenutredning, 2019-01-17, lagrad i kommunens arkiv.  

5.2.2 GEOTEKNISK UTREDNING 

Markbeskaffenhet (geotekniska förhållanden och förorenad mark), 2017-06-27, lagrad 

i kommunens arkiv.  

5.2.3 MARKMILJÖUTREDNING 

Miljöteknisk markundersökning av sediment, grund- och ytvatten, 2019-01-17, lagrad i 

kommunens arkiv.  

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, 2017-06-10, lagrad i kommunens 

arkiv.  
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6 KONSEKVENSER 

6.1 NATUR 

6.1.1 GRÖNOMRÅDE  

Planlagd parkmark innebär ingen förändring i förhållande till gällande detaljplan. 

Ändring av detaljplan innebär ingen förändrad reglering av hårdgörandegrad.  

LANDSKAPSBILD  

Inom berört område för planändringen ökas nockhöjden från 10m till 14m i den västra 

delen av planområdet. Exploateringsgraden ökar från 50% till 75%. Föreslagen 

planändring kommer att påverka utsikten för villaområdet direkt söder om 

planområdet. I samband med planarbetet har en 3D modell arbetats fram som visar: 

• Befintlig situation (området är idag obebyggt) 

• Byggnation enligt gällande detaljplan 

• Byggnation enligt ändring av detaljplan 
 

På följande sidor visas illustrationer med vyer från befintlig bebyggelse, söder om 

planområdet. 

Vy från söder. Illustrationen visar hur området ser ut idag. 
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Vy från söder. Illustrationen visar byggnation enligt gällande detaljplan med 10 meter i nockhöjd för 

den västra delen. Exploateringsgraden är 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från söder. Illustrationen visar byggnation enligt ändring av detaljplan med 14 meter i nockhöjd för 

den västra delen. Exploateringsgraden är 75%. 
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Gatuvy från söder längs Kornvägen. Illustrationen visar hur området ser ut idag. 

 

Gatuvy från söder längs Kornvägen. Illustrationen visar byggnation enligt gällande detaljplan med 10 

meter i nockhöjd för den västra delen (syns rakt fram i bild). Exploateringsgraden är 50%. 
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Gatuvy från söder. Illustrationen visar byggnation enligt ändring av detaljplan med 14 meter i nockhöjd 

för den västra delen (syns rakt fram i bild). Exploateringsgraden är 75%. 

Volymstudien visar att ändring av detaljplan kommer att göra ett visuellt intryck från 

bostadsområdet söder om multihallen. För boende längs med framför allt Rågvägen 

och Kornvägen kommer skillnaden att kunna synas.  

Kommunens bedömning är att ökningen av exploateringsgraden från 50 till 75% inte 

kommer att innebära någon större visuell påverkan från bostadsområdet. Den största 

förändringen bedöms vara ändring av nockhöjd från 10 till 14 meter i den västra delen 

av planområdet. Kommunens bedömning är att föreslagen ändring kan smälta in väl i 

områdets helhetsintryck då den östra delen av planområdet tillåter en nockhöjd upp 

till 17 meter. 

 

6.2 MILJÖ 

Kommunens sammanvägda bedömning är att den föreslagna ändringen av 

detaljplanen inte innebära några konsekvenser för miljön. 

6.2.1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Kommunen gör bedömningen att ingen ny miljökonsekvensbeskrivning behöver tas 

fram. 

6.2.2 MILJÖBEDÖMNING 

I samband med framtagande av ändring av detaljplan, har kommunen gjort en 

undersökning om betydande miljöpåverkan. 
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6.2.3 STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) 

Förvaltningens preliminära bedömning är att genomförandet av föreslagen ändring till 

detaljplanen inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då gällande detaljplan togs fram och 

behöver inte upprättas på nytt.  

6.2.4 STRANDSKYDD  

Strandskyddet har upphävts i gällande detaljplan. Då strandskyddet inte återinträder 

vid en ändring av detaljplan medför föreslagen ändring inga konsekvenser för 

strandskyddet.  

6.2.5 DAGVATTEN 

Planförslaget innebär ingen förändring gällande hårdgörandegraden. Kommunens 

bedömning är att ändring av detaljplanen inte innebär någon förändring gällande 

förutsättningar för dagvattnet. Kommunens bedömning är att en ny 

dagvattenutredning inte behöver tas fram.  

 

6.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormen för luft, vatten och buller inte kommer 

att överskridas i och med föreslagen ändring med utökad byggrätt och nockhöjd. 

Detta eftersom föreslagna ändringar av tillåten byggnadsarea och nockhöjd inte 

väntas påverka mängden trafik utöver den marginella ökning som gällande detaljplan 

beräknades medföra.  

 

6.4 RIKSINTRESSE 

6.4.1 KULTURMILJÖVÅRD 

I jämförelse med tillåten byggrätt i gällande detaljplan bedöms föreslagna 

förändringar sett till landskapsbilden som små och därmed påverkan på riksintresset 

för kulturmiljövården som marginella.  

6.4.2 TOTALFÖRSVARET 

Föreslagen ändring av detaljplan bedöms inte påverka riksintresset för 

Försvarsmakten.  

 

6.5 TRAFIK 

Kommunens bedömning är att den föreslagna ändringen med utökad byggnadsarea 

och nockhöjd inte kommer att ge några konsekvenser för trafiken i området. 
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6.6 Sociala frågor 

6.6.1 BARNPERSPEKTIVET 

I januari 2020 trädde lagen om barnkonventionen i kraft vilka ska synliggöra barns 

rättigheter i samhället. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vad som bedöms vara 

barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Som barn betraktas alla 

människor under 18 år.   

Planförslaget påverkar inte barnperspektivet då det inte är något grönområde eller 

allmän lekplats som tas i anspråk. Eftersom det finns trottoarer och gång- och 

cykelvägar i närheten ger det bra möjligheter för barn att ta sig till sina vänner på 

egen hand och bygga starka sociala band allt eftersom de blir äldre. Sammantaget 

bedöms ett genomförande av planförslaget ha en marginell påverkan på barnens 

vardag och livsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden är med på sändlistan när 

detaljplanen skickas ut på samråd. 
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7 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

7.1 MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV 

Ändring av detaljplan innebär ingen förändring i frågan.  

7.2 TEKNISKA FRÅGOR 

Ändring av detaljplan innebär ingen förändring i frågan.  

7.3 EKONOMISKA FRÅGOR 

7.3.1 PLANAVGIFT 

Planavgift ska inte utgå vid bygglov eller anmälan enligt PBL, eftersom plankostnaden 

regleras i planavtal mellan sökanden och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

7.3.2 ERSÄTTNINGSANSPRÅK 

Lessebo kommun erhåller ersättning genom försäljning av mark. Exploatören bekostar 

bland annat lantmäteriets förrättningar, anslutningsavgifter, eventuell flytt av ledningar 

och eventuella tekniska utredningar. 

 

7.4 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

7.4.1 TIDPLAN 

Förslag till ändring av detaljplan bedöms kunna antas och vinna laga kraft under 

hösten/vintern 2022. 

7.5 GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden för underliggande detaljplan från 2019 är 5 år och går ut år 2024-

03-26 2024. Vid ändring av detaljplan som görs innan genomförandetiden har gått ut 

får de ändrade planbestämmelserna samma genomförandetid som detaljplanen.  

Ny detaljplan kan antas och genomföras innan genomförandetiden har löpt ut om 

berörda fastighetsägare inte har något att invända. Framtagandet av ny detaljplan 

bedöms som nödvändigt för utvecklingen av befintlig verksamhet. Under planens 

genomförandetid har fastighetsägarna en säkerställd byggrätt i enlighet med planen. 

Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång kan kommunen i vissa fall 

bli skyldig till ekonomisk kompensation till berörda fastighetsägare inom planområdet 

för vilka det genom detaljplaneändringen orsakas en ekonomisk skada. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan ändras eller 

upphävas utan att berörda fastighetsägare kan göra anspråk till ersättning. 
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 (PBL 4 kap 21 §)

Skala 1:1000 (A2)

Beslutsdatum Instans

Kosta 36:10 och del av 36:13  m.fl.

MULTIHALL

Lessebo Kommun Kronobergs län

GRANSKNINGSHANDLING

Till planen hör:

Planprogram

Planbeskrivning

Undersökning

Miljökonsekvensbeskrivning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

100 meter9080706040 503020100

Ändring av detaljplan

Samråd

2022-08-22

Granskning

2022-10-17

Lisa Wändesjö

Planeringsarkitekt Vatten och samhällsteknik AB

SBN

SBN

Conny Axelsson

Samhällsbyggnadschef

215



1(6) 
2021-08-18 

Dnr: SBN SBN 2022/160 
Gransknings 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  
Ändring av detaljplan för Kosta 36:10 och del av Kosta 36:13 m.fl. 
Kosta 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:  

Syftet med planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden från maximalt 50% till 
75% byggnadsarea och att ändra medgiven nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom 
den del av detaljplanen som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till 
att områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd bättre ska stämma 
överens med dagens planeringsideal och den utveckling som pågående verksamhet 
står inför. Tillåten markanvändning, besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter, 
förblir detsamma.   
 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 
ja 

Ingen 
påverkan/ 
nej 

Kommentarer 

Förändrad 
markanvändning?  

 x  

Ökad exploatering?  x  Utnyttjandegraden ökar från 50% till 
75%  

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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Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3‐4 kap MB x  Området för föreslagna ändringar ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövård.  

Natura 2000   x  

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram, 
nyckelbiotop)  

 x  

Ekologiskt känsliga 
områden  

 x  

Fornlämningar, 
byggnadsminne  

 x Det finns inga kända forn- eller 
kulturlämningar inom området för 
föreslagna ändringar.  

Strandskydd, vattendrag  x   

Jordbruksmark  x Den västra delen består av jordbruksmark 
men är sedan tidigare planlagd för 
besöksanläggningar, verksamheter, hotell 
och detaljhandel. 

Öp/föp/Dp x  Egenskapsbestämmelser ändras för 
gällande detaljplan. 

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

 x  

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Mark   x  

Luft och klimat   x  

Vatten   x  

Vegetation   x  

Djurliv   x  

Landskapsbild/stadsbild  x  Föreslagen planändring kommer att 
påverka landskapsbilden i marginell 
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utsträckning. I samband med planläggning 
har kommunen låtit ta fram en 3d modell 
(volymstudie) med illustrationer som 
redovisas i planbeskrivningen.  
 
Volymstudien visar att ändring av 
detaljplan kommer att göra ett visuellt 
intryck från bostadsområdet söder om 
multihallen. För boende längs med framför 
allt Rågvägen och Kornvägen kommer 
skillnaden att kunna synas.  
 
Kommunens bedömning är att ökningen av 
exploateringsgraden från 50 till 75% inte 
kommer att innebära någon större visuell 
påverkan från bostadsområdet. Den 
största förändringen bedöms vara ändring 
av nockhöjd från 10 till 14 meter i den 
västra delen av planområdet.  
 
Kommunens bedömning är att föreslagen 
ändring kan smälta in väl i områdets 
helhetsintryck då den östra delen av 
planområdet tillåter en nockhöjd upp till 17 
meter. 

Miljöpåverkan på 
omgivningen  

 x  

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

 x  

Behöver åtgärder vidtas 
för att hantera 
dagvatten? 

 x  

Grundvatten, ytvatten, 
avrinningsområden 

 x  

 

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Utsläpp   x  

Vibrationer   x  

Buller   x  
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Ljus & lukt  x  

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

 x  

 

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

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Mark & 
vattenanvändning  

 x  

Naturresurser   x  

Transportrörelser  x  

Rekreation och rörligt 
friluftsliv  

 x  

Trafikmiljö, närmiljö för 
boende inom området  

 x Föreslagen ändring anses inte påverka 
trafikmiljön i området. 

Kulturmiljö, och 
kulturhistoriska värden  

x  Område för föreslagna ändringar ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövård. En 
ökad tillåten nockhöjd och byggnadsarea 
kommer dock endast att påverka 
kulturmiljön i marginell utsträckning. 

Parkeringsmöjligheter  x  

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

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  
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7. God bebyggd miljö   x  

8. Grundvatten av god 
kvalitet  

 x  

9. Myllrande våtmarker   x  

10. Levande skogar   x  

11. Ett rikt 
odlingslandskap  

 x  

12. Ett rikt växt- och djurliv  x  

 

Social hållbarhet  

Synpunkter Påverkan
/ 
ja 

Ingen 
påverkan
/ 
nej 

Kommentarer 

Barnperspektivet: 
 
Kommer beslutet att 
beröra barn och 
ungdomar nu eller i 
framtiden? 
 
Innebär beslutet att det 
stridet mot någon av 
artiklarna i FN:s 
barnkonvention? 
 
Har barn och ungdomar 
fått uttrycka sin mening? 

 x Planförslaget påverkar inte barnperspektivet 
då området redan är planlagt för 
kvartersmark (besöksanläggningar, 
verksamheter, hotell och detaljhandel). 
Den östra delen av planområdet är redan 
bebyggt och den västra delen består av 
jordbruksmark. Det är sålunda inget 
grönområde som används för lek eller 
allmän lekplats som tas i anspråk. Inom 
Kosta samhälle finns det trottoarer samt 
gång- och cykelvägar i närheten som ger 
goda möjligheter för barn att ta sig till sina 
vänner på egen hand och bygga starka 
sociala band allt eftersom de blir äldre. 
Sammantaget bedöms ett genomförande 
av planförslaget inte ha någon påverkan på 
barnens vardag och livsmiljö. Barn- och 
utbildningsnämnden är med på sändlistan 
när detaljplanen skickas ut på samråd. 
 

Trygghet/oro  x  

Jämställdhet  x  

Tillgänglighet   x  

Arbetstillfällen  x  
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Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  
Föreslagen ändring förväntas endast påverka kulturmiljön och landskapsbilden och då endast i 
marginell utsträckning. Slutsatsen är därför att en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver 
upprättas för planförslaget.    
 

Kommunens ställningstagande  

Kommunens ställningstagande är att detaljplanens konsekvenser inte innebär en 
betydande miljöpåverkan. 
 

2022-08-18 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Lessebo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 214 Dnr 2022/352-4.3.5 
 

Solcellspark på Lessebo 9:1 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 
upplåtelse av 4 hektar industrimark på Lessebo 9:1 till 556788-5883 
Vacse AB.  
 
Ärendebeskrivning 
Vacse AB önskar bebygga upp till 4 hektar av Lessebo 9:1 vid 
Plåtslagarvägen i Lessebo med en solcellspark (se bilaga 1). Parken 
kommer att byggas och skötas åt Vacse AB av Skellefteåkraft AB. 
 
Nätägaren gör ingen fullständig utredning av kapaciteten på området 
innan ett markupplåtelseavtal är signerat.  
 
Vacse AB önskar skriva ett markupplåtelseavtal med Lessebo 
kommun för att nätägaren ska undersöka total kapacitet på området. 
I avtalet finns vissa förbehåll inskrivna. Dessa måste uppfyllas för att 
markupplåtelsen skall övergå i en marköverlåtelse.  
 
Markupplåtelseavtal är under diskussion, och ärendet kompletteras 
med detta inför kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-20 
Bilaga 1: Karta 
Bilaga 2: Detaljplan 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solcellspark på Lessebo 9:1 
 
Förslag till beslut 
Bevilja upplåtelse av 4 hektar industrimark på Lessebo 9:1 till 
556788-5883 Vacse AB .  
 
Ärendebeskrivning 
Vacse AB önskar bebygga upp till 4 hektar av Lessebo 9:1 vid 
plåtslagarvägen i Lessebo med en solcellspark (se bilaga 1). Parken 
kommer att byggas och skötas åt Vacse AB av Skellefteåkraft AB. 
 
Nätägaren gör ingen fullständig utredning av kapaciteten på 
området innan ett markupplåtelseavtal är signerat.  
 
Vacse AB önskar skriva ett markupplåtelseavtal med Lessebo 
kommun för att nätägaren ska undersöka total kapacitet på 
området. I avtalet finns vissa förbehåll inskrivna. Dessa måste 
uppfyllas för att markupplåtelsen skall övergå i en marköverlåtelse.  
 
Bakgrund 
En konsult till Skellefteåkraft hörde i Mars av sig till 
näringslivskontoret på Lessebo kommun om möjligheter att bygga 
en solcellsanläggning. Förslag på markområden har tagits fram av 
planarkitekt, Sayf Noel. Skellefteåkraft har visat intresse för ett 
markområde på ca 4Ha invid plåtslagarvägen i Lessebo.  

Området är detaljplanelagd som småindustri och lämpar sig 
därmed väl för byggnation av solcellspark.  

Total kapacitet i elnätet för området är inte helt utredd. 
Skellefteåkraft har fått positiva besked på att bebygga 2Ha med 
solceller. Det kan finnas möjlighet till ytterligare 2Ha.  

Nya rutiner hos nätägaren gör att de kräver ett undertecknat 
markupplåtelseavtal innan nätägaren gör en fullständig utredning 
av området. Markupplåtelseavtal för 2+2Ha mark har därför 
förberetts med Skellefteåkrafts avtalspart Vacse AB.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-20 

 

 

Konsekvenser 
Byggnationen av solcellspark kommer att innebära att den skog 
och vegetation som finns på området till största del kommer att 
försvinna. Med minskade möjligheter för växt och-djurliv.  
 
Lessebo kommun kommer att öka produktionen av förnybar och 
hållbar el inom kommunen.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Tänkt markområde 2022-10-20 
Bilaga 2: Detaljplan för området  2000-06-19 
Bilaga 3: Markupplåtelseavtal   
 
 

Beslutet skickas till 
Robert Bergvall, konsult till Skellefteåkraft 
Conny Axelsson, samhällsbyggnadschef 
 

 

 
 
Daniel Kronvall-Hellbring 
Byggnadsingenjör  
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AG UTKAST 2022-10-31 

ÖVERENSKOMMELSE OM 
MARKUPPLÅTELSE OCH 

MARKRESERVATION 
   
Del av Lessebo 9:1 

ÖVERLÅTARE 

 

212000-0613 
Lessebo Kommun 
Storgatan 78 
365 80 LESSEBO 

(”Lessebo Kommun”) 

MOTTAGARE 

 

556788-5883 
Vacse AB 
Kungsgatan 26 4TR 
111 35 Stockholm 

(”Vacse”)  
  

BAKGRUND, SYFTE 
M.M. 

Vacse har, i samarbete med Skellefteå Kraftaktiebolag, 556016-2561,  
initierat ett projekt för utförande och byggnation av en solcellspark 
(placerad på mark) med en total effekt om preliminärt ca 2 x 1,5 MW, 
projektering av solcellsparkens omfattning och utformning i detalj 
återstår. Solcellsparken och marken där den uppförs ska ägas av 
Vacse, eller bolag inom Vacses koncern. 

Syftet med detta avtal är att ge Vacse möjlighet att undersöka 
möjligheten till och förutsättningarna för utförande och byggnation av 
solcellspark och genomförande av projektet på del av fastigheten 
Lessebo 9:1 (se nedan). Ifall marken lämpar sig för utförande och 
byggnation av solcellspark och genomförande av projektet är syftet 
att Vacse, eller bolag inom Vacses koncern, skall köpa loss marken av 
Lessebo kommun.  

OMFATTNING M.M. 

 

Markupplåtelsen som följer av detta avtal, och framtida överlåtelse, 
gäller ungefär 2+2Ha av fastigheten Lessebo 9:1 och är markerat på 
bifogad karta, Se bilaga 1 (”Området”). Området, som idag är 
obebyggt, upplåts i befintligt skick, med undantag för vad som följer 
nedan av detta avtal och eventuella villkor i marköverlåtelseavtalet. 

Lessebo Kommun ger härmed till Vacse, en markreservation för 
Området, innebärande att Vacse under en tid från och med ingåendet 
av detta avtal till och med 31 december 2023 (”Perioden”) har en 
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exklusiv rätt, men inte någon skyldighet, att förvärva Området av 
Lessebo Kommun. 

För att fastställa markens beskaffenhet i Området innan förvärvet 
kommer provborrningar att genomföras för att undersöka eventuella 
markföroreningar och om marken kan bedömas lämplig för utförande 
och byggnation av solcellsparken. Den närmare omfattningen av 
provborrningen ska överenskommas mellan Parterna. Kostnaden för 
provborrningen ska delas lika mellan parterna om endera parten 
häver avtalet i enlighet med vad som anges nedan i detta stycke eller 
överlåtelse avseende Området annars inte kommer till stånd eller 
fullbordas. Om överlåtelse av Området fullbordas och Vacse förvärvar 
Området ska kostnaden för provborrningen i stället bäras av Vacse. 
Vacse utför provborrningen. Om marken är förorenad har vardera 
part rätt att häva detta avtal, likaså har Vacse rätt att häva avtalet om 
markens beskaffenhet annars inte motsvarar förväntningarna eller 
kan bedömas lämplig för utförande och byggnation av solcellsparken. 
Om föroreningar påträffas och detta avtal ändå inte hävs med 
anledning av det föregående, och parterna ingår 
marköverlåtelseavtal, ska Lessebo Kommun bära samtliga 
kostnaderna för sanering av Området från eventuella 
markföroreningar i sådan utsträckning och i sådan omfattning som 
krävs för avsedd användning av Området. Sanering, i förekommande 
fall, utförs av Vacse. 

Detta avtal gäller från och med parternas undertecknande samt att 
det godkänts av kommunstyrelsen i Lessebo kommun respektive 
styrelsen i Vacse. Parterna ska skriftligen bekräfta när förutnämnda 
villkor för styrelsegodkännanden föreligger. 

Vacse har rätt att överlåta detta avtal till bolag inom Vacses koncern. 

Avtalet upphör utan ersättningsrätt från någondera parten om inte 
marköverlåtelseavtal avseende Området har träffats mellan Lessebo 
Kommun och Vacse, eller bolag i Vacses koncern, inom Perioden, eller 
om detta avtal sägs upp i enlighet med ovan. 

TILLTRÄDE Formellt kan tillträdet genom ägorätt (äganderättsövergång) 
avseende Området först ske när förutsättningarna i senare träffat 
marköverlåtelseavtal (se nedan) är uppfyllt, inklusive att 
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

Vacse har rätt att få tillträde till Området tidigare, och från och med 
ingåendet av detta avtal, efter överenskommelse med Lessebo 
Kommun (och sådant tillträde ska inte oskäligen förvägras av Lessebo 
Kommun), för att utföra markundersökningar, mätningar, 
provborrning och andra åtgärder som Vacse skäligen bedömer 
nödvändiga för att kunna bedöma förutsättningarna för och 
möjligheten till utförande av projektet och uppförande av 
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solcellsparken inom Området, inklusive utredning av förutsättningar 
för anslutning av solcellsparken till elnätet. 

Lessebo Kommun ska till Vacse, eller bolag i Vacses koncern som 
Vacse anger, om nedan angivna förbehåll uppfylls, eller om Vacse så 
begär det, att förbehåll som inte uppfyllts inom Perioden i stället 
utgör villkor för överlåtelsen, överlåta Området med äganderätt, 
genom att parterna ingår ett marköverlåtelseavtal avseende Området. 

Överlåtelse av Området kommer såsom anges ovan att förutsätta 
fastighetsbildning. Därtill ska marköverlåtelseavtal ingås först sedan, 
alternativt villkoras av, nedan angivna förbehåll, i den mån de inte 
uppfyllts. 

Parterna ska inleda förhandling om utformning och villkor för 
marköverlåtelseavtal så snart som möjligt efter ingåendet av detta 
avtal. 

ERSÄTTNING Ersättning utgår inte i dagsläget, dvs. Vacse ska inte betala någon 
ersättning till Lessebo Kommun för de rättigheter som tillkommer 
Vacse genom detta Avtal. Vid marköverlåtelse utgår ersättning om 
30kr/kvm. Priset är baserat på vad Vacse känner till om Området i 
dag. 

Vardera parten står sina kostnader i förhållande till ingåendet av detta 
avtal, marköverlåtelseavtal och fortsatta samarbetet och arbetet kring 
realisering av projektet. 

  

DETALJPLAN Gällande detaljplan för det aktuella Området är fastställd 2000-06-19 
(Detaljplan för område norr om Åkerhultsvägen, akt nr 0761-P00/5). 
Enligt Lessebo Kommuns bedömning föreligger inte något behov av 
antagande av ny detaljplan för utförande av projektet och uppförande 
av solcellsparken inom Området. 

FÖRBEHÅLL 

 

 

Följande punkter måste infrias för att detta markupplåtelseavtal skall 
övergå i ett marköverlåtelseavtal. 

• Detta avtal skall godkännas av kommunstyrelsen i Lessebo 
kommun.  

Följande måste infrias för Vacse för att ingå marköverlåtelseavtal 
enligt ovan, alternativt utgöra villkor för Vacses skyldighet att tillträda 
under sådant avtal. 

• Styrelsen i Vacse har godkänt förvärv av Området och 
marköverlåtelseavtalet. 

• Elanslutning för att ansluta solcellsparken till elnätet kan 
tillskapas inom rimlig tid, och till rimlig kostnad, enligt Vacses 
skäliga bedömning. 

• Detaljplan som vunnit laga kraft medger utförande av 
projektet och uppförande av solcellsparken inom Området. 
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• Bygglov, i förekommande fall, samt marklov och övriga 
myndighetsgodkännande, inklusive samråd enligt miljöbalken, 
nödvändiga för utförande av projektet och uppförande av 
solcellsparken inom Området föreligger och har vunnit laga 
kraft. 

• Markens beskaffenhet är tillfredsställande för genomförande 
av projektet. Att det inte föreligger några markföroreningar, 
alternativt i förekommande fall att, Området har sanerats 
enligt ovan. 

• Området är fritt från inteckningar samt att andra belastningar 
i fastigheten inte hindrar utförande av solcellsparken. 

• Att det inte framkommit några andra omständigheter 
avseende Området vid Vacses undersökningar som negativt 
påverkar genomförande av projektet. 

• Vacse har ingått avtal om projektledning, projektering och 
byggnation m.m. avseende solcellsparken på för Vacse 
tillfredsställande villkor. 

 

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

Upplåtare 
Lessebo 2022-     
för Lessebo Kommun      
  
…………………………………………..                                                                  
Lars Altgård. Kommunalråd 

 

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

 

 

Mottagare 
Stockholm 2022-                                                                       
 

  
 
 

 ……………………………………….. 
Vacse AB  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 204 Dnr 2022/347-2.1.1 
 

Fastställande av sammanträdesplan 2023 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
sammanträdesplan för 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om sammanträdesplan. 
Nämnderna har enligt reglemente själv rätt att besluta om sina 
sammanträden, men ambitionen är att samordna nämnderna i en 
gemensam plan, så att handläggningstiden för ärenden minskar och 
beredningen blir effektivare. Planen skickas därmed till nämnderna 
för kännedom så att de kan förhålla sig till dessa datum.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
Förslag till sammanträdesplan 
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Kommunstyrelsen 

2022-10-17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fastställande av sammanträdesplan 2023 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
sammanträdesplan för 2023.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om sammanträdesplan. 
Nämnderna har enligt reglemente själv rätt att besluta om sina 
sammanträden, men ambitionen är att samordna nämnderna i en 
gemensam plan, så att handläggningstiden för ärenden minskar 
och beredningen blir effektivare. Planen skickas därmed till 
nämnderna för kännedom så att de kan förhålla sig till dessa 
datum.  

 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2023 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Sammanträdeskalender Lessebo kommun, förslag 2023

Kommunstyrelsens
arbetsutskott 10-jan 31-jan 28-feb 28-mar 25-apr 23-maj 20-jun 29-aug 26-sep 24-okt 21-nov 19-dec

Kommunstyrelsen (6 dec)

10 jan
Konstituera
nde 24-jan 14-feb 14-mar 11-apr 09-maj 07-jun 15-aug 12-sep 10-okt 07-nov 05-dec 09-jan

Kommunfullmäktige 27-feb 24-apr 19-jun 25-sep 23-okt 20-nov (18 dec)

Socialnämnden 
Barn- och utbildnings-
nämnden
Samhällsbyggnads-
nämnden

Myndighetsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 205 Dnr 2022/128-1.2.6 
 

Svar på motion om lokal 
livsmedelsstrategi 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med en 
motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal 
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchef har berett frågan. 
 
Motionen beskriver vikten av att ha en hög självförsörjningsgrad vid 
eventuella kriser. En lokal livsmedelsstrategi ska också bidra till att ta 
tillvara på landsbygdens möjligheter och en hållbar tillväxt i kedjan, 
från producent till konsument. 
 
Svensk mat har stor påverkan på vårt totalförsvar. Kriget i Ukraina 
har gjort det tydligt att svenska bönder behöver en höjd 
livsmedelsberedskap och bli mindre beroende på av importerad mat. 
Vilket innebär att vi stärker vårt totalförsvar. Sveriges 
självförsörjningsgrad är under 50%. 
 
Hushållssällskapet har för Lessebo kommuns räkning tagit fram 
försörjningsbalansen.  I beräkningen ingår kommunens produktion 
av livsmedel inklusive foder samt kommunens befolknings 
energibehov. Utredningen visar också antal företag och antal 
sysselsatta i livsmedelskedjan. 
 
Utredningen visar att Lessebo kommuns försörjningsbalansen är 6,77 
% och livsmedelsförsörjningen till kommunens invånare under ett år 
beräknas räcka till 25 januari. Det vill säga att Lessebo kommun 
ligger långt under riksgenomsnittet gällande försörjningsbalansen. 
Att ta fram en livsmedelsstrategi med handlingsplan innebär att vi 
både stärker vårt totalförsvar och lokala näringsliv.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-13 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 119 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 52 
Motion inkommen 2022-03-30 
Hushållssällskapets dokument gällande försörjningsbalansen i 
Lessebo kommun 2022. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion "Lokal livsmedelsstrategi för 
ökad självförsörjningsgrad och en levande 
landsbygd" 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med 
en motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal 
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchef har 
berett frågan. 
 
Motionen beskriver vikten av att ha en hög självförsörjningsgrad 
vid eventuella kriser. En lokal livsmedelsstrategi ska också bidra 
till att ta tillvara på landsbygdens möjligheter och en hållbar 
tillväxt i kedjan, från producent till konsument. 
 
Svensk mat har stor påverkan på vårt totalförsvar. Kriget i Ukraina 
har gjort det tydligt att svenska bönder behöver en höjd 
livsmedelsberedskap och bli mindre beroende på av importerad 
mat. Vilket innebär att vi stärker vårt totalförsvar. Sveriges 
självförsörjningsgrad är under 50%. 
 
Hushållssällskapet har för Lessebo kommuns räkning tagit fram 
försörjningsbalansen.  I beräkningen ingår kommunens 
produktion av livsmedel inklusive foder samt kommunens 
befolknings energibehov. Utredningen visar också antal företag 
och antal sysselsatta i livsmedelskedjan. 
Utredningen visar att Lessebo kommuns försörjningsbalansen är 
6,77 % och livsmedelsförsörjningen till kommunens invånare 
under ett år beräknas räcka till 25 januari. Det vill säga att Lessebo 
kommun ligger långt under riksgenomsnittet gällande 
försörjningsbalansen. 
Att ta fram en livsmedelsstrategi med handlingsplan innebär att vi 
både stärker vårt totalförsvar och lokala näringsliv.  
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Konsekvenser 
Lessebo kommun stärker både totalförsvaret och det lokala 
näringslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 119 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 52 
Motion inkommen 2022-03-30 
Hushållssällskapets dokument gällande försörjningsbalansen i 
Lessebo kommun 2022. 
 

 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 119 Dnr 2022/128-1.2.6 
 

Beredning av motion gällande lokal 
livsmedelsstrategi för ökad 
självförsörjningsgrad och en levande 
landsbygd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram 
förslag på svar på motionen för behandling vid arbetsutskottets 
sammanträde 2022-09-27.  
 
Ärendebeskrivning 
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med en 
motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal 
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 52 
Motion inkommen 2022-03-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-04-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 52 Dnr 2022/128-1.2.6 
 

Inkommen motion gällande lokal 
livsmedelsstrategi för ökad 
självförsörjningsgrad och en levande 
landsbygd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med en 
motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal 
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-15 
Motion inkommen 2022-03-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 206 Dnr 2022/158-1.2.6 
 

Svar på motion gällande tidplan, 
finansiering med mera avseende särskilt 
boende i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning. 
 
Ärendebeskrivning 
Bodil Jonsson (KD) har inkommit med motion gällande tidplan, 
finansiering m.m. avseende särskilt boende i Lessebo kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har begärt in 
remissyttrande från socialnämnden.  
 
Motionären ställer olika frågor som utgår från att beslut tagits om 
nedläggning av särskilt boende på kommunens olika orter samt 
byggande av ett nytt särskilt boende.  

 
Det finns inget beslut om att avveckla särskilt boende på respektive 
ort i kommunen. Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag 
2022-04-25 § 40 att ta fram en övergripande långsiktig hållbar 
tidsplan med ett konkret framtida inriktningsbeslut med 
handlingsplan för särskilda boenden i Lessebo kommuns olika 
verksamhetstyper av äldreomsorg skall finnas, utformas, drivas samt 
utvecklas framöver. Som socialnämnden konstaterar i sitt 
remissyttrande, har ärendet ännu inte hanterats av nämnden. De 
frågor som ställs i motionen får därför återkomma när ett sådant 
inriktningsbeslut har presenterats samt inom ramen för kommande 
budgetarbete, i den mån frågorna fortsatt är relevanta. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
Socialnämndens beslut (remissyttrande) 2022-08-31 § 98 
Protokoll arbetsutskottet 2022-05-04 § 120  
Motion om Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 54 
Motion inkommen 2022-04-21 
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Svar på motion gällande tidplan, finansiering 
med mera avseende särskilt boende i 
Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning. 
 
Ärendebeskrivning 
Bodil Jonsson (KD) har inkommit med motion gällande tidplan, 
finansiering m.m. avseende särskilt boende i Lessebo kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har begärt in remissyttrande från socialnämnden.  
 
Motionären ställer olika frågor som utgår från att beslut tagits om 
nedläggning av särskilt boende på kommunens olika orter samt 
byggande av ett nytt särskilt boende.  

 
Det finns inget beslut om att avveckla särskilt boende på respektive 
ort i kommunen. Kommunfullmäktige gav socialnämnden i 
uppdrag 2022-04-25 § 40 att ta fram en övergripande långsiktig 
hållbar tidsplan med ett konkret framtida inriktningsbeslut med 
handlingsplan för särskilda boenden i Lessebo kommuns olika 
verksamhetstyper av äldreomsorg skall finnas, utformas, drivas 
samt utvecklas framöver. Som socialnämnden konstaterar i sitt 
remissyttrande, har ärendet ännu inte hanterats av nämnden. De 
frågor som ställs i motionen får därför återkomma när ett sådant 
inriktningsbeslut har presenterats samt inom ramen för 
kommande budgetarbete, i den mån frågorna fortsatt är relevanta. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut (remissyttrande) 2022-08-31 § 98 
Protokoll arbetsutskottet 2022-05-04 § 120  
Motion om Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 54 
Motion inkommen 2022-04-21 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
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Christina Nyquist 
Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-22

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 82 Dnr 2022/34-1.2.7 
 

Motion gällande tidsplan, finansiering 
m.m. avseende särskilt boende i Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Vi ger i uppdrag till socialchef att ta fram förslag till svar på motion 
till socialnämndens sammanträde i augusti.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända en inkommen 
motion på remiss till socialnämnden. Socialnämnden ska skicka 
remissyttrande senast 2022-09-20 till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
 
Motionen inkom till kommunfullmäktige från Bodil Jonsson (KD) 
gällande tidplan, finansiering m.m. avseende särskilt boende i 
Lessebo kommun. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:  

Vi ger i uppdrag till socialchef att ta fram förslag till svar på motion 
till socialnämndens sammanträde i augusti.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-
04 § 120 
Motion om tidplan, finansiering m.m avseende särskilt boende i 
Lessebo kommun 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-06-10 § 165 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 121 Dnr 2022/158-1.2.6 
 

Beredning av motion: Tidplan, finansiering 
med mera avseende särskilt boende i 
Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Socialnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-09-20. 
 
Ärendebeskrivning 
Bodil Jonsson (KD) har inkommit med motion gällande tidplan, 
finansiering m.m. avseende särskilt boende i Lessebo kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 54 
Motion inkommen 2022-04-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-04-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 54 Dnr 2022/158-1.2.6 
 

Inkommen motion gällande tidplan, 
finansiering m.m. avseende särskilt 
boende i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Bodil Jonsson (KD) har inkommit med motion gällande tidplan, 
finansiering m.m. avseende särskilt boende i Lessebo kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2022-04-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 208 Dnr 2021/412-1.5.4 
 

Svar på medborgarförslag angående 
utbildning för att kunna bemöta våld i 
nära relationer mot barn 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående utbildning för att kunna 
bemöta våld i nära relationer mot barn. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-02-28 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har beretts av 
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden.  
 
I förslag nummer 1 föreslås att alla politiker, socialtjänst, förskola, 
skola (både elever och personal) och tjänstemän med flera på 
kommunen ska utbildas. Både Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden lyfter exempel på hur utbildning har skett.  
Inom Lessebo kommuns elevhälsa går kuratorer och skolsköterskor 
regelbundet på utbildningar inom området för att höja sin kompetens 
och kunna upptäcka barn som lever i familjer där det förekommer 
olika typer av våld samt ungdomar som är utsatta för 
våldshandlingar. Elevhälsopersonal tar regelbundet del av gratis 
webbutbildningar som tillhandahålls av Länsstyrelsen. Elevhälsans 
personal har varit på studiebesök på Barnahus Kronoberg samt 
deltagit på möte gällande våld mot kvinnor anordnat av 
Länsstyrelsen. Personal på Hackebackeskolan jobbar med ett projekt 
kring Traumamedveten omsorg (TMO) som är en utbildningsinsats 
av Rädda Barnen där personal lär sig hur man kan hjälpa barn och 
unga att återhämta sig efter ett trauma. Det jobbas även med Mentors 
in Violence Prevention (MVP) som omfattar bland annat främjande 
av jämställdhet för att förebygga våld mot kvinnor, identifiera 
våldsutsatta, utveckla livskunskap hos barn och ungdomar och 
förändra kulturella och sociala normer som stödjer våld. I april 2022 
tog kuratorsnätverket på elevhälsan fram en handlingsplan för arbetet 
mot hedersrelaterat våld. Den riktar sig till lärare och 
elevhälsopersonal där den ska fungera som ett stöd för personalen 
inom framförallt förskola, grundskola och gymnasieskolan. I skolan 
får eleverna upplysning och utbildning genom läroplanen och 
värdegrundsarbetet. I de naturorienterande och samhällsorienterade 
ämnena får eleverna kunskap i frågor så som familj och relationer, 
normer och normbrytande beteenden med flera.  
 
Socialnämndens ledamöter fick i december 2021 erbjudande om att 
gå webbkurs om våld från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Berörda medarbetare inom individ- och familjeomsorgen som arbetar 
med våld i nära relation ärenden har också gått utbildningar inom 
området. 
 
Förslag nummer 2 och 3 innebär att alla som nyanställs ska få gratis 
webbkurs som också redan anställda ska erbjudas. Berörda 
medarbetare erbjuds sådan utbildning men kommunen har ingen 
möjlighet att erbjuda detta till samtliga. Kommunens ansvarsområde 
är brett och prioritering måste ske i vilka frågor som medarbetarna 
och förtroendevalda utbildas i utifrån de kunskaper de behöver i sin 
tjänst eller sitt uppdrag.  
 
Förslag 4 handlar om uppföljning, som både Barn- och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden uppger att de gör, inom 
ramen för ordinarie kompetensutvecklingsarbete.  
 
I det femte förslaget föreslås att våld i nära relation ska stå på 
agendan i de flesta sammanträden/möten där det är barn i 
verksamheten. Våld i nära relation diskuteras vid behov på 
arbetsplatsträffar i de verksamheter som arbetar med området, bl.a. 
Elevhälsan har det som en stående punkt. 
 
Förslag 6 innebär att det ska finnas ett särskilt barnombud eller 
folkhälsosamordnare. Lessebo kommun är en liten kommun med 
begränsade resurser, därav behöver kunskapen finnas hos berörda 
verksamheter inom ramen för andra tjänster. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-04 § 76 
Socialnämndens protokoll 2022-06-22 § 78 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 88 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 16 
Medborgarförslag 2021-12-06 
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Svar på av medborgarförslag angående  
utbildning för att kunna bemöta våld i nära 
relationer mot barn 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående utbildning för att kunna 
bemöta våld i nära relationer mot barn. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-02-28 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har beretts 
av Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden.  
 
I förslag nummer 1 föreslås att alla politiker, socialtjänst, förskola, 
skola (både elever och personal) och tjänstemän med flera på 
kommunen ska utbildas. Både Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden lyfter exempel på hur utbildning har skett.  

Inom Lessebo kommuns elevhälsa går kuratorer och 
skolsköterskor regelbundet på utbildningar inom området för att 
höja sin kompetens och kunna upptäcka barn som lever i familjer 
där det förekommer olika typer av våld samt ungdomar som är 
utsatta för våldshandlingar. Elevhälsopersonal tar regelbundet del 
av gratis webbutbildningar som tillhandahålls av Länsstyrelsen. 
Elevhälsans personal har varit på studiebesök på Barnahus 
Kronoberg samt deltagit på möte gällande våld mot kvinnor 
anordnat av Länsstyrelsen. Personal på Hackebackeskolan jobbar 
med ett projekt kring Traumamedveten omsorg (TMO) som är en 
utbildningsinsats av Rädda Barnen där personal lär sig hur man 
kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma. Det 
jobbas även med Mentors in Violence Prevention (MVP) som 
omfattar bland annat främjande av jämställdhet för att förebygga 
våld mot kvinnor, identifiera våldsutsatta, utveckla livskunskap 
hos barn och ungdomar och förändra kulturella och sociala normer 
som stödjer våld. I april 2022 tog kuratorsnätverket på elevhälsan 
fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. Den 
riktar sig till lärare och elevhälsopersonal där den ska fungera som 
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ett stöd för personalen inom framförallt förskola, grundskola och 
gymnasieskolan. I skolan får eleverna upplysning och utbildning 
genom läroplanen och värdegrundsarbetet. I de naturorienterande 
och samhällsorienterade ämnena får eleverna kunskap i frågor så 
som familj och relationer, normer och normbrytande beteenden 
med flera.  

Socialnämndens ledamöter fick i december 2021 erbjudande om 
att gå webbkurs om våld från Nationellt centrum för kvinnofrid 
(NCK). Berörda medarbetare inom individ- och familjeomsorgen 
som arbetar med våld i nära relation ärenden har också gått 
utbildningar inom området. 

Förslag nummer 2 och 3 innebär att alla som nyanställs ska få 
gratis webbkurs som också redan anställda ska erbjudas. Berörda 
medarbetare erbjuds sådan utbildning men kommunen har ingen 
möjlighet att erbjuda detta till samtliga. Kommunens 
ansvarsområde är brett och prioritering måste ske i vilka frågor 
som medarbetarna och förtroendevalda utbildas i utifrån de 
kunskaper de behöver i sin tjänst eller sitt uppdrag.  

Förslag 4 handlar om uppföljning, som både Barn- och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden uppger att de gör, inom 
ramen för ordinarie kompetensutvecklingsarbete.  

I det femte förslaget föreslås att våld i nära relation ska stå på 
agendan i de flesta sammanträden/möten där det är barn i 
verksamheten. Våld i nära relation diskuteras vid behov på 
arbetsplatsträffar i de verksamheter som arbetar med området, 
bl.a. Elevhälsan har det som en stående punkt. 

Förslag 6 innebär att det ska finnas ett särskilt barnombud eller 
folkhälsosamordnare. Lessebo kommun är en liten kommun med 
begränsade resurser, därav behöver kunskapen finnas hos berörda 
verksamheter inom ramen för andra tjänster. 

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-04 § 76 
Socialnämndens protokoll 2022-06-22 § 78 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 88 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 16 
Medborgarförslag 2021-12-06 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-04 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 76 Dnr 2022/191-1.5.4 
 

Medborgarförslag angående utbildning för 
att kunna bemöta våld i nära relation med 
barn 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända svar på 
medborgarförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott samt att 
föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att se till de förslag som 
gäller specifikt politikerna i kommunen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 24 augusti 2022 inkom förfrågan till barn- och 
utbildningsnämnden att besvara ett medborgarförslag. 
Medborgarförslaget handlar om utbildning för att kunna bemöta våld 
i nära relationer med barn.  
 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar medborgarförslaget utifrån 
sitt verksamhetsområde.  
 
Medborgarförslaget innehåller sex förslag: 
 
1. Alla politiker, socialtjänst, förskola, skola (både elever och 

personal) och tjänstemän med flera på kommunen ska utbildas.  
Svar: Inom Lessebo kommuns elevhälsa går kuratorer och 
skolsköterskor regelbundet på utbildningar inom området för att 
höja sin kompetens och kunna upptäcka barn som lever i familjer 
där det förekommer olika typer av våld samt ungdomar som är 
utsatta för våldshandlingar. Elevhälsopersonal tar regelbundet del 
av gratis webbutbildningar som tillhandahålls av Länsstyrelsen. 
Elevhälsans personal har varit på studiebesök på Barnahus 
Kronoberg samt deltagit på möte gällande våld mot kvinnor 
anordnat av Länsstyrelsen. Personal på Hackebackeskolan jobbar 
med ett projekt kring Traumamedveten omsorg (TMO) som är en 
utbildningsinsats av Rädda Barnen där personal lär sig hur man 
kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma. Det 
jobbas även med Mentors in Violence Prevention (MVP) som 
omfattar bland annat främjande av jämställdhet för att förebygga 
våld mot kvinnor, identifiera våldsutsatta, utveckla livskunskap hos 
barn och ungdomar och förändra kulturella och sociala normer 
som stödjer våld. I april 2022 tog kuratorsnätverket på elevhälsan 
fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. Den 
riktar sig till lärare och elevhälsopersonal där den ska fungera 
som ett stöd för personalen inom framförallt förskola, grundskola 
och gymnasieskolan. I skolan får eleverna upplysning och 
utbildning genom läroplanen och värdegrundsarbetet. I de 
naturorienterande och samhällsorienterade ämnena får eleverna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-04 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

kunskap i frågor så som familj och relationer, normer och 
normbrytande beteenden med flera.  

 
2. Alla som nyanställs ska gå en webbaserad kurs om våld i nära 

relation mot barn ca 4 timmar.  
Svar: Berörd personal går utbildning inom området.  
 

3. Alla som redan är anställda ska också få möjlighet att gå samma 
utbildning. 
Svar: Berörd personal går utbildning inom området. 
 

4. Det behöver vara uppföljningar varje år.  
Svar: För de medarbetare som regelbundet går utbildningar 
inom området sker uppföljning.  
 

5. Våld i nära relation ska stå med på agendan/dagordningen vid de 
sammanträden/möten där det finns barn i verksamheten.  
Svar: På elevhälsomöten är frågan en ständigt närvarande punkt.  
 

6. Det ska finnas ett särskilt barnombud eller en 
folkhälsosammordnare i kommunen.  
Svar: Barn-och utbildningsnämnden kan utifrån sitt 
verksamhetsområde inte besluta huruvida det ska finnas ett 
särskilt barnombud eller en folkhälsosammordnare.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-20 § 30 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 
Medborgarförslag angående utbildning för att kunna bemöta våld i 
nära relation med barn 2022-08-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-04 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-22

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 78 Dnr 2022/24- 
 

Medborgarförslag angående utbildning för 
att kunna bemöta våld i nära relationer 
med barn 
 
Beslut 
Socialnämnden översänder svar på medborgarförslag till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-29 § 88 att 
sända medborgarförslag på remiss till socialnämnden. 
Socialnämnden har till 2022-06-30 att besvara remissen.  
 
Medborgarförslaget handlar om utbildning för att kunna bemöta våld 
i nära relationer med barn.  
 
Socialnämnden besvarar endast medborgarförslaget utifrån sitt 
verksamhetsområde.  
 
Medborgarförslaget innehåller 6 förslag: 
1. Alla politiker, socialtjänst, förskola, skola (både elever och 

personal) och tjänstemän med flera på kommunen ska utbildas.  
Svar: Socialnämndens ledamöter fick i december 2021 erbjudande 

om att gå webbkurs om våld från Nationellt centrum för kvinnofrid 
(NCK). Berörda medarbetare inom individ- och familjeomsorgen som 
arbetar med våld i nära relation ärenden har också gått utbildningar 
inom området.  
 
2. Alla som nyanställs ska gå en webbaserad kurs om våld i nära 

relation mot barn ca 4 tim.  
Svar: Berörda medarbetare får erbjudande om att gå utbildning 

inom området.  
 
3. Alla som redan är anställda ska också få möjlighet att gå samma 

utbildning.  
Svar: Berörda medarbetare får erbjudande om att gå utbildning 

inom området.  
 
4. Det behöver vara uppföljningar varje år.  
Svar: Det är upp till respektive chef att planera kontinuerliga 

uppföljningar i utbildning för berörd personal i verksamheternas 
kompetensförsörjningsplaner. Socialnämnden kan inte besvara om 
det ska genomföras kommunövergripande utbildning varje år.  
 
5. Våld i nära relation ska stå med på agendan/dagordningen vid de 

flesta sammanträden/möten där det finns barn i verksamheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-22

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Svar: Våld i nära relation diskuteras vid behov på arbetsplatsträffar i 
de verksamheter som arbetar med området. Det är ingenting som är 
en stående punkt på dagordningen.  
 
6. Det ska finnas ett särskilt barnombud eller en 

folkhälsosamordnare i kommunen.  
Svar: Våld i nära relation är ett viktigt område och det är viktigt att 

det finns kunskap för att bemöta de som är utsatta för våld och även 
för att kunna arbeta förebyggande. Socialnämnden kan inte utifrån 
sitt verksamhetsområde besvara frågan gällande hur det ska finnas ett 
särskilt barnombud eller folkhälsosamordnare i kommunen.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta:  
Socialnämnden översänder svar på medborgarförslag till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2022-06-10 § 156  
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 § 88 
Medborgarförslag angående utbildning våld i nära relation 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2022-06-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 88 Dnr 2021/412-1.5.4 
 

Beredning av medborgarförslag angående 
utbildning för att kunna bemöta våld i 
nära relationer med barn 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända medborgarförslaget på remiss till 
Socialnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-06-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående utbildning för att kunna 
bemöta våld i nära relationer med barn. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-02-28 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 16 
Medborgarförslag 2021-12-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-28 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 16 Dnr 2021/412-1.5.4 
 

Medborgarförslag angående utbildning för 
att kunna bemöta våld i nära relationer 
med barn 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Madelene Pilkvist har inkommit med medborgarförslag angående 
utbildning för att kunna bemöta våld i nära relationer med barn.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2021-11-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 212 Dnr 2022/111-2.8.1 
 

Återrapportering av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete  
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att  
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som  
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det  
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra  
och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även i  
kommunstyrelsens uppsiktsansvar för nämnder och helägda bolag. 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det  
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen  
och nämnder samt kommunala helägda bolag. 
 
Beslutsunderlag 
Återrapportering Kommunstyrelsen  
Återrapportering Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Återrapportering Barn- och utbildningsförvaltningen  
Återrapportering Socialnämnden  
Återrapportering AB Lessebohus  
Återrapportering Lessebo fjärrvärme AB 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återrapportering systematiskt 
arbetsmiljöarbete från kommunstyrelsen 
och nämndernas samt bolagens 
verksamhetsområden 
 
Förslag till beslut 
Notera informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete  
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att  
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som  
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det  
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra  
och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även i  
kommunstyrelsens uppsiktsansvar för nämnder och helägda bolag. 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det  
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen  
och nämnder samt kommunala helägda bolag. 
 
Bakgrund 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete  
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att  
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som  
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det  
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra  
och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  
Kommunchefen ansvar för arbetsmiljöfrågorna inom  
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har  
inte delegerat uppsiktsplikten till kommunchef utan enligt beslut i  
kommunstyrelsen 2014-02-11, Dnr 2013.310-10 ”för att förtydliga  
och förstärka detta uppsiktsansvar ger kommunstyrelsen  
kommunchefen kontrollansvar för nämnder och helägda bolag”.  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även i  
kommunstyrelsens uppsiktsansvar för nämnder och helägda bolag. 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det  
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen  
och nämnder samt kommunala helägda bolag. 

2 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-17 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Återrapportering Kommunstyrelsen  
Återrapportering Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Återrapportering Barn- och utbildningsförvaltningen  
Återrapportering Socialnämnden  
Återrapportering AB Lessebohus  
Återrapportering Lessebo fjärrvärme AB 
 
 

 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Verksamhet: Övergripande verksamhet samt arbetsmiljöansvar för förvaltningschefer 
och VD i helägda bolag. 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i %:  1,41% 

En låg sjukfrånvaro på 1,41% bör uppmärksammas. En hälsosam sjukfrånvaro ligger 
mellan 2-4%. Risk finns att medarbetare arbetar hemifrån när medarbetaren egentligen 
borde vara sjukskriven. 

Frisknärvaro 58,04% 
Arbetsskador och tillbud Inga anmälda händelser 
Hot och våld Inga anmälda händelser  
Kränkande särbehandling Inga anmälda händelser  
Arbetsbelastning I flera verksamheter har arbetsbelastningen varit hög under Corona. Arbetsbelastningen 

diskuteras på medarbetarsamtal och på avstämningsmöten som hålls kontinuerligt. I 
medarbetarundersökningen får hälsa betyg 5 av 6 möjliga. Indikatorn som får lägst betyg 
är att hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid (3,4). Däremot får god 
kontroll över arbetssituationen 5 av 6 möjliga. Det framgår även att arbetsgivaren ger stöd 
för en hälsofrämjande livsstil. 

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömning är gjord hos samtliga medarbetare under Corona-perioden. 
Delegationer Samtliga är genomgångna under 2021 inga förändringar under 2022. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skyddsronder 
Brandskydd 

Samtliga är genomgångna under 2021 inga förändringar under 2022. 
Genomförd 2021-04-16. Ny är beställd 2022-11-04. 
Genomförd 2021-04-16. Ny är beställd 2022-11-01. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

 
 
 
Verksamhet: Kansliavdelningen 

Kemikalieförteckning 
Medarbetarsamtal och lönesamtal 
Medarbetarundersökning 
 

Finns inga kemikalier i verksamheten. 
Samtliga genomförda. 
Genomförd 2021. Ny ska göras innan årsskiftet. 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i %:  1,24 % 

 
Frisknärvaro 33% 
Arbetsskador och tillbud Inga anmälda händelser.  
Hot och våld Inga anmälda händelser. 
Kränkande särbehandling Inga anmälda händelser. 
Arbetsbelastning I medarbetarenkät upplever endast ett fåtal att man inte hinner med. Löpande 

uppföljning vid avstämningsmöten både i grupp och enskilt. Vid behov särskilda samtal 
för prioriteringsstöd. 

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömning gjord för samtliga medarbetare under pandemin och med avseende bl.a. 
på distansarbete. I övrigt görs analyser vid behov. 

Delegationer Kanslichef och måltidschef har delegation från kommunchef. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skyddsronder 
 
Brandskydd 
Kemikalieförteckning 
Medarbetarsamtal och lönesamtal 
Medarbetarundersökning 
 

Kanslichef och måltidschef har fått arbetsmiljöuppgifter av kommunchef. 
Gemensam för kommunhuset. IT: 2021-05-06, ny planeras slutet av 2022. Problem i 
arbetsmiljön åtgärdas också vid problem, t.ex. ventilation och värme. 
Se “Skyddsronder”. 
Inga kemikalier i verksamheten. 
Samtliga genomförda. 
Genomförs centralt, inga egna undersökningar inom verksamheten. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

Verksamhet: Inköpsavdelningen 

 
 
 
 
 
 
 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i %:  3,8% för perioden 2022-01-01 – 2022-09-15 

 
Frisknärvaro 0 
Arbetsskador och tillbud Inga kända eller anmälda händelser 
Hot och våld Inga kända eller anmälda händelser 
Kränkande särbehandling Inga kända eller anmälda händelser 
Arbetsbelastning Finns perioder med hög arbetsbelastning som inte går att fördela pga. liten avdelning 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömning gjord och dokumenterad under pandemin och med avseende bl.a. på 

distansarbete. I övrigt görs analyser vid behov. 
Delegationer Upphandlingschef har delegation från Kommunchef 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skyddsronder 
Brandskydd 
Kemikalieförteckning 
Medarbetarsamtal och lönesamtal 
Medarbetarundersökning 
 

Upphandlingschef har delegation från Kommunchef 
Görs centralt inom KLF 
Görs centralt inom KLF 
Inga kemikalier hanteras i verksamheten 
Genomförda enligt plan för 2021 – 2022 
Görs centralt av HR. Pga. få medarbetare aggregeras svar upp till övergripande nivå 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

Verksamhet: Ekonomiavdelningen 

 
 
 
 
 
 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i %:  0,69% under jan-sep 2022 

 
Frisknärvaro 44% 

Arbetsskador och tillbud Inga kända eller anmälda händelser 
Hot och våld Inga kända eller anmälda händelser 
Kränkande särbehandling Inga kända eller anmälda händelser 
Arbetsbelastning Varierar vid olika tidpunkter i månaden eller under året för flera. Ämnet berörs på APT och enskilt 

på medarbetarsamtal och även vid ytterligare samtal om det behövs dialog om vad som ska 
prioriteras när. 

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömning gjord och dokumenterad under pandemin och med avseende på 
distansarbete. I övrigt görs analyser vid behov. 

Delegationer Ekonomichef har delegation från kommunchef. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skyddsronder 
Brandskydd 
Kemikalieförteckning 
Medarbetarsamtal och lönesamtal 
Medarbetarundersökning 
 

Ekonomichef har fått delegation av arbetsmiljöuppgifter från kommunchef 
Görs centralt inom KLF 
Görs centralt inom KLF 
Förekommer inga kemikalier i verksamheten 
Samtliga medarbetarsamtal och lönesamtal är genomförda 
Görs centralt och senaste gjordes i slutet av 2021. Totalt medelvärde för avdelningen var 
5,0 på en 6 gradig skala. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

Verksamhet: HR avdelningen 

Verksamhet: Arbetsmarknadsavdelningen 
 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i %:  0,13 

 
Frisknärvaro 85,71% 

Arbetsskador och tillbud Inga 
Hot och våld Inga 
Kränkande särbehandling Inga 
Arbetsbelastning Hög arbetsbelastning både inom Lön och HR 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Löpande individuella samtal samt planerat strategiskt möte kring avgränsning mm.  
Delegationer Delegation från Kommunchef, inget att erinra.  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skyddsronder 
Brandskydd 
Kemikalieförteckning 
Medarbetarsamtal och lönesamtal 
Medarbetarundersökning 
 

Fördelning av uppgifter från Kommunchef, inget att erinra.  
KLF genomför 
KLF genomför 
Inga kända kemikalier  
Medarbetarsamtal är inplanerade inom närmaste månaden, prestationssamtal i januari 
2023 
HME genomförs under hösten. Genomgång av tidigare undersökning gjordes i våras. 
Inget att erinra.  

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i %:  1,9%  

 
Frisknärvaro 77,78 % 

Arbetsskador och tillbud Ett tillbud, lindrigare skador.  
Hot och våld nej 
Kränkande särbehandling nej 
Arbetsbelastning Den har varit hög, högt tryck på intern service. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

 

 

Verksamhet: Måltidsverksamheten 
 
Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro:  6,87% 

 
Frisknärvaro 61,3% 

Arbetsskador och tillbud Nej 
Hot och våld Nej 
Kränkande särbehandling Nej 
Arbetsbelastning Relativt hög belastning då vi dragit ner på många tjänster. 
Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Riskbedömning gjord och kommer arbetas med under året och tas upp på APT. Ev 
öka med någon tjänst igen. 

Delegationer  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skyddsronder 
Brandskydd 
Kemikalieförteckning 
Medarbetarsamtal och lönesamtal 
Medarbetarundersökning 

Fördelning måltidschef - enhetschef 
Gjorda våren 2022 
Gjorda våren 2022 
Gjorda våren 2022 
Görs under hösten 2022 Pågående. 
Genomgånget under våren på APT 

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Vi har koll på det men då personalen vill väl tar de på sig mycket jobb som sedan kan bli 
stressigt att klara av. Kommer ta upp vidare på APT.  

Delegationer Delegation från kommunchef 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skyddsronder 
Brandskydd 
Kemikalieförteckning 
Medarbetarsamtal och lönesamtal 
Medarbetarundersökning 
 

 
Är nyligen gjorda 
Håller på att installeras, tidigare leverantör gick i konkurs 
Inga kemikalier här. 
Medarbetarsamtal och prestationssamtal är inplanerade inom närmaste månaderna i år. 
Genomgånget under våren  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  
 

 

 

 

Verksamhet: Kultur och fritid 
 
Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro:  5,71% 

 
Frisknärvaro 65% 

Arbetsskador och tillbud Nej 
Hot och våld Nej 
Kränkande särbehandling Nej 
Arbetsbelastning Hög belastning. Stress därför att vi får stänga verksamhet vid sjukfrånvaro exempelvis 

bibliotek och fritidsgård. Rekrytering pågår kring fritidsledare. 
Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Riskbedömning gjord. Möten inplanerade kring avgränsningar 

Delegationer  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skyddsronder 
Brandskydd 
Kemikalieförteckning 
Medarbetarsamtal och lönesamtal 
Medarbetarundersökning 
 

Fördelning bibliotekschef samt kultur och fritidschef 
Gjorda hösten 2022 
Gjorda våren 2022 
Inga kemikalier, bassäng hanteras av samhällsbyggnad. Görs under hösten 2022 
Inplanerade under hösten 22+våren 2023 
Genomgånget under våren på APT, uppföljning sker. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

Verksamhet: Reception/växel 

 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i %:  7,8 

Sjukfrånvaron är hög och kan påverka bland annat arbetsbelastning. Skälen är 
individuella och hanteras genom individuell uppföljning.  

Frisknärvaro 0 

Arbetsskador och tillbud 2. Besökare som betett sig och uppträtt på ett olämpligt sätt. Detta är ett löpande samtalsämne i 
personalgruppen både gällande samtal i efterhand men också kring hur man kan förebygga.   

Hot och våld Se arbetsskador och tillbud.  
Kränkande särbehandling 0 
Arbetsbelastning Överlag bra. Kan finnas toppar både beroende på sjukdom eller annan frånvaro som gör att 

personal har flera funktioner samtidigt.   
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Både individuella samtal som samtal med hela gruppen.  
Delegationer Enligt plan. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skyddsronder 
Brandskydd 
Kemikalieförteckning 
Medarbetarsamtal och lönesamtal 
Medarbetarundersökning 
 

Enligt plan. 
Genomförs för hela förvaltningen/för kommunhuset.  
Genomförs för hela förvaltningen/för kommunhuset.  
Ej tillämpligt.  
Enligt plan.  
Genomförs centralt.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-28

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 114 Dnr 2022/14-2.8.1 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete för 
socialnämndens verksamhetsområde 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.  
 
Socialnämnden översänder det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
kommunstyrelsen.  
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur samverkansavtalet 
fungerar inom förvaltningen vid socialnämndens sammanträde i 
november.  

 
Ärendebeskrivning 
Samtliga nämnder ska återrapportera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till kommunstyrelsen i april och oktober.  
 
Verksamhetschef hälso- och sjukvård redogör på sammanträdet för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för socialnämndens 
ansvarsområde.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta: 
Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.  
 
Socialnämnden översänder det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning systematiskt arbetsmiljöarbete 2022-09-07 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-09-14 § 226 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) tilläggsyrkar att socialförvaltningen får i 
uppdrag att redovisa hur samverkansavtalet fungerar inom 
förvaltningen vid socialnämndens sammanträde i november.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-09-06 
Diarienummer: SOC. 2022/14 

 

   

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR SOCIALNÄMNDENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Kontrollområde:   Verksamheterna arbetar med kontrollområdet på följande 

sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  SF jan-juli 2022 8,56 %  

SF jan-juli 2021 7,08 % 
Sjukfrånvaro  

▪ Uppföljning sker löpande varje månad för hur sjukfrånvaron ser ut i verksamheten. 
▪ Snabb kontakt och dialog med medarbetare – planerar för täta samtal. För planering 

och dokumentation används verksamhetssystem Adato – dokumenterar samtal, 
rehab åtgärder, tidigare sjukskrivningar mm. 

▪ Tidigt planera rehabåtgärder, arbetsanpassning för återgång i arbete – uppmanar till 
att hålla kontakt med arbetsplatsen. 

▪ Erbjuder företagshälsovård, exempelvis samtal 
▪ Uppmanar till egenvård 

Frisknärvaro ▪ Arbetar för en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö med ex skyddsronder för att 
upptäcka risker som försämrar arbetsmiljön och tar fram handlingsplan för åtgärder. 

▪ Ergonomi - vad kan arbetsgivaren erbjuda och vad kan man göra själv. 
▪ Alltid som en punkt på APT för dialog.  
▪ På medarbetarsamtal tas vikten av återhämtning upp - informerar om 

friskvårdsbidraget. 
Arbetsskador och tillbud • Läggs in i verksamhetssystem. Åtgärdas och följs upp av ansvarig chef. 
Hot och våld • Individ- och familjeomsorgen har haft två tillbud gällande hot och våld under 2022.  

• Verksamheterna jobbar kontinuerligt med planer för bemötande vid potentiella 
hotfulla situationer.  

Kränkande särbehandling •  Frågan tas upp på medarbetarsamtalen samt hanteras löpande vid incidenter.  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-09-06 
Diarienummer: SOC. 2022/14 

 

   

Arbetsbelastning ▪ Uppföljning av övertid, nyckeltal kopplade till arbetsbelastning. Dialog med hela 
arbetsgruppen för omfördelning av resurser och ser över arbetsuppgifter. Riskbedömningar 
med åtgärdsplan. 

Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Ej aktuell 

Delegationer Ej aktuell 
Skyddsronder ▪ Skyddsronder bokas in kontinuerligt under året och vid behov. Skyddsombud 

tillsammans med chef går runt i lokalerna tittar på fysiska och psykiska arbetsmiljön 
och träffar även arbetstagarna för samtal. Checklista finns att följa och handlingsplan 
ska upprättas på åtgärder och vem som är ansvarig. 

Brandskydd • Genomförs regelbundet enligt plan. 
Kemikalieförteckning Ej aktuell 
Medarbetar- och lönesamtal  • Genomförs 1 ggr/år. Underlag och kriterier för samtalen finns framarbetat av HR-

avdelningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 107 Dnr 2022/54-2.8.2 
 

Återrapportering av systematiskt 
arbetsmiljöarbete för 
samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde hösten 2022 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet.  

 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att 
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som 
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. 
 
Samhällsbyggnadschefen och enhetschefer ansvar för 
arbetsmiljöfrågorna inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde.  
 
Samtliga nämnder ska återrapportera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till kommunstyrelsen i april och oktober. 
 
Bakgrund 
Det grundläggande syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
att förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra 
arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk av 
arbetsmiljön. 
 
Beslutsunderlag 
Återrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete hösten 2022 
2022-10-13 
Återrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde hösten 2022 
(2022-09-30) 
Tjänsteskrivelse 2022-09-30 
 
 
 

 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-11-01  
Diarienummer: SBN 2022/54 

  

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
Verksamhet: hela SBF 

 

 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  5,4 % (2022) 5,58 % (2021) Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 41,46 % (2022) (29% för hela 2021) 
Arbetsskador och tillbud Några mindre 
Hot och våld nej 
Kränkande särbehandling nej 
Arbetsbelastning Varierande inom förvaltningen och vid olika tidpunkter, viktigt att beakta och åtgärda vid behov. 

Bemanningsstruktur behöver ses över inom delar av förvaltningen och för närvarande ansträngt 
läge inom fastighetsområdet 

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt ok 
Delegationer ok 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ok 
Brandskydd Ok  

Kemikalieförteckning Ok där det finns 

Medarbetarsamtal och lönesamtal Ok genomfört i början av 2022 samt påbörjat under hösten 

Medarbetarundersökning Ok genomförd hösten 2021 samt HME hösten 2022 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-11-01  
Diarienummer: SBN 2022/54 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-04 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 73 Dnr 2022/193-2.8.2 
 

Rapport arbetsmiljö - Nulägesbeskrivning 
av arbetsmiljöarbete inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Det systematiska kvalitetsarbetet gällande arbetsmiljön följs upp 
under mars varje år. Då sammanställer, analyserar och identifierar 
rektorerna utvecklingsbehov på enheterna.  
 
Från och med våren 2020 sammanställs arbetsmiljöarbete i en egen 
rapport. Det är en återrapportering av föregående kalenderår vad det 
gäller arbetsmiljöarbetet. Syftet med rapporten är att beskriva barn 
och utbildningsförvaltningens övergripande nuläge gällande 
arbetsmiljöarbetet och utifrån rapporten identifiera behov av insatser 
från huvudman.  
 
Ambitionen är även att utifrån sammanställningarna av arbetet som 
pågår identifiera eventuella utvecklingsområden och planera insatser 
utifrån det. Uppföljningen sker i samtliga verksamhetsformer vilket 
gör att grundskola, förskola, särskola, gymnasiet, vuxenutbildningen, 
kulturskolan samt öppna förskolan ingår i sammanställningen. 
Underlaget till rapporten är enheternas kvalitetsrapporter för mars 
samt rapport av bitr. utbildningschef från de återkommande möten 
som genomförs för att stötta i arbetet med årshjulet för rektorer.  
 
Rapporten är sammanställd under augusti 2022 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-20 § 28 
Rapport arbetsmiljö- Nulägesbeskrivning av arbetsmiljöarbetet inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:220914  
Diarienummer:  

  

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE  
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Verksamhet:   

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  2021: 7,20% 

20220101-220914     7,74% 
Sjukfrånvaro 

Samtliga enheter analyserar sjukfrånvaron och har utifrån det genomfört eller planerat insatser. Det finns 
en tydlig koppling mellan arbetet för ökad trygghet och studiero och minskade sjuktal på flera enheter. 
Bitr. utbildningschef och ekonom följer upp ekonomin och sjukfrånvaron tillsammans med rektor 
regelbundet. Vid dessa uppföljningar fokuserar man även på eventuella insatser och åtgärder. Under de 
senaste åren har det identifierats att det är högst frånvaro i början av veckan och då framför allt 
måndagar. Det pågår ett medvetet arbete genom dialog med medarbetarna för att synliggöra vad 
frånvaron kan bero på. Frånvaron har dock minskat något och arbetet fortsätter för att minskningen ska 
fortgå.  
 
Mycket av korttidsfrånvaron är kopplad till att man följer rekommendationerna gällande Covid-19, och den 
längre sjukfrånvaron är oftast kopplade till sjukdom, operationer och ej arbetsrelaterad stress. Ett fåtal fall 
kopplas till arbetsrelaterad stress. Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron, bland annat genom att 
mycket tidigare följa upp korttidsfrånvaro samt se över strukturer och rutiner på enheten, har börjat ge 
resultat. Insatser via Previa genomförs vid behov på samtliga enheter.  
 

Frisknärvaro 2021: 20.8% 
220101-220914: 30.98% 
Ledarskapet är en viktig faktor för frisknärvaron. Inom barn och utbildningsförvaltningen arbetas det med 
ledarskapet på samtliga nivåer. Arbete pågår för att ingen profession som är själv i sitt uppdrag ska känna 
sig ensam. Det vill säga – rektorer ska ha ett stort stöd av förvaltning och rektorer skapar förutsättningar 
för samarbete inom sin personalgrupp. Genom att skapa goda förutsättningar för att utföra sitt arbete 
tillsammans med andras skapas också bättre trivsel. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:220914  
Diarienummer:  

  
 

Arbetsskador och tillbud Sammanställning 2021 – ur arbetsmiljörapport till Barn och utbildningsnämnden 220830 

 
Under pandemin skulle smitta på arbetsplatsen anmälas till arbetsmiljöverket vilket också har gjorts. 
Kommunövergripande statistik har inte förts gällande detta. Vad det gäller tillbud och skada görs åtgärder 
både förebyggande och när något sker. Skyddsronder genomförs och vid dessa identifieras sådant som 
behöver åtgärdas för tryggare miljö. En del tillbud eller skador sker vid konflikter mellan elever. När 
personal går emellan för att lugna situationen kan de själva bli drabbade. Anmälningarna som har gjorts är 
kopplade till elevärenden. Arbete har gjorts genom att se över organisation kring eleverna med 
utåtagerande beteende, utbildning av personal samt möten/samtal med vårdnadshavare.   
 

Hot och våld Sammanställning  2021 ur barn och utbildningsnämndens rapport 220830. 

 
På fyra av enheterna har det skett händelser som analyseras under rubriken hot och våld. Det har framför 
allt handlat om elever som har uttalat hot och varit utåtagerande i affekt. När händelser inträffar utreds 
det enligt rutin. Fyra anmälningar har gjorts till arbetsmiljöverket och 13 polisanmälningar.  
Av polisanmälningarna har alla utom två handlat om bråk mellan elever. Två av polisanmälningar har 
handlat om hot mot personal.  Förebyggande arbete pågår och behöver fortsättas att utvecklas vidare. 
Många insatser för att skapa förutsättningar för elever att hantera konflikter på annat sätt än fysiskt 
genom arbete med värdegrunden, RePuls och Framtidsverkstaden pågår. Utbildningar genomförs på 
enheterna gällande NPF. Värdegrundsarbete och systematiskt arbete med att förebygga och utreda 
kränkningar pågår på samtliga enheter. 
 

Kränkande särbehandling Arbete för en bra arbetsmiljö för samtliga, personal som elever är ett ständigt pågående arbete som följs 
upp systematiskt. Rutiner finns för att utreda om kränkande särbehandling anmäls till arbetsgivaren.  En 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:220914  
Diarienummer:  

  
anmälning kring kränkande särbehandling har skett. Ett fåtal kränkningsanmälningar har gjorts och utretts 
gällande att elever har kränkt lärare. 

Arbetsbelastning Gällande arbetet för att minska arbetsbelastning har årshjul har tagits fram för rektorer, assistenter och 
undervisande lärare. För lärare handlar det om undervisningsprocesser och lärarnas rutiner. Arbete pågår 
för att skapa stöd i planeringen av arbetet även på förskolan. Arbetsbelastning och planering av arbetstid 
ingår som en del i medarbetarsamtalen. Det görs regelbundna enkätavstämningar gällande 
arbetsbelastningen på enheterna. Rektorer och utbildningschef har kontinuerliga samtal om 
arbetsbelastning och vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras.  
 
Rektorernas årshjul ger förutsättningar för att systematisera arbetsuppgifterna och skapa goda 
förutsättningar för genomförande av samtliga områden inom systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Arbetsmiljön lyfts i medarbetarsamtal. Några enheter följer regelbundet upp den upplevda stressen 
genom korta frågor på gemensamma konferenser på enheten. Vartannat år genomförs en stor 
övergripande medarbetarenkät i hela kommunen men utöver det följer flera enheter upp med egna 
enkäter vid terminsavslutning/läsårsavslutningar. Varje verksamhet arbetar med resultat för årets enkät 
och gör en handlingsplan utifårn identifierade behov. 

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömningar sker ur hälso- och miljösynpunkt. Under coronapandemin har arbetet skett regelbundet i 
samverkan med skyddsombud. Vid förändringar av organisation ingår risk och konsekvensbedömning som 
ett av underlagen inför förhandling med fackliga representanter. 

Delegationer Delegations på arbetsmiljöuppgifter finns från nämnd till förvaltningschef. Förvaltningschef har delegerat 
vidare till Rektorer.  Planen reviderades och beslutades därefter av Barn och utbildningsnämnden 210202 
 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Förvaltningschef ansvarar för arbetsmiljöfrågorna inom förvaltningens verksamhetsområde. Med 
hänvisning till Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” 
fördelas uppgifterna i arbetsmiljöarbetet till rektor som chef på varje enhet.  
Samtliga enheter visar på att det finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens 
årshjul fungerar som det stöd som det är tänkt och arbetet utgår ifrån det. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) är en del av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) och återrapportering sker en 
gång om året.  

Skyddsronder Fysiska ronder gällande skyddsrond, brandrond och allergirond genomförs regelbundet. Det skrivs 
protokoll på ronderna. Det finns inte skyddsombud på samtliga enheter och därmed får 
huvudskyddsombud kallas in för att säkerställa att alla perspektiv kommer med i uppföljningen. 
Årsuppföljningarna visar att det finns ett visst utvecklingsbehov av att sammanställa alla underlag och få 
struktur på arbetet. Årsuppföljningen finns med i rektors årshjul och därmed finns stöd för att planera in 
genomförandet. Enskild enhet erbjuds ytterligare stöd. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:220914  
Diarienummer:  

  

 

Brandskydd Genomförs på samtliga enheter. Ingår i rektors årshjul 
Kemikalieförteckning Finns på samtliga enheter.  
Medarbetarsamtal Samtliga chefer har genomfört medarbetarsamtal och lönesamtal under innevarande avtalsår.  
Lönesamtal Se ovan. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR AB Lessebohus oktober 2022 

 
Verksamhet:  

 

 
 
 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  6,33 % (varav 1 långtid) Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 50 % 
Arbetsskador och tillbud Inget att rapportera 
Hot och våld Inget att rapportera 
Kränkande särbehandling Inget att rapportera 
Arbetsbelastning Bevakas regelbundet på Samverkansmöten / Skyddskommitté 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Risk-och konsekvensanalys i samband med försäljningsprocess.  
Delegationer Delegerat och dokumenterat 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Delegerat och dokumenterat 
Skyddsronder Pågående, klart innan årsskiftet  
Brandskydd Regelbunden tillsyn utförs och dokumenteras enligt rutin. 
Kemikalieförteckning Påbörjad – ej komplett (städ klart) 
Medarbetarsamtal Genomförda våren 2022. Ny omgång hösten 2022 
Lönesamtal Genomförda avs.- 2022 
  
  

292



Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR LESSEBO FJÄRRVÄRMES 
VERKSAMHETSOMRÅDE, 04 okt 2022, EF,ML,MF, kompletterad 25 okt 2022 

 
Verksamhet: LFAB 

 

 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  0% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 100% 
Arbetsskador och tillbud 0, rapporteras vid förekommande fall 
Hot och våld 0, rapporteras vid förekommande fall 
Kränkande särbehandling 0, rapporteras vid förekommande fall 
Arbetsbelastning Ständig dialog 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Pågår ständigt, vid varje enskilt fall. Risker finns, personalen är medveten om dessa risker, 

sot, damm, värme, het ånga, fall mm 
Delegationer Ej formellt gjort, enligt uppgift från personalen 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ej formellt gjort, enligt uppgift från personalen 
Skyddsronder Utförs i oktober av LFAB 
Brandskydd Utförs varje månad, externt företag gör årlig kontroll av brandskydd, Brandab 
Kemikalieförteckning Finns pärm med förteckning på varje arbetsplats 
Medarbetarsamtal och lönesamtal Medarbetarsamtal utfört, lönesamtal ej utfört saknar process och instruktion 
Medarbetarundersökning Ej utfört, saknar process och instruktion 
Medarbetar och prestationssamtal Ej utfört prestationssamtal, saknar process och instruktion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-08 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§   Dnr 2022/111-2.8.1 
 

Återrapportering av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete  
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att  
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som  
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det  
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra  
och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även i  
kommunstyrelsens uppsiktsansvar för nämnder och helägda bolag. 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det  
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen  
och nämnder samt kommunala helägda bolag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 212 
Återrapportering Kommunstyrelsen  
Återrapportering Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Återrapportering Barn- och utbildningsförvaltningen  
Återrapportering Socialnämnden  
Återrapportering AB Lessebohus  
Återrapportering Lessebo fjärrvärme AB 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-31 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2022-11-08 
 
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: 
 
Socialnämnden  Delårsrapport 2022-08 inkl beslut 

2022-09-28 
 
Myndighetsnämnden Delårsrapport 2022-08 inkl beslut 

2022-10-05 
 
VoB Kronoberg  Protokoll 2022-05-03 och 2022-09-30 
 
 
Lessebo Fjärrvärme Protokoll 2022-09-28 
 
SSAM 2022-09-16 

Beslut avseende digital signering §48 
 Beslut avseende avgifter för dekaler 

§50 
Protokollet från 2022-09-16 
Protokoll 2022-10-21 

 
HUL Delårsrapport och budgetförslag inkl 

beslut 2022-10-04  
 
Kommunrevisorerna/PwC Granskningsrapport RÖK 
 
RÖK Protokoll 2022-10-06 
 
AB Lessebohus Protokoll 2022-09-30 
 
Lessebo fastigheter AB Protokoll 2022-09-30 
 
AB Kyrkebyn 3 Protokoll 2022-09-30 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-10-31 

 

 

Söderberg o partners Nyhetsbrev okt 2022 
 
 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-28

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 113 Dnr 2022/51- 
 

Resultatinformation II 2022 
socialnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar att informationen är lämnad och översänder 
Resultatinformation II 2022 för socialnämnden till kommunstyrelsen 
och revisorerna. 
 
Ärendebeskrivning 
På sammanträdet informeras det om socialnämndens delårsrapport 
januari – augusti 2022.  
 
I resultatinformationen redogörs det för större händelser inom 
förvaltningen samt hur arbetet har fortskridit utifrån 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål och socialnämndens strategier. 
 

Verksamhet Utfall 
2022-08 

Budget 
2022-08 

Avvikelse 
2022-08 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Politisk verksamhet och 
social administration 

4 924 5 868 944 8 124 8 823 699 

Äldreomsorg 58 052 54 424 - 3 629 84 225 78 815 - 5 410 
Hälso- och sjukvård 16 291 16 430 140 24 495 24 499 4 
Äldreomsorg 55 847 55 095 -752 54 424 58 052 -3628 
Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning 

25 949 23 775 - 2 174 37 824 35 369 - 2 455 

Individ- och familjeomsorg 39 035 35 985 - 3 050 58 509 53 949 - 4 560 
Bostadsverksamhet 113 0 - 113 141 0 - 141 
Summa 
socialförvaltning 

144 363 136 481 - 7 882 213 318 201 455 - 11 863 

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport socialnämnden 2022-09-14 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-09-14 § 225 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden noterar att 
informationen är lämnad och översänder Resultatinformation II 2022 
för socialnämnden till kommunstyrelsen och revisorerna. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Lessebo kommuns revisorer
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1 Delårsrapport 2022–08 

Delårsrapport 2022–08 

Socialnämnden 
 

Större händelser  
Om ingenting förändras i sättet att arbeta så leder den åldrande befolkningen till att anställda 
i välfärden behöver öka med 132 000 personer fram till 2029. Även om Lessebo kommun 
inte har den ökningen av åldrande befolkning så påverkas kommunen av närliggande 
kommuner och regionens kompetensförsörjning. Behovsökningen är störst inom vård och 
omsorg. 

Strategisk kompetensförsörjning är en utmaning avseende att stärka ledarskapet, utveckla 
medarbetarna och öka heltidsarbetet mm. Beslut har tagits om att anställa alla nyrekryterade 
medarbetare på heltid inom vård och omsorg.    

Beslut om att stänga det särskilda boendet Berghälla togs på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-04-25. Arbetet med att avveckla boendet påbörjades omgående därefter i 
form av regelbundna samtal med brukare, anhöriga/gode män samt berörda medarbetare. 
Brukarna på Berghälla fick ange tre alternativ till vart de önskade bo istället. Berörda 
medarbetare gjorde detsamma gällande ny arbetsplats och erhöll sina nya placeringar innan 
sommarsemestern påbörjades. Majoriteten av brukarna flyttade under juli månad och i 
dagsläget bor endast en brukare kvar i avvaktan på flytt.  

Arbetet med fortsatt utveckling och omställning av Nära vård och omsorg pågår. 
Hemsjukvården i Lessebo ingår sedan juni 2022 i ett projekt tillsammans med regionen där 
sjuksköterskor/distriktssköterskor kommer att få utbildning och utföra en elektrofysiologisk 
undersökning av hjärtat (EKG) på patienter inskrivna i hemsjukvården i ordinärt och särskilt 
boende. 

Verksamheterna har under delåret varit fortsatt drabbade av Covid-19 dock i lägre 
utsträckning än föregående år.  

Ekonomi 
 

Driftredovisning (tkr) 

 

Kommentar till driftredovisning 

Ledning och administration 

Ledning och administration prognostiseras och har ett överskott som beror på ej tillsatta 
tjänster för medicinisk ansvarig och bemanningsekonomiprojekt. Resultat avvikelsen beror 
även på ej förbrukade utbildningsmedel som planeras att användas fullt ut. 

Politisk verksamhet 
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2 Delårsrapport 2022–08 

Avvikelsen och prognos är lägre än budget på grund av personalkostnader.  

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen har underskott på grund av högre personalkostnader än budgeterat och 
anledningen är större behov. 50 % av den negativa avvikelsen på personalkostnader är ej 
genomförda besparingsåtgärder för stängning av Berghälla som var inte påbörjad till augusti. 
I prognosen har vi lagt 1,1 mkr som verksamheten kan spara efter stängningsprocessen av 
Berghälla men den totala prognosen för personalkostnader visar 13 % högre 
personalkostnader än budget.  Den negativa avvikelsen minskas på grund av höga intäkter i 
form av kompensation av sjuklön från Försäkringskassan och arbetsmarknadsersättningar 
och statsbidrag. Statsbidraget för minskningen av andelen timanställningar inom vård och 
omsorg om äldre med totalt 6,4 mkr periodiseras med en jämt fördelning från och med juni 
2022 till och med december 2023, så 2,4 mkr är inräknad i prognosen under 2022 och 
påverkar resultatet positivt. I prognosen ligger två till bidrag för Äldreomsorgslyftet och 
Ensamhet demens som påverkar resultatet positivt med total 1,7 mkr. Övriga kostnader är 
högre än budget och prognostiseras negativt. 

Hemsjukvård 

Hemsjukvården har överskott på grund av lägre personalkostnader som beror på ej tillsatta 
tjänster och högre intäkter för kompensation av sjuklön från Försäkringskassan och bidrag 
från Region Kronoberg för vaccination och statsbidrag. Statsbidraget för utökad bemanning 
av sjuksköterskor på särskilda boenden med total 1,1 mkr (bidraget innehåller en preliminär 
fördelning - det garanterade grundbeloppet med total 955 tkr och i juni 2022 tilldelades 
tillkommande medel med total 176 tkr) påverkar resultatet positivt och intäktsredovisas på 
följande sätt: grundbeloppet med en jämn fördelning från och med januari 2022 till och med 
december 2023 och skillnaden mellan grundbeloppet och totalt tilldelade medel 
intäktsredovisas med en jämt fördelning från juni 2022 till och med december 2023. 
Kostnader för skyddsmaterial, hygien och sjukvårdsartiklar är högre än i budget samt 
prognostiseras negativt. Total prognos ligger i balans.  

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras och har en negativ 
budgetavvikelse på grund av höga personalkostnader som beror på ökning av ärenden inom 
korttidsverksamheten och personlig assistans LSS. Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning område 2 har klarat besparingskrav på personalkostnader som ligger 
på Runda vägen. Det planeras flytt på Smålandsgatan efter sommaren som leder till 
minskade personalkostnader. Resultat avvikelsen beror även på högre övriga kostnader på 
grund av nya ärende för personlig assistans SFB än budgeterat samt prognostiseras 
negativt.  Högre intäkter (mest kompensation sjuklön och ersättningar personlig assistans 
SFB från Försäkringskassan) påverkar resultatet och prognos positivt men motsvarar inte 
mer kostnader. Det finns medel i år som, efter beslut, skulle kunna omfördelas från 
Finansförvaltningen med 5ootkr om Omsorgen om personer med funktionsnedsättning ökar 
syssällsättningsgraden och de är med i prognos. 

Individ- och familjeomsorgen 

Individ- och familjeomsorgen har underskott på grund av köpta konsulttjänster och höga 
placeringskostnader inom missbruk, externa placeringar på HVB och skyddat boende. 
Lessebo kommun har fått statsbidrag med total 8 mkr för högt flyktingmottagande och för att 
kommunen har färre än 9000 invånare, dessa medel har kommunfullmäktige tilldelat till 
Socialnämnden i sin helhet. Trots detta tillskott har Individ- och familjeomsorgen en negativ 
budgetavvikelse och prognos på placeringskostnader. Kommande placeringar kan påverka 
den nu lagda prognosen. 
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3 Delårsrapport 2022–08 

Bostadsverksamhet 

Bostadsverksamhet har underskott och prognostiseras negativt. 

Investeringsredovisning (tkr) 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Prognos visar ett överskott för politisk verksamhet och administration. Upphandling av nytt 
verksamhetssystem kommer inte vara klart under 2022.    

Äldreomsorgen och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer göra inköp 
av nytt inventarier under hösten men utfallet beräknas hamna under årsbudgeten. 

Hemsjukvården har gjort mer inköp än i budget. 

 
Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Utifrån 
kommunfullmäktiges mål har socialnämnden fastställt strategier som verksamheterna sedan 
utformar aktiviteter som de arbetar utifrån.  
 
Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet           Ja          Delvis       Nej    
 Strategi - Fler ska till självförsörjning från ekonomiskt 
bistånd.       

Aktivitet: Ställ krav på aktivering på personer i 
försörjningsstöd. (socialnämndens beslut).  
Krav finns på att samtliga klienter som ansöker om 
ekonomiskt bistånd och står till arbetsmarknadens 
förfogande ska ha aktivitet på heltid. Följs upp av 
socialsekreterare och ingår i bedömningen av rätt till 
bistånd. 
Kommentar: I januari 2022 erhöll 83 hushåll ekonomiskt 
bistånd, sammanlagt 243 biståndsmottagare. 
I juli 2022 erhöll 68 hushåll ekonomiskt bistånd, 
sammanlagt 197 biståndsmottagare. En minskning av 
antalet hushåll med 18 procent. 
 
Inom äldreomsorgen har man anställt sommarvikarier 
rekommenderade av IFO och Arbetsmarknadsenheten.  
Man anställer även ungdomar som tagit studenten vilket 
motverkar att de ansöker om ekonomiskt bistånd.  

Ja    

Aktivitet: Samverkan på individnivå mellan ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsenheten samt vuxenutbildning.  
Workshops i projekt Arbetsmarknad och utbildning som har 
som syfte att bidra till att verksamheterna Arbetsmarknad, 

 Delvis  
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4 Delårsrapport 2022–08 

Vuxenenheten och Vuxenutbildningen ska arbeta efter en 
gemensam målsättning och styrning med gemensamma 
strukturer kommer att påbörjas den 8 september. 
Kommentar: Uppstart i september 
 
Aktivitet: Starta upp ett projekt genom FINSAM som 
handlar om nollklassade, personer som är sjukskrivna och 
saknar sjukpenning. Dessa klienter ska gå mot 
arbetsprövning eller ansökan om sjukersättning.  
 
Projektmedel har erhållits från Finsam för att finansiera en 
koordinatortjänst på 50 % i Lessebo kommun som under 2 
år ska samverka med länets andra kommuner, regionen, 
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen i syfte att 
sjukskrivna som saknar sjukpenning ska erhålla stöd i 
rehabilitering mot arbete eller annan ersättning. 
 
Kommentar: Uppstart i oktober. 
 

 Delvis  

Aktivitet: Planering från Arbetsförmedlingen för 
heltidsaktivitet krävs in på alla sökande som står till 
arbetsmarknadens förfogande. 
 
I handläggningen av ekonomiskt bistånd ställs krav på att 
samtliga klienter som uppbär ekonomiskt bistånd och står 
till arbetsmarknadens förfogande ska ha en plan för 
heltidssysselsättning från Arbetsförmedlingen.  
 
Kommentar: Följs upp av socialsekreterare. 
 

Ja   

Aktivitet: Vård och omsorg kan ta emot personer som 
uppbär försörjningsstöd på praktik och erbjuda bra stöd för 
att lära sig yrket 
Kommentar: 

 Delvis  

Aktivitet: Hälso- och sjukvården kan ta emot personer som 
har en sjukvårdsutbildning från annat land och behöver 
praktik för att få svensk legitimation inom yrket.  
Kommentar: 

 Delvis  

 

 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 
 Strategi - Öka användandet av välfärdsteknik som är 
kopplat till den upplevda tryggheten.    

      

Aktivitet: Fortsätta arbetet med digitaliseringsplanen.  
Kommentar: Förarbete inför upphandling av nytt 
verksamhetssystem för socialförvaltningen pågår och övriga 
aktiviteter i digitaliseringsplanen löper enligt plan.  

Ja     

 

 
Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 
Strategi - En omsorg i framkant – Att utveckla 
boendeformer inom verksamheten. 

     

 Aktivitet: Fortsätt med uppdraget från socialnämnden att 
införa trygga boenden på alla orter i två olika faser.   Ja     

302



5 Delårsrapport 2022–08 

Ta fram informationsmaterial och distribuera till invånare i 
Lessebo kommun i samverkan med kommunikatörer och 
Lessebohus.  
Kommentar: Varje ort i kommunen har seniorbostäder 
+55. Material om stöd och boende har tagits fram i 
samverkan med Lessebohus och distribuerats.    
 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 
 Strategi - Barnens bästa.       
Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje 
styrgruppsmöte. 
Kommentar:  

Ja    

Aktivitet: Implementering av Kronobergs modellen 
Kommentar:   Delvis  

Aktivitet: Ökat samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen.   
Kommentar: Olika samverkansgrupper arbetar med att 
identifiera barn och ungas behov för att på snabbare sätt 
kunna tillsätta rätt insatser.  
I gruppen ”Barnets bästa” är implementeringen är igång.  
Samverkansgruppen mellan skola, polis och socialtjänst 
arbetar med att snabbt kunna identifiera ungdomar som kan 
befinna sig i riskfyllda miljöer.  
Socialtjänsten medverkar på föräldramöten vid skolstart för 
att ge information kring vilka insatser socialtjänsten kan 
erbjuda samt hur man kommer i kontakt med socialtjänsten 
för rådfrågning och ansökan.  
Tillsammans med högstadieskolan kommer en 
föräldrautbildning hållas under sen höst/vinter, för att ge 
föräldrar råd och tips hur de kan möta sina tonåringar. 
 

Ja   

Aktivitet: Utökning av familjehemsvården.    
Kommentar: Ytterligare en medarbetare arbetar på 
familjehemsvården vilket har genererat fler utredningar av 
egna familjehem, utökad stöttning och handledning till 
familjehemmen. 
 

Ja   

Aktivitet: Minska placeringar av barn.    
Kommentar: Syftet med att utöka familjehemsvården är 
att minska de externa familjehemmen samt HVB och SiS 
placeringar. I första hand görs placeringar till egna 
familjehem men det är fortfarande ett högt antal placerade 
barn/unga på SiS.  
  
För att minska längden på placeringarna behöver vår egen 
öppenvård utökas för att kunna jobba mer aktivt på 
hemmaplan. 
 

  Nej 

 

 

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 
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 Strategi - Fler hushåll ska avslutas till självförsörjning från 
ekonomiskt bistånd.       

 Aktivitet: Prioritering av extratjänster till barnfamiljer  
Kommentar: Inga mer extratjänster tillsätts under 2022, 
de som redan finns har prioriterats till storfamiljer. 

  Nej 

Aktivitet: Fortsatt arbete med SUVAS, stöd till unga som 
varken arbetar eller studerar 
Kommentar: Arbetet med att utveckla stödet till SUVAS 
går framåt och samverkan mellan socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen blir mer och mer tydligt. 
En SUVAS konferens kommer att genomföras under 
september där en handlingsplan kommer att tas fram. 

Ja   

 

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 
 Strategi - Barnens bästa.       
 Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje 
styrgrupp.  
Kommentar:  

 Ja   

 

 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 
Strategi -  Införa e-tjänst inom ett specifikt område.       
Aktivitet: Införa e-tjänst för klagomål och synpunkter för 
socialförvaltningen.  Ja   

Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om ekonomiskt 
bistånd 
Kommentar: Kommer införas i samband med nytt 
verksamhetssystem. Förberedelser för upphandling pågår.  

  Nej 

Aktivitet: Införa e-tjänst för orosanmälan 
Kommentar: Tjänsten är klar för publicering.  Delvis  

Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om hjälp gällande 
barn och unga 
Kommentar: Ingen planering för införande i avvaktan för 
nytt verksamhetssystem.  

 
  Nej 

Aktivitet: Införa e-tjänst för intresseanmälan om att bli 
familjehem/kontaktfamilj 
Kommentar: 

Ja   

Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om insatser enligt 
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
Kommentar: 

Ja   

 

 
Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag 
 Strategi - Öka tillgängligheten.       
 Aktivitet: Samverkan med receptionen om 
förbättringsmöjligheter.   
Kommentar:  

  Delvis   
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Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 
 Strategi - Attraktiv arbetsgivare.       
 Aktivitet: Möjlighet till kompetensförsörjning - 
kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.    

 Delvis   

Aktivitet: Öka antalet anställda som arbetar heltid inom 
vård och omsorg.  
Kommentar: Nyanställd personal erbjuds heltid som 
sysselsättningsgrad. Även ordinarie som önskar jobba heltid 
har erbjudits detta.  

 Delvis  

Aktivitet: Förbättra introduktionen (för ledningsgrupp).  
Kommentar:  Ja    

Aktivitet: Erbjuda kompetensutveckling inom individ- och 
familjeomsorgen  
Kommentar: Kompetensutvecklingsplan finns för 
verksamheten och är på gång för övriga verksamheter.  

 Delvis  

Aktivitet: Förbättra arbetsmiljön på individ- och 
familjeomsorgen 
Kommentar: Förbättringsarbete pågår 

 Delvis  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Myndighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-05 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 67 Dnr 2022/30-1.4.1 
 

Delårsbokslut för myndighetsnämnden 
augusti 2022 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsbokslutet för augusti 2022.  

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ekonomisk rapport samt 
kommentarer för myndighetsnämnden augusti 2022.  
 
I nuläget visar den politiska verksamheten ett positivt resultat på 42 
tkr. Förvaltningens bedömning är att detta resultat kan hållas under 
året. 
 
Beslutsunderlag 
Resultatinformation 2022–08 – Myndighetsnämnden 2022-09-23 
Tjänsteskrivelse 2022-09-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Delårsrapport 2022-08 

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

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

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

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

Politisk vht 138 180 42 233 271 38 

Totalt 138 180 42 233 271 38 

 

Kommentar till driftredovisning 

Ekonomin är stabil och påverkas endast av nämndens möten. 

 

Uppföljning av verksamhetsmål  

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

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet 
Kommunfullmäktiges mål: Den totala 
arbetslösheten ska minska till 13,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk 
hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 
och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.  
 

      

Kommentar: Ej aktuellt 
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Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 
Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda 
tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 
1,98 

Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 
(2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.   

Nämndens strategier och aktiviteter:  

      

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

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 
Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i 
kommunen ska öka till 8 800 personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). 
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till 
Regionala utvecklingsstrategin. 

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

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

JA      

 
 
Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går 
ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet 
ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % 
(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3 
och 4:5.  
 

      

Kommentar: Ej aktuellt 
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Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga 
som upplever en trygg miljö ska öka till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). 
Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.  

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

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

  DELVIS    

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som 
väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till 
95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020). 
 

      

Kommentar: Ej aktuellt 
 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska 
öka i Lessebo kommun 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar 
till Regionala utvecklingsstrategin.  

Nämndens strategier och aktiviteter:  

      

  Fortsatt utveckling och underhåll av befintliga E-tjänster. JA     
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Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever 
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 
procent. 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om 
upplevd service 

Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala 
utvecklingsstrategin.  

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

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

JA     

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

JA     

 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 
Kommunfullmäktiges mål: Hållbart 
medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 
79 

Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.  
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030 mål 
5:5 och 8:8.  
 

      

Kommentar: Ej aktuellt 
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PROTOKOLL, VoB Kronoberg 
 

 
Direktionens sammanträde 1/2022 

 
 
 
 
 
Tid: Tisdag den 3 maj 2022 kl. 17.00 
Plats: Via Teams 
 
 
 
Beslutande:   

Oliver Rosengren (M) Växjö  
Magnus Carlberg (S) Tingsryd  
Angelica Karlsson (C) Lessebo 
Bo Ederström (M) Ljungby     
Sven Jansson (C) Markaryd 
Marie Rosenqvist (M) Älmhult 

 
   

 
Övriga deltagare:  

Lars Altgård (S) Lessebo, suppleant  
Niels Elvhammar, sekreterare/VD 
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Ärende: 
 

1 § 
Ordförande Oliver Rosengren hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 
 
 
2 § 
Till justeringsman, utöver ordföranden, väljs Sven Jansson. 
 
 
3 § 
VD går genom bokslutet för VoB Kronoberg för 2021 i enlighet med utsänt material.  
Det ekonomiska resultat för VoB Kronoberg är 228 tkr. 
 
Direktionen beslutar godkänna bokslutet och överlämna det till revisorerna. 
 
 
4 §  
Presidiet och VD informerar om det ägarsamråd som hölls den 22 mars 2022. Vid 
mötet diskuterade ägarna bolagets svaga resultat avseende beläggning och 
ekonomi. Bolagets ägare, styrelse och ledning är eniga om att beläggningen behöver 
öka och att ytterligare åtgärder skall vidtas för att så snart som möjligt komma till 
rätta med situationen.   
 
Direktionen beslutar notera informationen till protokollet. 
 
 
5 § 
VD informerar om VoB Syd AB:s verksamhet med utgångspunkt från bolagets 
årsredovisning för 2021 samt utfallet under de inledande månaderna 2022.  
Rörelseresultatet för 2021 blev ett underskott om -5 924 tkr. Förklaringen till det 
svaga resultatet är den totalt sett mycket låga beläggningen under året. 
Konstateras dock att variationerna är stora mellan enheterna. Familjehusen samt 
lägenhets- och stödboendet har haft god efterfrågan medan utfallet vid övriga 
verksamheter är avsevärt lägre jämfört med vad som budgeterats. Åtgärder i syfte 
att anpassa verksamheten till rådande efterfrågan har genomförts och ytterligare 
kommer att vidtas under året. 
 
Direktionen beslutar notera informationen till protokollet. 
 
 
6 § 
Nästa sammanträde hålls den 26/9 2022 kl. 17.00. 
 

   Sammanträdet  
öppnas 

 
 
 
Justering  
 
 
 

Bokslut VoB 
Kronoberg 2021 
 
 
 
 
 
Ägarsamråd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information från 
VoB Syd AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa sammanträde 
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7 § 
Sammanträdet avslutas.  
 
 
 
 

 
 
Avslutning 
 

 
 
 
 
Niels Elvhammar 
Sekreterare 
 
 
 
Justerande: 
 
 
 
Oliver Rosengren 
Ordförande 

 
Sven Jansson 
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PROTOKOLL, VoB Kronoberg 

 
 

Direktionens sammanträde 2/2022 
 

 
 
 
 
Tid: Fredag den 30 september 2022 klockan 17.00-17.30  
Plats: Videomöte via ”Teams”. 
 
 
  
Beslutande:   

Oliver Rosengren (M) Växjö  
Magnus Carlberg (S) Tingsryd  
Angelica Karlsson (C) Lessebo    
Sebastian Ohlsson (S) Alvesta     
Lars-Erik Hammarström (S) Uppvidinge 
Marie Rosenqvist (M) Älmhult 
 
 
 
  

 
Övriga deltagare:  

Örjan Davoust (M) Lekmannarevisor 
Niels Elvhammar, sekreterare/VD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 791794F9-5CED-421C-A834-5FC1EA25A58C. Page 1 of 4.

315



                                                                                                                                                                     2/3     

 
   
 
 
Ärende: 
 

1 § 
Ordföranden för mötet, Oliver Rosengren, hälsar välkommen och förklarar 
sammanträdet öppnat. 
 
 
2 § 
Till justeringsman, utöver ordföranden, väljs Marie Rosenqvist.  
 
 
3 § 
 
VD presenterar förslag till budget/plan för 2023–2025 samt arbetsmiljöplan för 
2023.  
 
Direktionen beslutar att rekommendera budgetsammanträdet den 24 oktober att 
acceptera det utsända budgetförslaget och arbetsmiljöplan. 
 
 
4 § 
VD informerar om aktuellt läge inom VoB Syd AB och preliminärt tertialbokslut för 
bolaget, januari – augusti 2022.  
 
Resultatet per den 31 augusti är ett underskott om ca – 3,2 miljoner kronor. 
Beläggningen har sammantaget varit mycket låg, 52 % att jämföra med budgeterade 
68 %. Intäkterna är därmed också avsevärt lägre än budget, cirka – 16 miljoner 
kronor. Besparingar, framför allt avseende personalkostnader, bidrar till att 
begränsa underskottet. 
 
Vittskövlegårdens HVB har stängts under perioden, främst pga. låg beläggning. 
Omställning till ny verksamhet, Klara, för barn i åldern 10-14 år, kommer istället att 
ske. Utredningskonsult som kan ta emot uppdrag från kommunerna, bland annat 
enl. 11 kap 1§ SoL, har tillsatts. Utveckling av bolagets ledningsstruktur pågår med 
fokus på samverkan med kommunerna, förbättrade kundrelationer och ökad 
beläggning. 
 
Ytterligare åtgärder för att anpassa verksamhetens utbud till efterfrågan kan bli 
aktuella framöver, som har haft fortsatt mycket låg beläggning under en längre tid. 
 
Direktionen beslutar notera informationen till protokollet. 
 
 
 

   Sammanträdet  
öppnas 

 
 
 
Justering  
 

 
 
 
Budget 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Information om VoB 
Syd 
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5 §  
Nästa möte i direktionen hålls den 24 oktober, kl 17.00, via Teams. 
 
 
6 § 
Sammanträdet avslutas.  
 

Nästa sammanträde 
 
 
 
Avslutning 
 

 
 
 
 
 
Niels Elvhammar 
Sekreterare 
 
 
 
 
Justerande: 
 
 
        Oliver Rosengren 

Ordförande 
 
Marie Rosenqvist  
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB 
2022-09-16 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Tid och plats Rottnesalen, kl. 09:00 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Martin Edberg, Ordförande 
Bo Mazetti-Nissen, 1:e vice ordförande 
Anna Johansson 
Angelica Karlsson 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Eva-Marie Ballovarre  

 
Tjänstepersoner 

 
Jessica Cedervall, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Adam Andersson, Sekreterare 
Anders Lundgren, Affärsutvecklare 
Nicholas Jonasson, Projektchef 
Per Gunnarsson, IT-ansvarig 
Tomas Ferm, Enhetschef ÅVC 

 
Övriga 

 
Monica Skagne, Kommunchef 

 

Justering 
 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Adam Andersson 

Ordförande Martin Edberg 

Justerare Bo Mazetti-Nissen 

Justerade paragrafer §§ 43-60 

  

Anmärkning Presidiet har tagit del av kallelse med underlag 
och godkänt att styrelsemötet äger rum utan 
markaryds kommuns närvaro. 
 
Ärendena har hanterats i ordningen §§ 43-49, 
52, 54-55, 53, 50-51, 59, 58, 60, 56-57. 
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Förteckning över styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö 
ABs ärenden 

§ 43 Dnr 553 

Justering av protokoll ......................................................................................................... 4 

§ 44 Dnr 552 

Fastställande av dagordning ............................................................................................... 5 

§ 45 Dnr 2022-00002 

VD rapport 2022 ................................................................................................................ 6 

§ 46 Dnr 2022-00086 

Ekonomisk rapport - delårsbokslut efter augusti 2022 ...................................................... 7 

§ 47 Dnr 2022-00087 

Beslut av sammanträdestider 2023 ....................................................................................8 

§ 48 Dnr 2022-00088 

Beslut avseende digital signering ...................................................................................... 9 

§ 49 Dnr 2022-00089 

Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall .................................................................... 13 

§ 50 Dnr 2022-00090 

Beslut om avgifter dekaler ............................................................................................... 15 

§ 51 Dnr 2022-00099 

Beslut av taxa för företagskort ......................................................................................... 16 

§ 52 Dnr 2022-00091 

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar .............................................................. 18 

§ 53 Dnr 2022-00092 

Försök med inpasseringskontroll på ÅVC ......................................................................... 19 

§ 54 Dnr 2022-00093 

Projekt försortering av restavfall ..................................................................................... 20 

§ 55 Dnr 2022-00094 

Projekt biokol .................................................................................................................... 21 

§ 56 Dnr 2022-00095 

Projekt behovsanpassad tömning ....................................................................................22 

§ 57 Dnr 2022-00096 

ÅVC-strategi ..................................................................................................................... 23 

§ 58 Dnr 2022-00097 

Självskattning internkontroll ........................................................................................... 24 
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§ 59 Dnr 2022-00098 

Information gällande rekrytering av verkställande direktör ........................................... 25 

§ 60 Dnr 150 

Övrigt ............................................................................................................................... 26 
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§ 43 Dnr 553  
 

Justering av protokoll 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen beslutar att utse Martin Edberg till ordförande vid 

dagen styrelsemöte. 
2. Styrelsen beslutar att utse Bo Mazetti-Nissen att vid sidan av 

ordföranden justera protokollet.       
      
Bakgrund 
Styrelsen ska utse någon som jämte ordförande justerar protokollet. 
Med anledning av att ordinarie ordförande och vice ordförande inte har 
möjlighet att närvara behöver ordföranden för dagens styrelsemöte 
utses.   
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§ 44 Dnr 552  
 

Fastställande av dagordning 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar: 
 
Ärende 9 beslutas ändras till ”information om taxa för företagskort”.  
 
Bakgrund 
Ett förslag till dagordning har skickats ut till styrelsen.           
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§ 45 Dnr 2022-00002  
 

VD rapport 2022 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.         
 
Bakgrund 
Vd redovisar löpande styrelsen om status och aktivitet i bolagets 
verksamhet.      
 
Beslutsunderlag 
Jessica Cedervall lämnar VD-rapport. Av rapporten framgår bland annat: 
 

• Statistik över bolagets sjukfrånvaro samt personalomsättning. 
Vidare följer en redogörelse för hur bolaget arbetar för att 
minska sjukfrånvaro och personalomsättning.  

• Uppföljning av verksamhetens strategiska mål. Där bland:  
o Utfall av Avfall Sveriges undersökning ”Sveriges bästa 

avfallshantering”. 
o SSAM taxor i förhållande till andra kommuner med 

jämförligt insamlingssystem. 
o Inkomna mängder rest- och grovavfall tom september 

2022. 
o SSAMs faktiska materialåtervinningsgrad, samt redogörelse 

över andel uppkommit matavfall som blir till biogas. 
o Statistik över inkomna kundärenden till verksamheten.  

• Statusuppdatering avseende slamverksamheten.   
• Redogörelse över samlad eftersortering av grovavfall på 

Häringetorps avfallsanläggning för en effektiv sortering.  
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§ 46 Dnr 2022-00086  
 

Ekonomisk rapport - delårsbokslut efter augusti 2022 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen beslutar att godkänna extra insatt styrelsemöte i 

mitten av oktober. 
2. Styrelsen noterar informationen till protokollet.        

 
Bakgrund 
Ekonomichef informerar styrelsen löpande om bolagets ekonomi.      
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Susie Bjelkvik redogör för ärendet. Av rapporten framgår 
bland annat: 
 

• Redogörande av utfallet för bolagets kommersiella del för januari 
till augusti 2022, samt en prognos för året.  

• Bolagets resultat per renhållningskollektiv.  
• Analys av prisutvecklingen på skrot och wellpapp och dess 

ekonomiska påverkan på bolaget.  
• Investeringar som gjorts under 2022. 
• Redogörande för utvecklingen av räntan på checkkrediter samt 

lån med bunden ränta. 
• Arbetet med budget 2023.  

      
 
Yrkanden 
Anna Johansson yrkar på ett extra insatt möte i mitten av oktober med 
anledning av den rådande samhällsekonomiska situationen och dess 
påverkan på bolagets budget under 2023. Under mötet väntas 
ekonomichef Susie Bjelkvik redogöra för budget 2023 till styrelsen.     
 
Beslutsordning 
Ordföranden Martin Edberg frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att styrelsen beslutar enligt Anna Johanssons yrkande.      
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§ 47 Dnr 2022-00087  
 

Beslut av sammanträdestider 2023 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för SSAM beslutar att fastställa föreslagna sammanträdestider 
för år 2023.      
 
Bakgrund 
10 februari kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
21 april kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
5 maj kl. 09:00 
Årsstämma 
12 maj kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
15 september kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
24 november kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Adam Andersson, sekreterare 
 
För kännedom 
Styrelsen 
Lekmannarevisionen 
Jessica Cedervall, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Mattias Johansson, revisor PWC 
Respektive ägarkommun  
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§ 48 Dnr 2022-00088  
 

Beslut avseende digital signering 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för Södra Smålands Avfall och Miljö AB beslutar att godkänna 
den systemberoende metoden för e-arkivering av elektroniskt 
underskriva handlingar och intygar de elektroniska underskrifternas 
giltighet i Open ePlatform vid signeringstillfället.  
 
Styrelsen intygar de elektroniska underskrifternas giltighet över tid i 
ärendehanteringssystemet Ciceron samt i Växjö kommuns e-arkiv. 
 
2. Styrelsen beslutar att följande handlingar signeras digitalt från och 
med 2022-09-16: 
* Protokoll från bolagets styrelsemöten. 
* Protokoll från SSAM:s bolagstämmor. 
* lekmannarevisorernas oberoende granskning av årsredovisning. 
 
3. Styrelsen beslutar att uppdra åt VD Jessica Cedervall att införliva 
beslutet i bolagets dokumenthanteringsplan.  
 
 
Bakgrund 
Dokumentsignering i Open ePlatform är en fristående modul som 
används för att signera en pdf-fil med e-legitimation. PDF-filen laddas 
upp i lösningen och skickas för signering. 
Signering kan endast initieras av anställda (det vill säga inloggade med 
AD-konto). Såväl anställda som extern part kan signera handlingar i 
lösningen. 
Signering sker med e-legitimation (Bank-ID eller Freja) i samma 
federationstjänst som använd för signering av protokoll i Ciceron. 
En automatisk gallring av signerade dokument sker efter 90 dagar. Detta 
innebär att de signerade handlingarna behöver flyttas till ett 
ärendehanteringssystem efter detta för bevarande. 
 
Bevarande av handlingar som signerats i lösningen 
Den handling som signeras i lösningen ska laddas upp som PDF/A för att 
den ska kunna bevaras i e-arkiv. En signerad handling måste också 
förvaras i ett ärendehanteringssystem för att garantera signeringens 
riktighet över tid. 
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SSAM måste säkerställa att anställda som använder plattformen har 
kunskaper om ovanstående. 
 
Metoder för bevarande av elektroniska signaturer 
Bevarandet av elektroniska signaturer skiljer sig inte från hur man 
hanterar bevarandet av annan digital information. Det finns i Sverige 
idag vedertagna metoder för hur digital information ska bevaras och e-
arkiveras.  När det handlar om att bevara den elektroniska signaturens 
giltighet över tid så finns två olika bevarandemetoder: ”rekursiv 
tidsstämpling” och ”systemberoende” metod (Riksarkivet, Framställning 
och bevarande av elektroniska signaturer, diarienummer RA 20-2013-
1154)  
Rekursiv tidsstämpling innebär förenklat att man kan visa att en 
signatur var giltig en gång i tiden, innan den upphörde att vara giltig, 
genom att bevara signaturen och alla komponenter som användes för 
validera signaturen, såsom behörighetskontroll, säkerhetskopior och 
loggar/spårbarhet. Detta kräver även att man kan visa att alla 
komponenter var giltiga en gång i tiden, innan de upphörde att vara 
giltiga, vilket uppnås genom att tidsstämpla [”signera”] alla 
komponenter. Tidsstämpeln, vilken i princip använder samma teknologi 
som signaturer, lider emellertid av samma problem: den är giltig för en 
viss period och kommer med tiden att upphöra att vara pålitlig, vilket 
innebär att tidsstämpeln i sin tur måste ”omstämplas” med jämna 
mellanrum, det vill säga, rekursiv tidsstämpling. Slutresultatet är en 
”kedja” av tidsstämplar som man kan följa för att utreda om en signatur 
var giltig en gång i tiden. 
Den systemberoende metoden innebär kortfattat att den elektroniskt 
underskrivna handlingen och dess giltighet arkiveras i ett e-arkiv. E-
arkivet, och användarna av e-arkivet, kan med tekniska och systematiska 
åtgärder säkerställa att den elektroniskt underskrivna handlingen inte 
förvanskas över tid.  Detta görs bland annat genom 
behörighetskontroller, loggning, arbetsrutiner och säkerhetskontroller i 
e-arkivet. 
 
Val av metod 
Vid e-arkivering av de elektroniskt underskrivna handlingarna och 
underskrifternas giltighet är det den systemberoende metoden som 
kommer användas.  
Om styrelsen intygar de elektroniskt underskrivna handlingarnas äkthet 
vid signeringstillfället, och därmed även över tid, behöver SSAM inte 
tillämpa metoden för rekursiv tidsstämpling. Den systemberoende 
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metoden räcker för att SSAM nu och i framtiden ska kunna säkerställa 
handlingens, och den elektroniska signaturens, ursprungliga skick och 
att de inte förvanskats över tid. Detta säkerställs i närtid i 
ärendehanteringssystem Ciceron och Castor och senare i Växjö 
kommuns e-arkivlösning.  
I de fall det finns behov av att förvara handlingar med elektroniska 
underskrifter i andra ärendehanteringssystem/verksamhetssystem än 
Ciceron och Castor så föreslås arkivansvarig få besluta om detta efter 
samråd med Växjö kommuns kommunarkiv. 
Beslutet ska utgå från gällande riktlinjer för arkiv- och 
informationshantering i Växjö kommun. 

  
 

Konsekvensanalys 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) Lösningen ingår i befintligt avtal 

med Växjö kommun och tillför inte 
SSAM några extra kostnader 

Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Inom ram 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

- 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Minskade transporter 

 
Införande av digital signering sker med befintliga lösningar. Digital 
signering underlättar administration och minskar kostnaden för t.ex. 
porto. Risken för att handlingar försvinner eller skadas i posthantering 
försvinner.  
 
Implementering och uppföljning 
Instruktioner för de personer som ska använda signeringslösningen 
tillhandahålls av IT-avdelningen på Växjö kommun. Instruktionen 
omfattar en teknisk manual samt instruktion om format och hur 
handlingen ska hanteras efter signering.  
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, VD 
Adam Andersson, Administratör 
 
För kännedom 
Per Gunnarsson, IT-ansvarig 
Kommunarkivet, Växjö kommun  
Ägarkommunerna 
Lekmannarevisionen 
Mattias Johansson, revisor PWC      
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§ 49 Dnr 2022-00089  
 

Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 

förslaget gällande maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som 

uppstått i icke yrkesmässig hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, 

Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta 

förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt nedan.         
 
Bakgrund 
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga 

begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar bygg- 

och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt 

ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär att kommunens 

renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling av bygg- och 

rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.  

 

SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade 

för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig 

verksamhet. Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och 

konkurrera sinsemellan så länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex 

att erbjuda insamling i alla fem kommuner, drivmedel och miljökrav på 

fordon, lämna statistik mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer 

inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.  

 

Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att 

bli auktoriserad.  

 

Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.  

SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa, 

baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm. 

Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag som 

entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter samt 10% 

på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar. 

Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s 

kostnader.  

 

Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1. 2  
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Beslutet skickas till  

För åtgärd 

Tingsryds kommun  

Markaryds kommun  

Lessebo kommun  

Växjö kommun  

Älmhults kommun  

 

För kännedom  

Jessica Cedervall, VD  

My Olsenius, Redovisningscontroller      
      

 

Protokoll SSAM styrelsemöte 2022-09-16
(Signerat, SHA-256 AAD0A54460EEF316F7217AD1857F9107C53B44CA2DBCE1F2AF3AAE34D33F5C39)

Sida 14 av 27335



 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB 
2022-09-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   15 (26) 

 

§ 50 Dnr 2022-00090  
 

Beslut om avgifter dekaler 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 
förslag till avgift för dekaler.  
   
Bakgrund 
Det finns idag möjlighet för kunder att köpa ytterligare uppsättningar av 
dekaler till sina fyrfackskärl om man så önskar. Detta kan vara aktuellt t 
ex om kunden väljer att ha kärlet uppställt så att de medföljande 
dekalerna inte syns. 
 
Avgiften för dekalerna föreslås till 50 kr för inkl kostnad för porto och 
handläggning. 
 
Styrelsen äger rätt att fatta beslut om avgiften baserat på punkt 8.6 i 
renhållningstaxan för respektive kommun: 
 
Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst 
 
Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra 
Smålands avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya 
behållare och tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då 
hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar som 
taxan grundats på. 
  
Ikraftträdande 
Avgiften föreslås gälla från och med 2022-10-01. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, VD 
 
För kännedom 
Louise Stamblock, chef för insamling och transport 
Ägarkommunerna  
 

 

Protokoll SSAM styrelsemöte 2022-09-16
(Signerat, SHA-256 AAD0A54460EEF316F7217AD1857F9107C53B44CA2DBCE1F2AF3AAE34D33F5C39)

Sida 15 av 27336



 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB 
2022-09-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   16 (26) 

 

§ 51 Dnr 2022-00099  
 

Information om taxa för företagskort 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen beslutar att beslutfattande av ärendet ska äga rum på 

nästkommande styrelsemöte. 
2. Styrelsen noterar informationen till protokollet  

 
Bakgrund 
Företagare som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna 
tecknar idag ett avtal om företagskort där de själva får ange till vilken 
viktklass de hör och debiteras årligen utifrån detta. För att se nuläget för 
företagskort för återvinningscentralerna, se tabellen i tjänsteskrivelsen.  
Ett kort placeras i fordonets vindruta och ska vara synligt när 
företagaren besöker återvinningscentralen. Det sker ingen systematisk 
kontroll för att säkerställa att företagaren hör till rätt viktklass. Väljer 
företagaren att inte teckna ett företagskort kan de välja på att lämna sitt 
avfall på någon av våra avfallsanläggningar (Häringetorp och Äskya) där 
det vägs och debiteras per vikt, avfallsslag och tillfälle. Företagaren får 
då tillgång till statistik för varje lämningstillfälle. 
Intäkter från företagskorten ska finansiera allt arbete (mottagning, 
omlastning, interna transporter, behandling mm) av företagarnas avfall, 
då denna hantering inte ryms inom den taxefinansierade hanteringen av 
hushållsavfall. 
  
Bedömning  
Två faktorer som påverkar kostnaden för företagskort är kostnaden för 
förbränning och transporter som årligen regleras via SCB:s avfallsindex 
samt transportindex. Inför 2023 beräknas avfallsindex A11:F stiga med 
22,3% och index för lastbilstransporter T08SÅ14 beräknas stiga med 
23,5% sedan föregående reglering av avgiften för företagskort. 
 
Avgiften för företagarnas avfallshantering har inte justerats sedan 2019 
och framförallt under 2021 och 2022 har kostnaderna för bl a 
förbränning och transporter stigit kraftigt varför en höjning av avgiften 
för företagskort enligt nedan nu föreslås. 
 
Avfallsmängder och viktklasser  
Avfall till återvinningscentralen 
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Klass

Vikter i 

ton/år

Antal kort per 

företagare

Ca antal lass 

á 250 kg

Föreslagen 

avgift

Nu gällande 

årsavgift

1 Upp till 2 2 8 4 000           3 200               

2 2 - 7 4 28 9 000           5 500               

3 7 - 15 6 60 17 000         10 000             

4 15 - 50 8 200 35 000         20 000              
 
Företag som har större mängder än 50 ton per år hänvisas till 
Häringetorp eller Äskya för att lämna avfallet enligt gällande 
behandlingstaxa. 
 
Park och trädgårdsavfall till återvinningscentral 

Klass

Viker i 

ton/år

Antal kort per 

företagare

Föreslagen 

avgift

Nu gällande 

årsavgift

1 Upp till 5 4 5 000             4 000           

2 5 - 10 6 9 000             8 000           

3 10 - 150 8 19 000          16 000         

4 150 - 300 10 41 000          32 000          
 
I dagsläget finns ingen teknisk lösning för att säkerställa om företagarna 
lämnar den avfallsmängd som respektive klass medger. Personalen kan 
uppskatta antal besök och vikt och ta en diskussion med respektive 
företagare vid behov, men det är en godtycklig metod och diskussionen 
med kunden blir svår. För att möjliggöra detta krävs någon form av 
inpasseringssystem. Försök med nummerskyltsavläsning planeras för 
inledningen av 2023. 
 
Ikraftträdande 
Avgiften föreslås gälla från och med 2023-01-01. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall 
 
För kännedom 
Ägarkommunerna       
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§ 52 Dnr 2022-00091  
 

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet      
 
Bakgrund 
Anders Lundgren redogör för den förordning som avser kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningar. Gäller alla hushåll.  
Redogör för de förändringar som detta innebär för verksamheten. 
Redogör för de ekonomiska konsekvenser som ansvaret innebär för 
SSAM           
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§ 53 Dnr 2022-00092  
 

Försök med inpasseringskontroll på ÅVC  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.           
 
Bakgrund 
ÅVC chef Tomas Ferm informerar. Det finns en problematik i dagsläget 
avseende svårigheter att identifiera verksamhetsavfall som körs in på 
återvinningscentraler av företag. I avfallsföreskrifterna ska företag som 
använder återvinningscentralernas tjänster betala för företagskort.     
 
För att kunna särskilja företag och privatpersoner har försök med digital 
inpasseringskontroll initierats. Systemet väntas säkerställa en 
besöksstatistik med hög tillförlitlighet. ÅVC chef Tomas ferm redogör 
för den tekniska utformningen och anslutna undersystem. 
 
Analys presenteras för att tydliggöra de utmaningar och möjligheter som 
systemet skulle innebära för SSAM. Fortsatt arbete med försöksprojektet 
kvarstår och benchmarking kommer genomföras mot kommuner som 
infört systemet. 
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§ 54 Dnr 2022-00093  
 

Projekt försortering av restavfall 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.           
 
Bakgrund 
Anders Lundgren redogör för det förprojekt som genomförts 
tillsammans med Samverkan Återvinning Miljö AB och Västblekinge Miljö 
AB angående försortering av restavfall. Försorteringen ger utökade 
möjligheter för att sortera ut plast och metall. Mindre fossilt innehåll i 
restavfallet väntas ge lägre förbränningskostnader, samtidigt som det 
genererar intäkter för utsorterad plast och metall.  
 
Bedömning efter förstudie är att man bör gå vidare med en djupare 
analys.       
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§ 55 Dnr 2022-00094  
 

Projekt biokol 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.              
 
Bakgrund 
Anders Lundgren redogör för den förstudie som låtits genomföras i 
syfte att se över möjligheterna för avsättning av trädgårdsavfall och 
returträ till biokol. Trädgårdsavfall och returträ flisas i dagsläget och 
avsätts till förbränning. Biokol kan avsättas för förbränning eller i mark 
för att öka näringen i jorden vilket skulle minska verksamhetens 
klimatpåverkan. Förstudien har visat på intresse för samarbete med 
energiföretag för avsättning för värme.  
 
Bedömning efter förstudie är att man bör gå vidare med en djupare 
analys.      
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§ 56 Dnr 2022-00095  
 

Projekt behovsanpassad tömning 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.              
 
Bakgrund 
IT-ansvarig Per Gunnarsson redogör för ärendet. Behovsanpassad 
tömning syftar till användandet av sensorer som mäter av fyllnadsgrad i 
kärl och containrar. Systemet väger fyllnadsgrad mot befintliga 
körrutter och AI räknar ut vilka kärl ska tömmas för optimal effektivitet. 
Vid systemtest har man kunnat utföra tömningar vid behov hos 
flerfamiljsfastigheter i Växjö kommun. Projektet har varit en del av Växjö 
kommuns dia-accessprojekt. Tester startade 2022-04-25 och planerar 
pågå till mars 2023. Per redogör vidare för utmaningar och möjligheter 
med behovsanpassad tömning.  
 
Test har genomförts med digitalt nyckelsystem som innebär att man kan 
använda en nyckel till samtliga miljöhus. SSAM ställer sig positiva till 
resultatet.   
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§ 57 Dnr 2022-00096  
 

ÅVC-strategi 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.           
 
Bakgrund 
Nicholas Jonasson redogör för ärendet. Strategin följer de målområden 
som finns i verksamhetsplanen och 5 åtgärder presenteras i strategin: 
 

• Fortsatt utveckling av aktiv guide. Aktiv guide är det arbetssätt 
gentemot kund som man arbetar efter på 
återvinningscentralerna.  

• Anpassning av anläggningar med fokus på gemensamt utseende 
av anläggningar och fordon. 

• Inpasseringssystem som syftar till att identifiera 
verksamhetskunder.  

• Återbruk, byggåterbruk och textil – fortsatt arbete för att minska 
klimatavtrycket.  

• Plan för anpassning av återvinningscentraler i standardgrupper 
och utbyggnad av Flex-ÅVC.  
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§ 58 Dnr 2022-00097  
 

Självskattning internkontroll 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.       
 
Bakgrund 
Södra Smålands avfall och miljö AB ska årligen enligt kommunallagen 

fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att 

säkra en effektiv verksamhet och att undvika att det begås allvarliga fel. En 

god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten 

stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med våra kunders bästa för 

ögonen.       
 
Beslutsunderlag 
Susie Bjelkvik redogör för ärendet. Av självskattningen framgår bland 
annat: 
 

• Arbetet med avtalsrevision samt status på bolagets 5 största avtal 
rörande insamling och transport.  

• Redogörelse för säkerställande av lagersaldo. 
• Resultat av skyddsrondskontroller gällande batterihantering och 

trafikolyckor. 
• Bolagets arbete för att säkerställa att verksamheten lever upp till 

miljötillståndskraven.  
• Förebyggande säkerhetsåtgärder för att trygga verksamheten i 

händelse av haveri av förbehandlingsanläggningen. 
• Resultat av den avtalsrevision som genomförts mot intressenter 

till ÅVC och behandling. 
• Arbetet med att säkerställa tillståndsgivna avfallsmängder.  
• Krediteringar i affärssystemet samt kontroll av attestregler. 
• Säkerställande av kommunikation till kund.  
• Granskning av direktupphandling. 
• Arbetet med avtalstrohet. 
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§ 59 Dnr 2022-00098  
 

Information gällande rekrytering av verkställande direktör 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.           
 
Bakgrund 
Kommunchef Monica Skagne redogör för ärendet och har varit delaktig i 
rekryteringen av ny vd för SSAM. Kravspecifikation har tagits fram efter 
intervjuer med styrelse, ordföranden och nuvarande VD.  
 
Rekryteringsfirma har anlitats som aktivt uppsökt aktuella kandidater. 
Stort intresse har visats för jobbannonsen. Intervjuer har hållits med 
kandidater i tre steg. Rekryteringsfirman har efter rekryteringssteg 2 
lämnat över kandidater för djupintervjuer. Tre kandidater har gått vidare 
med där djupintervjuer resulterat i en slutgiltig kandidat.  
 
Formellt styrelsebeslut kvarstår med formellt entledigande av 
nuvarande VD och godkännande av ny VD. Beslutet väntas fattas på 
nästkommande styrelsemöte.   
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§ 60 Dnr 150  
 

Övrigt 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Inget övrigt anmäls. 
 

 

Protokoll SSAM styrelsemöte 2022-09-16
(Signerat, SHA-256 AAD0A54460EEF316F7217AD1857F9107C53B44CA2DBCE1F2AF3AAE34D33F5C39)

Sida 26 av 27347



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Adam AnderssonNamn: 
2022-10-05 08:18Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
AAD0A54460EEF316F7217AD1857F9107C53B44CA2DBCE1F2AF3AAE34D33F5C39

Martin EdbergNamn: 
2022-10-10 11:11Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
AAD0A54460EEF316F7217AD1857F9107C53B44CA2DBCE1F2AF3AAE34D33F5C39

Bo Mazetti-NissenNamn: 
2022-10-05 10:31Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
AAD0A54460EEF316F7217AD1857F9107C53B44CA2DBCE1F2AF3AAE34D33F5C39

Protokoll SSAM styrelsemöte 2022-09-16
(Signerat, SHA-256 AAD0A54460EEF316F7217AD1857F9107C53B44CA2DBCE1F2AF3AAE34D33F5C39)

Sida 27 av 27348



 

Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 17 Dnr 2022-000001  

Lönechefen informerar 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner informationen.             

Sammanfattning av ärendet 

Planerar införande av nytt bolag, Lessebo Fjärrvärme, med uppstart 2023-

01-25. 

Informerar om fördelning av kostnaden för TimeCare. I nuläget är 

kostnaden fördelad på kommuner samt alla bolag som ingår i HUL 

lönesamverkan. Ekonomiavdelningen specificerar fakturorna så att 

kommunerna kan fördela kostnaden på de förvaltningar som nyttjar 

systemet. 

Information från mötet med arbetsgruppen som har fått i uppdrag att se 

över ansvarsfördelningen mellan HUL och kommunerna. 

Visma har haft en visning av ”Anställningsguiden”. 

Rekrytering till vakant tjänst på HUL är avslutad. Ny medarbetare är 

anställd från och med 2023-01-01. 

Uppdatering av Personec till version 22.10 är planerad till 24 november då 

verksamhetssystemet är stängt. 

Lokalfrågan. Förvaltningarna växer och det är brist på kontor i byggnaden.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna informationen 

och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-20 

     

349



 

 

 

 

Lönenämndens förslag till budget- och 
verksamhetsplan för 2023–2025 

Nämndens ansvarsområde 

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner bildade 2007 en gemensam nämnd kallad 

Lönenämnden. Uppvidinge kommun är värdkommun. Lönesamverkan HUL ska ansvara 

för lön, pensions- och försäkringsadministration.  

Uppdrag och prioriteringar 

Nämndens egna prioriteringar för verksamheten 
Lönesamverkan HUL administrerar ca 3 900 löner per månad för de tre kommunerna och för 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB, Uppvidingehus AB, Högsby Bostad AB 

och AB Lessebohus. Verksamheten är placerad i Åseda och består av sex ordinarie 

medarbetare. 

Peter Danielsson (S) Uppvidinge kommun är ordförande och övriga ledamöter är Michael 

Jonnerby (C) Högsby kommun samt Lars Altgård (S) Lessebo kommun.  

HUL:s uppdrag är att vara systemförvaltare för personalsystemet samt att vara support och 

stöd till chefer och administratörer i de tre kommunerna och bolagen.  

Övergripande utmaningar 

• Att fortsätta arbetet med digitalisering av verksamheten.  

• Att utveckla samverkan mellan kommunerna och bolagen som ingår i nämnden.  

• Att utöka nämnden genom att nya bolag ansluts. Vilket innebär ett flexibelt och 
anpassningsbart arbete för HUL lönesamverkan.  

Verksamhetsplan 

Lönesamverkan HUL kommer under kommande år fokusera på följande punkter: 

• Fortsätta arbetet med digital anställningsprocess. 
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• Utöka självservice för chefer och medarbetare för att minska det administrativa 

arbetet. 

• Utveckla arbetet av digitala utbildningsfilmer för chefer, medarbetare och 

administratörer. 

 Utöver dessa punkter ska Lönesamverkan HUL fortsätta det löpande arbetet med att 

utveckla de interna löneprocesserna för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd för användarna 

i samarbetskommunerna.  

 

 

 

Medarbetare och organisation 
 

Riktningsmål: Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat  

Prioriterat mål: Våra medarbetare har god hälsa. 

Verksamheten fortsätter att arbeta aktivt med rehabilitering, trivsel och inkludering. 

Ambitionen är att aktivt arbeta med frisknärvaro som utgångspunkt. Tydliggöra målet att 

skapa balans mellan jobb och fritid.   

 

Prioriterat mål: Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag. 

För att bibehålla kompetens och engagemang fortsätter nämnden att erbjuda utbildningar 

som är relaterade till verksamheten.  
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Ekonomiska förutsättningar, nämndens förslag till 
drift- och investeringsbudget 

 
 Driftredovisning  

 
Boksl
ut 

Budg
et Förändring Förslag     Förändr 

Driftsredovisning, tkr 2021 2022   2023 2024 2025 
2021-
2024 

Intäkter -5 128 -5 458 -1 290 -6 748 -6 917 -7 090 -1 632 

Personalkostnader 3 105 3 172 1 143 4 315 4 443 4 576 1 404 

Lokalkostnader 96 95 0 95 97 99   

Kapitalkostnader 236 245 -1 244 239 235 -10 

IT system 1 346 1 877 149 2 026 2 067 2 108   

Övriga kostnader 345 69 -1 68 71 73 4 

Summa 0 0 0 0 0 0 -234 

 

Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med 1290 tusen kronor mellan år 2022 och 2023, 
vilket motsvarar 24%. Den stora kostnadsökningen beror på att HUL sedan början av 2022 har 
utökat verksamheten med två medarbetare som arbetar med Time Care. Kostnadsökningen har 
alltså funnits hela 2022 men beslutet om Time Care kom efter det att Budget 2022 var beslutad.  
Undantaget Time Care blir kostnadsökningen 2%. 

352



 

 

 

 

Total kostnad för HUL                

  
Boksl
ut 

Budg
et Förändring Förslag     Förändr 

Per uppdragstagare och år 2021 2022   2023 2024 2025 
2021-
2024 

Uppvidinge kommun 1 734 1 828 449 2 277 2 334 2 392 564 

UppCom 22 25 2 27 28 28 3 

Lessebo kommun 1 719 1 880 473 2 353 2 412 2 473 593 

Lessebohus 33 37 1 38 39 40 3 

Högsby kommun 1 238 1 306 310 1 616 1 656 1 698 392 

Högsby bostad 0 23 0 23 24 24 1 

AB Uppvidingehus 0 116 -5 111 114 117 1 

Lessebo fjärrvärme 0 0 4 4 4 4 4 

RÖK 238 243 56 299 306 314 71 

Summa 4984 5458 1289,56 6747,56 
6917,
1 

7090,
4 1632,4 
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Varav kostnad för Time Care 

  
Boksl
ut 

Budg
et Förändring Förslag     Förändr 

Per uppdragstagare och år 2021 2022   2023 2024 2025 
2021-
2024 

Uppvidinge kommun 0 0 394 394 397 418 418 

UppCom 0 0 5 5 5 5 5 

Lessebo kommun 0 0 407 407 410 432 432 

Lessebohus 0 0 7 7 7 7 7 

Högsby kommun 0 0 279 279 282 296 296 

Högsby bostad 0 0 4 4 4 4 4 

AB Uppvidingehus 0 0 19 19 19 20 20 

Lessebo fjärrvärme 0 0 1 1 1 1 1 

RÖK 0 0 52 52 52 55 55 

Summa 0 0 1 166 1 166 1 176 1 237 1 237 

               

 

Pris per lönespecifikation beräknas till 160 kronor 2023, en ökning med 31% jämfört med budget 
2022 och 3 kronor jämfört med faktiskt kostnad per lönespecifikation 2022  

Budgeterat antal årsmedarbetare är 6,5. HUL budgeterar inte för några investeringar under 2023. 
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§ 16 Dnr 2022-000004  

Budget 2023 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner budget 2023.             

Sammanfattning av ärendet 

Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med 1290 tusen kronor mellan 

åren 2022 och 2023. 

Den stora kostnadsökningen beror på att HUL sedan början av 2022 utökat 

verksamheten med två medarbetare som arbetar med Time Care.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att Lönenämnden HUL 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-26 

Förslag till budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 
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LÖNENÄMNDEN   

 
Ordförande:  
Peter Danielsson (S) 

 

Förvaltningschef: 

Annelie Albertsson 

 

Sedan 2007 har Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner en gemensam Lönenämnd. 

Peter Danielsson (S), Uppvidinge kommun är ordförande och övriga ledamöter är 

Michael Jonnerby (C), Högsby kommun samt Lars Altgård (S), Lessebo kommun. 

Uppvidinge kommun är värdkommun. Lönesamverkan HUL ska ansvara för lön-, 

pensions- och försäkringsadministration. 

 
____________________________________________________________________ 

VIKTIGA HÄNDELSER  
_____________________________________________________________________ 

 

• Två nya kommunala bolag i drift under 2022 

• Förbereder för ytterligare ett bolag, planerad uppstart i januari 2023 

• Personalförändringar gör att förvaltningen behöver fokusera på insatser för att 

rekrytera, skapa rutiner och fördela ansvarsområden på flera i verksamheten 

• Lönesamverkan HUL arbetar aktivt med digitalisering av sina processer 

• Fler digitala utbildningsfilmer finns tillgängliga 

• Utökad självservice i P-mobile för chefer och medarbetare 

• Fortsatt implementering av bemanningssystemet i samverkanskommunerna.  

 
____________________________________________________________________ 

UPPFÖLJNING AV MÅL 
_____________________________________________________________________ 

Den sammanfattade bedömningen är att samtliga tre mål kommer att nås. 

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare 

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 

Utfallet är positivt från den senaste medarbetarundersökningen 2020. 

Medarbetarundersökningen visade ett gott resultat för verksamheten. För samtliga 

mätområden, såväl ledning, styrning och motivation har Lönesamverkan HUL goda 

resultat. Rekrytering av systemförvaltare pågår. Målet är att minska sårbarhet när 

kompetens och ansvarområden fördelas på fler medarbetare. 

 

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa 

Våra medarbetare har en god hälsa 

Utfallet är positivt. Sjukfrånvaron under 2022 är 9,36 procent. Resultatet beror till största 

del på deltidssjukskrivning. Förvaltningen arbetar aktivt med rehabilitering och 

inkludering.  
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I övrigt har medarbetarna på förvaltningen låg sjukfrånvaro. Ambitionen är att aktivt 

fortsätta arbetet med frisknärvaro som utgångspunkt. Arbeta för att skapa balans mellan 

jobb och fritid.   

 

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation 

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan och har en digitaliserad verksamhet 

Utfallet är positivt. Det strategiska samarbetet mellan medlemskommunerna genomförs i 

Lönesamverkan HUL:s ledningsgrupp, som består av kommunernas personal-/HR-chefer, 

lönechef och systemförvaltare på Lönesamverkan HUL. Medarbetarna i Lönesamverkan 

HUL deltar även i flera nätverk i Kronobergs län för att utbyta erfarenheter och 

vidareutveckla processhanteringen i de olika systemen. 

 

Arbetet med att effektivisera lönehanteringen för RÖK (Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg) med hjälp av systemet Daedalos pågår och beräknas vara färdigt under 2022. 

Det kommer att innebära minskad manuell hantering för Lönesamverkan HUL och RÖK 

(Räddningstjänsten Östra Kronoberg). 

Den digitala hanteringen kommer även att innebära att hanteringen av personuppgifter 

blir säkrare. 

 

Verksamheten har under året även arbetat med att ställa om sina interna processer, syftet 

där är att minska pappersberoendet, öka den interna kunskapen och strama åt 

behörigheten av känslig information.  

 

Lönesamverkan HUL har under 2022 påbörjat arbetet med att utöka sin verksamhet med 

ett nytt bolag, Lessebo Fjärrvärme.  
 

Under 2022 har arbetet med att implementera bemanningssystemet Time Care Planering 

fortgått. Antalet som använder system och arbetssätt är på skilda nivåer i de tre 

samverkanskommunerna, det skiljer sig också åt mellan förvaltningarna i kommunerna. 

Arbete med att implementera system och arbetssätt fortgår. 

 

Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla sitt tjänsteutbud och vill driva 

utvecklingen mot digitala arbetssätt för att öka tillgängligheten och kvalitén för 

samverkansmedlemmarna och deras medarbetare. 

 
____________________________________________________________________ 

EKONOMISKREDOGÖRELSE  
 

       

 

 
 

Utfall Avvikelse Budget Utfall AvvikelseUtfallsförändringAvvikelse helår

Driftredovisning, tkr  delår 2021 delår 2021  delår 2022 delår 2022 delår 2022delår till delårprognos 2022

Intäkter -3 419 2 -3 639 -4 407 -769 -988 -1 141

Personalkostnader 1 944 -93 2 117 2 729 612 785 1 141

Lokalkostnader 64 0 63 66 2 2 0

Kapitalkostnader 131 2 163 141 -22 10 0

Övriga kostnader 1 280 89 1 296 1 471 175 191 0

Lönenämnden HUL 0 0 0 0 0 0 0
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HUL redovisar ett överskottskott på 165 tkr vid delårsbokslutet 2022. Överskottet reserveras, 

vilket innebär att nämnden redovisar ett nollresultat. 

Intäkterna uppgår till 4,4 mkr, Lönenämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 

intäkterna vilket beror på beslutet att anställa två personer i HUL som ska jobba med Time 

Care. Ett beslut som kom efter Budget 2022. De ökade intäkterna ska mötas av ökade 

kostnader för personal. 

Nettokostnaden har i förhållande till föregående år har ökat med 988 tkr, 22 procent. 

Kostnadsökningen består till största delen av de ökade personalkostnader som finns 

beskrivna ovan.  

  Sedan tidigare år finns det ett upparbetat överskott på 367 tkr och ett överskott på 165 tkr 

reserveras vid delårsbokslutet 2022. Lönenämnden beslutar hur över- eller underskott ska 

hanteras.  

 
 

____________________________________________________________________ 

FRAMTIDSFRÅGOR 
_____________________________________________________________________ 

• Fortsätta arbetet med att skapa digitala utbildningsfilmer till användarna av Visma 

Personec P. 

• Fortsätta arbetet med att utveckla de interna anställnings- och löneprocesserna via system 

och digital signering för att ge stöd för användarna i samarbetskommuner.  

• Utöka antalet och skapa gemensamma mallar för e-tjänster till kommunerna i samverkan. 

• Utöka antalet användare i systemet Time Care. 
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 15 Dnr 2022-000003  

Delårsbokslut 2022-08-31 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner delårsbokslut 2022-08-31.            

Sammanfattning av ärendet 

Lönenämnden redovisar ett överskottskott på 165 tkr vid delårsbokslutet 

2022. Överskottet reserveras, vilket innebär att nämnden redovisar ett 

nollresultat. 

Intäkterna uppgår till 4,4 mkr, Lönenämnden visar en positiv avvikelse mot 

budget på intäkterna vilket beror på beslutet att anställa två personer i HUL 

som ska jobba med Time Care. Ett beslut som kom efter Budget 2022. De 

ökade intäkterna ska mötas av ökade kostnader för personal. 

Nettokostnaden har i förhållande till föregående år har ökat med 988 tkr, 22 

procent. Kostnadsökningen består till största delen av de ökade 

personalkostnader som finns beskrivna ovan.  

Sedan tidigare år finns det ett upparbetat överskott på 367 tkr och ett 

överskott på 165 tkr reserveras vid delårsbokslutet 2022. Lönenämnden 

beslutar hur över- eller underskott ska hanteras.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att Lönenämnden HUL 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-26 

Delårsbokslut per 2022-08-31 Lönenämnden HUL 
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Förbundets revisorer   
Till  
Kommunfullmäktige i 
Lessebo 
Tingsryd 
Uppvidinge, samt 
Direktionen  

           
     

Utlåtande avseende delårsrapport 2022 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som di-
rektionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet Östra Kronobergs 
delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och in-
riktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad 
revisionsrapport som utarbetats av PwC. 
  
 
Revisorerna bedömer att: 
 

▪ delårsrapporten delvis uppfyller kraven enligt lag och god redovisningssed vad gäller 
anpassning av förvaltningsberättelse samt driftredovisningen.  
 

▪ utifrån förbundets prognos kommer balanskravet inte att uppfyllas år 2022. Det 
finns inga negativa balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

 
▪ det finansiella målet att följa den beslutade budgeten för år 2022 inte uppfylls enligt 

prognosen per 31 december 2022. 
 

▪ verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning delvis kommer att uppnås per 31 
december.  
 

 
Enligt datum som framgår av digital signatur 
 
 
 
 
 
 
Benny Jarhall   Kerstin Petersson   Örjan Davoust 
Av Uppvidinge kommun Av Tingsryds kommun  Av Lessebo kommun 
utsedd revisor   utsedd revisor    utsedd revisor 
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Deltagare

  TINGSRYDS KOMMUN 212000-0621 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KERSTIN PETERSSON

Kerstin Petersson

Av Tingsryds kommun utsedd revisor

2022-10-10 08:57:11 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  LESSEBO KOMMUN 212000-0613 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Örjan Davoust

Örjan Davoust

Av Lessebo kommun utsedd revisor

194211052115

2022-10-10 08:07:46 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  UPPVIDINGE KOMMUN 212000-0605 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENNY JARHALL

Benny Jarhall

Av Uppvidinge kommun utsedd revisor

2022-10-10 07:19:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsrapport 

 

 

Granskning av  
god ekonomisk 
hushållning 2022 
 

 

Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 

 

 

 

Caroline Liljebjörn 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

förbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning: 

Revisionsfråga Bedömning  

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de fastställda målen för 
god ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Nej 

Utifrån genomförd översiktliga 

granskning av delårsrapportens 

återrapportering gör vi bedömningen 

att det prognostiserade resultatet inte 

är förenligt med de finansiella mål som 

fastställts i budget 2022. 

Utifrån genomförd översiktliga 

granskning av delårsrapportens 

återrapportering gör vi bedömningen 

att det prognostiserade resultatet 

delvis är förenligt med de 

verksamhetsmål som fastställts i 

budget 2022. 
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Bedömning 4 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna 

bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 

som revisorerna ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.    

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. 

 

 Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekonomisk 

hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning  

Avgränsning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar:  

● Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

Metod 

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och controller. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett finansiellt mål.  

Det finansiella målet innebär att förbundet ska följa beslutad budget för verksamheten.  

Förbundets resultat per 2022-08-31 samt prognos per 2022-12-31 innebär att målet inte 

uppnås. Per 2022-08-31 uppgår resultatet till -317 tkr och prognosen visar ett underskott 

med -546 tkr.   

Verksamhetsmålen består av följande: 

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och 

olyckshanterande åtgärder om olyckor – som kan innebära räddningsinsats – ska 

kontinuerligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänsla öka hos var och 

en som bor och visats i någon av medlemskommunerna.  

 

I delårsrapport 2022-08-31: Utbildningsverksamheten är under fortsatt uppbyggnad. 

Under perioden 1 januari till 31 augusti har 16 kurser genomförts med totalt 180 

deltagare. Fram till årsskiftet 22/23 är ytterligare 25 utbildningstillfällen inbokade. 

Målet bedöms som delvis uppfyllt.  

 

2. Responstiden (ankomsttiden) ska följa en angiven kurva som visar den godtagbara 

tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen utryckningar (i %). Vi 80 

% av alla utryckningar ska ankomsttiden ha understigit 19 minuter.  

 

I delårsrapport 2022-08-31: Inom RÖK:s område är ankomsttiden inom 20 minuter 

vid 90,2 % av utryckningarna. Målet bedöms som uppfyllt.  

Bedömning 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 

bedömningen att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål 

som fastställts i budget 2022. 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 

bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de 

verksamhetsmål som fastställts i budget 2022. 

 
 

 

 

 

366



 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-10-06 

 

 

 

Caroline Liljebjörn     

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Räddningsförbundet Östra Kronoberg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av upprättat 
avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar 
av denna rapport.  
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Mattias Johansson 

Caroline Liljebjörn 

Stina Björnram 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna 

bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 

som revisorerna ska lämna till fullmäktige i medlemskommunerna. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed. 

Inriktning och omfattning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Drift och investeringsredovisning 

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. 

 

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 

en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 

därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.  

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2022-10-06 och fullmäktige i 

Lessebo, i Tingsryd och i Uppvidinge behandlar därefter delårsrapporten. Rapportens 

innehåll har sakgranskats av förbundschef och controller. 

 
1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande 
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper. 
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Granskning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens 

resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av 

förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter för Räddningstjänstförbundet 

Östra Kronoberg för perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är direktionen som har 

ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på 

vår översiktliga granskning. 

Vid granskning av delårsrapporten per 2022-08-31 har följande noterats: 

- Förändringen av semesterlöneskulden har inte bokförts under år 2022. Enligt god 

redovisningssed ska semesterlöneskulden baseras på intjänade och uttagna dagar 

per 31 augusti.  

- Det pågår en anpassning av förvaltningsberättelsen till rekommendation RKR 15 

Förvaltningsberättelse. I delårsrapporten har en anpassning av struktur och rubriker 

inletts.  

- Det saknas upplysning om de viktigaste principerna för ekonomistyrning och 

internredovisning när det gäller driftredovisningen och i förekommande fall när det 

gäller investeringsredovisningen. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och 

investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 

LKBR.  

 

2022-10-06 

 

Mattias Johansson     

___________________________   

Auktoriserad revisor      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
upprättat avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor

2022-10-10 10:12:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-10-21 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Tid och plats Kronobergssalen, Växjö kommunhus, kl. 13:00 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Bengt Germundsson, Ordförande 
Mikael Jeansson 
Eva-Marie Ballovarre  
Martin Edberg  
Lars Altgård 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Anna Johansson  
Joakim Pohlman  
 

 
Tjänstepersoner 

 
Jessica Cedervall, Vd 
Susie Bjelkvik, ekonomichef 
Adam Andersson, administratör 

 
Övriga 

 
 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Adam Andersson 

Ordförande Bengt Germundsson 

Justerare Mikael Jeansson 

Justerade paragrafer §§ 61-70 

  

Anmärkning  

Protokoll SSAM styrelsemöte 2022-10-21
(Signerat, SHA-256 0E87EF1E35C31E563BAAAE34C218F4D2B9485F6185E18B3103AAD76EE5D69436)
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Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  
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Förteckning över styrelsen för södra smålands avfall 
& miljö abs ärenden 

§ 61 Dnr 553 
Justering av protokoll............................................................................... 3 

§ 62 Dnr 552 

Fastställande av dagordning................................................................. 4 

§ 63 Dnr 2022-00113 
Beslut om hantering av underskott i budget 2023 .......................... 5 

§ 64 Dnr 2022-00110 

Entledigande av verkställande direktör ............................................. 11 

§ 65 Dnr 2022-00116 
Beslut om tillförordnad verkställande direktör ................................. 12 

§ 66 Dnr 2022-00111 

Tillsättande av verkställande direktör ................................................ 13 

§ 67 Dnr 2022-00099 
Beslut av taxa för företagskort ............................................................ 14 

§ 68 Dnr 2022-00114 
Beslut om reviderad investeringsbudget 2022 ................................. 17 

§ 69 Dnr 2022-00117 

Beslut om firmateckning ......................................................................... 18 

§ 70 Dnr 150 
Övrigt ...........................................................................................................19 
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§ 61 Dnr 553  
 

Justering av protokoll 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att utse Mikael Jeansson att vid sidan av ordföranden 
justera protokollet.     
 
Bakgrund 
Styrelsen ska utse någon som jämte ordförande justerar protokollet.  
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§ 62 Dnr 552  
 

Fastställande av dagordning 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar: 

1. Ärende 5 ”tillsättande av verkställande direktör” delas upp i två 
ärenden. 

2. Beslut om firmateckning läggs till dagordningen.  
      
 
Bakgrund 
Ett förslag till dagordning har skickats ut till styrelsen. 
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§ 63 Dnr 2022-00113  
 

Beslut om hantering av underskott i budget 2023 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att 

godkänna bilagda förslag till hantering av underskott i budget 
2023. 

2. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att 
godkänna bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd 
och Växjö kommuner.  

3. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till 
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till 
renhållningstaxor.  

        
 
Bakgrund 
Vid styrelsemötet i september redogjorde bolaget för preliminärt mycket 

stora kostnadsökningar som inte kunnat förutspås i samband med att 

renhållningstaxan för 2023 beslutades. Det beslutades då att frågan om 

budget 2023 skulle tas upp vid extra styrelsemöte under oktober månad. 

 

Status budget 2023 
När nu budget 2023 är så gott som färdig landar samtliga taxekollektiv på 

underskott, se nedan. Dessa underskott beror på ökade kostnader p g a 

stigande ränta, stigande index för insamling och transporter samt en 

prognosticerat lägre ersättning för skrot och wellpapp under 2023. 

 

Taxekollektiv Budgeterat resultat 2023 (tkr) 

Växjö -      6 623 

Älmhult -         884 

Tingsryd -         808 

Markaryd -         447 

Lessebo -         853 

 

I alla taxekollektiv utom Tingsryd finns balanserade medel från tidigare överskott. 

Dessa överskott kan användas för att balansera ett eventuellt underskott som uppstår 

under 2023. Enbart i Tingsryd finns balanserade underskott, se nedan.  
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Taxekollektiv 

Balanserade medel 2021-12-

31 (tkr) 

Växjö      8 340 

Älmhult     1 791 

Tingsryd -1 344 

Markaryd        1 574 

Lessebo 3 501 

 

 

Renhållningstaxan och kostnadsutvecklingen 
Renhållningstaxan för 2023 beslutades i respektive kommunfullmäktige före 

sommaren, förutom i Älmhult där beslut kommer att fattas vid 

kommunfullmäktigemötet i december. Det förslag som låg till grund för 

beslutet baserades på beräkningar och kostnadsnivåer från inledningen av 

2022. 

 

Sedan dessa beräkningar gjordes har kostnadsutvecklingen nått högre nivåer 

än vad som kunde förutses när beräkningarna gjordes. Samtliga index som 

används för reglering av priser i våra större avtal för t ex insamling, 

förbränning och transporter har haft en mycket brantare utveckling än vad 

som tidigare kunnat förutses. 

 

Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster: 

Transportkostnader 

Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och 

matavfall till behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter 

T08SÅ14. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga med 9,2%. I 

verkligheten har index tom september 2022 stigit med i medeltal 15,6%. 
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Tömningskostnad 

Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s 

Avfallsindex A12:1MD vars huvudsakliga komponenter är bränsle- och 

personalkostnader. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga 

med ca 1,8%. I verkligheten har index tom september 2022 stigit med 

4,9%. 

 
Ökande räntekostnader 
Under 2022 har villkoren för ett lån omförhandlats och ett nytt lån tecknats. 

För dessa lån har räntan stigit från tidigare 0,31% till 3,2%, en ökning på 

nästan 900%. Denna ökning innebär en kostnadsökning på totalt 1,3 mkr för 

bolaget under 2023. 
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Lägre ersättning för skrot och wellpapp 

Ersättningen för skrot och wellpapp har under det senaste året varit mycket 

god och vi har under 2022 haft intäkter som hittills i år ligger ca 4 mkr över 

budget. De höga energikostnaderna samt osäkerhet om konjunkturläget inför 

2023 gör att prognosen för well-priset för 2023 landar väsentligt lägre än 

priset under 2022. De höga energipriserna påverkar också ersättningen för 

skrot då många industrier bromsar in eller helt stänger ned produktionen 

periodvis. På både skrot- och wellpappriset ser man redan nu en avmattning, 

se nedan. 

 

 
Slopad skatt på avfallsförbränning 
De höga energipriserna har drivit fram ett förslag från regeringen om att 

slopa skatten på förbränning av avfall. Förslaget ska på sikt ska öka 

elproduktionen i kraftvärmeverk. Avfallsförbränningsskatten föreslås 

avskaffas den 1 januari 2023. Förslaget är ännu inte beslutat, men det finns 

ett brett stöd för förslaget politiskt. 

Om skatten på avfallsförbränning slopas innebär det lägre kostnader enligt 

nedan: 

Taxekollektiv

: 

Minskad kostnad 

förbränningsskatt 

(tkr) 

Växjö 1 895 

Älmhult 310 

Tingsryd 255 

Markaryd 193 

Lessebo 178 

 

 

 

Förslag hantering av underskott i budget 2023 
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 För taxekollektiven i Lessebo, Älmhult och Markaryd föreslås att 

vi budgeterar med underskott och utnyttjar de överskott som 

ackumulerats från tidigare år. 

 För Tingsryd, där vi saknar ackumulerade överskott och 

ytterligare underskott bör undvikas, föreslås en ytterligare 

taxehöjning inför 2023. 

 För Växjö föreslås att del av de ackumulerade överskotten 

används samt en mindre höjning av taxan. 

Förslaget innebär att inte hela de ackumulerade överskotten används, utan en 

andel sparas som buffert för oförutsedda händelser. Detta kan vara särskilt 

klokt m t p det osäkra läget m a p energipriser, konjunkturläget, inflationen 

mm. I förslaget tar vi höjd för att kvarvarande överskott ska kunna täcka 

underskott som eventuellt kan uppstå till följd av extraordinära kostnader för 

löneökningar, högre utveckling på index för insamlingsavtalet med PreZero 

samt en allmän kostnadsökning motsvarande 3% av omsättningen. 

Föreslagen hantering av underskott i budget 2023 för respektive 

taxekollektiv (inkl. skatt på förbränning): 

 

 

 
Kommun Medel i 

balans 
2022-12-31 

Budget 
2023 

Förslag 
taxehöjning 

Förslag 
använda 
medel i 
balans 

Medel i 
balans 

 2023-12-31 

Växjö 7 440 -6 623 3 246 3 376 3 279 

Älmhult 1 791 -884 0 884 796 

Tingsryd -1 344 -808 808 0 -1 487 

Markaryd 1 874 -447 0 447 1 341 

Lessebo 2 901 -853 0 853 1 971 

 

 

 

Taxeförslag 2023 
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras enligt nedan:  

 

 
Kommun Fyrfacks-taxa 2023  

Kr/hushåll 

Fyrfacks-taxa 2023 

(nytt förslag) 

Höjning (kr/år) 
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Växjö 2836 2851 15 

Tingsryd 2906 3004 98 

 

 

Vad händer under 2024? 
Det finns en överhängande risk att den utveckling vi nu ser fortsätter även 

under 2024. Då kommer det inte finnas någon buffert i form av överskott 

från tidigare år eftersom de större delarna nyttjas under 2023 enligt det 

förslag som föreligger. 

Under 2024 införs ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. 

Ansvaret innebär bl a att SSAM kommer att få en större ersättning från 

producenterna för insamlingen av förpackningar. Taxan kommer då att 

behöva byggas om och bl a miljöstyrningen kommer att försvinna. Det finns 

då chans för bolaget att föreslå en ny taxenivå som tar hänsyn till både det 

nya kostnadsläget, slopad miljöstyrning och den ökade intäkten.  

Med anledning av detta bedöms problemet med underskott i de 

taxefinansierade verksamheterna vara ett problem som kan begränsas till 

2023, men som behöver hanteras. 

 

 
Jessica Cedervall   Susie Bjelkvik 

VD    Ekonomichef      
 

Beslutsunderlag 
Taxetryck Växjö kommun 221014 inkl förbränningsskatt 

Taxetryck Tingsryds kommun 221014 inkl förbränningsskatt 

Växjö kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 

Tingsryds kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 

 

För åtgärd 

Växjö kommun 

Tingsryds kommun 

 

För kännedom 

Ägarkommunerna 

Lekmannarevisionen 

Mattias Johansson, PWC 

Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
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§ 64 Dnr 2022-00110  
 

Entledigande av verkställande direktör 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att entlediga Jessica Cedervall som verkställande 
direktör för Södra Smålands Avfall och Miljö AB från och med 1 
november 2022. 
 
Bakgrund 
Vd Jessica Cedervall har meddelat sin avgång och uppdragit styrelsen att 
entlediga henne från posten som verkställande direktör från och med 
den 1 november 2022.   
 
Beslutsförtydligande 
Styrelsen tackar enhälligt Jessica för ett väl utfört arbete under hennes 
tid som verkställande direktör. Styrelsen tackar för Jessicas 
professionella arbete med uppbyggnaden av bolaget samt hennes goda 
samarbete med styrelsen och nämnder i ägarkommunerna.     
   
 
Beslutet skickas till 
 

För kännedom 

Jessica Cedervall, Vd 

Florim Albborn, kommande Vd 

Monica Skagne, tfd Vd 

Ägarkommunerna 

Lekmannarevisionen 

Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 65 Dnr 2022-00116  
 

Beslut om tillförordnad verkställande direktör 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att: 
 

1. Tillsätta Monica Skagne som tillförordnad verkställande direktör 
från och med den 1 november 2022 

2. Entlediga tillförordnad verkställande direktör Monica Skagne 
från och med 1 januari 2023      

 
 
Bakgrund 
Nuvarande Vd Jessica Cedervall har meddelat sin avgång från och med 1 
november 2022. Florim Albborn har utsetts som ny verkställande 
direktör från och med 1 januari 2023. Med anledning av detta står 
bolaget utan Vd under perioden 1 november 2022 till och med 1 januari 
2023. Ett förslag har därför lagts fram att tillsätta Monica Skagne som 
tillförordnad verkställande direktör under denna period.     
      
 
Beslut skickas till 
 

För kännedom 

Monica Skagne, kommande tillförordnad Vd 

Jessica Cedervall, Vd 

Florim Albborn, kommande Vd 

Ägarkommunerna 

Lekmannarevisionen 

Mattias Johansson, revisor PWC 
      

 

Protokoll SSAM styrelsemöte 2022-10-21
(Signerat, SHA-256 0E87EF1E35C31E563BAAAE34C218F4D2B9485F6185E18B3103AAD76EE5D69436)

Sida 12 av 20401



 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-10-21 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   13 (19) 

 

§ 66 Dnr 2022-00111  
 

Tillsättande av verkställande direktör 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att tillsätta Florim Albborn som verkställande direktör 
för Södra Smålands avfall och miljö AB från och med 1 januari 2023.       
 
Bakgrund 
Med anledning av att nuvarande Vd Jessica Cedervall meddelat sin 
avgång behöver styrelsen ta ställning för tillsättande av ny verkställande 
direktör. Styrelsen har tidigare informerats om anställningsprocessen 
enligt bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Protokollsutdrag 2022-09-16  § 59 Information gällande 
rekrytering av verkställande direktör   
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom  

 
Jessica Cedervall, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Monica Skagne, tfd Vd 
Lekmannarevisionen 
Ägarkommunerna 
Mattias Johansson, revisor, PWC 
Florim Albborn  
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§ 67 Dnr 2022-00099  
 

Beslut av taxa för företagskort 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut Styrelsen beslutar 
om bilagt förslag till nya avgifter för företagare som lämnar avfall på 
bolagets återvinningscentraler från och med 1 januari 2023.        
 
Bakgrund 
Företagare som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna 
tecknar idag ett avtal om företagskort där de själva får ange till vilken 
viktklass de hör och debiteras årligen utifrån detta. För att se nuläget för 
företagskort för återvinningscentralerna, se tabellen i tjänsteskrivelsen.  
Ett kort placeras i fordonets vindruta och ska vara synligt när 
företagaren besöker återvinningscentralen. Det sker ingen systematisk 
kontroll för att säkerställa att företagaren hör till rätt viktklass. Väljer 
företagaren att inte teckna ett företagskort kan de välja på att lämna sitt 
avfall på någon av våra avfallsanläggningar (Häringetorp och Äskya) där 
det vägs och debiteras per vikt, avfallsslag och tillfälle. Företagaren får 
då tillgång till statistik för varje lämningstillfälle. 
Intäkter från företagskorten ska finansiera allt arbete (mottagning, 
omlastning, interna transporter, behandling mm) av företagarnas avfall, 
då denna hantering inte ryms inom den taxefinansierade hanteringen av 
hushållsavfall. 
  
Bedömning  
Två faktorer som påverkar kostnaden för företagskort är kostnaden för 
förbränning och transporter som årligen regleras via SCB:s avfallsindex 
samt transportindex. Inför 2023 beräknas avfallsindex A11:F stiga med 
22,3% och index för lastbilstransporter T08SÅ14 beräknas stiga med 
23,5% sedan föregående reglering av avgiften för företagskort. 
 
Avgiften för företagarnas avfallshantering har inte justerats sedan 2019 
och framförallt under 2021 och 2022 har kostnaderna för bl a 
förbränning och transporter stigit kraftigt varför en höjning av avgiften 
för företagskort enligt nedan nu föreslås. 
 
 
 
 
Avfallsmängder och viktklasser  
Avfall till återvinningscentralen 
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Klass 

 

Vikter i 
ton/år 

Antal kort per 
företagare 

 

Ca antal lass  
á 250 kg 

Föreslagen 
avgift 

Nu gällande 
årsavgift 

 1 Upp till 2  2 8           3 600                3 200 

 2 2 - 7  4 28           6 300                5 500 

 3 7 - 15  6 60         11 400              10 000 

 4 15 - 50  8 200         22 800              20 000 

 
 
Företag som har större mängder än 50 ton per år hänvisas till 
Häringetorp eller Äskya för att lämna avfallet enligt gällande 
behandlingstaxa. 
 
Park och trädgårdsavfall till återvinningscentral 

Klass 

 
Viker i 
ton/år 

Antal kort per 
företagare 

Föreslagen 
avgift 

Nu gällande 
årsavgift 

 1 Upp till 5 4             4 600            4 000 

 2 5 - 10 6             9 100            8 000 

 3 10 - 150 8           18 200          16 000 

 4 150 - 300 10          36 500          32 000 
 
 
I dagsläget finns ingen teknisk lösning för att säkerställa om företagarna 
lämnar den avfallsmängd som respektive klass medger. Personalen kan 
uppskatta antal besök och vikt och ta en diskussion med respektive 
företagare vid behov, men det är en godtycklig metod och diskussionen 
med kunden blir svår. För att möjliggöra detta krävs någon form av 
inpasseringssystem. Försök med nummerskyltsavläsning planeras för 
inledningen av 2023. 
 
Ikraftträdande 
Avgiften föreslås gälla från och med 2023-01-01. 
 
 
Beslutet skickas till 
  
För åtgärd 
Jessica Cedervall, Vd 
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För kännedom 
Ägarkommunerna     
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§ 68 Dnr 2022-00114  
 

Beslut om reviderad investeringsbudget 2022 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna reviderad investeringsbudget 2022.     
 
 
Bakgrund 
 Beslut fattades i februari 2022 om att köra slam i egen regi, ärende 

202200024, för att skapa förutsättningar för en väl fungerande, 

kostnadseffektiv och miljövänlig tömning av slam- och fettavskiljare i 

Älmhult, Tingsryd, Lessebo och Markaryds kommuner. Investeringen 

omfattade inköp av tre stycken nya slambilar. Vid upphandling och 

beställning blev priserna högre än uppskattat vid beslut i februari 2022.  

 

För beslut- Tillkommande investeringsbelopp för slambilar är 1 200 tkr.  
  
Bedömning  
Slambilar har upphandlats och tilldelats. Avtal har tagits fram mellan 
SSAM och slambilsleverantör, dessa avtal ligger till grund för 
bedömningen. 
 

 
Konsekvensanalys 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) 14 400 tkr 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

13 200 tkr inom beslutsram 
 
1 200 tkr utan beslutsram 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

 

 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, Vd 
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§ 69 Dnr 2022-00117  
 

Beslut om firmateckning 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Firman tecknas av styrelsen 
2. Firman tecknas i förening av Monica Skagne, Bengt 

Germundsson och Anna Tenje 
3. Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande 

löpande förvaltningsåtgärder 
4. Ovanstående beslut träder i karft från och med 1 november 

2022 
 
 
Bakgrund 
Med anledning av Jessica Cedervalls meddelade om avgång behöver 
styrelsen fatta beslut om förändringar i firmateckningen.     
 
Beslutet skickas till: 
 

 För åtgärd 

 Jessica Cedervall, VD 

 

För kännedom 

Monica Skagne, kommande tillförordnad Vd 

Florim Albborn, kommande Vd 

Ägarkommunerna 

Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 70 Dnr 150  
 

Övrigt 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Inget övrigt anmäls. 
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Redovisning av delegationsbeslut 221004-
221031 
 
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 221004-221031 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Förvaltning 
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Lista över delegationsbeslut 
 

Period: 2022-10-04--31 

 

 Avtal etc.  

Dnr Ärende Delegat  
2022.1986 Avtal köksutensilier Upphandlingschef 
2022.1996 Avtal föredragshållare på 

länsstyrelsen Kronoberg 
Kommunikationschef 

2022.1929 Tilläggsavtal Ricoh 
multifunktionsmaskiner 

Upphandlingschef 

2022.1920 Avtalsförlängning Nordic Peak 
open e-platform 

Kommunchef 

2022.1841 Förlängningsavtal Ricoh Upphandlingschef 
2022.1776/1777 Huvudavtal inkl PUB-avtal 

lönekartläggning ”prova-på 
Sysarb” 

HR-chef 

 
 

Övrigt 

Dnr Ärende Delegat  
2022.1919 Beslut angående individanpassad 

specialkost 
Måltidschef 

2022.1964 Köpebrev Ekebäcken 1 Förvaltningschef SBF 
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Tid och plats Rottnesalen, kl. 09:00 


Beslutande  
Ledamöter 


 
Martin Edberg, Ordförande 
Bo Mazetti-Nissen, 1:e vice ordförande 
Anna Johansson 
Angelica Karlsson 


  
 


Övriga närvarande 
Ersättare 


 
Eva-Marie Ballovarre  


 
Tjänstepersoner 


 
Jessica Cedervall, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Adam Andersson, Sekreterare 
Anders Lundgren, Affärsutvecklare 
Nicholas Jonasson, Projektchef 
Per Gunnarsson, IT-ansvarig 
Tomas Ferm, Enhetschef ÅVC 


 
Övriga 


 
Monica Skagne, Kommunchef 


 


Justering 
 


Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Adam Andersson 


Ordförande Martin Edberg 


Justerare Bo Mazetti-Nissen 


Justerade paragrafer §§ 43-60 


  


Anmärkning Presidiet har tagit del av kallelse med underlag 
och godkänt att styrelsemötet äger rum utan 
markaryds kommuns närvaro. 
 
Ärendena har hanterats i ordningen §§ 43-49, 
52, 54-55, 53, 50-51, 59, 58, 60, 56-57. 
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Förteckning över styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö 
ABs ärenden 


§ 43 Dnr 553 


Justering av protokoll ......................................................................................................... 4 


§ 44 Dnr 552 


Fastställande av dagordning ............................................................................................... 5 


§ 45 Dnr 2022-00002 


VD rapport 2022 ................................................................................................................ 6 


§ 46 Dnr 2022-00086 


Ekonomisk rapport - delårsbokslut efter augusti 2022 ...................................................... 7 
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Beslut avseende digital signering ...................................................................................... 9 
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§ 54 Dnr 2022-00093 


Projekt försortering av restavfall ..................................................................................... 20 


§ 55 Dnr 2022-00094 
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§ 56 Dnr 2022-00095 


Projekt behovsanpassad tömning ....................................................................................22 


§ 57 Dnr 2022-00096 


ÅVC-strategi ..................................................................................................................... 23 


§ 58 Dnr 2022-00097 


Självskattning internkontroll ........................................................................................... 24 







 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB 
2022-09-16 


 


   


 


Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  


   3 (26) 
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§ 43 Dnr 553  
 


Justering av protokoll 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen beslutar att utse Martin Edberg till ordförande vid 


dagen styrelsemöte. 
2. Styrelsen beslutar att utse Bo Mazetti-Nissen att vid sidan av 


ordföranden justera protokollet.       
      
Bakgrund 
Styrelsen ska utse någon som jämte ordförande justerar protokollet. 
Med anledning av att ordinarie ordförande och vice ordförande inte har 
möjlighet att närvara behöver ordföranden för dagens styrelsemöte 
utses.   
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§ 44 Dnr 552  
 


Fastställande av dagordning 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar: 
 
Ärende 9 beslutas ändras till ”information om taxa för företagskort”.  
 
Bakgrund 
Ett förslag till dagordning har skickats ut till styrelsen.           
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§ 45 Dnr 2022-00002  
 


VD rapport 2022 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.         
 
Bakgrund 
Vd redovisar löpande styrelsen om status och aktivitet i bolagets 
verksamhet.      
 
Beslutsunderlag 
Jessica Cedervall lämnar VD-rapport. Av rapporten framgår bland annat: 
 


• Statistik över bolagets sjukfrånvaro samt personalomsättning. 
Vidare följer en redogörelse för hur bolaget arbetar för att 
minska sjukfrånvaro och personalomsättning.  


• Uppföljning av verksamhetens strategiska mål. Där bland:  
o Utfall av Avfall Sveriges undersökning ”Sveriges bästa 


avfallshantering”. 
o SSAM taxor i förhållande till andra kommuner med 


jämförligt insamlingssystem. 
o Inkomna mängder rest- och grovavfall tom september 


2022. 
o SSAMs faktiska materialåtervinningsgrad, samt redogörelse 


över andel uppkommit matavfall som blir till biogas. 
o Statistik över inkomna kundärenden till verksamheten.  


• Statusuppdatering avseende slamverksamheten.   
• Redogörelse över samlad eftersortering av grovavfall på 


Häringetorps avfallsanläggning för en effektiv sortering.  
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§ 46 Dnr 2022-00086  
 


Ekonomisk rapport - delårsbokslut efter augusti 2022 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen beslutar att godkänna extra insatt styrelsemöte i 


mitten av oktober. 
2. Styrelsen noterar informationen till protokollet.        


 
Bakgrund 
Ekonomichef informerar styrelsen löpande om bolagets ekonomi.      
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Susie Bjelkvik redogör för ärendet. Av rapporten framgår 
bland annat: 
 


• Redogörande av utfallet för bolagets kommersiella del för januari 
till augusti 2022, samt en prognos för året.  


• Bolagets resultat per renhållningskollektiv.  
• Analys av prisutvecklingen på skrot och wellpapp och dess 


ekonomiska påverkan på bolaget.  
• Investeringar som gjorts under 2022. 
• Redogörande för utvecklingen av räntan på checkkrediter samt 


lån med bunden ränta. 
• Arbetet med budget 2023.  


      
 
Yrkanden 
Anna Johansson yrkar på ett extra insatt möte i mitten av oktober med 
anledning av den rådande samhällsekonomiska situationen och dess 
påverkan på bolagets budget under 2023. Under mötet väntas 
ekonomichef Susie Bjelkvik redogöra för budget 2023 till styrelsen.     
 
Beslutsordning 
Ordföranden Martin Edberg frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att styrelsen beslutar enligt Anna Johanssons yrkande.      
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§ 47 Dnr 2022-00087  
 


Beslut av sammanträdestider 2023 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för SSAM beslutar att fastställa föreslagna sammanträdestider 
för år 2023.      
 
Bakgrund 
10 februari kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
21 april kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
5 maj kl. 09:00 
Årsstämma 
12 maj kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
15 september kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
24 november kl. 09:00 
Styrelsesammanträde 
  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Adam Andersson, sekreterare 
 
För kännedom 
Styrelsen 
Lekmannarevisionen 
Jessica Cedervall, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Mattias Johansson, revisor PWC 
Respektive ägarkommun  
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§ 48 Dnr 2022-00088  
 


Beslut avseende digital signering 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för Södra Smålands Avfall och Miljö AB beslutar att godkänna 
den systemberoende metoden för e-arkivering av elektroniskt 
underskriva handlingar och intygar de elektroniska underskrifternas 
giltighet i Open ePlatform vid signeringstillfället.  
 
Styrelsen intygar de elektroniska underskrifternas giltighet över tid i 
ärendehanteringssystemet Ciceron samt i Växjö kommuns e-arkiv. 
 
2. Styrelsen beslutar att följande handlingar signeras digitalt från och 
med 2022-09-16: 
* Protokoll från bolagets styrelsemöten. 
* Protokoll från SSAM:s bolagstämmor. 
* lekmannarevisorernas oberoende granskning av årsredovisning. 
 
3. Styrelsen beslutar att uppdra åt VD Jessica Cedervall att införliva 
beslutet i bolagets dokumenthanteringsplan.  
 
 
Bakgrund 
Dokumentsignering i Open ePlatform är en fristående modul som 
används för att signera en pdf-fil med e-legitimation. PDF-filen laddas 
upp i lösningen och skickas för signering. 
Signering kan endast initieras av anställda (det vill säga inloggade med 
AD-konto). Såväl anställda som extern part kan signera handlingar i 
lösningen. 
Signering sker med e-legitimation (Bank-ID eller Freja) i samma 
federationstjänst som använd för signering av protokoll i Ciceron. 
En automatisk gallring av signerade dokument sker efter 90 dagar. Detta 
innebär att de signerade handlingarna behöver flyttas till ett 
ärendehanteringssystem efter detta för bevarande. 
 
Bevarande av handlingar som signerats i lösningen 
Den handling som signeras i lösningen ska laddas upp som PDF/A för att 
den ska kunna bevaras i e-arkiv. En signerad handling måste också 
förvaras i ett ärendehanteringssystem för att garantera signeringens 
riktighet över tid. 
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SSAM måste säkerställa att anställda som använder plattformen har 
kunskaper om ovanstående. 
 
Metoder för bevarande av elektroniska signaturer 
Bevarandet av elektroniska signaturer skiljer sig inte från hur man 
hanterar bevarandet av annan digital information. Det finns i Sverige 
idag vedertagna metoder för hur digital information ska bevaras och e-
arkiveras.  När det handlar om att bevara den elektroniska signaturens 
giltighet över tid så finns två olika bevarandemetoder: ”rekursiv 
tidsstämpling” och ”systemberoende” metod (Riksarkivet, Framställning 
och bevarande av elektroniska signaturer, diarienummer RA 20-2013-
1154)  
Rekursiv tidsstämpling innebär förenklat att man kan visa att en 
signatur var giltig en gång i tiden, innan den upphörde att vara giltig, 
genom att bevara signaturen och alla komponenter som användes för 
validera signaturen, såsom behörighetskontroll, säkerhetskopior och 
loggar/spårbarhet. Detta kräver även att man kan visa att alla 
komponenter var giltiga en gång i tiden, innan de upphörde att vara 
giltiga, vilket uppnås genom att tidsstämpla [”signera”] alla 
komponenter. Tidsstämpeln, vilken i princip använder samma teknologi 
som signaturer, lider emellertid av samma problem: den är giltig för en 
viss period och kommer med tiden att upphöra att vara pålitlig, vilket 
innebär att tidsstämpeln i sin tur måste ”omstämplas” med jämna 
mellanrum, det vill säga, rekursiv tidsstämpling. Slutresultatet är en 
”kedja” av tidsstämplar som man kan följa för att utreda om en signatur 
var giltig en gång i tiden. 
Den systemberoende metoden innebär kortfattat att den elektroniskt 
underskrivna handlingen och dess giltighet arkiveras i ett e-arkiv. E-
arkivet, och användarna av e-arkivet, kan med tekniska och systematiska 
åtgärder säkerställa att den elektroniskt underskrivna handlingen inte 
förvanskas över tid.  Detta görs bland annat genom 
behörighetskontroller, loggning, arbetsrutiner och säkerhetskontroller i 
e-arkivet. 
 
Val av metod 
Vid e-arkivering av de elektroniskt underskrivna handlingarna och 
underskrifternas giltighet är det den systemberoende metoden som 
kommer användas.  
Om styrelsen intygar de elektroniskt underskrivna handlingarnas äkthet 
vid signeringstillfället, och därmed även över tid, behöver SSAM inte 
tillämpa metoden för rekursiv tidsstämpling. Den systemberoende 
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metoden räcker för att SSAM nu och i framtiden ska kunna säkerställa 
handlingens, och den elektroniska signaturens, ursprungliga skick och 
att de inte förvanskats över tid. Detta säkerställs i närtid i 
ärendehanteringssystem Ciceron och Castor och senare i Växjö 
kommuns e-arkivlösning.  
I de fall det finns behov av att förvara handlingar med elektroniska 
underskrifter i andra ärendehanteringssystem/verksamhetssystem än 
Ciceron och Castor så föreslås arkivansvarig få besluta om detta efter 
samråd med Växjö kommuns kommunarkiv. 
Beslutet ska utgå från gällande riktlinjer för arkiv- och 
informationshantering i Växjö kommun. 


  
 


Konsekvensanalys 
 


Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) Lösningen ingår i befintligt avtal 


med Växjö kommun och tillför inte 
SSAM några extra kostnader 


Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 


Inom ram 


Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 


- 


 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 


 


Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 


Minskade transporter 


 
Införande av digital signering sker med befintliga lösningar. Digital 
signering underlättar administration och minskar kostnaden för t.ex. 
porto. Risken för att handlingar försvinner eller skadas i posthantering 
försvinner.  
 
Implementering och uppföljning 
Instruktioner för de personer som ska använda signeringslösningen 
tillhandahålls av IT-avdelningen på Växjö kommun. Instruktionen 
omfattar en teknisk manual samt instruktion om format och hur 
handlingen ska hanteras efter signering.  
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, VD 
Adam Andersson, Administratör 
 
För kännedom 
Per Gunnarsson, IT-ansvarig 
Kommunarkivet, Växjö kommun  
Ägarkommunerna 
Lekmannarevisionen 
Mattias Johansson, revisor PWC      
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§ 49 Dnr 2022-00089  
 


Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 


förslaget gällande maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som 


uppstått i icke yrkesmässig hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, 


Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö 


beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta 


förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt nedan.         
 
Bakgrund 
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga 


begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar bygg- 


och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt 


ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär att kommunens 


renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling av bygg- och 


rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.  


 


SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade 


för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig 


verksamhet. Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och 


konkurrera sinsemellan så länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex 


att erbjuda insamling i alla fem kommuner, drivmedel och miljökrav på 


fordon, lämna statistik mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer 


inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.  


 


Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att 


bli auktoriserad.  


 


Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.  


SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa, 


baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm. 


Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 


Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag som 


entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter samt 10% 


på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar. 


Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s 


kostnader.  


 


Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1. 2  
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Beslutet skickas till  


För åtgärd 


Tingsryds kommun  


Markaryds kommun  


Lessebo kommun  


Växjö kommun  


Älmhults kommun  


 


För kännedom  


Jessica Cedervall, VD  


My Olsenius, Redovisningscontroller      
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§ 50 Dnr 2022-00090  
 


Beslut om avgifter dekaler 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 
förslag till avgift för dekaler.  
   
Bakgrund 
Det finns idag möjlighet för kunder att köpa ytterligare uppsättningar av 
dekaler till sina fyrfackskärl om man så önskar. Detta kan vara aktuellt t 
ex om kunden väljer att ha kärlet uppställt så att de medföljande 
dekalerna inte syns. 
 
Avgiften för dekalerna föreslås till 50 kr för inkl kostnad för porto och 
handläggning. 
 
Styrelsen äger rätt att fatta beslut om avgiften baserat på punkt 8.6 i 
renhållningstaxan för respektive kommun: 
 
Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst 
 
Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra 
Smålands avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya 
behållare och tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då 
hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar som 
taxan grundats på. 
  
Ikraftträdande 
Avgiften föreslås gälla från och med 2022-10-01. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, VD 
 
För kännedom 
Louise Stamblock, chef för insamling och transport 
Ägarkommunerna  
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§ 51 Dnr 2022-00099  
 


Information om taxa för företagskort 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen beslutar att beslutfattande av ärendet ska äga rum på 


nästkommande styrelsemöte. 
2. Styrelsen noterar informationen till protokollet  


 
Bakgrund 
Företagare som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna 
tecknar idag ett avtal om företagskort där de själva får ange till vilken 
viktklass de hör och debiteras årligen utifrån detta. För att se nuläget för 
företagskort för återvinningscentralerna, se tabellen i tjänsteskrivelsen.  
Ett kort placeras i fordonets vindruta och ska vara synligt när 
företagaren besöker återvinningscentralen. Det sker ingen systematisk 
kontroll för att säkerställa att företagaren hör till rätt viktklass. Väljer 
företagaren att inte teckna ett företagskort kan de välja på att lämna sitt 
avfall på någon av våra avfallsanläggningar (Häringetorp och Äskya) där 
det vägs och debiteras per vikt, avfallsslag och tillfälle. Företagaren får 
då tillgång till statistik för varje lämningstillfälle. 
Intäkter från företagskorten ska finansiera allt arbete (mottagning, 
omlastning, interna transporter, behandling mm) av företagarnas avfall, 
då denna hantering inte ryms inom den taxefinansierade hanteringen av 
hushållsavfall. 
  
Bedömning  
Två faktorer som påverkar kostnaden för företagskort är kostnaden för 
förbränning och transporter som årligen regleras via SCB:s avfallsindex 
samt transportindex. Inför 2023 beräknas avfallsindex A11:F stiga med 
22,3% och index för lastbilstransporter T08SÅ14 beräknas stiga med 
23,5% sedan föregående reglering av avgiften för företagskort. 
 
Avgiften för företagarnas avfallshantering har inte justerats sedan 2019 
och framförallt under 2021 och 2022 har kostnaderna för bl a 
förbränning och transporter stigit kraftigt varför en höjning av avgiften 
för företagskort enligt nedan nu föreslås. 
 
Avfallsmängder och viktklasser  
Avfall till återvinningscentralen 
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Klass


Vikter i 


ton/år


Antal kort per 


företagare


Ca antal lass 


á 250 kg


Föreslagen 


avgift


Nu gällande 


årsavgift


1 Upp till 2 2 8 4 000           3 200               


2 2 - 7 4 28 9 000           5 500               


3 7 - 15 6 60 17 000         10 000             


4 15 - 50 8 200 35 000         20 000              
 
Företag som har större mängder än 50 ton per år hänvisas till 
Häringetorp eller Äskya för att lämna avfallet enligt gällande 
behandlingstaxa. 
 
Park och trädgårdsavfall till återvinningscentral 


Klass


Viker i 


ton/år


Antal kort per 


företagare


Föreslagen 


avgift


Nu gällande 


årsavgift


1 Upp till 5 4 5 000             4 000           


2 5 - 10 6 9 000             8 000           


3 10 - 150 8 19 000          16 000         


4 150 - 300 10 41 000          32 000          
 
I dagsläget finns ingen teknisk lösning för att säkerställa om företagarna 
lämnar den avfallsmängd som respektive klass medger. Personalen kan 
uppskatta antal besök och vikt och ta en diskussion med respektive 
företagare vid behov, men det är en godtycklig metod och diskussionen 
med kunden blir svår. För att möjliggöra detta krävs någon form av 
inpasseringssystem. Försök med nummerskyltsavläsning planeras för 
inledningen av 2023. 
 
Ikraftträdande 
Avgiften föreslås gälla från och med 2023-01-01. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall 
 
För kännedom 
Ägarkommunerna       
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§ 52 Dnr 2022-00091  
 


Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet      
 
Bakgrund 
Anders Lundgren redogör för den förordning som avser kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningar. Gäller alla hushåll.  
Redogör för de förändringar som detta innebär för verksamheten. 
Redogör för de ekonomiska konsekvenser som ansvaret innebär för 
SSAM           
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§ 53 Dnr 2022-00092  
 


Försök med inpasseringskontroll på ÅVC  


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.           
 
Bakgrund 
ÅVC chef Tomas Ferm informerar. Det finns en problematik i dagsläget 
avseende svårigheter att identifiera verksamhetsavfall som körs in på 
återvinningscentraler av företag. I avfallsföreskrifterna ska företag som 
använder återvinningscentralernas tjänster betala för företagskort.     
 
För att kunna särskilja företag och privatpersoner har försök med digital 
inpasseringskontroll initierats. Systemet väntas säkerställa en 
besöksstatistik med hög tillförlitlighet. ÅVC chef Tomas ferm redogör 
för den tekniska utformningen och anslutna undersystem. 
 
Analys presenteras för att tydliggöra de utmaningar och möjligheter som 
systemet skulle innebära för SSAM. Fortsatt arbete med försöksprojektet 
kvarstår och benchmarking kommer genomföras mot kommuner som 
infört systemet. 
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§ 54 Dnr 2022-00093  
 


Projekt försortering av restavfall 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.           
 
Bakgrund 
Anders Lundgren redogör för det förprojekt som genomförts 
tillsammans med Samverkan Återvinning Miljö AB och Västblekinge Miljö 
AB angående försortering av restavfall. Försorteringen ger utökade 
möjligheter för att sortera ut plast och metall. Mindre fossilt innehåll i 
restavfallet väntas ge lägre förbränningskostnader, samtidigt som det 
genererar intäkter för utsorterad plast och metall.  
 
Bedömning efter förstudie är att man bör gå vidare med en djupare 
analys.       
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§ 55 Dnr 2022-00094  
 


Projekt biokol 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.              
 
Bakgrund 
Anders Lundgren redogör för den förstudie som låtits genomföras i 
syfte att se över möjligheterna för avsättning av trädgårdsavfall och 
returträ till biokol. Trädgårdsavfall och returträ flisas i dagsläget och 
avsätts till förbränning. Biokol kan avsättas för förbränning eller i mark 
för att öka näringen i jorden vilket skulle minska verksamhetens 
klimatpåverkan. Förstudien har visat på intresse för samarbete med 
energiföretag för avsättning för värme.  
 
Bedömning efter förstudie är att man bör gå vidare med en djupare 
analys.      
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§ 56 Dnr 2022-00095  
 


Projekt behovsanpassad tömning 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.              
 
Bakgrund 
IT-ansvarig Per Gunnarsson redogör för ärendet. Behovsanpassad 
tömning syftar till användandet av sensorer som mäter av fyllnadsgrad i 
kärl och containrar. Systemet väger fyllnadsgrad mot befintliga 
körrutter och AI räknar ut vilka kärl ska tömmas för optimal effektivitet. 
Vid systemtest har man kunnat utföra tömningar vid behov hos 
flerfamiljsfastigheter i Växjö kommun. Projektet har varit en del av Växjö 
kommuns dia-accessprojekt. Tester startade 2022-04-25 och planerar 
pågå till mars 2023. Per redogör vidare för utmaningar och möjligheter 
med behovsanpassad tömning.  
 
Test har genomförts med digitalt nyckelsystem som innebär att man kan 
använda en nyckel till samtliga miljöhus. SSAM ställer sig positiva till 
resultatet.   
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§ 57 Dnr 2022-00096  
 


ÅVC-strategi 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.           
 
Bakgrund 
Nicholas Jonasson redogör för ärendet. Strategin följer de målområden 
som finns i verksamhetsplanen och 5 åtgärder presenteras i strategin: 
 


• Fortsatt utveckling av aktiv guide. Aktiv guide är det arbetssätt 
gentemot kund som man arbetar efter på 
återvinningscentralerna.  


• Anpassning av anläggningar med fokus på gemensamt utseende 
av anläggningar och fordon. 


• Inpasseringssystem som syftar till att identifiera 
verksamhetskunder.  


• Återbruk, byggåterbruk och textil – fortsatt arbete för att minska 
klimatavtrycket.  


• Plan för anpassning av återvinningscentraler i standardgrupper 
och utbyggnad av Flex-ÅVC.  
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§ 58 Dnr 2022-00097  
 


Självskattning internkontroll 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.       
 
Bakgrund 
Södra Smålands avfall och miljö AB ska årligen enligt kommunallagen 


fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att 


säkra en effektiv verksamhet och att undvika att det begås allvarliga fel. En 


god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten 


stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med våra kunders bästa för 


ögonen.       
 
Beslutsunderlag 
Susie Bjelkvik redogör för ärendet. Av självskattningen framgår bland 
annat: 
 


• Arbetet med avtalsrevision samt status på bolagets 5 största avtal 
rörande insamling och transport.  


• Redogörelse för säkerställande av lagersaldo. 
• Resultat av skyddsrondskontroller gällande batterihantering och 


trafikolyckor. 
• Bolagets arbete för att säkerställa att verksamheten lever upp till 


miljötillståndskraven.  
• Förebyggande säkerhetsåtgärder för att trygga verksamheten i 


händelse av haveri av förbehandlingsanläggningen. 
• Resultat av den avtalsrevision som genomförts mot intressenter 


till ÅVC och behandling. 
• Arbetet med att säkerställa tillståndsgivna avfallsmängder.  
• Krediteringar i affärssystemet samt kontroll av attestregler. 
• Säkerställande av kommunikation till kund.  
• Granskning av direktupphandling. 
• Arbetet med avtalstrohet. 
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§ 59 Dnr 2022-00098  
 


Information gällande rekrytering av verkställande direktör 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.           
 
Bakgrund 
Kommunchef Monica Skagne redogör för ärendet och har varit delaktig i 
rekryteringen av ny vd för SSAM. Kravspecifikation har tagits fram efter 
intervjuer med styrelse, ordföranden och nuvarande VD.  
 
Rekryteringsfirma har anlitats som aktivt uppsökt aktuella kandidater. 
Stort intresse har visats för jobbannonsen. Intervjuer har hållits med 
kandidater i tre steg. Rekryteringsfirman har efter rekryteringssteg 2 
lämnat över kandidater för djupintervjuer. Tre kandidater har gått vidare 
med där djupintervjuer resulterat i en slutgiltig kandidat.  
 
Formellt styrelsebeslut kvarstår med formellt entledigande av 
nuvarande VD och godkännande av ny VD. Beslutet väntas fattas på 
nästkommande styrelsemöte.   
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§ 60 Dnr 150  
 


Övrigt 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Inget övrigt anmäls. 
 


 








    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-10-0706:29:54
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Kerstin Petersson på Tingsryds kommun som en undertecknare, Örjan Davoust på Lessebo kommun som en undertecknare, Benny Jarhall på Uppvidinge kommun som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-0706:37:46
                    Benny Jarhall på Uppvidinge kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-0706:38:36
                    Benny Jarhall på Uppvidinge kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-0708:31:59
                    Kerstin Petersson på Tingsryds kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-0708:32:42
                    Kerstin Petersson på Tingsryds kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-0711:49:33
                    Örjan Davoust på Lessebo kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-0711:57:17
                    Örjan Davoust på Lessebo kommun delegerade sina signeringsrättigheter och lade till Örjan Davoust på Lessebo kommun som undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-0711:59:22
                    Örjan Davoust på Lessebo kommun gjorde ändringar på deltagaren Örjan Davoust på Lessebo kommun.


                

                
                
                    Titel: tom ➝ revisor


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-0712:00:59
                    Örjan Davoust på Lessebo kommun gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 194211052115


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-0712:15:16
                    Örjan Davoust på Lessebo kommun tog bort Örjan Davoust på Lessebo kommun.


                

                
                
                    Alla signaturer återställdes.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1007:16:29
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Örjan Davoust på Lessebo kommun.


                

                
                
                    Roll: Påverkare ➝ Undertecknare


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1007:19:04
                    Benny Jarhall på Uppvidinge kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1008:07:46
                    Örjan Davoust på Lessebo kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1008:57:11
                    Kerstin Petersson på Tingsryds kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1008:57:11
                    Alla undertecknare har signerat.
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                    2022-10-1010:10:08
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1010:11:33
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1010:12:00
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1010:12:00
                    Alla undertecknare har signerat.
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SDO for Örjan Davoust (8472835):
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SDO for Benny Jarhall (8472845):
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SDO for Mattias Johansson (8496476):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3709452/ab0d44401640aa9091116b7b25420aad89b0258e/?asset=verification.pdf


Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3719539/dc356a158771f56adfabeba56281c42a280ada04/?asset=verification.pdf
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§ 61 Dnr 553  
 


Justering av protokoll 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att utse Mikael Jeansson att vid sidan av ordföranden 
justera protokollet.     
 
Bakgrund 
Styrelsen ska utse någon som jämte ordförande justerar protokollet.  
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§ 62 Dnr 552  
 


Fastställande av dagordning 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar: 


1. Ärende 5 ”tillsättande av verkställande direktör” delas upp i två 
ärenden. 


2. Beslut om firmateckning läggs till dagordningen.  
      
 
Bakgrund 
Ett förslag till dagordning har skickats ut till styrelsen. 
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§ 63 Dnr 2022-00113  
 


Beslut om hantering av underskott i budget 2023 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att 


godkänna bilagda förslag till hantering av underskott i budget 
2023. 


2. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att 
godkänna bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd 
och Växjö kommuner.  


3. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till 
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till 
renhållningstaxor.  


        
 
Bakgrund 
Vid styrelsemötet i september redogjorde bolaget för preliminärt mycket 


stora kostnadsökningar som inte kunnat förutspås i samband med att 


renhållningstaxan för 2023 beslutades. Det beslutades då att frågan om 


budget 2023 skulle tas upp vid extra styrelsemöte under oktober månad. 


 


Status budget 2023 
När nu budget 2023 är så gott som färdig landar samtliga taxekollektiv på 


underskott, se nedan. Dessa underskott beror på ökade kostnader p g a 


stigande ränta, stigande index för insamling och transporter samt en 


prognosticerat lägre ersättning för skrot och wellpapp under 2023. 


 


Taxekollektiv Budgeterat resultat 2023 (tkr) 


Växjö -      6 623 


Älmhult -         884 


Tingsryd -         808 


Markaryd -         447 


Lessebo -         853 


 


I alla taxekollektiv utom Tingsryd finns balanserade medel från tidigare överskott. 


Dessa överskott kan användas för att balansera ett eventuellt underskott som uppstår 


under 2023. Enbart i Tingsryd finns balanserade underskott, se nedan.  
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Taxekollektiv 


Balanserade medel 2021-12-


31 (tkr) 


Växjö      8 340 


Älmhult     1 791 


Tingsryd -1 344 


Markaryd        1 574 


Lessebo 3 501 


 


 


Renhållningstaxan och kostnadsutvecklingen 
Renhållningstaxan för 2023 beslutades i respektive kommunfullmäktige före 


sommaren, förutom i Älmhult där beslut kommer att fattas vid 


kommunfullmäktigemötet i december. Det förslag som låg till grund för 


beslutet baserades på beräkningar och kostnadsnivåer från inledningen av 


2022. 


 


Sedan dessa beräkningar gjordes har kostnadsutvecklingen nått högre nivåer 


än vad som kunde förutses när beräkningarna gjordes. Samtliga index som 


används för reglering av priser i våra större avtal för t ex insamling, 


förbränning och transporter har haft en mycket brantare utveckling än vad 


som tidigare kunnat förutses. 


 


Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster: 


Transportkostnader 


Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och 


matavfall till behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter 


T08SÅ14. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga med 9,2%. I 


verkligheten har index tom september 2022 stigit med i medeltal 15,6%. 
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Tömningskostnad 


Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s 


Avfallsindex A12:1MD vars huvudsakliga komponenter är bränsle- och 


personalkostnader. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga 


med ca 1,8%. I verkligheten har index tom september 2022 stigit med 


4,9%. 


 
Ökande räntekostnader 
Under 2022 har villkoren för ett lån omförhandlats och ett nytt lån tecknats. 


För dessa lån har räntan stigit från tidigare 0,31% till 3,2%, en ökning på 


nästan 900%. Denna ökning innebär en kostnadsökning på totalt 1,3 mkr för 


bolaget under 2023. 
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Lägre ersättning för skrot och wellpapp 


Ersättningen för skrot och wellpapp har under det senaste året varit mycket 


god och vi har under 2022 haft intäkter som hittills i år ligger ca 4 mkr över 


budget. De höga energikostnaderna samt osäkerhet om konjunkturläget inför 


2023 gör att prognosen för well-priset för 2023 landar väsentligt lägre än 


priset under 2022. De höga energipriserna påverkar också ersättningen för 


skrot då många industrier bromsar in eller helt stänger ned produktionen 


periodvis. På både skrot- och wellpappriset ser man redan nu en avmattning, 


se nedan. 


 


 
Slopad skatt på avfallsförbränning 
De höga energipriserna har drivit fram ett förslag från regeringen om att 


slopa skatten på förbränning av avfall. Förslaget ska på sikt ska öka 


elproduktionen i kraftvärmeverk. Avfallsförbränningsskatten föreslås 


avskaffas den 1 januari 2023. Förslaget är ännu inte beslutat, men det finns 


ett brett stöd för förslaget politiskt. 


Om skatten på avfallsförbränning slopas innebär det lägre kostnader enligt 


nedan: 


Taxekollektiv


: 


Minskad kostnad 


förbränningsskatt 


(tkr) 


Växjö 1 895 


Älmhult 310 


Tingsryd 255 


Markaryd 193 


Lessebo 178 


 


 


 


Förslag hantering av underskott i budget 2023 







 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-10-21 


 


   


 


Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  


   9 (19) 


 


 För taxekollektiven i Lessebo, Älmhult och Markaryd föreslås att 


vi budgeterar med underskott och utnyttjar de överskott som 


ackumulerats från tidigare år. 


 För Tingsryd, där vi saknar ackumulerade överskott och 


ytterligare underskott bör undvikas, föreslås en ytterligare 


taxehöjning inför 2023. 


 För Växjö föreslås att del av de ackumulerade överskotten 


används samt en mindre höjning av taxan. 


Förslaget innebär att inte hela de ackumulerade överskotten används, utan en 


andel sparas som buffert för oförutsedda händelser. Detta kan vara särskilt 


klokt m t p det osäkra läget m a p energipriser, konjunkturläget, inflationen 


mm. I förslaget tar vi höjd för att kvarvarande överskott ska kunna täcka 


underskott som eventuellt kan uppstå till följd av extraordinära kostnader för 


löneökningar, högre utveckling på index för insamlingsavtalet med PreZero 


samt en allmän kostnadsökning motsvarande 3% av omsättningen. 


Föreslagen hantering av underskott i budget 2023 för respektive 


taxekollektiv (inkl. skatt på förbränning): 


 


 


 
Kommun Medel i 


balans 
2022-12-31 


Budget 
2023 


Förslag 
taxehöjning 


Förslag 
använda 
medel i 
balans 


Medel i 
balans 


 2023-12-31 


Växjö 7 440 -6 623 3 246 3 376 3 279 


Älmhult 1 791 -884 0 884 796 


Tingsryd -1 344 -808 808 0 -1 487 


Markaryd 1 874 -447 0 447 1 341 


Lessebo 2 901 -853 0 853 1 971 


 


 


 


Taxeförslag 2023 
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras enligt nedan:  


 


 
Kommun Fyrfacks-taxa 2023  


Kr/hushåll 


Fyrfacks-taxa 2023 


(nytt förslag) 


Höjning (kr/år) 
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Växjö 2836 2851 15 


Tingsryd 2906 3004 98 


 


 


Vad händer under 2024? 
Det finns en överhängande risk att den utveckling vi nu ser fortsätter även 


under 2024. Då kommer det inte finnas någon buffert i form av överskott 


från tidigare år eftersom de större delarna nyttjas under 2023 enligt det 


förslag som föreligger. 


Under 2024 införs ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. 


Ansvaret innebär bl a att SSAM kommer att få en större ersättning från 


producenterna för insamlingen av förpackningar. Taxan kommer då att 


behöva byggas om och bl a miljöstyrningen kommer att försvinna. Det finns 


då chans för bolaget att föreslå en ny taxenivå som tar hänsyn till både det 


nya kostnadsläget, slopad miljöstyrning och den ökade intäkten.  


Med anledning av detta bedöms problemet med underskott i de 


taxefinansierade verksamheterna vara ett problem som kan begränsas till 


2023, men som behöver hanteras. 


 


 
Jessica Cedervall   Susie Bjelkvik 


VD    Ekonomichef      
 


Beslutsunderlag 
Taxetryck Växjö kommun 221014 inkl förbränningsskatt 


Taxetryck Tingsryds kommun 221014 inkl förbränningsskatt 


Växjö kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 


Tingsryds kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 


 


För åtgärd 


Växjö kommun 


Tingsryds kommun 


 


För kännedom 


Ägarkommunerna 


Lekmannarevisionen 


Mattias Johansson, PWC 


Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
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§ 64 Dnr 2022-00110  
 


Entledigande av verkställande direktör 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att entlediga Jessica Cedervall som verkställande 
direktör för Södra Smålands Avfall och Miljö AB från och med 1 
november 2022. 
 
Bakgrund 
Vd Jessica Cedervall har meddelat sin avgång och uppdragit styrelsen att 
entlediga henne från posten som verkställande direktör från och med 
den 1 november 2022.   
 
Beslutsförtydligande 
Styrelsen tackar enhälligt Jessica för ett väl utfört arbete under hennes 
tid som verkställande direktör. Styrelsen tackar för Jessicas 
professionella arbete med uppbyggnaden av bolaget samt hennes goda 
samarbete med styrelsen och nämnder i ägarkommunerna.     
   
 
Beslutet skickas till 
 


För kännedom 


Jessica Cedervall, Vd 


Florim Albborn, kommande Vd 


Monica Skagne, tfd Vd 


Ägarkommunerna 


Lekmannarevisionen 


Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 65 Dnr 2022-00116  
 


Beslut om tillförordnad verkställande direktör 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att: 
 


1. Tillsätta Monica Skagne som tillförordnad verkställande direktör 
från och med den 1 november 2022 


2. Entlediga tillförordnad verkställande direktör Monica Skagne 
från och med 1 januari 2023      


 
 
Bakgrund 
Nuvarande Vd Jessica Cedervall har meddelat sin avgång från och med 1 
november 2022. Florim Albborn har utsetts som ny verkställande 
direktör från och med 1 januari 2023. Med anledning av detta står 
bolaget utan Vd under perioden 1 november 2022 till och med 1 januari 
2023. Ett förslag har därför lagts fram att tillsätta Monica Skagne som 
tillförordnad verkställande direktör under denna period.     
      
 
Beslut skickas till 
 


För kännedom 


Monica Skagne, kommande tillförordnad Vd 


Jessica Cedervall, Vd 


Florim Albborn, kommande Vd 


Ägarkommunerna 


Lekmannarevisionen 


Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 66 Dnr 2022-00111  
 


Tillsättande av verkställande direktör 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att tillsätta Florim Albborn som verkställande direktör 
för Södra Smålands avfall och miljö AB från och med 1 januari 2023.       
 
Bakgrund 
Med anledning av att nuvarande Vd Jessica Cedervall meddelat sin 
avgång behöver styrelsen ta ställning för tillsättande av ny verkställande 
direktör. Styrelsen har tidigare informerats om anställningsprocessen 
enligt bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Protokollsutdrag 2022-09-16  § 59 Information gällande 
rekrytering av verkställande direktör   
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom  


 
Jessica Cedervall, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Monica Skagne, tfd Vd 
Lekmannarevisionen 
Ägarkommunerna 
Mattias Johansson, revisor, PWC 
Florim Albborn  
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§ 67 Dnr 2022-00099  
 


Beslut av taxa för företagskort 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut Styrelsen beslutar 
om bilagt förslag till nya avgifter för företagare som lämnar avfall på 
bolagets återvinningscentraler från och med 1 januari 2023.        
 
Bakgrund 
Företagare som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna 
tecknar idag ett avtal om företagskort där de själva får ange till vilken 
viktklass de hör och debiteras årligen utifrån detta. För att se nuläget för 
företagskort för återvinningscentralerna, se tabellen i tjänsteskrivelsen.  
Ett kort placeras i fordonets vindruta och ska vara synligt när 
företagaren besöker återvinningscentralen. Det sker ingen systematisk 
kontroll för att säkerställa att företagaren hör till rätt viktklass. Väljer 
företagaren att inte teckna ett företagskort kan de välja på att lämna sitt 
avfall på någon av våra avfallsanläggningar (Häringetorp och Äskya) där 
det vägs och debiteras per vikt, avfallsslag och tillfälle. Företagaren får 
då tillgång till statistik för varje lämningstillfälle. 
Intäkter från företagskorten ska finansiera allt arbete (mottagning, 
omlastning, interna transporter, behandling mm) av företagarnas avfall, 
då denna hantering inte ryms inom den taxefinansierade hanteringen av 
hushållsavfall. 
  
Bedömning  
Två faktorer som påverkar kostnaden för företagskort är kostnaden för 
förbränning och transporter som årligen regleras via SCB:s avfallsindex 
samt transportindex. Inför 2023 beräknas avfallsindex A11:F stiga med 
22,3% och index för lastbilstransporter T08SÅ14 beräknas stiga med 
23,5% sedan föregående reglering av avgiften för företagskort. 
 
Avgiften för företagarnas avfallshantering har inte justerats sedan 2019 
och framförallt under 2021 och 2022 har kostnaderna för bl a 
förbränning och transporter stigit kraftigt varför en höjning av avgiften 
för företagskort enligt nedan nu föreslås. 
 
 
 
 
Avfallsmängder och viktklasser  
Avfall till återvinningscentralen 
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Klass 


 


Vikter i 
ton/år 


Antal kort per 
företagare 


 


Ca antal lass  
á 250 kg 


Föreslagen 
avgift 


Nu gällande 
årsavgift 


 1 Upp till 2  2 8           3 600                3 200 


 2 2 - 7  4 28           6 300                5 500 


 3 7 - 15  6 60         11 400              10 000 


 4 15 - 50  8 200         22 800              20 000 


 
 
Företag som har större mängder än 50 ton per år hänvisas till 
Häringetorp eller Äskya för att lämna avfallet enligt gällande 
behandlingstaxa. 
 
Park och trädgårdsavfall till återvinningscentral 


Klass 


 
Viker i 
ton/år 


Antal kort per 
företagare 


Föreslagen 
avgift 


Nu gällande 
årsavgift 


 1 Upp till 5 4             4 600            4 000 


 2 5 - 10 6             9 100            8 000 


 3 10 - 150 8           18 200          16 000 


 4 150 - 300 10          36 500          32 000 
 
 
I dagsläget finns ingen teknisk lösning för att säkerställa om företagarna 
lämnar den avfallsmängd som respektive klass medger. Personalen kan 
uppskatta antal besök och vikt och ta en diskussion med respektive 
företagare vid behov, men det är en godtycklig metod och diskussionen 
med kunden blir svår. För att möjliggöra detta krävs någon form av 
inpasseringssystem. Försök med nummerskyltsavläsning planeras för 
inledningen av 2023. 
 
Ikraftträdande 
Avgiften föreslås gälla från och med 2023-01-01. 
 
 
Beslutet skickas till 
  
För åtgärd 
Jessica Cedervall, Vd 
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För kännedom 
Ägarkommunerna     
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§ 68 Dnr 2022-00114  
 


Beslut om reviderad investeringsbudget 2022 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna reviderad investeringsbudget 2022.     
 
 
Bakgrund 
 Beslut fattades i februari 2022 om att köra slam i egen regi, ärende 


202200024, för att skapa förutsättningar för en väl fungerande, 


kostnadseffektiv och miljövänlig tömning av slam- och fettavskiljare i 


Älmhult, Tingsryd, Lessebo och Markaryds kommuner. Investeringen 


omfattade inköp av tre stycken nya slambilar. Vid upphandling och 


beställning blev priserna högre än uppskattat vid beslut i februari 2022.  


 


För beslut- Tillkommande investeringsbelopp för slambilar är 1 200 tkr.  
  
Bedömning  
Slambilar har upphandlats och tilldelats. Avtal har tagits fram mellan 
SSAM och slambilsleverantör, dessa avtal ligger till grund för 
bedömningen. 
 


 
Konsekvensanalys 
 


Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) 14 400 tkr 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 


13 200 tkr inom beslutsram 
 
1 200 tkr utan beslutsram 


Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 


 


 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, Vd 
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§ 69 Dnr 2022-00117  
 


Beslut om firmateckning 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Firman tecknas av styrelsen 
2. Firman tecknas i förening av Monica Skagne, Bengt 


Germundsson och Anna Tenje 
3. Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande 


löpande förvaltningsåtgärder 
4. Ovanstående beslut träder i karft från och med 1 november 


2022 
 
 
Bakgrund 
Med anledning av Jessica Cedervalls meddelade om avgång behöver 
styrelsen fatta beslut om förändringar i firmateckningen.     
 
Beslutet skickas till: 
 


 För åtgärd 


 Jessica Cedervall, VD 


 


För kännedom 


Monica Skagne, kommande tillförordnad Vd 


Florim Albborn, kommande Vd 


Ägarkommunerna 


Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 70 Dnr 150  
 


Övrigt 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Inget övrigt anmäls. 
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