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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 54 Dnr 2022/118-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 för Lessebo 
fjärrvärme AB 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. Ta emot information om Årsredovisning 2021 för Lessebo 
Fjärrvärme AB. 
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att 
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och VD i Lessebo Fjärrvärme AB för 
räkenskapsåret 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo Fjärrvärme AB har överlämnat årsredovisning för 2021 för 
kännedom.  
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på 
bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i 
frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i 
sin revisionsberättelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Årsredovisning 2021 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 55 Dnr 2022/110-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 för AB Lessebohus 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. Ta emot information om Årsredovisning 2021 för AB Lessebohus.  
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att 
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och VD i AB Lessebohus för räkenskapsåret 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
AB Lessebohus har överlämnat årsredovisning för 2021 för 
kännedom.  
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på 
bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i 
frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i 
sin revisionsberättelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Årsredovisning 2021 
Protokoll från styrelsen 2022-03-16 § 16 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-22 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Årsredovisning 2021 för AB Lessebohus 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. Ta emot information om Årsredovisning 2021 för AB 
Lessebohus.  
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att 
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och VD i AB Lessebohus för räkenskapsåret 
2021.  
 
Ärendebeskrivning 
AB Lessebohus har överlämnat årsredovisning för 2021 för 
kännedom.  
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas 
på bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges 
instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna 
tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Protokoll från styrelsen 2022-03-16 § 16 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 56 Dnr 2022/108-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 för AB Lessebo 
Fastigheter 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. Ta emot information om Årsredovisning 2021 för AB Lessebo 
Fastigheter.  
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att 
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och VD i AB Lessebo Fastigheter för 
räkenskapsåret 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
AB Lessebo Fastigheter har överlämnat årsredovisning för 2021 för 
kännedom.  
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på 
bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i 
frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i 
sin revisionsberättelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Årsredovisning 2021 
Protokoll från styrelsen 2022-03-16 § 8 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-22 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Årsredovisning 2021 för AB Lessebo 
Fastigheter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. Ta emot information om Årsredovisning 2021 för AB Lessebo 
Fastigheter.  
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att 
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och VD i AB Lessebo Fastigheter för 
räkenskapsåret 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
AB Lessebo Fastigheter har överlämnat årsredovisning för 2021 för 
kännedom.  
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas 
på bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges 
instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna 
tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Protokoll från styrelsen 2022-03-16 § 8 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 57 Dnr 2022/109-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 för AB Kyrkebyn 3 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. Ta emot information om Årsredovisning 2021 för AB Kyrkebyn 3. 
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att 
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och VD i AB Kyrkebyn 3 för räkenskapsåret 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
AB Kyrkebyn 3 har överlämnat årsredovisning för 2021 för 
kännedom.  
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på 
bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i 
frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i 
sin revisionsberättelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Årsredovisning 2021 
Protokoll från styrelsen 2022-03-16 § 8 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-22 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Årsredovisning 2021 för AB Kyrkebyn 3 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. Ta emot information om Årsredovisning 2021 för AB Kyrkebyn 
3. 
2. Uppdra till Lessebo kommuns ombud på bolagsstämman att 
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och VD i AB Kyrkebyn 3 för räkenskapsåret 
2021.  
 
Ärendebeskrivning 
AB Kyrkebyn 3 har överlämnat årsredovisning för 2021 för 
kännedom.  
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas 
på bolagsstämma, där ombud ska rösta enligt fullmäktiges 
instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna 
tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Protokoll från styrelsen 2022-03-16 § 8 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 58 Dnr 2022/76-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 för 
Räddningstjänsten Ö Kronoberg 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2021. 
2. Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).  
 
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg (RÖK) 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Årsredovisning 2021- Räddningstjänsten Ö 
Kronoberg 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2021. 
2. Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK).  
 
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg (RÖK) 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Förvaltningsberättelse 
 

Inledning 
Redovisning och uppföljning av förbundets verksamhet sammanställs vid tre tillfällen per år, dels fyra- och 
åttamånaders resultatinformation som delårsrapporter, dels en tredje som särskilt dokument, årsredovisning. 
Såväl årsredovisning som minst en delårsrapport skall föreläggas förbundsdirektionen jämte att revisionen 
inlämnar sin skriftliga bedömning. 
 
Syftet med resultatinformationen är att direktionen, dess revisorer och medlemskommunerna erhåller löpande 
information om verksamheten vad gäller kvantitet, kvalitet, personal och ekonomi enligt god ekonomisk 
hushållning. I sammanställningen ingår resultat- och balansräkning jämte underlag till periodiseringar.  
Redovisningen har skett enligt kommunal redovisningslag och i överensstämmelse med de rekommendationer 
som utgivits av Rådet för kommunal redovisning.  
 
Beträffande redovisning av måluppfyllelse bygger årsredovisningen mestadels på att redovisa vad som utförts, 
statistik etc.  

 
Uppdraget och styrdokument 
Förbundsordningen är det dokument som reglerar uppdraget från medlemskommunerna till 
kommunalförbundet. Förbundsordningen antas av förbundsdirektionen och fastställs av respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige, senast reviderad under 2019. Enligt ändamålsparagrafen i 
förbundsordningen är förbundets uppdrag följande: 
 
Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam organisation 
för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt hotade värden. 
 
Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt 
ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i form av liv, 
egendom eller miljö. 
 
Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumentet ”Ägardirektiv till RÖK” och ”handlingsprogram för 
räddningstjänst”, vilka båda ska beslutas för varje mandatperiod. 
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Sammanfattande redogörelse 
 
Under 2021 läggs övervägande del av organisationens arbete på stabilisering, och omstrukturering av 
organisation, samt intern hantering av pågående samhällssmitta. Viss personalförändring sker inom 
heltidsorganisationen.  
På deltidssidan säger personal upp sig i normal omfattning och ger en utmanande personalsituation.  
Normal personalomsättning för Räddningstjänsten Östra Kronobergs cirka 180 RIB anställda är cirka 12%. 
Stationen i Rävemåla har stora bemanningsproblem under hela 2021. 
 
Organisationen förhållningssätt anpassas regelbundet till pågående pandemi i samhället. Huvudfokus är 
operativ planering, att säkerställa och bibehålla operativ förmåga. Via interna restriktioner, arbets- och 
förhållningssätt, särskild skyddsutrustning och anpassad övningsverksamhet säkerställs operativ förmåga. 
Beslut om besöksförbud på brandstationer och begränsningar för tillsyns och utbildningsverksamheten. 
 
Pandemin påverkar sannolikt larmfrekvens under 2020 som då minskade med 80 larm gentemot 2019.  
2021 ökar larmfrekvensen igen och det inkommer 525 larm och RÖK återgår till larmfrekvens som under 2019. 
 
- Automatiska brandlarm ökar från 93 larm under 2020 till 122 larm under 2021 
- Trafikolyckor ökar från 103 larm under 2020 till 136 larm under 2021.  
- Bränder i skog och mark minskar från 31 larm under 2020 till 27 larm under 2021.  
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Måluppfyllelse gällande mål i ägardirektiv 
 

Ekonomiska mål  
   

Ägardirektiv, 
Ekonomiska mål: 
Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg skall följa 
beslutad budget för 
verksamheten 
 

Förbundet redovisar ett positivt 
resultat 2021. Resultatet är i första 
hand kopplat till vakant tjänst. 
Lägre kostnader för 
övningsverksamheten, då färre 
övningstimmar genomförts på 
grund av smittläget i samhället . 

  

Verksamhetsmål    

Ägardirektiv, 
Responstid: 
Vid 80% av alla 
utryckningar ska 
ankomsttiden ha 
understigit 19 minuter 
 
 
 
 
Organisationen arbete med 
att korta responstider. Ett 
nytt FIP fordon kommer 
driftssättas i syfte att korta 
responstiden inom 
Hovmantorp och Lessebo 
området.  

  

Kunskapen och förmågan 
hos allmänheten om 
olycksförebyggande och 
olyckshanterande 
åtgärder om olyckor,  
som kan innebära 
räddningsinsats, ska 
kontinuerligt öka. 
 

 Begränsad information 
och utbildnings- 
verksamhet kopplat till 
smittspridning i 
samhället. 

 

Anpassade Covid 19 mål    

Arbetsrutin och 
förhållningssätt 

Tagna och kommunicerat   

Skyddsutrustning På respektive station   

Information/avstämning Genomförts veckovis   

Bibehållen operativ 
förmåga 

 Viss tillfällig påverkan  

 
 

Handlingsprogram 2019 - 2022 
Handlingsprogram fastställdes den 26 november 2020. I enlighet med 3 kap 3 och 8 §§ i lag (2003:7773) om 
skydd mot olyckor (LSO) med ändringar t.o.m. SFS 2020:882 skall kommunen upprätta ett handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Nya föreskrifter om hur handlingsprogram skall utformas, är 
beslutade och gäller från den 1 januari 2021.Räddningstjänsten Östra Kronoberg arbetar under 2021 med 
framtagande av nytt handlingsprogram för beslut under kvartal ett 2022 enligt nya föreskrifter och riktlinjer. 
 

 
 
 

63,1%

31,9%

5,0%

Räddningstjänst
95,0% inom 20 min

Framme inom 10 minuter

Framme mellan 10-20 minuter

Framme över 20 minuter
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Lokaler 
Brandstationen i Lenhovda har i många år haft ett stort renoveringsbehov och flertalet möten mellan 
räddningstjänsten och Uppvidinge kommun samt Uppvidingehus har genomförts. Under hösten 2021 startar 
ett renoveringsarbete i syfte att skapa ett bättre flöde på station, möjlighet för alla oavsett kön att byta om och 
duscha på stationen. Det skapas därav neutrala omklädnings och duschutrymmen. Under renoveringen skiljer 
vi på rena ytor och ”smutsiga” ytor. Hela stationen får ett ordentligt ansiktslyft. Del av lokalen som 
organisationen hyr av privat hyresvärd sägs upp.  
 
Under 2020 beställde Lessebo kommun (hyresvärd) en opartisk undersökning av brandstationen i Lessebo.  
Syftet var att undersöka lukt och fuktproblem, då personalen en längre tid haft olika symtom, som halsont, 
förkylning, rinnande ögon och huvudvärk. Undersökningen genomfördes av Anticimex och en rapport visade på 
flertalet brister. I mars 2021 flyttar administrationen i Lessebo till tillfälliga lokaler och en större renovering av 
administrationsdel och källarutrymmen påbörjas. Renoveringsarbetet pågår under resterande av 2021 och 
renoveringsarbetet förväntas vara klart under februari 2022. Planeringen för återflytt av administrationen 
påbörjas redan under november 2021. I och med att administrationen under 2021 befunnits i tillfälliga lokaler 
så påverkas det dagliga arbete, då del av organisationens dokumentation finns magasinerad under perioden. 

 
 
Heltidspersonal 
Under 2021 sker ett par förändringar i heltidsorganisationen. Två heltidsanställda brandmästare slutar och 
rekrytering av deras ersättare är genomförd och klar. Vid årsskiftet slutar en administratör och ersättare 
rekryteras. 
 
 

Deltidspersonal 
Inom organisationen arbetas det aktivt för att skapa ett positivt klimat så att i första hand vår deltidsanställda 
personal finner framtidstro och väljer att fortsätta sin anställning. Under 2021 valde glädjande åtta tidigare 
anställda deltidsanställda brandmän att söka sig tillbaka till Räddningstjänsten Östra Kronoberg efter något års 
frånvaro. 
 
Det finns ett uppenbart bemanningsproblemen inom deltidsorganisationen. Fler och fler anställda har problem 
med att upprätthålla sin beredskap. Större rörlighet på arbetsmarknaden, arbetspendling och att som 
deltidsanställd låsa upp sin fritid med beredskap bedöms påverka situationen negativt.  
På stationen i Rävemåla är bemanningsproblemet akut och under året har stationen inte lyckats hålla den 
beredskap som handlingsprogram beskriver. Ett aktivt rekryteringsarbete med representation från 
deltidspersonal och ledning pågår hela 2021.  
 
Nyrekrytering kräver stora personella resurser under själva rekryteringsarbetet, samt engagemang från 
heltidsanställda. Utbildningen för räddningspersonal (GRIB) kräver stöd och uppbackning från 
heltidsorganisationen.   Som särskild åtgärd 2021 har räddningschefen uppmanat platschefer på 
deltidsstationer att identifiera vem eller vilka av de brandmän som de senaste åren slutat sin anställning, och 
som kan vara av intresse att kontakta för eventuell återanställning.  
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Operativ ledning 

Räddningstjänster i Sverige skall ha förutsättningar för att kunna leda komplexa samhällsstörningar efter 
ändringar i lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och genom den lag (SFS 2020: 882) som träder i kraft 
1/1 2021 med vissa delar som skall vara klara senast den 1/1 2022. 
 
Bakgrunden till ändringen i lagstiftningen kommer från olika utredningar som är genomförda bland annat SOU 
2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2019:7, Skogsbränderna sommaren 2018, Projektet 
ELS, Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst som pågår och planeras att vara klar under 2021. 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har drivit projekt tidigare bl.a. LOS, gemensamma 
grunder för ledning. Under 2021 träffades räddningscheferna i Kronoberg, Blekinge, Norra Kalmar och 
Jönköpings län för att tillsammans skapa ett system som hanterar stöd till stora komplexa räddningsinsatser 
och kunna svara upp mot MSB föreskrifter om hur ledningssystem bör vara uppbyggda. Räddningscheferna 
beslutade utifrån MSB arbeten och remissutgåvor, att samverka i Kronoberg, Blekinge, Norra Kalmar och 
Jönköpings län om en gemensam systemledning i länen som skall fungera som ett systemledningssystem. 
Planerad start årsskiftet 2021/2022. 

 
Myndighetsutövning 
Med anledning av smittspridning i samhället har antalet Tillsyner behövt reduceras kraftigt och varit extremt 
låg. Yttrande över remisser och hantering av tillståndsansökningar har skett i paritet med inkomna handlingar.  

 
Ekonomi 
För budget 2021 budgeterades ett nollresultat efter återställande av tidigare underskott är gjorda.  
Vid delårsrapport den 31 augusti, prognostiserades ett positivt resultat för 2021 om 1 000 000 kronor.  

 
Årets resultat redovisar ett överskott om 1 207 653 kr. Huvudsakliga orsaker till resultatet: 

- Vakant tjänst med halvårseffekt inom heltidsorganisationen. 
- Timuttag för intern övningsverksamhet kraftigt reducerat med anledning av samhällssmittan. 
- Uteblivna/framflyttade investeringar. 

 
Värends Räddningstjänst bryter tidigare överenskommelsen om ekonomitjänst vid årsskiftet 2020/2021.  
Ny samarbetspartner för ekonomitjänst under 2021 blir Redovisningscenter i Kosta. 
  
Tidigare planerade investering 2020 (ledningsfordon), flyttas fram med anledning av förändrade arbetssätt:  

 
Lessebo 10 februari 2022 
 
Pär Stensson 

Nytt transportfordon  
(leasing) 

 
Nytt Servicefordon för internservice 
Investering: 476 000 
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Räddningschef  

 
Verksamhet 
 
Förbundsdirektion och revisorer 
 

 

Ledamöter    Ersättare 
 

För Lessebo kommun 
Lars Altgård, vice ordförande   Göran Borg 
Stefan Carlsson     Anders Jonsäng   
Ingegärd Widerström     Börje Erlandsson 
 
För Tingsryds kommun 
Mikael Jeansson, ordförande                              Tomas Blomster 
Anna Johansson   Mikael Andersson 
Jan Popovski    Marina Thyborn 
  
För Uppvidinge kommun 
Niklas Jonsson                                Peter Danielsson 
Erik Ragnarsson    Ingemar Hugosson 
Margareta Schlee   Anders Käll 
    
 
Ordinarie revisorer   Kommun 
Kerstin Petersson   Tingsryd 
Örjan Davoust     Lessebo   
Kjell Danielsson (t.o.m. 2020-02-03)  Uppvidinge 
Benny Jarhall (fr.o.m. 2020-02-04)  Uppvidinge 
 
 
Underställd direktionen finns räddningschef, administratörer fördelat på två anställda om 120 % arbetstid och 
fem områdesansvariga brandmästare, två servicetekniker och en brandskyddstekniker 
1. Drift & underhåll, samband, larmplaner 
2. Intern utbildning och övningsverksamhet. 
3. Tillsyn, tillståndshantering, yttrande, samråd 
4. Tillsyn, extern utbildning, information.   
5. Tillsyn, omvärldsbevakning 
För operativ ledning, utöver ovanstående fem befattningshavare, finns två deltidsanställda brandmästare. 
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Intern utbildning och övning 
 

 
Övningsåret 2021 har präglats av pandemin, i både stort och smått. Tidigt togs beslutet att endast öva på 
gruppnivå för att undvika smitta och därigenom skydda mot beredskapspåverkan. Detta beslut utföll väl och 
även om det naturligtvis varit utmanande att planera och genomföra vissa övningar, har det också inneburit 
effektivisering av vissa återkommande moment, t ex varm rökövning och repetition av HLR, som kommer att 
kvarstå. En del av övningsverksamheten har även genomförts digitalt. Personalen har varit mycket tålmodiga, 
tillmötesgående och förstående, det syns bland annat genom att kvoten av schemalagda och registrerade 
övningstimmar ungefär motsvarar tidigare år. Antalet planerade timmar per person sattes till 38 för 
deltidspersonalen och 19 för deltidspersonal utan beredskap. Detta i hopp om att covidläget skulle förändras 
under året och för att utrymmes skulle ges till att planera övningar som endast kan göras i större grupper och 
med personal från flera stationer samtidigt. Dessvärre tillät inte omständigheterna detta någon gång under 
året. Däremot prioriterades utbildningsinsatser i samband med införandet av ELS (enhetligt ledningssystem) för 
befäl, körning av hävare och utbildandet av egna sjukvårdsinstruktörer. 
Inför 2022 kommer personalkostnaderna för övningstimmar öka igen likt en normal nivå 2020. 
Vi planerar att genomföra en del av GRIB-utbildningen (Grundutbildning räddningspersonal i beredskap) i egen 
regi och det kommer till viss del vara effektivisering gentemot att skicka elever till andra kurser.  
Utvärdering av detta görs under våren 2022. 

 
 
 

 

 

Utlagd/schemalagd övningstid i timmar: 2020 Registrerat (timmar) Registrerat i % 

Deltid med beredskap                      8200 7100 86% 

Deltid utan beredskap                        868 706 81% 

Utlagd/schemalagd övningstid i timmar: 2021 Registrerat (timmar) Registrerat i % 

Deltid med beredskap                      5300 4200 80% 

Deltid utan beredskap                        513 480 93% 
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Sammanställning personal 

Personalkategori Antal, 2021-12-31 Anm./kommentar 

RiB 180 10 kvinnor och 170 män 

Ledn/admin AB-anställda 10 RC, IL och Amin 

Ledn/admin deltid  2 2 brandmästare deltid som IL 

Skorstensfejartekniker 1 Brandskyddskontrollant 

 Summa 193  

 

Anställning upphört/slutat under året, RiB personal (deltid) 11 

Nyanställda, RiB personal 4 

RIB personal som avbrutit sin uppsägning/återanställts 2 

Anställning upphört/slutat under året, AB-anställda (heltid) 3 

Nyanställda, AB-anställda 3 

 

 

 

 
Händelser/utryckningsstatistik 
 

Skuggade kolumner visar händelser utanför RÖK:s geografiska område 

Händelsetyp 2021 2020 2019 

Annan brand 4  4 1 11  

Annan hjälp till ambulans 12  3  7  

Annan händelse utan risk för skada 17  10 1 8  

Annan naturolycka 0  0  0  

Annan nödställd person 2  2  1  

Annan olycka/tillbud 6 1 15  13 1 

Annan vattenskada 3  5  3  

Annat sjukvårdslarm 27  15  33 4 

Annat uppdrag 8  12 1 15  

Automatlarm 122  93  93  

Begränsat läckage drivmedel/olja 13  13  12 1 

Brand i fordon 21 4 11  13 2 

Brand i avfall/återvinning 5 1 5  5  

Brand i byggnad 53 8 52 5 43 15 

Brand i skog och mark 23 4 27 4 31 13 

Drunkningstillbud 3  5  1  

Hisslarm, risk för personskada 1  1  0  

Hisslarm, utan risk för personskada 1  1  0  

Hjärtstoppslarm 31  36  45 2 

Läckage från vattenledning 1  1  0  

Nödställt djur 2  1  2 2 

Ras/skred/slamström 0  0  0  

Suicidförsök 2  2  3  

Trafikolycka 116 20 96 7 111 20 

Utsläpp farligt ämne 2  2  1  

Översvämning dagvatten/avlopp 3  1  2  

”Blanka” 9  4 6 5 4 

Summa antal händelser 487 38 417 25 458 64 

Totalt antal händelser 525 442 522 
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Beredskapsläget 
Bemanningsutmaningen inom deltidsorganisationen kvarstår, även om vissa stationer har ett positivt inflöde av 
nya kollegor. Nyrekrytering kräver resurser och engagemang från anställda, och utbildningen för 
räddningspersonal (GRIB) kräver mer stöd och uppbackning från heltidsorganisationen.  Under året har flertalet 
utbildningar för nyanställd deltidspersonal skjutits fram eller ställts in helt på grund av smittsituationen i 
samhället. Detta har påverkat organisationen på så sätt att den nyanställda personalen inte fått utbildning och 
behörighet för att ingå i beredskapsstyrka. Stationen i Rävemåla har under många år haft ett ansträngt 
beredskapsläge och under 2021 förvärras detta. Periodvis upprätthålls inte den beredskap som anges i 
handlingsprogram. Räddningstjänsten tillsamman med personalen Rävemåla genomför flertalet aktiviteter 
under 2021 i syfte att väcka intresse för rollen som deltidsanställ. Tyvärr ger genomförda aktiviteter inget 
resultat och bemanningsproblemet kvarstår. Under sommaren flyttas den vattenenhet som är stationerad i 
Rävemåla till Tingsryd, för att säkerställa att enheten kan larmas. Rävemåla har efter denna flytt endast ett 
mindre fordon för utryckning.  

 

 
 
 Drift och underhåll 
Ett begagnat servicefordon ersätter tidigare äldre servicefordon. 
Utrustning har uppgraderats, där samtliga stationer med egen rökdykarförmåga har fått IR kamera utbytt. 

Nya IR kameror köps in till ledningsfordon. Samtliga enheter uppgraderas med batterimaskiner för effektivare 

arbete på skadeplats. Flera stationer får ut nya skyddshjälmar och personalen i Hovmantorp får nya larmställ.  

Slitage och annan påverkan på materielen har varit måttlig under 2021.
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Lokaler 
Brandstationen i Lenhovda har i många år haft ett stort renoveringsbehov och flertalet möten mellan 
räddningstjänsten och Uppvidinge kommun samt Uppvidingehus har under 2021 genomförts. Under hösten 
2021 startar ett renoveringsarbete i syfte att skapa ett bättre flöde på station, skapa möjlighet för alla oavsett 
kön att byta om och duscha på stationen. Det skapas därav neutrala omklädnings och duschutrymmen.  
Under renoveringen skiljer man på rena ytor och ”smutsiga” ytor. Hela stationen får ett ordentligt ansiktslyft.  
Del av lokalen som organisationen hyrt av privat hyresvärd sägs upp.  
Lenhovda nedan: 

  
 
Under 2020 beställde Lessebo kommun (hyresvärd) en opartisk undersökning av brandstationen i Lessebo.  
Syftet var att undersöka lukt och fuktproblem, då personalen en längre tid haft olika symtom, som halsont, 
förkylning, rinnande ögon och huvudvärk. Undersökningen genomfördes av Anticimex och en rapport visade på 
flertalet brister. I mars 2021 flyttar administrationen i Lessebo till tillfälliga lokaler och en större renovering av 
administrationsdel och källarutrymmen påbörjas. Renoveringsarbetet pågår resterande tid av 2021 
renoveringsarbetet förväntas vara klart under februari 2022. I och med att administrationen under 2021 
befunnits i tillfälliga lokaler så påverkas det dagliga arbete, då mycket dokumentation magasineras under 
perioden. 
Lessebo nedan: 

 
 
Fortsatta behov och åtgärder som föreligger: 
Brandstationen i Alstermo – renovering av slangtorn, beslut om åtgärd beträffande vidbyggd f.d. bilverkstad
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Förebyggande brandskydd, tillsyn, tillståndshantering och utbildning 
 
Sotning och brandskyddskontroll 
 

Måluppfyllelse sotning och brandskyddskontroll (bsk) per distrikt  

 Sotning, % av 
årsfrist 

Genomförda bsk 2 och 3 
eller 6-årsobj. 

Antalet meddelade förelägganden i 
samband med brandskyddskontroll 

Uppvidinge 90  0+635+ 722 =1357 Nyttjandeförbud: 0, övr föreläggande: 0 

Lessebo 90 0+203+276 = 479    Nyttjandeförbud: 0, övr föreläggande: 0 

Tingsryd 90 4+482+531 = 1017  Nyttjandeförbud: 0, övr föreläggande: 0 

Genomsnitt 90  
 
Sammantaget noteras ett fåtal fall av störningar eller avvikelser vilket styrker bedömningen att verksamheten 
fungerar bra.  
I Lessebo sotningsdistrikt sköts sotning och brandskyddskontroll inom distriktet från och med 1 januari 2020, 
enligt ett underentreprenörsavtal, av Växjösot.  
 
Påpekanden i samband med brandskyddskontroller avser i huvudsak uppstigningsanordningar och 
takskyddsanordning samt tjära i skorsten.  
 

Antal påpekanden Kommun 

231 Tingsryd 

141 Lessebo 

220 Uppvidinge 
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Myndighetsutövning. 
 
”RÖK utövar tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778, LSO) och enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 2010:1011, LBE) inom medlemskommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge. Tillsynen 
syftar till att säkerställa den enskildes egna skydd mot olyckor. Tillsynen är därmed ett verktyg för att nå RÖK:s 
övergripande vision ”att skapa säkra och trygga kommuner att bo, verka och vistas i”.  
 
 
2021 års tillsyner blev kraftig reducerade i förhållande till planerad verksamhet. 
Det genomförs endast 8 tillsynsbesök, och bakomliggande orsak är smittspridning och de restriktioner som 
samtliga verksamheter förväntas efterleva.  
Tillsyner/avsyningar sker alltid i samband med utfärdande av tillstånd rörande brandfarliga/explosiv vara. 
 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg är remissinstans där granskning och yttrande av brandskyddsbeskrivningar 
är en del av bygglovsprocessen. 
Yttrande till socialnämnd rör sig uteslutande om ärenden gällande serveringstillstånd (alkoholtillstånd) 
 
Räddningstjänsten är en del av tillståndsgivningen gällande offentliga sammankomster ex. 
marknader, valborgsfirande, karnevaler och samhällsarrangemang och den sker i samråd med 
polismyndigheten. Under året har tillståndsgivningen varit nästan helt obefintliga på grund av pågående 
pandemi.  
 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg har representant i styrgruppen för Räddsam Kronoberg, som har till uppgift 
att verka för ett gemensamma förebyggande riktlinje i länet och breddutbilda personal i förebyggande frågor.  
 
 
 
 
Ärenden vilka påbörjats under 2021: 

Tillsyn LSO/LBE 8 

Allmänna yttranden 5 

Yttrande bygglovsärende 10 

Yttrande detaljplansärende 2 

Yttrande serveringstillstånd (permanenta och tillfälliga) 13 

Yttrande allmän sammankomst 15 

Sakkunnigutlåtande på begäran från förundersökningsledare 8 

Tillstånd brandfarlig vara 7 

Tillstånd explosiv vara  9 

 
 
Den globala pandemin har påverkat och haft en negativ effekt inom den förbyggande verksamheten, då den till 
stora delar handlar om det fysiska möten med verksamheter, föreningar, organisationer och med medborgarna 
i våra medlemskommuner.   
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Förebyggande brandskydd, utbildning och information 
 
Under 2021 genomfördes begränsade informations och utbildningsinsatser. Orsaker är den pågående 
smittsituationen och pandemin i samhället samt installation av ny personal med interna utbildningsinsatser för 
att erhålla instruktörskompetens i egen organisation inom Heta Arbeten och HLR. Vi har nu även en 
huvudinstruktör i HLR för att kunna utbilda egna instruktörer. 

Intäkterna för externa utbildningar är därmed avsevärt lägre än budgeterat.  

De utbildningar som genomförts har i huvudsak varit Heta Arbeten och Grundläggande brandskyddsutbildning. 
Heta Arbeten genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen Kronoberg, där RÖK bistår med instruktör. 
Utbildningen har skett både i egen regi och i samarbete med Uppvidinge lärcenter. 
Grundläggande brandskyddsutbildning (GBU) riktar sig i huvudsak till kommunal personal, men har även 
genomförts till det privata näringslivet.  
Vi ser en stor skillnad mellan våra medlemskommuner vad gäller genomförande av utbildningar i RÖKs regi. 
Under 2021 genomfördes GBU endast till personal inom Lessebo Kommun. 
 
Antal utbildade 2021: 
 
Heta Arbeten: 33 
GBU: 94 
HLR: 20 

 
 

Övriga aktiviteter, information och utbildning 
 
Utbildningsinsatserna mot skolan är begränsade under pandemin av den anledningen att skolorna inte vill ha in 
utomstående i deras lokaler. 
 

- Bamses Brandskola! Besök av förskoleklass på brandstation på orten där film visas, och information 
om eld och brand introduceras. Detta har genomförts på ett par orter.  

 
- Utfört besök i årskurs 2 och 5. Ca 1 ½ timme/klass där vi pratar om eld och brand, räddningstjänsten 

mm. I årkurs 5 pratar vi även lite om trafikvett, is och badvett och cykling till skolan och på fritiden.  
 

- Med anledning av rådande smittsituation var det endast julskyltningsevenemang på ett fåtal orter i 
vårt förbund men räddningstjänsten deltog på flertalet av dessa. Informationsinriktningen under dessa 
evenemang var rekrytering till vår verksamhet samt att förse barn med informativ adventskalender. 
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Verksamheten 2021 avseende ekonomi 

 
Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg gör 2021 ett positivt resultat på 1 207 tkr. (1 600 tkr) vilket innebär 
att det finansiella målet för det enskilda året har nåtts och det egna kapitalet uppgår nu till +2 053 tkr (846 tkr).  
 
Nettokostnadsminskningen för förbundet uppgår till –1,5 % (+0,8 %). Vi ser lägre kostnader på personalsidan 
på grund av att vakanser tillsats under året samt har övningsverksamheten bedrivits i begränsad omfattning 
under året på grund av covid-19. Ökade kostnader för drift och underhåll och köp av huvudverksamhet.  
 
Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har lämnats vid två tillfällen till Direktionen. 

 
 

Budgetavräkning, drift           

  
Budget 

2021 

Redov 

2021 
Avvik. %-förbr 2020 

Verksamhetens intäkter -1 915 - 2 257 - 342 117,85% - 1.787 

Direktion och Ledning mm 9 942 9 253            -689 93,06% 10 522 

Beredskap, utbildning 22 560 21 510        - 1 050 95,35% 20 991 

Lokaler 4 362                      4 585       223 105,11% 4 476 

Drift o underhåll fordon, utrustn. 3 664 5 137 1 473 140,20% 4 108 

Avskrivningar  3 940 3 580 - 360 90,86% 3 927 

            

Summa  42 553 41 808 - 745 98,25% 42 237 

            

Jämförelse stör. Post 0 0 0   0 

Kommunbidrag - 42 683 -42 934 - 251 100,58% -44 474 

Finansiella poster, pension mm 130 - 81      -211 ***% 637 

            

Totalt 0       - 1 207 - 1 207   1 600 

 

 
Utfallet för externa intäkter ligger 26% högre än föregående år, 2 257 tkr (1 787 tkr) och avvikelsen mot 
budgeten uppgår till + 342 tkr. Taxor, avgifter och försäljning av utbildning uppgår till 1 627 tkr (1 227 tkr. 
Ökningen mot föregående år är kopplat till större fakturering av utbildning. Intäkter av utrangerade fordon 
uppgår till 55 tkr (62 tkr) och ersättning för felaktiga larm uppgår till 427 tkr jämfört med föregående år på 413 
tkr.  
 
Personalkostnaderna, som till ca 90 % är operativa kostnader för beredskap/utryckningar, uppgår till 61,4 % 
(63,7 %) av de totala kostnaderna. De uppgår till totalt 27 013 tkr (28 461 tkr).  
I personalkostnaderna ingår pensioner inklusive löneskatt som uppgår till 1 487 tkr (3 130 tkr), vilket är en 
minskning med 1.643 tkr mot föregående år avvikelsen är hänförlig till en nyrekrytering föregående år och 
kostnaden var av engångskaraktär. 
 
Förbundets kostnader för hyra av räddningsstationer, drift- och underhåll av fordon, utrustning och samband 
uppgår till 11 027 tkr (10 281 tkr) (varav hyra och drift av räddningsstationer uppgår till 4 502 tkr (4 371 tkr).  

 
Kostnad för anläggningskapitalet (fordon/maskiner) avskrivning och räntor uppgår i budget till 4 070 tkr. 
Utfallet blev 3 668 tkr (4 042 tkr). Årets planenliga avskrivningar uppgår till 3 580 tkr (3 927 tkr) vilket är 347 tkr 
lägre än föregående år. 
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Årets resultat uppgår till 1207 tkr. Större avvikelse mot budget återfinns på följande: 

 
Köp av huvudverksamhet        -   1 162 tkr  
Reparation/Underhåll  -     644 tkr 
Avskrivningar   -     360 tkr  
Personal                                      +  2 667 tkr 

 

 

 

Budgetavräkning, invest     

 2021 Redov 2021 Avvik. 2020 

Släck/räddningsbil 0                   0  0 2 155 

FiP och transportfordon 1 500               476   1 024 754 

10 årsinventarier 450                  0  450 212 

5 årsinventarier                 350               197  153 142 

Totalt 2 300           673 1 627 3 263 

 

 

 
Investeringarna för verksamhetsåret var budgeterad till 2 300 tkr och utfallet blev 673 tkr. Största posten är 
anskaffning av ett nytt servicefordon för internservice, 476 tkr. Vidare har även ett antal värmekameror 
anskaffats under året. Investeringen av ett nytt ledningsfordon har skjutits på framtiden (1 000tkr). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL
61%

HYRA, REP O UH
10%

AVSKR o RÄNTA
8%

KÖP 
VERKSAMHET

5%

ÖVR MTRL, 
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Skulder och finansnetto 

 
Förbundet har en checkräkningskredit på 8 000 tkr som vid årets slut uppgår till 0 tkr (3 759 tkr). Ingen 
nyupplåning har skett under året. Långfristig låneskuld till 12 950 tkr varav ingen amortering kommer att ske 

under nästa år. Räntekostnaderna uppgår till 80 tkr (109 tkr).  
Viktad genomsnittsränta uppgår till 0,39 % (0,40 %). 

 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 

 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR).  Följande kommentarer noteras med hänsyn till 
RKR R4 och R5. 
 
Materiella anläggningstillgångar (RKR R4): Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av 
tillgångens nyttjandeperiod. Vägledning finns i SKR:s förslag till avskrivningstider. Viss omprövning görs 
löpande. Tyngre räddningsfordon har avskrivningstiden 15 år. Anskaffningskostnader understigande 1/2 av ett 
ppb och livslängden understiger 3 år redovisas som driftkostnad. Andra avskrivningstider 10 respektive 5 år. 
 
Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR R5): Finansiell leasing innebär ett avtal där äganderätten kan överföras 
till leasetagaren vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing är att jämställa med ett avtal där äganderätten 
inte kan övergå till leasetagaren till exempel hyresavtal. Inom förbundet finns endast operationell leasing för 
räddningstjänstlokaler och kopiator. 
 
Ekonomiskt utfall och ställning redovisas i resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och tillhörande 
noter för 2021. 

 
 
Värdering 
 
Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledning 
finns i RKR:s förslag till avskrivningstider.  
 
Följande avskrivningstider tillämpas:  

- Tunga fordon 15 år  
- Personbil/transportfordon 10 år  
- Maskiner och inventarier 5-10 år 

 
 
Den genomsnittliga nyttjandeperioden enligt utfall: 

- Maskiner 8 år 
- Inventarier 12 år 
- Fordon 14 år 
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RESULTATRÄKNING,  Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

     

Tkr Not 2021   2020 

     

Verksamhetens intäkter 1  2 257  1 786 

Verksamhetens kostnader 2 -40 316  -40 618 

Avskrivningar 8 -3 580  -3 927 

Jämförelsestörande poster 3 0  0 

     

Verksamhetens nettokostnader  -41 639  -42 759 

     

Kommunbidrag 4 42 935  44 474 

     

Verksamhetens resultat  1 296  1 715 

     

Finansiella intäkter 5 0  0 

Finansiella kostnader 6 -88  -115 

     

Resultat före extraordinära poster  1 208  1 600 

     

Extraordinära poster  0  0 

     

     

Årets resultat  11, 15 1 208  1 600 
 

Kassaflödesanalys  2021, (Tkr)         

    2021   2020 
          

Årets Resultat   1 208   1 600 

Justering för ej likviditetspåverkande poster         

Av- och nedskrivningar   3 580   3 927 

Avsättningar   -6   -29 

Förändring av rörelsekapital         

Förändring kortfristiga fordringar (- ökn/+ minsk)   -5 643   -947 

Förändring kortfristiga skulder     (- minsk/+ ökn)   6 893   -787 

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   6 032   3 764 

          

Nettoinvesteringar   673   -3 264 

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   673   -3 264 

          

Nyupptagna lån   0   0 

Amortering av skuld   -2 200   -500 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   -2 200   -500 

          

ÅRETS KASSAFLÖDE   0   0 

Likvida medel vid årets början   0   0 

          

111



   

20 
 

Likvida medel vid årets slut   3 959   0 

BALANSRÄKNING,  Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 
Tkr Not 2021   2020 

TILLGÅNGAR     

     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  0  0 

Maskiner och inventarier 8 20 353  23 261 

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier/andelar i dotterbolag  0  0 

Aktier och andelar  0  0 

Obligationer och andra värdepapper  0  0 

Långfristiga fordringar  0  0 

Summa anläggningstillgångar  20 353  23 261 

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Förråd  0  0 

Kortfristiga fordringar 9 8 562  2 919 

Kassa och bank 10 3 659  0 

Summa omsättningstillgångar  12 221  2 919 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  32 574  26 180 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER     

     

EGET KAPITAL     

Ingående eget kapital  846  -754 

Årets resultat  1 208  1 600 

Summa eget kapital 11 2 053  846 

     

AVSÄTTNINGAR     

Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser 12 33  39 

Andra avsättningar   0  0 

Summa avsättningar  33  39 

     

SKULDER     

Långfristiga skulder 13 12 950  14 650 

Kortfristiga skulder 14  17 538  10 645 

Summa skulder  30 488   25 295 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR     

OCH SKULDER  32 574  26 180 
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NOTER,  Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr

2021 2020

Not 1   Verksamhetens intäkter

Förrättnings-granskningsavgifter (brandsyn mm) 752 716

Taxor och avgifter 680 495

Utryckn. ers felaktiga larm 428 413

Bidrag MSB 111 74

Övriga bidrag 0 6

Försäljning av verksamhet 203 14

Försäljning av överbliven mtrl 55 68

Övriga intäkter 28 0

Summa verksamhetens intäkter 2 257 1 786

Not 2  Verksamhetens kostnader

Bidrag och transfereringar 13            52         

Köp av verksamhet 1 777       1 550    

Personalkostnader inkl sociala avgifter 25 845     25 331 

Pensionskostnader 1 168       3 130    

Hyror, fastighetsservice o entreprenader 4 315       4 240    

Övriga material och tjänster 7 154       6 271    

Revisionskostnader 44            44         

Summa verksamhetens kostnader 40 316 40 618

Jämförelsestörande kostnader 0 0

Not 3  Jämförelsestörande poster

Storbrand / Intäkter 0 0

Storbrand / Kostnader 0 0

Summa netto jämförelsestörande poster 0 0

Not 4  Medlemsbidrag

Lessebo kommun 11 253     11 766 

Uppvidinge kommun 15 605     16 118 

Tingsryds kommun 16 077     16 590 

Summa 42 935 44 474
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NOTER,  Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr

2021 2020

Not 5  Finansiella intäkter

Räntor på rörliga medel 0 0

Övriga ränteintäkter 0 0

Summa 0 0

Not 6  Finansiella kostnader

Ränta på checkräkningskredit/ lån 80 109

Betalningsomkostnader 8 6

Övriga räntekostnader 0 0

Summa 88 115

Not 7  Kassaflöde från den löpande

 verksamheten

Årets resultat 1 208 1 600

Justering för av- och nedskrivningar 3 580 3 927

Justering för gjorda avsättningar -6 -29

Medel från verksamheten för förändring

av rörelsekapital 4 782 5 498

Ökn./Minskn. av kortfristiga fordringar -5 643 -947

Ökn./Minskn. av kortfristiga skulder 6 893 -787

Ökn./Minskn. förråd och varulager 0 0

Summa 6 032 3 764
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NOTER,  Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr

2021 2020

Not  8  Maskiner och inventarier 

Fordon /maskiner 15 år

Ing. anskaffningsvärde 37 990 35 825

Årets investering 0 2 165

Försäljning/utrangeringar 0 0

Utgående anskaffn.värde 37 990 37 990

Ing ack. avskrivningar -22 113 -20 041

Försäljning/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -2 044 -2 072

Utgående ack. avskrivningar -24 157 -22 113

Bokfört värde  13 833 15 877

Fordon /maskiner 10 år

Ing. anskaffningsvärde 13 595 12 561

Årets investering 476 1 034

Försäljning/utrangeringar 0 0

Utgående anskaffn.värde 14 071 13 595

Ing ack. avskrivningar -7 733 -6 848

Försäljning/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -927 -885

Utgående ack. avskrivningar -8 661 -7 733

Bokfört värde 5 410 5 862

Fordon /maskiner 5 år

Ing. anskaffningsvärde 5 860 5 787

Årets investering 197 73

Försäljning/utrangering 0 0

Utgående anskaffn.värde 6 057 5 860

Ing. ack. avskrivningar -4 338 -3 361

Försäljning/utrangering 0 0

Årets avskrivningar -609 -977

Utgående ack. avskrivningar -4 947 -4 338

Bokfört värde 1 110 1 522

Summa bokfört värde 20 353 23 261
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NOTER,  Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr

2021 2020

Not 9  Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 66 183

Kundfordringar, medlemskommuner 6 742 287

Fordringar hos staten 0 0

Mervärdeskattefordran 664 325

Interimsfordringar 1 090 2 124

Övriga fordringar 0 0

Summa 8 562 2 919

Not 10  Kassa och bank

Kassa, postgiro, bank 3 659 0

Summa 3 659 0

Not 11  Eget kapital

Ingående eget kapital 846 -754

Årets resultat 1 208 1 600

Underskottstäckning 0 0

Summa 2 053 846

Not 12  Andra avsättningar

Övriga avsättningar, efterlevande pension 33 39

Summa 33 39

Not 13  Långfristiga skulder

Kreditinstitut 14 650 15 150

Nyupplåning/Amorteringar -1 700 0

Amortering nästa år 0 -500

Summa 12 950 14 650
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NOTER,  Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr

2021 2020

Not 14  Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 505 1 216

Leverantörsskulder, medlemskommuner 552 413

Anställdas skatter 597 585

Arbetsgivaravgifter 586 590

Inkomstförskott/utgiftsrester mm 13 989 3 297

Amorteringar, låneskuld, kortfr. del 0 500

Nyttjad del av checkräkningskredit på 8 mkr 0 3 759

Övrigt 309 284

Summa 17 538 10 645

Not 15  Avstämning av balanskravet

Årets resultat enl. resultaträkningen 1 208 1 600

Avgår: 0 0

Synnerliga skäl enl. KL 8 kap. 5§:

Tillägg:  Täckning underskott ur eget kapital 0 0

Tillägg:  Underskottstäckning medlemskommuner 0 0

varav Lessebo

varav Uppvidinge

varav Tingsryd

Justerat resultat 1 208 1 600

117



Revisionsrapport 

edo 

 

Granskning av 
årsredovisning 2021 
 
 

 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Mars 2022 

 

 

 

Mattias Johansson 

Caroline Liljebjörn 

Stina Björnram 

 

 

 

 

  

  2022-03-11 10:59:40 UTCSignerat 2784786 1 / 8Oneflow ID Sida118



 
 

1 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 

årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse Ja  

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige i 

respektive medlemskommun och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april 

året efter det år som redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 

Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige i respektive 

medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för 

upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommunalförbund i Sverige. Det 

innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 

granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-24 och behandlas 

därefter av fullmäktige i respektive medlemskommun.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och controller.  
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Förbundet leasar/hyr lokaler på 15 orter och ett fordon. Vi har tagit stickprov på ett 

hyresavtal vilket vi bedömer som operationellt. Leasingavtalet för fordonet är ett 

finansiellt avtal, men redovisas som operationellt. Avvikelsen påverkar inte förbundets 

balansräkning i någon väsentlig omfattning.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att förbundet behöver utveckla redovisningen av leasing- och hyresavtal, 

men fel bedöms inte som väsentligt.  

 
  

 
1
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
3
 Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

I vår granskning av vi funnit följande avvikelse mot lag och god sed: 

• Årsredovisningen innehåller inte huvudrubrikerna enligt RKR R 15. 

• Det saknas en översikt över verksamhetens utveckling till exempel genom att 

aktuellt år jämförs med tidigare år för en femårsperiod. 

• Det finns i viss mån en beskrivning av viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning inom ramen för beskrivning av verksamheten per avdelning, 

men, men konsekvenser samt en analys av väsentliga risker och 

osäkerhetsförhållanden bör utvecklas. 

• Avsnittet om förväntad utveckling saknas.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 

R14. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed. 

Vi har identifierat förbättringsområden inom förvaltningsberättelsen.  
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Rekommendationer 
Vi rekommenderar direktionen att: 

Fortsätta anpassa redovisningen av leasing samt förvaltningsberättelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-03-11 

 

Mattias Johansson     

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Räddningstjänsten Östra Kronoberg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutad 
projektplan. 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 59 Dnr 2022/46-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 för Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna 

årsredovisning jämte sammanställda räkenskaper för 2021 till 
revisionen. 
 

2. Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna årsredovisning 2021. 

 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommuns resultat för år 2021 uppgår till 39,8 mkr och  
resultatet innebär en positiv budgetavvikelse med 41,3 mkr. 
Kommunkoncernens totala resultat uppgår till 37,2 mkr.  
 
Ärendet föredras av ekonomichef Maria Trulsson. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Årsredovisning 2021 
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Årsredovisning för Lessebo kommun 2021  
 
Förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 

överlämna årsredovisning jämte sammanställda räkenskaper 
för 2021 till revisionen. 
 

2. Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna årsredovisning 2021. 

 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommuns resultat för år 2021 uppgår till 39,8 mkr och  
resultatet innebär en positiv budgetavvikelse med 41,3 mkr. 
Kommunkoncernens totala resultat uppgår till 37,2 mkr.  
För samtliga koncernbolag finns också separata årsredovisningar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
 

 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen 
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Förvaltningsberättelse  3 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
När man tittar tillbaka på 2021 blir det första intrycket dessvärre en upprepning av 2020, 

pandemi. Nu när jag skriver detta har vi förhoppningsvis pandemin bakom oss men den 

påverkar fortfarande våra verksamheter med förändrade rutiner och arbetssätt. Jag tycker vi 

har hanterat pandemin på ett bra sätt i kommunen där vi alla har hjälpts åt efter bästa 

förmåga. Förvaltningarna och bolagen har kommit närmare varandra och vi har börjat arbeta 

mer koncernövergripande vilket är nödvändigt och även ett krav framöver i den kommunala 

redovisningen. Nu när samhället öppnar upp igen och restriktionerna avtar måste vi ta 

lärdom och dra nytta av kunskaperna vi fått, behålla samt förfina en del av våra rutiner och 

förhållningssätt så vi blir bättre rustade inför framtiden. Vi måste också försöka komma ifatt 

allt vi ligger efter med på grund av nedstängningarna vi haft i verksamheterna. 

Dessvärre avlöstes pandemin med kriget i Ukraina 

som kommer få betydande effekter på den 

kommunala verksamheten och ekonomin framöver. 

I vilken omfattning vi i kommunen kommer bli 

direkt drabbad vet vi ännu inte men den globala 

effekten och påverkan av världsekonomin kommer 

få betydande genomslag där inflationen och högre 

räntor kommer medföra ökade kostnader för både 

privatpersoner och vår kommun. Vad vi vet är att vi 

kommer ta vårt ansvar som kommun och ta emot 

flyktingar i den omfattning som krävs. 

2021 blev ett väldigt starkt ekonomiskt år för de 

flesta kommuner och Regioner, det gäller även 

Lessebo kommun där vi fick oväntat höga 

skatteintäkter, en stark utveckling på börsen samt ersättningar kopplade till pandemin vilket 

påverkade kommunens resultat positivt. Totalt redovisar kommunen 39,8 miljoner kronor i 

positivt resultat och för kommunkoncern är siffran 37,2 miljoner. Delar av detta resultat är av 

engångskaraktär eller ett börsvärde som inte har realiserats vilket gör att 

balanskravsresultatet i kommunen var 10,9 miljoner kronor. Vi har behov av bra resultat för 

att kunna möta framtidens investeringar och det är särskilt viktigt att verksamheterna håller 

sina budgetar så vi har kontroll på vår verksamhet.  

Särskilda hädelser under året jag vill lyfta fram är alla detaljplaner som gjorts som möjliggör 

bostadsbyggande, både villor och flerbostadshus, fortsatta ombyggnationer/nybyggnationer 

av förskolor och skolor, installationer av solceller, renoveringen av f.d. Folkets Hus numera 

Kulturhuset 51:an, utbyggnad av gång och cykelvägar samt utbytet av gatubelysningen till 

LED. Detta tillsammans gör vår kommun attraktivare och bättre rustad inför framtiden. 

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till invånare, politiker, kommunanställda, 

föreningar, företagare och alla ni andra som bidrar till att göra Lessebo kommun till en bra 

plats att leva och verka på. Det är ett stort engagemang bland många som vi är oerhört 

tacksamma för. Låt oss fortsätta hjälpas åt och lösa saker på ett konstruktivt sätt för att driva 

utvecklingen framåt i kommunen till glädje och nytta för så många som möjligt! 

 

Lars Altgård  

kommunstyrelsens ordförande  
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Förvaltningsberättelse  4 

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

Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Koncernen      

  2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter (mkr) 219,8 209,3 211,9 245,2 259,8 

Verksamhetens kostnader (mkr) 754,5 724,8 720,5 722,1 684,9 

Årets resultat (mkr) 37,2 8,8 13,3 -6,7 48,7 

Soliditet 29% 27% 29% 28% 29% 

Soliditet fullfondering 19% 16% 17% 15% 14% 

Investeringar (netto, mkr) 69,8 132,7 139,5 92,6 42,3 

Självfinansieringsgrad 116% 37% 37% 21% 51% 

Långfristig låneskuld (mkr) 774,1 747,1 657,7 612,2 639,0 

Antal anställda 915 887 880 905 919 
      

Kommunen      

  2021 2020 2019 2018 2017 

Folkmängd 8 574 8 655 8 733 8 780 8 806 

Kommunal skattesats 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 

Årets resultat (mkr) 39,8 20,8 8,9 -10,4 43,0 

Resultatets andel av skatteintäkter och 

generella statsbidrag, % 7% 4% 2% -2% 8% 

Nämndernas nettokostnader (mkr) 579,5 578,1 562,6 524,2 474,5 

Soliditet 42% 41% 43% 41% 42% 

Soliditet fullfondering 27% 23% 22% 20% 18% 

Investeringar (netto, mkr) 62,9 84,9 88,2 69,3 23,0 

Självfinansieringsgrad 107% 55% 24% 18% 287% 

Långfristig låneskuld (mkr) 279,4 252,4 180,4 179,6 191,1 

Antal anställda 899 868 863 888 904 
      

Soliditet = Eget kapital / Totala tillgångar      

Soliditet fullfondering = Eget kapital ./. Pensionsförpliktelser / Totala tillgångar 

Självfinansieringsgrad = Resultat + avskrivningar / nettoinvesteringar 
 

140



Förvaltningsberättelse  5 

Den kommunala koncernen 
 
Den kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation 

och i tre helägda bolag, AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo Fjärrvärme AB.  

Lessebo Fastigheter har ett helägt dotterbolag, AB Kyrkebyn 3 och i detta bolag förvaltas vissa 

verksamhetslokaler. 

Därtill finns flera delägda bolag och samarbeten. AB Kosta Köpmanshus svarar för utveckling 

av fastigheter för handel och verksamheter i Kosta, kommunen äger bolaget (51%) tillsammans 

med New Wave Group koncernen (49%). AB Glasriket är Glasrikets officiella sälj- och 

marknadsföringsbolag. SSAM – Södra Smålands Avfall & Miljö ansvarar för avfallshantering 

och återvinningscentral. Lessebo kommun har en ägarandel 0m 5,1% i bredbandsbolaget 

Wexnet AB som svarar för fiberutbyggnaden i kommunen. 

Räddningstjänsten är organiserad i ett gemensamt räddningsförbund - Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg (RÖK). I förbundet ingår Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner och 

Lessebos ägarandel är 25,7%. Överförmyndarnämnden östra Kronoberg är en gemensam 

verksamhet tillsammans med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommun. Därutöver har Lessebo, 

Högsby och Uppvidinge kommun en gemensam nämnd för lönesamverkan.  

En översikt av den kommunala verksamheten visas i nedanstående organisationsschema. 

 

 
 

Socialförvaltningen har 284 anställda, Barn- och utbildningsförvaltningen har 145 anställda, 

Kommunledningsförvaltningen har 135 anställda och Samhällsbyggnadsförvaltningen har  

65 anställda. 

 

Det finns sammanlagt cirka 80 politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i 

Lessebo kommun. Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter, ersättare, ordförande och 

vice ordförande i alla nämnder och styrelser. 

 

Inga väsentliga förändringar av kommunens organisation har skett under år 2021.  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Omvärldsanalys 

Under 2020 när Coronapandemin slog till togs statliga beslut om krisåtgärder för att motverka 

den lågkonjunktur som pandemin skapade. Skatteunderlaget hade blivit mycket svagare utan 

korttidsarbete, statlig kompensation för en stor del av de ökade sjuklönekostnaderna, höjda 

ersättningar i A-kassan och tillfälligt slopad karensdag i sjukförsäkringen. Sveriges kommuner 

och regioner (SKR) beskriver i sitt senaste cirkulär 21:49 att deras prognos för 2021 och 2022 

är att den snabba konjunkturåterhämtningen innebär höga tillväxttal för BNP och arbetade 

timmar, vilket är den viktigaste förklaringen till att SKR räknar med stark ökning av 

skatteunderlaget dessa år. Deras scenario för 2023–2025 utgår från att arbetsmarknaden når 

konjunkturell balans under 2023 och att sysselsättningen därefter följer arbetskraftutbudets 

utveckling.  

 

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

 
 

Demografiska förändringar pågår i landet med en andel äldre och barn som ökar i snabbare 

takt än andel invånare i arbetsför ålder. Det kommer innebära att färre ska försörja fler, vilket 

är en stor utmaning för Sveriges kommuner kommande år. Denna utveckling kommer att ställa 

höga krav på kommunerna att vara så effektiva som möjligt och att utveckla verksamheten på 

ett innovativt sätt. 

Medelskattesatsen i riket har varit 32,27 procent under 2021. Skattesatsen består av två delar, 

kommunal skattesats och skattesats till regioner. Inför 2022 minskar medelskattesatsen i riket 

med 3 öre till 32,24 procent. Det är 28 kommuner som sänker skattesatsen, medan  

5 kommuner höjer, inga regioner ändrar skattesatsen. En sådan stor övervikt av antalet 

skattesänkande kommuner har det inte varit sedan 2004 enligt SKR. I Lessebo kommun är 

skattesatsen oförändrad på 33,81 procent. 
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Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 

Den 31 december var det 8 574 invånare i Lessebo kommun, vilket är en minskning med  

81 personer sedan föregående årsskifte. I budget 2022 som beslutades av fullmäktige i juni 

fanns en förväntan om att befolkningen istället skulle ökat under året i och med färdigställd 

nyproduktion av lägenheter i Lessebo och nybyggda villor i Hovmantorp och därmed ha 

genererat mer skatteintäkter nästa år än vad som nu blir fallet. En minskad befolkning ger 

minskade intäkter från skatter och bidrag och leder till att koncernen behöver anpassa 

verksamheten. 

Arbetslösheten 

Arbetslösheten inom kommunen är hög och ett av verksamhetsmålen för kommunen är att 

arbeta för att minska den. Att arbetsförmedlingen möjliggjort extratjänster har gjort att 

kommunen kunnat arbeta aktivt för att minska arbetslösheten och begränsa de negativa 

effekterna av arbetslöshet. Under året har ca 60 extratjänster skapats där flertalet kommer 

från ekonomiskt bistånd. Både ekonomiskt bistånd och arbetslösheten har minskat under året, 

arbetslösheten har sjunkit med 2,8 procentenheter till 12,5 procent. 

Energi- och miljöarbete 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bytt ut den gatubelysning som kommunen äger till mer 

energisnål LED-belysning. Statistiken visar att energiförbrukningen nästan har halverats vid 

jämförelse mellan 2019 och 2021 vilket innebär en besparing på mer än 400 000 kWh per år. 

Det har varit ett positivt projekt som ger både god lönsamhet och en tryggare miljö för 

kommuninvånarna. 

Risk och kontroll 

Att kommunkoncernen har en god ekonomisk hushållning innebär att koncernen under ett 

kort och medellångt perspektiv inte har behov av att vidta kraftiga åtgärder för att möta 

finansiella problem. När kommunen under början av året mer frekvent behövde nyttja 

koncernkrediten skedde en upplåning med 30 mkr i slutet av februari, för att säkra god tillgång 

till likviditet. Upplåningen skedde i enlighet med budget och antagen investeringsplan.  
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En av de övergripande riskerna för koncernen är ränteutvecklingen för låneskulden. Riktlinjer 

för den finansiella verksamheten i kommunen och kommunkoncernen beslutas av 

kommunfullmäktige i finanspolicyn. Finanspolicyn reglerar bland annat hur ränte- och 

kapitalbindningar ska göras för att minimera risken och nå en jämn förfallostruktur. Utöver 

kommunen är de helägda bolagens upplåning samt kommunens andel av räddningstjänstens 

lån med i nedanstående tabell för koncernen. 

Upplåning Kommuninvest Kommun Koncern Finanspolicy 

Snittränta senaste 12 mån 1,09% 1,05%   

Andel lån med rörlig ränta 17% 24% Får vara högst 30% 

Genomsnitt kapitalbindning 4,3 4,1 Bör ligga inom 4–7 år 

Långfristig låneskuld KI, mkr 282 691   

Kommunen har i enlighet med policyn en längre kapitalbindning än den genomsnittliga 

kapitalbindningen hos Kommuninvests kunder som är 2,82 år enligt Kommuninvests rapport 

kommunsektorns skuldförvaltning kvartal 4, 2021.  

Delägda bolaget Kosta Köpmanshus upplåning sker inte via Kommuninvest utan ligger hos 

affärsbank och deras lån är tagna utan kommunal borgen.  

En ränteförändring med 1 procent för kommunens rörliga lån hade inneburit en ränteeffekt 

med 0,5 mkr. 

Pensionsförpliktelser 

Mkr Koncern Koncern Kommun Kommun 

Total pensionsförpliktelse i BR 2021 2020 2021 2020 

Avsättning inklusive särskild löneskatt 5,6 5,8 5,6 5,8 

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 132,3 136,9 132,3 136,9 

     

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 63,2 56,3 61,1 54,4 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa pensionsförpliktelse inklusive försäkring och 

stiftelse 201,2 199,0 199,0 197,1 

Förvaltade pensionsmedel-Marknadsvärde     

Totalt pensionsförsäkringskapital 75,4 71,9 72,9 69,4 

Varav överskottsmedel 8,2 2,6 7,3 2,0 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella placeringar (egenförvaltning) 156,2 133,9 156,2 133,9 

Summa förvaltade pensionsmedel 231,5 205,8 229,1 203,3 

Finansiering     

Återlånade medel -18,3 8,8 -18,3 8,8 

Konsolideringsgrad 113,2% 93,9% 113,2% 93,9% 
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Årets pensionskostnad för koncernen uppgår till 12,0 mkr (9,5 mkr) vilket är 2,5 mkr högre än 

förra året. Av årets pensionskostnad uppgår avgiftsbaserad individuell del av avtalspensionen 

till 15,9 mkr (15,2 mkr). Utbetalda pensioner, vilket sker via Skandia, har utbetalats med 8,4 

mkr (8,9 mkr). Avsättningarna för pensioner i balansräkningen uppgår till 5,6 mkr (5,8 mkr) 

inklusive löneskatt. 

Pensionsförpliktelse, som avser tiden före 1998, redovisas i balansräkningen som förpliktelse 

inom linjen, se not 21. Dessa förpliktelser uppgår till 132,3 mkr (136,9 mkr) inklusive löneskatt. 

Totalt uppgår pensionsskulden inkl. löneskatt till 137,9 mkr (142,7 mkr). Detta kan jämföras 

med marknadsvärdet på kapitalförvaltningen som uppgår till 156,2 mkr (133,9 mkr). 

Täckningsgraden uppgår till 113,2 % (93,9%) och 0 mkr (8,8 mkr) har återlånats i 

verksamheten. Utfallet av pensionsförvaltningen i resultaträkningen uppgår till 20,8 mkr (5,8 

mkr). Sammantaget uppgår avkastningen, som mäts på marknadsvärdet, för 

pensionsförvaltningen till 14% (16%). 

Kommunens kapitalförvaltning av framförallt pensionsmedel sköts av E. Öhman J:or Fonder 

och tillåtna tillgångsslag samt limiter för dessa regleras i finanspolicyn. Kommunens totala 

portfölj har ökat med 16,6 procent under året och uppgår vid årsskiftet till 156,2 mkr. 

Dotterbolaget Lessebo Fastigheter hade vid årets ingång en mindre kapitalförvaltning hos 

Öhmans Fonder, denna har sålts av under året. 

 

 
 

Kommunens borgensåtagande 

Kommunens borgensåtagande, exklusive pensionsförpliktelse som kommenteras i avsnittet 

om pensionsförpliktelser ovan uppgår till sammanlagt 409,7 mkr (406,5 mkr) varav borgen 

för helägda kommunala bolag uppgår till 409,0 mkr. Övriga åtaganden uppgår till 0,7 mkr.  

För Kommuninvest har Lessebo kommun ingått en solidarisk borgen tillsammans med övriga 

kommuner i Sverige. Denna förpliktelse uppgår till 736,6 mkr av Kommuninvest totala 

tillgångar på 510 966 mkr.  

Svenska aktier
29%

Utländska 
aktier
22%

Räntebärande 
värdepapper

49%

TILLGÅNGSFÖRDELNING 
KAPITALFÖRVALTNING
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Förvaltningsberättelse  10 

Elpriser 

Kommunen har en riktlinje för hur stor andel av elpriserna som ska säkras inom olika perioder. 

Under sommaren och hösten vände de rörliga elpriserna i södra delen av Sverige kraftigt 

uppåt, men denna uppgång har inte påverkat Lessebo kommuns elkostnader då kommunens 

elpris varit låst till 99,99 procent, det gäller även för de helägda bolagen. Även för 2022 är 

kommunens elpris låst till allra största delen (>95%). 

Avsättning 

Ansvarsfördelningen för saneringen intill byggnaden Bergdala Glasbruk är avgjord. Medel 

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

anspråk på kommunen och det ärendet kommer att ha sin gång. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Under 2021 fortsatte coronapandemin att påverka verksamheten i Lessebo kommun och blev 

till en del av vardagen. Smittläget varierade under året och påverkade bitvis verksamheter som 

fick ändra i bemanning och upplägg. Bland annat fick en förskola stänga tillfälligt och 

distansundervisning genomfördes tillfälligt på skolenheter. 

Den stora frågan kring pandemin handlade om vaccination där Lessebo kommun bistod med 

att vaccinera omsorgsbrukare med egen personal och upplät lokaler för vaccinering av 

skolelever när det var aktuellt. 

Kommunfullmäktige tog ett beslut i juni om att med stöd i en tillfällig lag kunna begränsa 

tillträde till vissa allmänna platser om smittläget så krävde. 

Löpande under året informerade Lessebo kommun om främst det arbete Region Kronoberg 

genomförde kring vaccination samt kring förändringar i rekommendationer. Perioden 

oktober-november var egentligen den enda då i princip inga restriktioner fanns.  

Sammanfattningsvis påverkade pandemin främst skola och förskola samt vård- och omsorgs-

verksamheterna i kommunen. 

I årets bokföring har kommunen med följande intäkter avseende corona 3,9 mkr i ersättning 

från Försäkringskassan för sjuklönekostnader, 2,0 mkr i ersättningar för merkostnader i form 

av extra personal och skyddsutrustning från Socialstyrelsen samt 0,4 mkr i ersättning från  

Region Kronoberg för vaccinkostnader. 

 

 
 

Tidigare Folkets hus i Lessebo har genomgått en omfattande renovering där byggnadens 

historia har fått komma fram och det nya kulturhuset som inrymmer både bibliotek, 

kulturskola och fritidsgård invigdes den 4 december. I samband med invigningen firades även 

att Lessebo kommun fyllde 50 år 2021. 
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Lessebo kommun arbetar ständigt för är att vara en attraktiv arbetsgivare. För att vi ska kunna 

uppfylla detta mål krävs det att vi har en god personalpolitik som gör att vi kan behålla vår 

kompetenta personal men också lyckas rekrytera och bibehålla medarbetare med viktig 

kompetens. Det finns områden där det är svårt att rekrytera med rätt kompetens, exempelvis 

undersköterskor och det är en mycket viktig fråga att säkra tillgången till arbetskraft och 

kompetens. Kommunen strävar efter att öka andelen heltidsanställda medarbetare och 

Socialförvaltningen startade heltidsresan inom äldreomsorgen under hösten. 

Kommunstyrelsen har antagit två viktiga policys inom HR-området under året, 

medarbetarpolicy och distanspolicy.  

Den digitala utvecklingen fortsätter. En ny sida för e-tjänster har lanserats och nu finns 

möjlighet till digital signering med bank-id. 

AB Lessebo Fastigheter har värderat sina och dotterbolaget Kyrkebyn 3 AB:s fastigheter. 

Värderingen visade att det fanns nedskrivningsbehov av en fastighet och av det bokförda 

värdet av Lessebo Fastigheters andelar i Kyrkebyn. Nedskrivningarna indikerade att mer än 

halva aktiekapitalet i AB Lessebo Fastigheter kunde vara förbrukat, vilket föranledde att 

kontrollbalansräkning upprättades per 31 oktober. Kontrollbalansräkningen visade att 

aktiekapitalet var intakt då det finns övervärden i andra fastigheter och i kapitalförvaltningen. 

Socialförvaltningen har ett större underskott mot budget på 18,8 mkr, utfall 214,5 mkr att 

jämföra med budgeterat 195,7 mkr. Socialnämnden har framställt till Kommunfullmäktige att 

fatta beslut om att avveckla det särskilda boendet Berghälla i Lessebo. Informations- och 

dialogfas är inledd gällande både brukare, anhöriga och personal beträffande detta.  

Arbetet med detaljplaner har fortsatt och intresset för att bosätta sig i Hovmantorp är stort där 

detaljplanen för södra Hovmantorp har över 150 intressenter till de 22 nya bostadstomterna. 

En tomtkö har inrättats för framtida villatomter. 

Inom fastighetsbeståndet har ombyggnaden av Askungens, Stallets förskola samt f.d. Lessebo 

Folkets hus färdigställts. Ombyggnad av räddningstjänstens lokaler i Lessebo pågår. 

Tillbyggnaden av Hackebackeskolan har påbörjats för ett färdigställande sommaren 2022.  
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Styrning och uppföljning av den kommunala koncernen 
 

Budget med plan 

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för kommande år med en tillhörande 

treårsplan. Kommunfullmäktiges budget är Lessebo kommuns främsta styrdokument som 

syftar till att leda utvecklingen av kommunen framåt. Budgetens roll är att ange de ekonomiska 

ramarna och kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Det innebär att 

de inriktningar och mål som finns i budgeten ska efterlevas, konkretiseras, följas upp och 

omsättas i praktik av kommunstyrelsen och nämnderna. Som styrelse/nämnd har man även 

en skyldighet att vidta åtgärder för att inte överskrida sin fastställda budget.  

 
Budgetprocessen ser ut så här: 
 

 

 

Uppföljning 

Kommunkoncernen följer upp budget och mål tre gånger per år. Det sker i en 

resultatinformation efter april, i delårsrapporten efter augusti och så i årsredovisningen efter 

årets slut. Hos nämnderna och bolagen sker därutöver resultatinformationer minst tre gånger 

till under året, vanligtvis efter februari, juni eller juli och oktober. 

Delårsrapporten som upprättas efter årets åtta första månader beskriver utvecklingen av de 

ekonomiska målen och verksamhetsmålen, visar utfall jämfört med budget och en årsprognos 

redovisas. Kommunrevisionen granskar delårsrapporten. Den beslutas i nämnder och 

bolagsstyrelser och fastställs av kommunfullmäktige. 

Efter avslutat år görs nämndernas och bolagens årsbokslut samt kommunens årsredovisning, 

vilken granskas av revisorerna. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april samt 

beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

Intern kontroll 

Kommunallagen fördelar ansvar för uppföljning och kontroll av kommunens verksamheter på 

kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Kommunfullmäktige har beslutat om 

anvisningar för intern kontroll. En god intern kontroll ska tillse att kommunen har en 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, att kommunen har tillförlitlig finansiell 

rapportering och efterlever tillämpliga lagar, förordningar, interna regelverk och ingångna 

avtal med olika parter. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som 

ska göras blir gjort och att det sker på ett korrekt och säkert sätt. Nämnder och styrelser skall 

göra egna interna kontroller och se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen har en särskild ställning bland de kommunala nämnderna eftersom den 

förutom att vara en nämnd också skall ha uppsikt över hela kommunen. En befarad negativ 

avvikelse från socialnämnden signalerades när den ekonomiska uppföljningen för februari var 

framtagen. Kommunstyrelsen noterade informationen till protokollet samt uppdrog till 

socialnämnden att inkomma med en rapport till kommunstyrelsen med en analys av 

avvikelsen och vilka åtgärder som vidtas för att få en budget i balans. Socialnämnden beskrev 

i sin analys en allt ökande kostnadsdel inom i huvudsak två områden, ekonomiskt bistånd och 

placeringskostnader. Kommunstyrelsen noterade informationen till protokollet den 11 maj och 

uppdrog till socialnämnden att inkomma med en uppdatering om vilka åtgärder som vidtagits 

för att uppnå en budget i balans. I juni återkom socialnämnden med en skrivelse med åtgärder 

på kort- och lång sikt.  

Delårsrapporten per sista augusti visar ett underskott för Socialnämnden och även en 

helårsprognos på ett budgetöverskridande med 24 mkr. Kommunstyrelsen beslutade att en 

uppföljning skulle genomföras med socialnämnden under kommunstyrelsens sammanträde 

den 9 november. Till detta möte inkom socialnämnden med en hemställan om att få 

tilläggsanslag till budgeten motsvarande hela det prognostiserade underskottet. 

Kommunstyrelsen avslog begäran, men uppmanade socialnämnden att inkomma med begäran 

om att använda statsbidrag för högt mottagande om 4,3 mkr som finns inom 

kommunstyrelsens förfogande medel för specifika ändamål. Socialnämnden inkom därefter 

med en begäran om dessa 4,3 mkr för de ökade kostnader som uppkommit i relation till fyra 

nya individplaceringar och kommunstyrelsen beviljade den begäran.   

Attestreglemente och riktlinjer för investeringsprocessen 

Ett uppdaterat attestreglemente har antagits av fullmäktige under året och attestreglementet 

är en del av internkontrollen. Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande 

redovisning och arbetssätt som minimerar risk för oegentligheter.  

Nya riktlinjer för investeringsprocessen har utarbetats och antagits under året. Syftet med 

riktlinjerna är att skapa en för kommunen enhetlig ram för handläggning, budgetering, 

beslutsfattande och redovisning av anläggningstillgångar (investeringar) samt att skapa 

effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och det samlade resursutnyttjandet.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunallagen slår fast att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer på både kort 

och lång sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som man själva 

beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt utrymme ska finnas för att ersätta gjorda 

investeringar och för att säkra tillgångarnas värde över tid. Kommunallagen reglerar därutöver 

att det är fullmäktige som ska besluta om mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning.  

Genom att formulera tydliga mål och riktlinjer har de förtroendevalda möjlighet att staka ut 

den politiska färdriktningen. Fullmäktige tydliggör nämndernas uppdrag och nämnderna 

tydliggör vad tjänstemannaorganisationen ska utföra. Genom uppföljningen med tillhörande 

analyser riktas intresset mot vad som åstadkommits och de förtroendevalda får underlag för 

ansvarsutkrävande och behov av förnyande insatser.  

Över tid ska ekonomin visa ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte 

urholkas av inflation eller för låg självfinansieringsgrad. Kommunens tre ekonomiska måltal 

för 2021 i form av resultat och soliditetsmål uppnås, resultatnivån har varit hög under året och 

soliditeten har ökat både för kommunen och kommunkoncernen. Både de ekonomiska målen 

och de nio verksamhetsmålen beskrivs närmare nedan och sammantaget bedöms kommunen 

och koncernen ha en god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetsmål 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunfullmäktiges antagna vision och 

strategier. Verksamhetsmålen och de finansiella målen ska uppdateras årligen i samband med 

upprättandet av årsbudgeten och vid behov justeras. 

De gällande verksamhetsmålen för kommunen utgår från kommunens vision och delas in i 

målområdena Boende och livskvalité, Barn och ungas uppväxtvillkor samt Demokrati och 

service.  

Inom varje målområde finns tre beslutade mål som är specifika och mätbara. Tydligt 

formulerade mål är en förutsättning för att kommunen ska röra sig i önskad riktning mot 

visionen. Av de totalt nio målen är tre mål helt uppfyllda, fyra är inte uppnådda och två mål 

har inte mätts under året.  

Då det är två mål som inte kunnat mätas under året pågår ett arbete för att säkerställa att 

framtida målformuleringar kan mätas på det sätt som anges i målet. 

Sammanställningar över måluppfyllelsen för verksamhetsmålen presenteras i tre tabeller på 

de kommande sidorna.            
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Barn och ungas uppväxtvillkor 
Mål Strategi Nyckeltal 

Andelen elever som går ut 

grundskolan och har 

behörighet till gymnasiet 

ska öka till 70 % 

¤ Utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet 

¤ Utveckla undervisningen 

genom digitalisering  

¤ LIKA-indikatorer 

¤ Jämförelse med 

socioekonomiskt lika 

kommuner  

Mäts genom Skolverkets statistik. 

Utgångsläge: 68,1 % (läsåret 2018/19) 

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 

Uppföljning: 62,7 % (läsåret 2020/21) Kommentar: Målet uppnås inte. Resultatet varier mellan årskurserna och 

arbetet med att höja studieresultaten fortgår. 

Andelen barn och unga som 

upplever en trygg miljö ska 

öka till 92 % 

¤ Genomför 

trygghetsskapande åtgärder 

inom skolan 

¤ Skapa trygga mötesplatser 

för unga  

¤ Utveckla arbetet lokalt i 

enlighet med Barnens bästa 

gäller i Kronoberg!  

¤ Samverka med föreningar 

för att skapa en meningsfull 

fritid 

¤ Mötesplatser (antal) 

¤ Besök på fritidsgårdar 

¤ LUPP  

¤ Föreningsaktiva ungdomar  

¤ Ranking i friluftsenkät 
Mäts genom skolans mätningar. 

Utgångsläge: 90,57 % (2019) 

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy 

Uppföljning: 89 % (hösten 2021) Kommentar: Målet uppnås inte. Jämfört med 2020 är resultatet något högre 

men det varierar inte mycket mellan åren. 

Andelen elever som väljer 

Lessebo kommuns skolor 

ska öka till 95 %*  

¤ Genomför arbete som gör 

skolan till en närvarande och 

viktig del av orten 

¤ Synliggör arbetet som görs 

för ökad andel behöriga och 

upplevd trygghet  

¤ Interkommunala 

ersättningar* 

¤ Nöjdhet med sin skola  
Mäts genom egen mätning. 

Utgångsläge: 93,73 (2019) 

  

Uppföljning: 92,43 % (vid höst-

terminens start 2021) 

Prognos: Målet uppnås inte. Resultatet ligger nära målsättningen men knappt 

under det önskade resultatet. 
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Boende och livskvalitet  

Mål Strategi Nyckeltal 

Den totala arbetslösheten 

ska minska till 14,0 %* 

¤ Samverka med 

Arbetsförmedlingen 

¤ Samarbete med 

kommunens näringsliv 

¤ Stödja etablering av nya 

företag 

¤ Ekonomiskt bistånd* 

¤ Antal nyetablerade företag*  

¤ Antal arbetstillfällen  
Mäts genom Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik.  

Utgångsläge: 15,3 % (augusti 2020) 

¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Månadsstatistiken för 

december visar 12,5 %.  

Kommentar: Målet är uppnått med en trend under året där arbetslösheten 

varit nedåtgående. 

Den upplevda tryggheten 

bland invånarna ska öka till 

index 54 

¤ Utveckla boendemiljöer för 

alla åldrar 

¤ Skapa mötesplatser som ger 

trygghet 

¤ Upplevd trygg boendemiljö i 

Lessebohus 

¤ Brukarbedömning: Trygghet 

inom särskilt 

boende/hemtjänst  

¤ Polisens trygghetsmätning 

Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, NRI - 

Trygghet  

Utgångsläge: 50 (2019) 

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1 

Uppföljning: 51 (hösten 2020) Kommentar: Målet går ej att mäta för 2021 på grund av ändring i redovisning 

av medborgarundersökningen. För 2022 är det mätetal från Polisens 

trygghetsmätning som kommer användas. För 2021 visade den på ett sämre 

läge framförallt i Lessebo tätort gällande upplevd trygghet. Det är fortsatt få 

anmälda brott i Lessebo kommun. 

Antalet invånare i 

kommunen ska öka till  

8 800 personer* 

¤ Möjliggör bostadsbyggande 

genom detaljplanering och 

exploatering 

¤ Färdigställ fler bostäder i 

egen regi 

¤ Marknadsför kommunen 

som en attraktiv plats att bo 

på 

¤ Skatteintäkter* 

¤ Flyttnetto 

¤ Färdigställda detaljplaner 

för bostäder 

¤ Slutbesked för färdigställda 

bostäder (antal)  

¤ Trångboddhet 

¤ Bostadskö 

¤ Nöjd regionindex 

Mäts genom invånarantal (SCB). 

Utgångsläge: 8733 (2019) 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Vid årsskiftet var det  

8 574 invånare i kommunen. 

Kommentar: Målet uppnås inte och befolkningsutvecklingen har under  

2019–2021 varit vikande. Utflyttningen från kommunen är större än 

inflyttningen trots att nya bostäder färdigställts. 
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Demokrati och service  
Mål Strategi Nyckeltal 

Tillgången till 

bredband/fiber för hushåll 

och företag ska öka till 98 % 

¤ Stötta utpekade 

investeringar ekonomiskt 

¤ Samverka med Wexnet, 

kommunens fiberföreningar 

och regionen 

¤ PTS Bredbandskartan 

Mätt via Wexnet  

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: 98% Kommentar: Enligt Wexnets årsredovisning för 2021 har Lessebo uppnått  

98 procents bredbandstäckning.  

Nivån på upplevd service 

bland invånare och företag 

ska öka till 56 

¤ Utveckla E-tjänster och 

andra digitala tjänster  

¤ Utöka möjligheterna att 

kontakta den kommunala 

organisationen  

¤ Förbättra den kommunala 

organisationens bemötande 

och service  

¤ Svenskt Näringslivs ranking 

om tjänstemäns och politikers 

attityder 

¤ E-tjänster och andra digitala 

tjänster (antal) 
Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, NMI - 

Bemötande och tillgänglighet 

 Utgångsläge: 54 (2019) 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Index 57 (2020) Kommentar: Det valda mätetalet utgår och kommer inte kunna redovisas i 

bokslutet då medborgarundersökningen ändrar redovisning. Resultatet i 

medborgaraundersökningen 2021 visade att 68 procent var nöjda med 

kommunens service. Utgångspunkten är att nedlagt arbete ska leda till 

fortsatt ökning.  

Attraktiviteten för 

kommunen som 

arbetsgivare ska öka till 3,9 

¤ Arbeta med åtgärder för en 

ökad frisknärvaro 

¤ Utveckla chefs- och 

ledarskap genom utbildning 

¤ Arbeta aktivt med strategisk 

kompetensförsörjning  

¤ Frisknärvaro  

¤ Sjukfrånvaro 

¤ Chefer som genomgått 

utbildning (andel) Mäts genom 

medarbetarundersökning, samlat 

omdöme.  

Utgångsläge: 3,68 (2019) 

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8 

Uppföljning: Målet är uppnått. Kommentar: Medarbetarundersökning är genomförd hösten 2021 med en 

sexgradig skala. Resultatet var 4,7 av totalt 6.  

Måltalet på 3,9 var satt efter en 5 gradig skala och det får då omvandlas till en 

6 gradig skala för att vi ska få rätt jämförbarhet (3,9/5=0,78 vilket på en  

6 gradig skala blir 0,78*6=4,68 d v s resultatet överstiger måltalet. 

 

Den läsare som är intresserad av mer detaljer kring hur målen, som fullmäktige beslutat om, 

har brutits ned till de olika verksamheterna kan läsa om det i bilaga 1.  
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Finansiella mål 
 
 

Mål Uppfyllt? Kommentar     

Soliditet, total högre än 

38 % 

Ja Soliditeten för kommuntotalen har ökat under 

året och uppgår till 42%. 

      
      

Mål Uppfyllt? Kommentar     

Soliditet, 

skattefinansierad 

verksamhet högre än  

48 % 

Ja Soliditeten för den skattebaserade 

verksamheten exkl. vatten/avlopp uppgår till  

49 %. 

 
En justering av internräntan för VA för år 2017–2020 är 

gjord, den har sänkts och anpassats till verklig räntenivå. 

Det gör att det egna kapitalet för VA ökat medan det 

egna kapitalet för den skattefinansierade verksamheten 

sjunkit. I årsredovisning 2020 var soliditeten för den 

skattefinansierade verksamheten 48,3% och med 

omräknade siffror efter justering blir den 47,4% för 2020.  

      
      

Mål Uppfyllt? Kommentar     

Resultat efter 

finansnetto > -1,5 mkr 

Ja  Resultatet efter finansiella poster är 42,9 mkr.  

      
 
 
Avstämning avkastningskrav i ägardirektiv 
 

Koncernbolag Mål Utfall 2021 Utfall 2020 

AB Lessebohus Soliditetskrav på minst 10%  5,0% 6,8% 

  Avkastning på lägst 3% av sysselsatt kapital  -0,4% -3,7% 

AB Lessebo Fastigheter Soliditetskrav på minst 10%  4,2% 10,9% 

  Avkastning på lägst 2% av sysselsatt kapital 2,2% 1,0% 

AB Kyrkebyn 3 Soliditetskrav på minst 10% 37,4% 39,0% 

  Avkastning på lägst 2% av sysselsatt kapital  1,1% -20,7% 

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

  Avkastning på lägst 3,5% av sysselsatt kapital  3,8% 2,8% 

Lessebo kommun utövar sin formella ägarstyrning genom bolagsordningar och ägar-

anvisningar som fastställs i kommunfullmäktige. För majoritetsägda AB Kosta Köpmanshus 

saknas ägaranvisningar i dagsläget. 
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Barnperspektiv 

FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020. Kommunstyrelsen har i januari 2021 

antagit en handlingsplan för arbetet med barnkonventionen 2021–2022 där syftet är att 

säkerställa att FN:s barnkonvention följs i Lessebo kommun genom att ett barnperspektiv 

genomsyrar kommunens samtliga verksamheter. Med barnperspektiv avses ett synsätt där 

barnets bästa är ledande i planering, beslut och utförande på alla nivåer i organisationen.                                            

Under 2021 har ett kommunövergripande nätverk upprättats, med representanter från alla 

nämnder. Nätverket har träffats två gånger under året och diskuterat hur respektive 

förvaltning tar sig an arbetet. Under hösten har Länsstyrelsen erbjudit förtroendevalda 

utbildning, där 11 förtroendevalda deltog och även tjänstepersoner har utbildats. En rapport 

med kartläggning med barn och omvärldsbevakning är framtagen. Därtill har checklista tagits 

fram, för användning i alla nämnder för att få med barnrättsperspektivet i beslut. Det kan dock 

konstateras att fortsatt arbete behöver ske inom varje verksamhet för att checklistan ska 

användas i relevanta ärenden. 
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Resultat och ekonomisk ställning 

Koncernen 

 

Koncernens årsomsättning inklusive skatteintäkter uppgår till 826,8 mkr (802 mkr). Årets 

eliminerade resultat blev 37,2 mkr (8,8 mkr). En samlad budget för hela kommunkoncernen 

har inte upprättats, så budgetjämförelser ges inte på denna övergripande nivå. 

 

Koncernens intäkter ökade med 3,1% (4,7%) och kostnaderna ökade med 4,2% (0,8%). 

Intäkter och kostnader          

Koncernen (mkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkt inkl. skatteintäkter 826,8 802,0 766,2 775,2 771,2 

Förändring % 3,1% 4,7% -1,2% 0,5% 3,1% 

Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar -798,6 -766,7 -760,5 -760,4 -722,9 

Förändring % 4,2% 0,8% 0,0% 5,2% 7,4% 

Finansnetto 15,3 0,5 11,2 1,0 -0,7 

Extraordinära och jämförelsestörande poster -6,3 -26,6 -2,9 -22,2 1,2 

Skatt 0,0 -0,4 -0,7 -0,1 -0,1 

Resultat 37,2 8,8 13,3 -6,5 48,7 

Koncernens balansräkning omsluter 1320 mkr (1 264 mkr) vilket är 56 mkr högre än förra året. 

Soliditeten uppgår till 28% (27%). Under 2021 har koncernen nettoinvesterat för 98,1 mkr. 

Förra året uppgick nettoinvesteringen till 146,0 mkr. 

Bolagen 

Lessebo kommun har tre helägda bolag, AB Lessebohus, Lessebo Fjärrvärme AB och  

AB Lessebo Fastigheter. Lessebo fastigheter har ett dotterbolag Kyrkebyn 3. 

Lessebohus är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar, för närvarande, 905 

bostäder och 103 lokaler. Bolagets verksamhet är en viktig del i uppfyllandet av kommunens 
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målsättning att växa, utvecklas och vara attraktiv att leva och verka i för människor och 

näringsliv.  

Lessebo Fjärrvärme bygger, äger och upplåter nät för fjärrvärmen. Bolaget har 870 kunder  

(841) och försäljningen uppgick till 43 500 MWh (37 400 MWh) 

Lessebo Fastigheter är ett fastighetsbolag som utgör en viktig aktör för att verkställa 

kommunens näringslivspolitik, stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen samt 

profilera kommunen som en attraktiv näringslivskommun och miljö- och tillväxtkommun. 

Bolaget har ett dotterbolag som innehåller fastigheten Kyrkebyn 3, som kan erbjuda olika 

lokaler i ett så kallat industrihotell.  

Kosta Köpmanshus AB är ett helägt bolag i Kosta där kommunens ägarandel uppgår till 51% 

och en privat aktör äger resterande 49%. 

Resultatsammandrag för de helägda och majoritetsägda bolagen: 

  Nettoomsättning Resultat efter 

finansiella poster 

Soliditet 

tkr År 2021 År 2020 År 2021 År 2020 2021 2020 

AB Lessebohus 56 903 56 573 -4 342 -12 433 5,0% 6,8% 

Lessebo Fjärrvärme AB 33 912 31 527 3 734 1 633 8,5% 7,5% 

AB Lessebo Fastigheter 1 228 1 200 -2 080 -741 4,2% 10,9% 

AB Kyrkebyn 3 786 716 -175 -724 37,4% 39,0% 

Kosta Köpmanshus AB 10 641 10 501 2 251 0 31,1% 31,3% 

Fastigheterna i Lessebo Fastigheter och Kyrkebyn 3 har värderats och gjort att nedskrivning 

av en fastighets bokförda värde i Lessebo Fastigheter har fått göras och likaså har nedskrivning 

gjorts av Lessebo Fastigheters aktievärde avseende Kyrkebyn 3. Nedskrivningarna medförde 

en indikation på att mer än halva aktiekapitalet kunde vara förbrukat i Lessebo Fastigheter och 

en kontrollbalansräkning upprättades per 2021-10-31. Kontrollbalansräkningen visade ingen 

brist eftersom det förelåg övervärden för övriga fastigheter som värderats i bolaget och för 

kapitalförvaltningen.  

Kommunen 

För kommunen blev årets resultat 39,8 mkr att jämföra med budgeterade -1,5 mkr. Den största 

bidragande faktorn till årets resultat är högre utfall avseende skatteintäkter med 14,8 mkr och 

positivt utfall avseende kapitalförvaltningen med 18,8 mkr. Nämnderna har sammantaget ett 

resultat på 1,5 mkr bättre än budget, men med stora variationer mellan nämnderna. Barn- och 

utbildningsnämnden har ett utfall på 7,5 mkr bättre än budget som till största delen kan 

förklaras med att nämndens utfall för sjuklöneersättning för Corona, arbetsmarknads-

ersättningarna samt ersättningen från Migrationsverket är betydligt högre än förväntat. 

Kommunstyrelsen ligger 9,4 mkr bättre än budget där den enskilt största avvikelsen är intäkter 

från ej budgeterade markförsäljningar med 4,5 mkr. Socialnämndens resultat ligger på -18,8 

mkr jämfört med budget och den största avvikelsen ligger inom individ och familjeomsorgen 

vars negativa avvikelse beror på framförallt höga placeringskostnader inom missbruk och 

familjehem samt kontaktfamiljer. Samhällsbyggnadsnämnden ligger 3,3 mkr bättre än budget.  
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                                  År 2018 inlöstes pensionsskuld med 23 mkr som ej var budgeterat. 

Extraordinära och jämförelsestörande poster uppgår till 0,7 mkr (10,7 mkr). Utfallet består av 

en kostnad för nedskrivning av anläggningstillgångar med 3,2, som uppvägs av en återvunnen 

tidigare nedskriven fordran på Lessebo Fjärrvärme med 2,5 mkr. 

  

Affärsverksamhet VA (mkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter 25,9 26,5 26,5 35,2 33,5 

Förändring % -2,3% 0,0% -24,8% 5,2% 2,4% 

Kostnader inkl. finansnetto -22,9 -26,9 -26,5 -34,9 -32,9 

Förändring % -14,9% 1,5% -24,1% 6,1% -0,3% 

Extraordinära och jämförelsestörande poster 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 

Resultat 3,0 -2,9 0,0 0,3 0,6 

* t o m 2018 ingick även Renhållningsverksamheten i siffrorna.      

     

För affärsverksamheten, VA, har intäkterna minskat med 2,3% (0%) och kostnaderna har 
minskat med 14,9% jämfört med en ökning föregående år med 1,5%. 
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Skattefinansierad verksamhet (mkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter 122,5 114,3 107,2 136,0 160,4 

Förändring % 7,2% 6,6% -21,2% -15,2% 3,5% 

Kostnader inkl. avskrivningar -713,3 -682,8 -668,6 -662,4 -638,9 

Förändring % 4,5% 2,1% 0,9% 3,7% 8,4% 

Nettokostnader -590,7 -568,5 -561,4 -526,4 -478,5 

Förändring % 3,9% 1,3% 6,6% 10,0% 10,2% 

Skatteintäkter och statsbidrag 607,0 592,7 554,3 530,0 511,4 

Förändring % 2,4% 6,9% 4,6% 3,6% 4,2% 

Finansnetto 21,1 7,7 18,9 8,4 8,1 

Extraordinära och jämförelsestörande poster -0,7 -8,2 -2,9 -22,6 1,4 

Årets resultat 36,8 23,7 8,9 -10,6 42,4 
 

För den skattefinansierade verksamheten har verksamhetens nettokostnader ökat med 3,9% 

(1,3%). Intäkterna ökade med 7,2% (6,6%) och kostnaderna ökade med 4,5% (2,1%).  

Skatteresursen består av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning (inkomst- och 

kostnadsutjämning samt LSS-utjämningsavgift) och kommunal fastighetsavgift. 

Resursökningen för 2021 jämfört med 2020 är 2,4% (6,9%) eller 14,3 mkr (38,4 mkr). 

Skatteresursen uppgår till 607,0 mkr (592,7 mkr) vilket motsvarar 78% (80%) av kommunens 

totala intäkter. 
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Balanskravsresultatet 
 
Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen ha sin ekonomi i balans och varje 

räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster har räknats 

bort. Ett positivt resultat behövs för att säkra det egna kapitalet och för att kunna reinvestera.  

 

Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som 

ska återställas inom de tre påföljande åren. Lessebo kommun har inga negativa balanskravs-

resultat att reglera från tidigare år. 

 

     

Balanskravsutredning     2021 2020 

Årets resultat enl. resultaträkningen   39,8 20,8 

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

Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper   -1,5 -4,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar     10,9 11,4 

     

Medel till- och från resultatutjämningsreserv   0,0 -1,5 

Årets balanskravsresultat     10,9 9,9 

 
 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Fullmäktige i Lessebo kommun har antagit ett regelverk för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv. Detta regelverk ger kommunen möjlighet att reservera delar av 

redovisade positiva resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas vid lågkonjunktur för 

att jämna ut konjunktursvängningar enskilda år och skapa större stabilitet för verksamheterna.  

 

Ingående resultatutjämningsreserv uppgår till 19 mkr och ytterligare avsättning kan göras 

motsvarande det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 

balanskravsjusteringar som överstiger 1% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Hade 

kommunens egna kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, varit 

negativt så hade avsättning kunnat göras om balanskravsresultatet överstiger 2% av 

skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Reserven får uppgå till högst 5% av skatter, 

generella statsbidrag och bidrag vilket för Lessebos del skulle vara 30,3 mkr. Ingen ny 

avsättning görs till resultatutjämningsreserven 2021. 

 

När budget 2021 gjordes var konjunkturläget sådant att det var möjligt att budgetera med ett 

uttag ur resultatutjämningsreserven för att som mest täcka upp till en normalskatteunderlags-

tillväxt. Budgeten gjordes med ett planerat uttag från resultatutjämningsreserven med 1,5 mkr. 

I slutet av 2021 är förutsättningarna för att nyttja RUR inte längre uppfyllda, konjunkturen har 

förbättrats och skatteunderlagsutvecklingen under 2021 ligger 0,8 procent över det tioåriga 

genomsnittet. Kommunen har ett positivt balanskrav för 2021 bland annat beroende på positiv 

avvikelse för skatterna. 
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Väsentliga personalförhållanden 
 

Nya policydokument  

Kommunstyrelsen har antagit två nya policydokument, en medarbetarpolicy och en 

distanspolicy. Medarbetarpolicyn syftar till att tydliggöra rättigheter och skyldigheter för 

kommunen som arbetsgivare, chefer och medarbetare. Denna policy är sammankopplad med 

kommunens värdegrund, hela policyn genomsyras av alla de ledord som kommunens 

värdegrund består av; tillit, respekt, ansvar, tydlighet och utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under pandemin har de av kommunens medarbetare som haft möjlighet arbetat på distans i 

stor utsträckning och det har fungerat mycket väl. När restriktionerna släppte under hösten 

fanns en ny policy för distansarbete framtagen som ger möjligheter till distansarbete även 

framöver. Policyn bygger på tillit och förtroende och är ett led i att bidra till att göra Lessebo 

kommun till en attraktiv arbetsgivare. Utgångspunkten är att arbete sker på arbetsplatsen men 

att medarbetare kan komma överens med sin chef om att förlägga en del av sin arbetstid 

utanför arbetsplatsen. 

Medarbetarenkät 

Kommunens anställda har fått svara på en medarbetarenkät med frågor inom ett flertal 

områden såsom exempelvis arbetsgemenskap, ledarskap, hälsa på arbetsplatsen, kompetens 

och utveckling. Skalan var mellan 1 som var lägst värde och 6 som var högst värde och 

svarsfrekvensen var 71,8%. Snittvärdet när man sammanställer alla frågeområden var 4,7. De 

områden som, på ett övergripande plan, är utvalda utifrån enkätresultatet att arbeta vidare 

med i det fortsatta förbättringsarbetet är mål, uppdrag och ledarskapet. 

Samverkansavtal 

Lessebo kommun och fackliga parter träffade under hösten ett lokalt kollektivavtal om 

samverkan och arbetsmiljö som börjar gälla från den 1 januari 2022. 
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Chefsutvecklingsprogram 

Chefspolicyn grundar sig på värdegrunden och en önskan om att cheferna arbetar 

tillitsbaserat. Att arbeta tillitsbaserat innebär att varje medarbetare ses som en viktig resurs 

vilket skapar bästa förutsättningar för att medarbetarna ska trivas. Detta främjar arbetsmiljön 

och skapar engagerade, tillitsfulla och lojala medarbetare vilket ger en bättre service till 

medborgarna. För att ge cheferna bästa förutsättningar att klara sitt uppdrag har HR-

avdelningen tagit fram ett chefsutvecklingsprogram som innefattar flera olika strategiska 

utbildningsinsatser för cheferna. 

Antal anställda 
 

Tillsvidareanställda  
Tabellen visar tillsvidareanställd personal i Lessebo kommun med fördelning på män och 
kvinnor. Tabellen visar att kommunen i år har ökat antalet tillsvidareanställda med sex 
anställda, denna ökning har främst skett bland männen.  

 
 

Visstidsanställda  
I gruppen visstidsanställda ingår vikariatsanställning, allmän visstidsanställning, 
provanställning samt beredskapsanställning. Tabellen visar att kommunen i år har ökat antalet 
visstidsanställda med 18 anställda.  
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Medelålder tillsvidareanställd personal 
 
 

      
 
Medelåldern har minskat med 0,45 år jämfört med år 2020. 
 

Övertid och mertid  

Övertiden uppgår till 5 508 timmar vilket motsvarar 2,8 helårsarbetare. Mertiden uppgår till 

16 573 timmar vilket motsvarar 8,4 helårsarbetare. Uppgifterna omfattar månadsavlönad 

personal och sifforna baseras på att 1 980 timmar är heltid. 

Sjukfrånvaro 

Lessebo kommuns sjukfrånvaro har sedan föregående år 2020 sjunkit med 0,02 procent. 

Kommunens sjukfrånvaro är därmed fortsatt lägre än i jämförelse med år 2019. Två år i 

coronapandemi blandat med vanliga förkylningar och influensa har inte påverkat 

sjukstatistiken åt det negativa. Förvaltningarna jobbar aktivt med att sänka sjuktalen. Den 

totala sjukfrånvaron för 2021 uppgick till 6,74 procent. 

Sjukfrånvaro  2021 2020 

Kvinnor 7,14% 7,15% 

Män 5,26% 5,42% 

Totalt 6,74% 6,76% 

Den åldersindelade sjukfrånvaron såg ut så här för 2021: 

Åldersindelad sjukfrånvaro  < 29 år 30–49 år > 50 år 

Kvinnor 5,90% 6,96% 7,74% 

Män 3,55% 4,87% 6,29% 

Totalt 5,12% 6,50% 7,47% 

Långtidsfrånvaron över 60 dagar var för kvinnor 41,18 procent, för män 40,16 procent och 

totalt 41,01 procent. För 2020 uppgick långtidsfrånvaron till 42,46 procent. 

164



Förvaltningsberättelse  29 

Förväntad utveckling 

Kommunen kommer att få sin första privata förskola under 2022, det är Kunskapsförskolan 

som etablerar sig i Hovmantorp. Denna etablering tillsammans med renoveringar och 

nybyggen av kommunala förskolor gör att antalet förskoleplatser utökats. För att inte få 

överkapacitet har Barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om en framtida nedläggning av 

förskolorna Violen i Lessebo och Myran i Hovmantorp. 

Långtidsprognoser över demografin visar att andelen äldre ökar medan andelen i yrkesför 

ålder minskar, det vill säga färre kommer få försörja fler. Ett aktivt arbete för att locka och 

bibehålla kompetent personal är viktigt och en parameter för att lyckas med det långsiktiga 

uppdraget är fortsatt digitalisering och nyttjande av ny teknik och nya arbetssätt.  

Nya detaljplaner finns framtagna och intresset för villatomter i Hovmantorp är stort och 

framöver ser kommunen en exploatering och utveckling av nya bostadsområden samt 

verksamhetsområden vilket kommer kräva resurser i form av personal och investeringar. 

Inom området för vatten och avlopp finns stora och nödvändiga investeringsbehov, vilket 

påverkar kommunens totala investeringsvolym och VA-taxan kommer att ses över.  

Kommunen      

  2020 2021 2022 2023 2024 

  Utfall Utfall Budget Plan Plan 

Folkmängd 8 655 8 563 8 650 8 750 8 800 

Årets resultat (mkr) 20,8 39,8 12,2 13,7 14,0 

Resultatets andel av skatteintäkter 

och generella statsbidrag, % 4% 7% 2% 2% 2% 

Nämndernas nettokostnader (mkr) 578,1 579,5 599,5 614,2 632,6 

Soliditet 41% 42% 42% 42% 41% 

Soliditet fullfondering 23% 27% 27% 28% 29% 

Investeringar (netto) (mkr) 84,9 62,9 51,7 69,8 76,6 

Självfinansieringsgrad 55% 107% 88% 71% 68% 

Långfristig låneskuld (mkr) 252,4 279,4 300,9 332,9 349,9 

Det har ännu inte fattats något beslut om hur kommunen ska gå vidare med nyinvesteringar 

eller renoveringar i särskilt boende men oavsett vilket alternativ som väljs kommer det att 

medföra utökade investeringsvolymer jämfört med antagen plan. En utmaning är att kunna 

möta investeringsbehovet med en förbättrad effektivitet och högre resultatnivåer så inte den 

finansiella balansen försämras.   

Styrelsen i Lessebohus har i början av 2022 beslutat att fastställa en fastighetsstrategi och med 

bakgrund av bolagets ekonomiska ställning och det betydande och eftersatta underhålls- och 

investeringsbehovet bedöms en försäljning av delar av fastighetsbeståndet vara nödvändig och 

den mest effektiva åtgärden för att uppfylla fastighetsstrategin. VD har fått i uppdrag att 

redovisa en beskrivning av tänkt försäljningsprocess för en försäljning av fastigheter till en 

omfattning om högst 60 procent av beståndet. 
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Rysslands invasion av Ukraina under vårvintern 2022 har inneburit ekonomiska osäkerheter 

och att EU aktiverat massflyktsdirektivet som bland annat innebär att flyktingar från Ukraina 

kommer att ges tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år med möjlighet till förlängning i 

ytterligare två år. Lessebohus har fått och accepterat en förfrågan från Migrationsverket om 

förhyrning av ett antal lägenheter. 
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Ekonomisk redovisning 
 

Finansiella rapporter 
 

RESULTATRÄKNING (mkr)     

    Not  Kommun       Koncern 

Mkr     2021 2020 2021 2020 

Verksamhetens intäkter 2 147,2 140,8 219,8 209,3 

Verksamhetens kostnader 3 -708,5 -684,0 -754,5 -724,8 

Avskrivningar 10–11 -27,7 -25,7 -44,1 -41,9 

Jämförelsestörande poster 4 3,7 2,5 3,7 2,5 

Verksamhetens nettokostnad -585,2 -566,4 -575,1 -554,9 

         

Skatteintäkter 5 356,3 337,3 356,3 337,3 

Generella statsbidrag och 

utjämning 6 250,7 255,4 250,7 255,4 

Finansiella intäkter 7 24,6 11,9 23,7 10,7 

Finansiella kostnader 8 -3,5 -4,2 -8,4 -10,2 

Summa skatteintäkter och finansnetto 628,1 600,4 622,4 593,2 

         

Resultat före extraordinära poster 42,9 34,1 47,2 38,3 

         

Extraordinära poster 8,10–11 -3,2 -13,2 -10,0 -29,1 

Skatt  9 0,0 0,0 0,0 -0,4 

         

Årets resultat   39,8 20,8 37,2 8,8 
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BALANSRÄKNING (mkr)      

  Not   Kommun     Koncern 

Mkr   2021 2020 2021 2020 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 453,9 381,4 837,2 747,0 

Maskiner och inventarier 11 32,2 27,5 148,6 148,4 

Pågående nyanläggningar 12 24,6 68,8 26,1 98,1 

Finansiella anläggningstillgångar 13–15 92,4 92,7 42,5 44,6 

Summa anläggningstillgångar   603,1 570,4 1 054,5 1 038,0 

        

Omsättningstillgångar        

Förråd, Exploateringstillgångar 16 0,1 0,2 0,4 0,4 

Kortfristiga fordringar 17 55,8 43,4 65,5 44,9 

Kortfristiga placeringar 18 156,2 133,9 156,2 136,0 

Kassa och bank 19 39,2 43,1 43,3 44,1 

Summa omsättningstillgångar   251,3 220,6 265,3 225,5 

Summa tillgångar   854,4 791,0 1 319,8 1 263,5 

        
EGET KAPITAL, AVSÄTTN, 

SKULDER        

        

Eget kapital 20,26       

Årets resultat  39,8 20,8 37,2 8,8 

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

Övrigt eget kapital  302,8 282,0 320,5 310,2 

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

        

Avsättningar 21–22 19,6 20,6 22,1 22,8 

        

Skulder        

Långfristiga skulder 23 319,4 276,9 774,1 747,1 

Kortfristiga skulder 24 153,8 171,8 146,9 155,6 

Summa skulder   473,2 448,7 921,0 902,6 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 854,4 791,0 1 319,8 1 263,5 

        

Ställda panter och ansvarsförbindelser 25 542,0 543,3 133,0 137,8 
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KASSAFLÖDESANALYS (mkr)      

  Not           Kommun          Koncern 

Mkr   2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten        

Årets resultat 20,26 39,7 20,8 37,2 8,8 

Justering för av- och nedskrivningar 10,11 27,7 38,9 49,3 55,1 

Justering för gjorda avsättningar 21–22 0,0 0,2 0,0 0,2 

Justering för ianspråktagna avsättningar 21–22 -1,0 -2,2 -1,0 -2,2 

Justering för realisationsresultat  0,3 1,0 0,3 1,0 

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

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  0,0 -9,8 0,0 -9,8 

Medel från verksamh. före förändr. av rörelsekap.   66,7 48,9 85,8 53,1 

        

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 -12,4 2,1 -23,2 -2,4 

Ökning/minskning förråd, varulager, exploat tillgångar 16 0,1 0,1 -0,1 0,2 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 24 -18,0 5,3 7,7 9,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   36,4 56,4 70,3 60,6 

        

Investeringsverksamheten        

Investering i materiella anläggningstillgångar 10–12 -62,9 -78,3 -68,8 -116,6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10–11 1,1 0,0 1,1 14,7 

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

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

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar        

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -61,0 -78,3 -66,9 -101,8 

        

Finansieringsverksamheten        

Nyupptagna lån 23 30,0 75,0 30,0 94,5 

Ökning av övriga långfristiga skulder 23 15,5 
 7,3 0,0 

Amortering av skulder 23 -3,0 -3,0 -10,3 -4,5 

Kortfristig upplåning     0,0 0,0 

Ökning av kapitalförvaltning     0,0 0,0 

Ökning av kapitalförvaltning, inkl värdereglering 18 -22,3 -9,3 -20,1 -9,3 

Minskning av kapitalförvaltning     0,0 0,0 

Ökning av långfristiga fordringar     -12,3 0,0 

Minskning av långfristiga fordringar 15 0,3 0,6 2,0 -0,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   20,6 63,3 -3,3 79,9 

        

Årets Kassaflöde  -3,9 41,4 0,1 38,7 

        

Likvida medel vid årets början  43,1 1,7 43,2 5,4 

Likvida medel vid årets slut   39,2 43,1 43,3 44,1 
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Noter 
  

Not 1   Redovisningsprinciper             

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR).  

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

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

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

värde. 

I enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen innehåller 

årsredovisningen sammanställda räkenskaper för samtliga kommunala verksamheter. Såväl 

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

framgår av organisationsschemat i förvaltningsberättelsen. Redovisningen sker enligt 

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

efter förvärvstillfället. Proportionerlig konsolidering innebär att kommunens ägarandel av 

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

räkenskaperna. 

Lånekostnader har redovisats enligt huvudmetoden. Detta innebär att kostnaden belastar 

resultatet den period den avser. 

Följande kommentarer noteras med hänsyn till nedanstående rekommendationer. 

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

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

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

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

försäljningsintäkter. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 

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

görs löpande. Följande avskrivningstider används. Mark, byggnader och tekniska anlägg-

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

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

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

förekommande fall upprättad slutredovisning. Lessebo kommun tillämpar 

komponentavskrivningar from redovisningsåret 2015 för fastigheter och övriga 

anläggningar. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR R 5): Finansiell leasing innebär ett avtal där 

äganderätten kan överföras till leasetagaren vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing är 

att jämställa med ett avtal där äganderätten inte kan övergå till leasetagaren till exempel 

hyresavtal. Inom Lessebo kommun finns endast operationell leasing för hyra av lokaler, 

lägenheter, bilar och kopiatorer. 

Lessebo kommun redovisar det tillfälliga konjunkturstödet som erhållits från staten under 

året i den månaden som bidraget är utbetalt, utan periodisering. 

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen. Det som 

tas med här är poster som uppgår till betydande belopp och inte ingår i den normala 

verksamheten. 
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Siffror i mkr 

      Kommun Koncern 

Not 2   Verksamhetens intäkter     2021 2020 2021 2020 

Försäljningsmedel   4,0 4,5 3,3 3,7 

Taxor och avgifter   43,1 41,7 35,5 34,5 

Hyror och arrenden   9,7 11,9 92,4 88,6 

Bidrag   81,4 74,6 76,2 71,1 

Försäljning av verksamhet   4,9 5,1 8,3 8,4 

Försäljning av exploateringsfastigheter   4,2 3,0 4,2 3,0 

Summa verksamhetens intäkter     147,2 140,8 219,8 209,3 

  

      Kommun Koncern 

Not 3   Verksamhetens kostnader     2021 2020 2021 2020 

Bidrag och transfereringar   15,5 19,1 14,6 18,0 

Köp av verksamhet   110,2 102,7 111,2 97,6 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter*   441,3 420,0 433,6 404,9 

Pensionskostnader   32,0 29,2 30,1 28,4 

Hyror, fastighetsservice & entreprenader   12,8 14,5 56,3 60,6 

Övriga material och tjänster   96,7 98,4 108,7 115,4 

Summa verksamhetens kostnader     708,5 684,0 754,5 724,8 

 

      Kommun Koncern 

Not 4   Jämförelsestörande poster     2021 2020 2021 2020 

Intäkter         

Återvunnen tidigare nedskrivning LFAB   2,5 2,5 2,5 2,5 

Jämförelsestörande intäkt, återvunnen moms   1,2 0,0 1,2 0,0 

Summa jämförelsestörande intäkter      3,7 2,5 3,7 2,5 

         

Summa jämförelsestörande poster     3,7 2,5 3,7 2,5 

 

      Kommun Koncern 

Not 5   Skatteintäkter     2021 2020 2021 2020 

Egna skatteintäkter   351,2 349,4 351,2 349,4 

Slutavräkning/Delavräkning för år 2019   0,0 -5,9 0,0 -5,9 

Slutavräkning för år 2020   -4,8 -6,2 -4,8 -6,2 

Delavräkning för år 2021   9,9  9,9  

Summa     356,3 337,3 356,3 337,3 

 

      Kommun Koncern 

Not 6   Generella statsbidrag & utjämning     2021 2020 2021 2020 

Inkomstutjämning   146,6 146,9 146,6 146,9 

Kostnadsutjämning   63,4 68,7 63,4 68,7 

Fastighetsavgift   17,9 15,3 17,9 15,3 

Tillfälligt konjunkturstöd   0,0 16,4 0,0 16,4 

Tillfälligt bidrag, mottag flykting   4,3 11,6 4,3 11,6 

LSS-utjämning   -12,3 -12,3 -12,3 -12,3 

Strukturbidrag & övriga bidrag från staten   30,9 8,9 30,9 8,9 

Summa     250,7 255,4 250,7 255,4 
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      Kommun Koncern 

Not 7   Finansiella intäkter     2021 2020 2021 2020 

Ränteintäkter   0,3 0,6 1,0 1,4 

Kapitalförvaltning   22,3 3,6 2,8 3,6 

Övriga finansiella intäkter   2,0 7,7 20,0 5,7 

Summa     24,6 11,9 23,7 10,7 

 
 

      Kommun Koncern 

Not 8   Finansiella kostnader     2021 2020 2021 2020 

Ränta på pensionsskuld   0,1 0,0 3,0 0,0 

Räntor på anläggningslån   3,0 3,5 4,7 9,5 

Kapitalförvaltning   0,0 0,0 0,4 0,0 

Övriga räntekostnader   0,4 0,7 0,2 0,6 

Summa     3,5 4,2 8,4 10,2 

I Extraordinära poster för koncernen ligger nedskrivning av andelar som Lessebo Fastigheter gjort avseende andelarna i 

Kyrkebyn med 2,3 mkr. 

 

      Kommun Koncern 

Not 9 Skatt     2021 2020 2021 2020 

Skatt på årets resultat   0,0 0,0 0,0 0,4 

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

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

 
 

      Kommun Koncern 

Not 10   Mark, byggnader o tekniska anläggn.     2021 2020 2021 2020 

Ing. anskaffningsvärde   680,6 669,5 1216,2 1166,4 

Årets investering   36,2 13,9 41,1 68,6 

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

Årets omklassificeringar   62,0 39,7 90,0 38,7 

Årets försäljning/utrangeringar   -1,7 -42,4 -1,7 -57,5 

Utgående anskaffningsvärde   776,5 680,6 1344,9 1216,2 

Ing ack. avskrivningar   -293,3 -311,0 -435,5 -446,4 

Årets försäljning/utrangeringar   0,0 36,8 0,0 40,9 

Årets avskrivningar   -20,1 -19,0 -31,2 -29,9 

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

Ingående nedskrivningar   -6,0 0,0 -33,8 -12,5 

Årets nedskrivning   -3,2 -6,0 -7,2 -21,3 

Utgående ack nedskrivningar   -9,2 -6,0 -41,0 -33,8 

Bokfört värde UB     453,9 381,4 837,2 747,0 

Genomsnittlig avskrivningstid   39 36 43 41 

Extraordinära poster ingår med årets nedskrivningar, för kommunens del med 3,2 mkr och för koncernens del med 7,2 mkr 
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      Kommun Koncern 

Not 11   Maskiner och inventarier      2021 2020 2021 2020 

Ing. anskaffningsvärde   44,7 58,0 275,9 285,8 

Årets investering   3,5 6,9 4,4 12,4 

Årets investeringsbidrag   0,0  0,0 0,0 

Årets omklassificeringar   8,2 2,1 8,1 2,1 

Årets försäljning/utrangering   -0,9 -22,4 -0,9 -24,6 

Utgående anskaffningsvärde   55,4 44,7 287,4 275,9 

Ing. ack. Avskrivningar   -17,1 -31,3 -127,4 -137,5 

Årets försäljning/utrangering   1,5 20,9 1,5 22,1 

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

Årets avskrivningar   -7,0 -6,7 -12,3 -12,0 

Utgående ack. avskrivningar   -23,2 -17,1 -138,8 -127,4 

Bokfört värde UB     32,2 27,5 148,6 148,4 

Genomsnittlig avskrivningstid   8 7 23 23 

 

      Kommun Koncern 

Not 12 Pågående nyanläggningar      2021 2020 2021 2020 

Ing. anskaffningsvärde   68,8 46,5 98,1 97,0 

Årets investering   23,1 64,2 23,4 51,7 

Omklassificeringar   -67,3 -41,9 -95,4 -50,6 

Bokfört värde UB     24,6 68,8 26,1 98,1 

 

      Kommun Koncern 

Not 13   Aktier i dotterbolag     2021 2020 2021 2020 

Aktier         

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

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

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

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

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

* varav 1 750 tkr ovillkorat aktieägartillskott och 10 000 tkr i nyemission 2018    
** varav 64 641 tkr i villkorat 

aktieägartillskott, nyttjat       
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      Kommun Koncern 

Not 14   Aktier och andelar     2021 2020 2021 2020 

Aktier         

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

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

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

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

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

Andelar      0,0 0,0 

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

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

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

Övrigt   0,0 0,0 0,2 0,3 

Bostadsrätter/ HSB   0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

      Kommun Koncern 

Not 15   Långfristiga fordringar     2021 2020 2021 2020 

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

Konstgräsplan Hovmantorp   0,6 0,7 0,6 0,7 

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

Allhallen Hovmantorp   1,8 2,1 1,8 2,1 

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

Summa     22,7 23,1 22,9 25,0 

 

      Kommun Koncern 

Not 16   Förråd och exploateringstillgångar     2021 2020 2021 2020 

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

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

Nybyggnadskarta   0,0 0,1 0,0 0,1 

Summa     0,1 0,2 0,4 0,4 

 

      Kommun Koncern 

Not 17   Kortfristiga fordringar     2021 2020 2021 2020 

Kundfordringar   7,1 5,1 14,0 7,4 

Upplupna skatteintäkter   9,9 0,0 9,9 0,0 

Fordringar hos staten   2,9 2,0 3,3 2,1 

Mervärdeskattefordran   4,5 5,3 4,7 5,6 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   27,4 27,2 29,3 10,2 

Övriga kortfristiga fordringar   3,9 3,9 4,4 19,6 

Summa     55,8 43,4 65,5 44,9 
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      Kommun Koncern 

Not 18   Kortfristiga placeringar     2021 2020 2021 2020 

Ingående värde Pensionsförvaltning    130,2 120,9 132,3 122,9 

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

Värdereglering till verkligt värde   0,8 3,5 0,8 3,5 

Tillgångsökningar under året   21,5 5,8 21,5 6,0 

Försäljning   0,0  -2,2 0,0 

Summa     156,2 133,9 156,2 136,0 

 
 

      Kommun Koncern 

Not 19   Kassa och bank     2021 2020 2021 2020 

Kassa, postgiro, bank   0,0 0,1 4,1 1,0 

Koncernkonto         

Lessebo kommun   4,9 22,7 4,9 22,7 

AB Kyrkbyn 3   1,0 1,2 1,0 1,2 

Lessebo Fjärrvärme AB   8,2 -1,6 8,2 -1,6 

AB Lessebohus   20,5 16,2 20,5 16,2 

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

Summa     39,2 43,1 43,3 44,1 

 

      Kommun Koncern 

Not 20   Eget kapital     2021 2020 2021 2020 

Ingående eget kapital   321,8 301,0 338,0 334,0 

Årets resultat   39,8 20,8 37,2 8,8 

Varav resultat affärsdrivande vht   3,0 -0,8 3,0 -0,8 

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

Övrigt eget kapital    302,9 282,1 320,6 310,3 

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB   -0,1 -4,1 -0,1 -4,1 

Varav Byte av redovisningsprincip värdereglering IB VA   0,0 4,0 0,0 4,0 

Varav eget kapital affärsdrivande vht   0,4 -2,8 0,4 -2,8 

Summa     361,5 321,8 376,6 338,0 

* jämförelsesiffrorna för 2020 avseende eget kapital VA har ändrats p.g.a. justering av internränta för åren 2017–2020. 

 

              

Tabell avsättning RUR   2017 2018 2019 2020 2021 

Skatter och utjämning  511,4 530,0 554,3 592,7 607,0 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelse i 

ansvarsförbindelse  19% 20% 22% 23% 27% 

1% av skatter och utjämning  0,0 0,0 0,0 5,9 6,1 

2% av skatter och utjämning  10,2 10,2 11,1   

Årets resultat  43,0 -10,4 8,9 20,8 39,8 

Reavinst  -0,4 0,0 -0,2 -3,0 -24,9 

Resultat efter balanskravsjusteringar  42,6 -12,3 -5,2 11,4 10,9 

Avsättning till RUR   0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Summa 2010–2016 = IB 2017   17,5 17,5 17,5 19,0 19,0 
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      Kommun Koncern 

Not 21 Avsättningar till pensioner     2021 2020 2021 2020 

Avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP   4,5 4,7 4,5 4,7 

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

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

Summa     5,6 5,8 5,6 5,8 

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

Förändring avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP   -0,2 0,1 -0,2 0,1 

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

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

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

Utgående värde     5,6 5,8 5,6 5,8 

       

ÖK-SAP =Överenskommen särskild ålderspension       

       

Upplysningar om pensionsförpliktelse med   Ansvars- 

Avsättn. 

BR Totalt   

tillämpning av (RIPS07) RKR17  förbindelse     

Ingående avsättning  136,9 5,8 142,7   

Pensionsutbetalningar  -8,2 -0,3    

Nyintjänad pension  -1,0 0,0    

Ränte- och basbeloppsuppräkning  1,8 0,1    

Aktualisering/övrig post  2,8 0,0    

Utgående avsättning  132,3 5,6 137,9   

       

Utredningsgrad    1,0   

       

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

KPA/Skandia 

       

   Kommun Koncern 

   2021 2020 2021 2020 

   23,7 14,1 23,7 14,4 

       

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

(Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda). Kommunen har för närvarande 1,5 person med 

intjänad rätt till visstids- och ålderspension. 

       

Värdet av överskottsmedel i försäkringen är 7,3 mkr.       
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      Kommun Koncern 

Not 22   Andra avsättningar     2021 2020 2021 2020 

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

Övriga avsättningar   9,6 10,5 12,1 12,7 

Summa     14,1 14,8 16,5 17,0 

         

Ingående andra avsättningar   14,8 17,0 17,0 20,5 

Förändr/omklassificering återställning av avfallstipp   0,2 -10,5 0,2 -10,5 

Förändr/omklassificering övriga avsättningar   -0,9 8,3 -0,6 7,0 

Utgående värde     14,1 14,8 16,5 17,0 

 
 

      Kommun Koncern 

Not 23   Långfristiga skulder     2021 2020 2021 2020 

Lån bank, finansinstitut   282,4 255,4 780,8 754,1 

Långfristig skuld LFAB   37,4 24,5 -2,5 0,0 

Amortering nästa år   -3,0 -3,0 -6,9 -7,0 

Skuld investeringsbidrag   0,9 0,0 0,9 0,0 

Skuld anslutningsavgifter   1,8 0,0 1,8 0,0 

Summa     319,4 276,9 774,1 747,1 

*Kortfristig skuld LFAB har omklassificerats till långfristig skuld      
 
 

      Kommun Koncern 

Not 24   Kortfristiga skulder     2021 2020 2021 2020 

Leverantörsskulder   34,7 43,1 46,1 51,5 

Anställdas skatter   6,6 7,6 6,9 7,8 

Arbetsgivaravgifter & löneskatt   17,6 17,9 18,9 18,5 

Upplupen semester- och komplöner   18,4 17,7 19,0 18,1 

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter   6,8 44,0 14,4 31,4 

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

Amorteringar, låneskuld   3,0 3,0 6,9 7,0 

Mervärdesskatt, särskild varuskatt   1,3 1,0 2,7 1,6 

Koncernskuld/koncernkonto   34,3 0,0 0,0 0,0 

Övriga kortfristiga skulder   26,2 37,5 27,2 19,9 

Summa     153,8 171,8 146,9 155,6 

*Kortfristig skuld LFAB har omklassificerats till 

långfristig skuld             
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  Kommun Koncern 

Not 25 Panter och ansvarsförbindelser  2021 2020 2021 2020 

Borgen egna företag  409,0 405,6 0,0 0,0 

Övriga åtaganden  0,7 0,9 0,7 0,9 

Pensionsförpliktelse  106,5 110,2 106,5 110,2 

Pensionsförpliktelse, löneskatt  25,8 26,7 25,8 26,7 

Summa  542,0 543,3 133,0 137,8 

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

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

i Kommuninvest ekonomisk förening 2019-06-30 har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 

av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 

till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 

dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening. 

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

borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 510 966 mkr och totala tillgångar till 518 680 mkr. Kommunens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 736,6 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 749,3 mkr. 

      Koncern 

Lån hos Kommuninvest     2021 2020 

- Kommunen    282,4 255,4 

- Räddningstjänsten   3,3 3,9 

- AB Lessebohus   222,3 215,3 

- AB Lessebo Fastigheter    21,4 24,4 

- Lessebo Fjärrvärme AB   162,0 162,0 

Summa     691,4 660,9 

 

      Kommun 

Not 26   Balanskravsutredning     2021 2020 

Årets resultat enl. resultaträkningen   39,8 20,8 

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

Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper  -1,5 -4,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar     10,9 11,4 

      

Medel till- och från resultatutjämningsreserv   0,0 -1,5 

Årets balanskravsresultat     10,9 9,9 

 
 

Not 27   Operationell leasing, fordon     Kommun Koncern 

      2021 2020 2021 2020 

Prognos leasingavgifter         

inom ett år   0,3 0,3 0,3 0,3 

senare än ett år men inom fem år   0,0 0,3 0,0 0,3 

 
 
 

178



Ekonomisk redovisning  43 

Not 28 Övrig upplysning revisonskostnader     Kommun Koncern 

Tkr     2021 2020 2021 2020 

Sakkunnigt biträde   134,0 195,0 334,9 507,5 

Förtroendevalda revisorer   146,5 107,9 146,5 107,9 

Total kostnad för räkenskapsrevision   280,5 302,9 481,4 615,4 

Sakkunnigt biträde   320,0 276,0 425,2 309,5 

Förtroendevalda revisorer   341,8 251,7 341,8 251,7 

Total kostnad för övrig revision   661,8 527,7 767,0 561,2 

Total kostnad för revision    942,3 830,6 1248,4 1176,6 
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Driftsredovisning 
 

Styrelse/nämnd Utfall  Nettoutfall 

         Intäkter      Kostnader Utfall Budget Budget- 

mkr 2021 2020 2021 2020 2021 2021 avvikelse 

Kommunstyrelse 67,8 59,9 -128,4 -124,5 -60,7 -70,0 9,4 

Samhällsbyggnadsnämnd 122,5 124,5 -142,6 -154,7 -20,1 -23,4 3,3 

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

Barn- och utbildningsnämnd 52,3 54,3 -336,3 -330,1 -284,0 -291,4 7,5 

Socialnämnd 43,8 47,7 -258,3 -252,8 -214,5 -195,7 -18,8 

Finansförvaltning 637,5 640,6 -18,2 -43,9 619,3 579,4 39,9 

Totalt 923,9 926,9 -884,1 -906,1 39,8 -1,5 41,3 

I kommunens budget redovisas inte intäkter och kostnader separat, utan budgeten görs på 

nettoutfall, vilket gör att jämförelsen med budget i tabellen ovan blir på just nettot av intäkter 

minus kostnader. Nämnderna visar ett överskott på 1,4 mkr och resterande överskott ligger 

inom finansförvaltningen. Här följer en kort sammanfattning av nämndernas resultat. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 9,4 mkr. De största positiva 

avvikelserna finns på Mark, beredskap mm, 4,5 mkr, Kommunledningskontoret, 2,5 mkr och 

Måltidsverksamheten 1,1 mkr. Förklaringen till överskottet på mark, beredskap mm är 

försäljning av flertalet tomter i kommunen, vilka inte är budgeterade.  Anledningen till det 

stora överskottet på kommunledningskontoret beror bland annat på att avsatta budgetmedel 

för drift av nytt e-handelssystem, Marknadsplatsen, ej kostat så mycket som budgeterats (0,2 

mkr), lägre kostnader än budgeterat på IT (1,3 mkr) bl.a. pga. föräldraledighet, lägre 

konsultkostnader, lägre kostnader för samarbetet med Växjö samt färre inköp av telefoner 

och datatillbehör än beräknat samtidigt som intäkterna är högre än budget (1,0 mkr). 

Måltidsverksamhetens överskott beror på högre intäkter än budgeterat från socialnämnden 

samt Barn- och utbildningsnämnden på 1,4 mkr, medan kostnaderna varit 0,3 mkr högre än 

budget. De högre intäkterna inom måltidsverksamheten får motsvarande negativ effekt på 

de betalande nämnderna.  

Jämfört med prognosen från augusti där vi räknade med ett överskott på 5,1 mkr så är utfallet 

alltså 4,2 mkr bättre än det. De största avvikelserna mot prognosen är högre intäkter på 

marken för försäljning av tomter, högre intäkter på IT samt måltid. Dessutom har inte 

kostnaderna kommit upp i den beräknade nivån då aktiviteter har fått ställas in pga. Corona-

pandemin.  

Samhällsbyggnadsnämnd 

Politisk verksamhet och administration har ett överskott med 1,0 mkr som framförallt beror 

på lägre personal och driftkostnader. Gata, park har ett underskott på 0,8 mkr som innefattar 

ett underskott på gatukostnader med 0,8 mkr på grund av att vinterväghållningen kostat mer 

än budgeterat, även park har ett underskott på 0,8 mkr beroende på högre 

personalkostnader medan skogen har ett överskott på 0,8 mkr jämfört med budget. 

Plan och bygg har ett utfall på 0,6 mkr bättre än budget, miljö och hälsoskydd ett underskott 

på 0,2 mkr mot budget.  VA har ett överskott på totalt 3,0 mkr. Det beror bland annat på 

högre taxeintäkter med 1,4 mkr (engångsintäkt på 1,1 mkr) och att det skett en sänkning av 
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internräntan till kommunens verkliga snittupplåningsränta vilket påverkat resultatet 

positivt med 1,5 mkr.  

Myndighetsnämnd 

Ekonomin har varit stabil under hela året och överskottet beror på bland annat på frånvaro 

av ledamöter och få presidieutbildningar. 

Barn- och utbildningsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnden gör ett resultat som är 7,5 mkr bättre än budget. 

Alla i princip alla verksamheter utom förskolan har gått bättre än budget. Förskolan har ett 

underskott med 0,5 mkr mot budget där högre kostnader för interkommunala ersättningar, 

driftsbidrag till föräldrakooperativet och så kallade ÄTor vid byggnationen på Askungen 

bidrar till förskolornas redovisade underskott. 

Grundskolans resultat ligger 2,4 mkr bättre än budget, Fritidshem 1,9 mkr bättre, Särskolan 

1,2 mkr bättre, gymnasieskolan 1,5 mkr bättre och vuxenutbildningen 1,1 mkr bättre än 

budget. Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är att 

utfallet för sjuklöneersättning Corona och arbetsmarknadsersättningar är betydligt högre än 

förväntat under året. Även den rekvirerade ersättningen från Migrationsverket är betydligt 

högre med fler asylsökande, framför allt inom grundskolan, än budgeterat. Dessa poster 

förklarar till största delen avvikelsen mellan årets utfall och budget.   

Beslut angående godkännande av återrapporterade statsbidrag har kommit under senare 

delen av hösten och har påverkat utfallet i positiv riktning jämfört med en årsprognos som 

gjordes vid delårsbokslutet. 

Socialnämnd 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 18,8 mkr jämfört med budget. Det är tre 

verksamheter som uppvisar underskott och det är individ och familjeomsorgen med -17,9 

mkr, äldreomsorgen med -1,9 mkr och omsorg funktionsnedsättning med -0,6 mkr medan 

hemsjukvården och bostadsverksamheten redovisat överskott.    

Individ och familjeomsorgens negativa avvikelse beror framförallt på höga placerings-

kostnader inom missbruk och familjehem samt kontaktperson/kontaktfamilj. Avvikelsen 

beror även på högre personalkostnader och kostnader för ekonomiskt bistånd än budget.  

Äldreomsorgen har haft högre personalkostnader än budgeterat samt högre intäkter än 

budgeterat i form av statliga bidrag från Socialstyrelsen, kompensation sjuklön från 

Försäkringskassan och lönebidrag men personalkostnaderna har inte kompenserats fullt ut 

av högre intäkter.  Avvikelsen beror även på köpta konsulttjänster. Statsbidrag från 2020 

(omgång 1–4) som beslutades först under 2021 finns med om totalt 1 146 tkr.  

Hemsjukvårdens landar på ett resultat på 1,3 mkr bättre än budget. Personalkostnaderna var 

lite lägre än i budget men hemsjukvården har haft högre kostnader för skyddsmaterial, 

hygien och IT-drift men det kompenseras till stor del av högre intäkter i form av statliga 

bidrag riktade till bland annat vaccinering (+0,4 mkr) och köpta skyddsmaterial p.g.a. Covid-

19. Statsbidrag från 2020 (omgång 1–4) som bokförts under 2021 är totalt 0,9 mkr.  

Det prognostiserade underskottet för helåret var totalt 24,0 mkr efter augusti. Då var dock 

inte därefter tillskjutna budgetmedel om 4,3 mkr för högt mottagande inräknat. Med hänsyn 
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tagen till det så är den totala avvikelsen mellan helårsprognosen i augusti och utfallet 2021 

0,9 mkr.  

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen har ett överskott på 39,9 mkr. 

Positivt utfall redovisas för skatteintäkter med 14,8 mkr, medan utfall för generella 

statsbidrag och utjämning är 1,5 mkr lägre än budget. 

Finansnettot var 3,0 mkr bättre än budget. I finansnettot ingår återföring av tidigare gjord 

nedskrivning med 2,5 mkr från Lessebo Fjärrvärme. Kapitalförvaltningen hade ett positivt 

utfall på 18,8 mkr jämfört med budget. 

Övriga poster är ej utnyttjade förfogandemedel med 6,1 mkr och inom pensions-

redovisningen och förändring av semesterlöneskulden redovisas en positiv avvikelse på 2,3 

mkr. Nedskrivning av anläggningstillgångar har gjorts med 3,2 mkr. 
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Investeringsredovisning 
 

Nämnd      2021 Projekt som sträcker sig över flera år 

mkr 

Årets 

budget 

Årets 

utfall 

Total 

projektbudget 

Utfall t o m 

år 2021 

Beräknad 

totalsumma Klart år 

Kommunstyrelse 6,7 5,7     

Elljusspår Hovmantorp 0,4 0,1 1,0 0,7 0,7 2021 

Nytt verksamhetssystem Måltid 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 2021 

Övrigt 6,2 5,5     

Samhällsbyggnadsnämnd 86,8 55,3     

Exploatering Djurhult 0,0 -0,1 6,3 6,1 4,6  

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

Exploatering Industri Ö Lessebo 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 2022 

Del av Hackan 2 2,1 0,2 27,3 25,2 27,3 2022 

Överföringsledning Lbo-Hvtp 1,0 0,0 109,5 0,0 109,5 2026 

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

Råvattenbrun -0,1 -0,2 0,3 -0,2 0,3 2022 

Smarta vattenmätare 0,1 -0,1 0,6 -0,1 0,6 2022 

Ombyggnad Skruvs VV 9,5 1,7 25,0 2,2 25,0 2023 

Väg Sofielund Lessebo 0,3 0,3 0,3 0,8 0,3 2021 

Exploatering kv. Strandgatan  0,1 0,6 0,1 0,6 0,6 2021 

Exploatering Oxnabben 0,1 0,1 0,6 0,7 0,7 2021 

Gatubelysning-LED 1,0 0,4 5,5 4,8 5,5 2022 

Nybyggnation förskola Lessebo 0,2 0,0 45,5 45,3 45,3 2021 

Nybyggnation förskola H-TORP 5,5 6,3 33,0 33,9 34,0 2021 

Till-och ombyggnad Kvarndamm 0,3 0,0 20,1 19,8 19,8 2021 

Hackebacke tillbyggnad 28,7 15,8 30,0 17,1 30,0 2022 

F.d. Folkets hus Lbo omb/renov. 4,7 4,6 17,5 17,4 17,6 2022 

Bikupan ventilation 1,7 1,7 7,2 7,2 7,2 2021 

Stallet ombyggnad/renovering 11,2 11,2 15,7 15,7 16,5 2021 

Lustigkulla/Edabacken ny & omb. 1,0 0,0 51,0 0,0 51,0 2025 

Brandstation Lessebo ombyggn. 5,0 3,4 5,0 3,4 5,0 2022 

Övrigt 13,6 9,6     

Barn- och utbildningsnämnd 1,1 0,9     

Socialnämnden 1,3 0,9         

Totalt 96,0 62,9         

 

Övergripande kommunen 

Årets nettoinvesteringar var budgeterade till 96,0 mkr och uppgick till 62,9 mkr (84,9 mkr). 

Av investeringarna avsåg 46,0 mkr projekt som sträcker sig över flera år, varav 22,7 mkr 

fortfarande är pågående. 

De största investeringarna under året är inom Samhällsbyggnadsförvaltningen – Fastigheter 

44,3 mkr (65,4 mkr) och Gata park 6,2 mkr (9,3 mkr). Inom kommunstyrelsen uppgår IT-

investeringarna till 4,0 mkr (2,6 mkr) samt investeringar i kultur- och fritidsavdelningens 

verksamhet till 0,8 mkr (1,4 mkr). Inom VA-verksamheten uppgår investeringarna till 3,4 

mkr (2,4 mkr). 

Investeringar i maskiner och inventarier har skett med 3,5 mkr (6,9 mkr). 
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Vid inventering av anläggningstillgångarna har utrangeringar gjorts med 1,7 mkr (7,2 mkr) 

och nedskrivningar med 3,2 mkr (6,0 mkr). 

 

Under perioden 2017–2021 har Lessebo kommun nettoinvesterat för 328,6 mkr varav  

22,1 mkr för den affärsdrivande verksamheten vilket motsvarar 7% och 115,4 mkr (35%) för 

ny- och ombyggnationer av skollokaler. Investeringar för infrastruktur uppgår till 47% samt 

övriga investeringar 11%. 

 

 

Stora investeringar under året 

Kommunen: 

Tillbyggnad Hackebackeskolan 15,8 mkr. Investeringen innebär att nuvarande inhyrda 

paviljonger kan avvecklas och ger funktionella skollokaler som ger lägre fastighetskostnader. 

Ombyggnad renovering Stallets förskola 11,2 mkr. Utökning från tre avdelningar till fyra. 

Ombyggnadens blev omfattande på grund av fastighetens skick, men kommer att ge lägre 

driftskostnad för fastigheten och egenproducerad el via installerade solceller. 

Nybyggnation förskola Hovmantorp 6,3 mkr. Totalt har projektet kostat 34,0 mkr vilket är 

1,0 mkr mer än budgeterat, vilket beror på förändringar i byggskedet jämfört med beslut. 

Nybyggnationen ger lägre kostnader eftersom inhyrda paviljonger har kunnat avvecklas, 

lägre driftskostnad för fastigheten och egenproducerad el via installerade solceller. 

Ombyggnad och renovering av f.d. Folkets hus Lessebo 4,6 mkr. Projektet väntas bli 

färdigställt under 2022 och kostnaderna väntas följa budgeterat beslut (22,9 mkr). 
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Investeringen innebär att verksamhetsanpassade Kultur- och fritidslokaler samlas under 

samma tak. Väntas ge lägre hyreskostnader när verksamheten bedrivs i egna lokaler. 

Bolagen 

Lessebohus har investerat 3,7 mkr i nyproduktion och 1,2 mkr i till- och ombyggnad. 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har investerat i nytt servicefordon för internservice 0,5 

mkr. Lessebo Fjärrvärme har investerat i kulvertledning för 0,4 mkr. 

Investeringsredovisning    

Bolag 2021 2020 2019 

AB Lessebohus 4,9 46,2 37,6 

Lessebo Fjärrvärme AB 0,4 4,5 5,7 

AB Lessebo Fastigheter 0,0 9,1 7,4 

AB Kyrkebyn 3 0,0 0,0 0,3 

Kosta Köpmanshus AB 0,6 0,4 0,1 

Räddningstjänst RÖK 0,7 0,8 2,7 

Totalt 6,5 61,0 53,7 
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Särredovisning vatten och avlopp 

Vatten- och avlopps (VA) verksamheten i Lessebo Kommun är organiserad i 

förvaltningsform under Samhällsbyggnadsnämnden. Drift av allmän Va-anläggning ska 

särredovisas enligt särskild lagstiftning (Vattentjänstlagen §50).      

Förvaltningsberättelse     

VA visar ett överskott på 3,0 mkr med anledning engångsintäkter för taxa samt lägre 

internränta. Dessa punkter har stor påverkan på vårt totala resultat. VA-taxan har varit 

oförändrad under året och kommer att vara det under 2022 också, men arbete med att ta 

fram ny taxa till 2023 är påbörjat. Antalet nyanslutningar under året uppgår till 9 st.   

Vattenförsörjning och ledningsnät är grundläggande för ett fungerande samhälle. För Skruvs 

vattenverk har projektering av en nybyggnad genomförts och upphandling av entreprenad 

kommer att ske under våren 2022. Fördjupad utredning för den framtida försörjningen av 

Lessebo och Hovmantorp är uppstartad och den kartlägger ny intagspunkt i Rottnen, nytt 

vattenverk i Hovmantorp samt överföringsledning mellan Hovmantorp och Lessebo. 

Ledningsnätets förnyelsetakt är låg idag och de framtida behoven är omfattande. Arbetet 

med VA-planen slutfördes vid årsskiftet.      

Redovisningsprinciper     

För 2021 är det resultatet positivt med anledning av ändrande redovisningsprincipen 

avseende internränta samt högre intäkter av taxefinansierad verksamheten. 

Anslutningsavgifterna redovisas på investeringsprojekten. Gemensamma kostnader 

fördelas över interna debiteringssystem (IT-kostnader, internt arbete).   

Principen för debitering av internränta har förändrats under året så att VA nu i stället för 

kommunens ordinarie internränta betalar den verkliga snitträntan för året. Detta har 

resulterat i att VA får lägre kostnader. Rättelse har även gjorts för åren 2017–2020 via en 

ändring av ingående balansen för eget kapital.   
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RESULTATRÄKNING, VA   

   

       VA 

Mkr Not 2021 2020 

   

Verksamhetens intäkter, externa poster 1 24,1 23,5 

Verksamhetens intäkter, interna poster 1 1,7 2,9 

Verksamhetens kostnader, externa poster 2 -13,9 -14,5 

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

Avskrivningar 4 -6,0 -6,3 

Verksamhetens nettokostnader  4,5 3,5 

   

Finansiella intäkter, interna poster  0,0 0,0 

Finansiella kostnader, interna poster 3 -1,4 -1,8 

   

Resultat före extraordinära poster  3,0 1,7 

   

Extraordinära kostnader  0,0 -2,5 

   

Årets resultat  3,0 -0,8 
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BALANSRÄKNING, VA    

    

                VA 

Mkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 123,0 124,4 

Maskiner och inventarier 4 0,6 0,0 

Summa anläggningstillgångar  123,6 124,4 

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar  0,3 0,0 

Summa omsättningstillgångar  0,3 0,0 

Summa tillgångar  123,9 124,4 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER   

Eget kapital   

Övrigt eget kapital  0,4 1,2 

Årets resultat  3,0 -0,8 

Summa eget kapital 5 3,5 0,4 

Avsättningar  0,0 0,0 

Skulder   

Långfristiga skulder, externa poster 6 135,6 133,7 

Långfristiga skulder, interna poster 6 -15,2 -3,9 

Kortfristiga skulder 7 0,0 0,3 

Summa skulder  120,4 130,1 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  123,9 130,5 

   

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

   

                     

Not 1   Verksamhetens intäkter 2021 2020 

Taxor och avgifter 24,1 23,5 

Intern försäljning 1,7 2,9 

Summa verksamhetens intäkter 25,9 26,5 

 

    

   

Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020 

Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 

Köp av verksamhet från kommun 0,6 1,3 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter 4,3 4,0 

Lokal-och markhyror, fastighetsservice 0,3 0,8 

Övriga material och tjänster 8,8 9,1 

Summa verksamhetens kostnader 15,4 16,6 

   
   

   

Not 3 Finansiella kostnader 2021 2020 

Räntor på anläggningslån* -1,4 -1,8 

Summa -1,4 -1,8 
* Jämförelsesiffrorna avseende finansiella kostnader för 2020 har minskats p g a ändrade redovisningsprinciper avseende internränta. 

Detta har förbättrat resultatet med 2,2 mkr. 
 
  

   

Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2021 2020 

Ing. anskaffningsvärde 217,6 218,4 

Årets investering 5,5 2,4 

Årets försäljning/utrangering 0,0 -3,2 

Utgående anskaffningsvärde 223,1 217,6 

Ing. ack. avskrivningar -93,2 -87,7 

Årets försäljning/utrangeringar 0,0 0,8 

Årets avskrivningar -6,0 -6,3 

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

Bokfört värde UB 123,9 124,4 
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Not 5 Eget kapital VA  

Ingående balans 2020-01-01 -2,8 

Rättelse av fel* 4,0 

Årets resultat** -0,8 

Utgående balans 2020-12-31 0,4 

Ingående balans 2021-01-01 0,4 

Årets resultat 3,0 

Utgående balans 2021-12-31 3,5 
*Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om beroende på rättelse av fel hänförligt till 
internränta avseende period 2017–2019 

 
** årets resultat har ändrats för justering av internränta avseende 2020 (2,2 mkr) 

 

   

Not 6 Långfristiga skulder 2021 2020 

Internlån från kommun 118,5 129,8 

Summa 118,5 129,8 

 

    

   

Not 7 Kortfristiga skulder 2021 2020 

Koncernkonto, intern skuld (redovisas netto i lång skuld) 0,0 0,3 

Summa 0,0 0,3 
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Bilaga 1: Verksamhetsredovisning 
 

Kommunstyrelsen 
 

Större händelser  
Kommunstyrelsens ansvarsområden spänner över många olika verksamhetsområden där 
flera av dessa är koncernövergripande. Under 2021 precis som under 2020 har stora delar 
av året varit krisarbete inom kommunens alla verksamheter, vi har fått ställa in och ställa 
om. Kommunens verksamheter har tagit situationen på stort allvar och alla har tagit sitt 
ansvar. Vi har också lärt oss mycket kring krisarbetet och vi känner idag att vi ha en stabil 
grund att stå på. Personalen har varit fantastiska på att ställa om och hjälpas åt så att våra 
brukare, elever och invånare ska få den bästa service i dessa svåra tider. 
 
Arbetsförmedlingens reformering är problematiskt för vår kommun som har en hög 
arbetslöshet. I december 2019 möjliggjorde arbetsförmedlingen återigen extratjänster vilket 
har medfört att vi skapat ca 60 extratjänster under 2021 där flertalet kommer från 
ekonomiskt bistånd. Vi kan konstatera att både det ekonomiska biståndet och arbetslösheten 
har minskat, arbetslösheten har gått ner med 2,8%-enheter. Under året har 
arbetsmarknadsavdelningen, ekonomiskt bistånd och lärcenter genomfört en 
processkartläggning på sitt gemensamma arbete med att få invånare i arbete. Detta kommer 
att mynna ut i en verksamhetsutveckling av arbetssättet.    
 
Näringslivet och framförallt besöksnäringen har varit hårt drabbat även under 2021 med 
tanke på Corona. Kommunen har så långt vi har haft möjlighet försökt att stötta dessa företag 
genom olika åtgärder, informerat om möjlighet att söka medel samt uppsökande samtal. 
Under året har vi också arbetat med att utveckla AB Glasriket till Destination Glasriket AB 
där vi tillsammans med övriga Glasriketkommuner har satsat på ny organisation med ett 
nytt sätt att arbeta och då också tillsammans med näringens nybildade ekonomiska förening. 
Syftet är att utveckla hela besöksnäringen och inte enbart glasnäringen. En målsättning är 
också att fler företag vill söka sig till våra kommuner och därmed också ett ökat invånarantal. 
 
Vårt arbete med digitalisering som påbörjats under 2020 har kommit en bra bit på väg.  En 
projektledare arbetar efter den digitaliseringsplan som kommunfullmäktige har antagit. En 
digitaliseringsstrategi, handlingsplaner för varje förvaltning och ett antal e-tjänster är igång. 
Vi har även bildat ett digitaliseringsråd med representanter från alla förvaltningar allt för att 
vi ska ha en samsyn och ett koncernövergripande samverkan. Det är ett arbete som leder till 
verksamhetsförändringar och ett nytt sätt att arbeta.  
 
Under året har en utredning genomförts gällande om kommunen ska bilda ett moderbolag. 
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att åstadkomma förbättrad 
ägarstyrning, skapa synergi- och samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala 
förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida resultatutjämning och möjlighet 
till samordning av kommunens alla fastigheter. När alla aspekter har genomlysts så blev 
beslutet att bilda ett ägarutskott 2023 och ett ägarråd under 2022 med samma inriktning 
som ett moderbolag. 
 

Framtida behov och verksamhetsförändringar 
Utifrån Coronatiden ska vi fortsatt ha en plan för hur vi tar hand om vår personal. Många 
har arbetat otroligt mycket, gått in på sin semester och tagit ett stort ansvar. Det finns en 
risk för att personal är både trötta och slitna.  
 
Fortsatt arbete med att få ner den höga arbetslösheten som finns i kommunen genom ett 
nytt sätt att arbeta tillsammans med ekonomiskt bistånd och Lärcenter.  Men också följa 
arbetsförmedlingens reformering och hur det kommer att påverka kommunen.  
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Vi ska fortsätta vårt arbete med digitalisering. Att arbeta med digitalisering innebär inte att 
det är någon separat utveckling utan är en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen 
med stöd av den digitala utvecklingen. Att enbart arbeta med digitala verktyg utan att även 
anpassa arbetssätt innebär en begränsad effekt och därmed ska kommunkoncernen arbeta 
med digitalisering som en helhet. 
 
Vi ska också fortsätta vårt arbete med verksamhetsutveckling genom en 
processkartläggning av flera verksamheter.  
 
Implementeringen av kontaktcenter ska fortgå och utvecklas vidare under 2022. 
 

Ekonomi 
 

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet  Intäkter Kostnader Utfall Budget Budget- 

tkr År 2021 År 2020 År 2021 År 2020 2021 2021 avvikelse 

Kommunfullmäktige 0 0 703 730 703 772 69 

Kommunstyrelsen 0 0 2 057 2 089 2 057 2 080 23 

Partistöd 0 0 488 488 488 488 0 

Revision 0 0 942 831 942 783 -159 

Valnämnd 0 0 11 10 11 11 0 

Överförmyndare 0 0 955 989 955 1 090 135 

Summa 0 0 5 157 5 138 5 157 5 224 67 

        

Verksamhet  Intäkter Kostnader Utfall Budget Budget- 

tkr År 2021 År 2020 År 2021 År 2020 2021 2021 avvikelse 

Styr- & ledning 0 0 2 097 3 257 2 097 2 038 -59 

Kommunledningskontoret 17 145 17 415 38 682 37 249 21 537 24 002 2 465 

Näringsliv 160 104 1 982 2 375 1 823 2 395 572 

Bibliotek 1 090 889 5 836 6 387 4 746 4 777 31 

Kultur, Fritid & Turism 1 441 1101 12 646 9 965 11 205 11 903 698 

Färdtjänst 0 0 1 698 1 744 1 698 1 695 -3 

Arbetsmarknadsenheten 11 433 7 945 17 547 13 934 6 115 6 185 70 

Räddningstjänst 0 0 11 171 11 765 11 171 11 169 -2 

Måltidsverksamhet 30 491 28 643 29 472 29 641 -1 019 100 1 119 

Mark, beredskap mm 6 096 3 840 2 159 3 042 -3 937 558 4 495 

Summa 67 855 59 938 123 292 119 359 55 437 64 822 9 385 

             

Totalt KS 67 855 59 938 128 449 124 497 60 593 70 046 9 453 

 

Kommentar till driftredovisning 
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 9 453 tkr. De största positiva 
avvikelserna finns på Mark, beredskap mm, 4 495 tkr, Kommunledningskontoret, 2 465 tkr 
och Måltidsverksamheten 1 119 tkr. Förklaringen till överskottet på mark, beredskap mm är 
försäljning av flertalet tomter i kommunen, vilka inte är budgeterade.  Anledningen till det 
stora överskottet på kommunledningskontoret beror bl.a. på att avsatta budgetmedel för 
drift av nytt e-handelssystem, Marknadsplatsen, ej kostat så mycket som budgeterats 
(200tkr), lägre kostnader än budgeterat på IT (1 300 tkr) bl.a. pga. föräldraledighet, lägre 
konsultkostnader, lägre kostnader för samarbetet med Växjö samt färre inköp av telefoner 
och datatillbehör än beräknat samtidigt som intäkterna är högre än budget (1 000 tkr). 
Måltidsverksamhetens överskott beror på högre intäkter än budgeterat från socialnämnden 
samt Barn- och utbildningsnämnden på 1 400 tkr, medan kostnaderna varit 300 tkr högre 
än budget. De högre intäkterna inom måltidsverksamheten får motsvarande negativ effekt 
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på de betalande nämnderna.  
 
Överskott redovisas också inom överförmyndarverksamheten, 135 tkr, vilket beror på lägre 
kostnader än jämfört mot budget. Även politisk verksamhet (KF och KS), 92 tkr, näringsliv 
572 tkr, bibliotek 31 tkr, kultur & fritid 698 tkr samt arbetsmarknadsenheten 70 tkr visar 
överskott. Största delen utav överskotten beror på Corona-pandemin, då aktiviteter inte har 
kunnat anordnas i den utsträckning som budgeterats för. 
 
Underskott redovisas på Revision med 159 tkr samt Styr- och ledning, 59 tkr. Revisionens 
underskott beror på högre arvodeskostnader än budgeterat samt högre kostnader för 
konsultrevision. Underskottet på Styr & ledning beror på utbetalning av sparad semester 
samt en rest från utbetalningen av bonusen till alla anställda 2020. 
 
Jämfört med prognosen från augusti där vi räknade med ett överskott på 5 110 tkr så är 
utfallet alltså 4 246 tkr bättre än det. De största avvikelserna mot prognosen är högre intäkter 
på marken för försäljning av tomter, högre intäkter på IT samt måltid. Dessutom har inte 
kostnaderna kommit upp i den beräknade nivån då aktiviteter har fått ställas in pga. Corona-
pandemin. 
 
 
Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall  Netto Budget- 

tkr Utgift Inkomst Utfall Budget avvikelse 

Kommunledningskontoret 4 046 0 4 046 3 345 -701 

Bibliotek 391 0 391 391 0 

Kultur & Fritid 773 0 773 1 422 649 

Måltidsverksamhet 502 0 502 561 59 

Mark, beredskap mm 0 0 0 1 000 1 000 

Totalt 5 711 0 5 711 6 719 1 008 

 

Kommentar till investeringsredovisning 
Kommunstyrelsens nettoinvesteringar uppgår till 5 711 tkr för 2021. IT-investeringar för 
kommunens egen verksamhet uppgår till 4 046 tkr varav tidigareläggning av serverbyte som 
är budgeterat för 2022 står för 875 tkr. 
 
Bibliotekets investeringar avser främst inredning i Lessebo i samband med ombyggnationen. 
Elljusspåret i Hovmantorp inklusive utegym, 148 tkr har färdigställts under 2021. 
Inventarier i f.d. Folkets hus Lessebo till fritidsgården och allmänna utrymmen uppgår till 
568 tkr. Kvarvarande medel inom Kultur & Fritid 415 tkr flyttas till 2022, för att skapa en 
mötesplats vid strandpromenaden i Hovmantorp. 
 
Investeringar inom måltid har varit komplettering/utbyte av köksutrustning, ny 
serveringslinje på Bikupan (236 tkr) samt byte till nytt kostdatasystem Mashie som togs i 
bruk from mars 2021 (77 tkr). 
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Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.  

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 
Samverka med Arbetsförmedlingen Ja   
Samarbete med kommunens näringsliv Ja   
Stödja etablering av nya företag Ja   
Kommentar Samverkan med Arbetsförmedlingen via LÖK, lokal överenskommelse, har 
genomförts under 2021. I den mån det har gått har vi träffat företagare under 2021. Vi har under 
hösten haft näringslivsgala och medborgardialog för våra företagare. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   
Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   

Kommentar: Medborgardialogerna under hösten har haft som tema trygghetsfrågor. Vi har också 
startat ett arbete tillsammans med polisen för att hindra att barn och unga hamnar i kriminalitet. 
Tryggare utemiljöer har diskuterats i plangruppen. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering  Ja   
Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja   
Kommentar: Marknadsföring av kommunen som en attraktiv plats att bo och verka i har pågått 
under året. Cirka 15 planärenden har initierats under 2021 vi plangruppen som kontinuerligt träffas.  

 
 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha 
behörighet till gymnasiet 
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet   Nej 
Utveckla undervisningen genom digitalisering   Nej 
Kommentar: Kommunstyrelsen har inte arbetat med detta mål förutom genom det 
trygghetsskapande arbete som är igång. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg 
miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan Ja   
Skapa trygga mötesplatser för unga Ja   
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

Ja   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid Ja   
Kommentar: Fritidsgårdsverksamheten är igång både på Bikupan, Kulturhuset 51:an och i övriga 
orter. Aktivt lov har också genomförts med anpassning till Corona-situationen. Flera träffar med 
föreningslivet där dialog har fört gällande rättvisa föreningsbidrag. 
 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns 
skolor 
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten 

  Nej 

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

  Nej 

Kommentar: Marknadsföring av kommunen och skolan har genomfört under året. 
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Demokrati och service 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och 
företag 
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt Ja   
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen Ja   
Kommentar:  
I dagsläget förekommer inga investeringar gällande bredband/fiber. Kommunen har uppnått det 
nationella målet. Samverkan med Wexnet fortgår gällande vita fläckar i kommunen. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och 
företag 
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster Ja   
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen Ja   
Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service Ja   
Kommentar: Ett pågående arbete med e-tjänster och digitala tjänster fortlöper. E-
tjänstverktyget OpenE lanserades 1 september. Digitaliseringskoordinator är anställd och arbetar 
med att ta fram en handlingsplan för digitalisering och ett digitaliseringsråd arbetar vidare 
utvecklingen. Förslag på ökad service gentemot våra invånare är på gång genom en plan för att 
utveckla receptionen till ett kontaktcenter. I förslag till medarbetarpolicy är service och 
bemötande en väsentlig punkt. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som 
arbetsgivare 
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro Ja   
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning Ja   
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning Ja   
Kommentar: 
Arbetet med tillitsbaserat ledarskap håller på att implementeras i kommunen. Ett 
chefutvecklingsprogram ska i gång under året, det har stannat av något på grund av den pandemi 
vi har varit/och är inne i. Riktlinjer för kommunstyrelsens arbete gällande systematiskt 
arbetsmiljöarbete är beslutade och riktlinjerna innefattar även förvaltningar och helägda bolag. 
HR-avdelningen arbetar med att ta fram en digital kompetensplattform. 

Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och 
öka frisknärvaron 
Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron Ja   
Kommentar: Tillitsbaserat ledarskap ska medföra många saker bland annat minskad 
sjukfrånvaro. Nya regler för friskvårdsbidrag är beslutade från och med 2021. Möjligheten till viss 
form av distansarbete ska möjliggöras när vi är i normalläge efter pandemin. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Större händelser 
Det har varit ett intensivt år med många större investeringsprojekt inom våra verksamheter. 
VA har genomfört projekteringen för nybyggnaden av vattenverket i Skruv. Inom 
anläggningssidan har utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet fortsatt och resecentrum i 
Hovmantorp har tillgänglighetsanpassats. Asfaltering av vägar har genomförts enligt plan 
med de största insatserna i Skruv, Lessebo och Kosta. Utbytet av gatubelysningen till LED 
har färdigställts under året. Inom fastighetsområdet har ombyggnaden av Askungens 
förskola, Stallets förskola samt före detta Lessebo folkets hus färdigställts. Ombyggnad av 
räddningstjänstens lokaler i Lessebo pågår. Tillbyggnaden av Hackebackeskolan har 
påbörjats för ett färdigställande sommaren 2022. Arbetet med nya detaljplaner har fortsatt 
och intresset för att bosätta sig i vår kommun är stort där bland annat vår nya detaljplan för 
södra Hovmantorp har över 150 intressenter till de 22 nya bostadstomterna. Även intresset 
för villatomter är stort och under hösten var Törnrosaområdet slutsålt och en tomtkö har 
inrättats där vi har ett 20-tal i kö till våra framtida tomter. Lokalvården har tagit över 
städningen i de särskilda boendenas allmänna lokaler. 
 

Framtida behov och verksamhetsförändringar 
En fortsatt expansion av kommunen innebär nya uppdrag till vår förvaltning. Vår budget för 
park är otillräcklig i nuläget och nya allmänna ytor kräver mer resurser. Förnyelsen av 
utbildningslokaler fortsätter och med nya lokaler med ny teknik krävs personal som har 
teknisk kompetens i driften. Exploatering och utveckling av nya bostadsområden samt 
verksamhetsområden kommer att kräva både resurser i form av personal samt investeringar. 
De stora och nödvändiga investeringarna inom VA-området kommer att påverka 
kommunens investeringsvolym och taxan kommer att ses över. Ett fortsatt arbete med 
strukturen av myndighetsarbetet inom bygg, miljö, hälsoskydd och livsmedelsområdet. 

 

Ekonomi 
 

Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet         Intäkter       Kostnader Utfall Budget Budget- 

tkr  2021  2020  2021  2020 2021 2021 avvikelse 

Politisk verksamhet o adm. 766 832 5 026 5 437 4 260 5 244 984 

Turism, idrott, fritid 0 2 125 89 3 409 89 50 -39 

Gata, park och skog 2 199 1 980 15 441 17 503 13 242 12 447 -795 

Plan och Bygg 1 197 1 023 1 778 2 634 581 1 132 551 

Miljö och hälsoskydd 2 614 2 393 5 204 4 568 2 590 2 374 -216 

Va 25 855 36 122 22 816 36 888 -3 039 0 3 039 

Interna arbeten 20 932 20 243 20 932 20 243 0 0 0 

Externa arbeten 3 558 3 057 3 558 3 057 0 0 0 

Fastigheter 65 372 56 687 67 764 60 923 2 392 2 167 -225 

Summa 122 494 124 464 142 608 154 664 20 114 23 414 3 300 

 

Kommentar till driftredovisning 
Politisk verksamhet och administration har ett överskott på cafeterian med 106 tkr, 
bostadsanpassning med 155 tkr och staben med 627 tkr. Överskottet beror framförallt på 
lägre personal- och driftskostnader. Turism, idrott, fritid avser planerat underhåll på 
sporthallen. 
 
Gata, park har ett underskott som framför allt beror på följande: Gatukostnader har minus 
752 tkr där vinterväghållning för december ingår med 1018 tkr. Park har ett underskott på 
822 tkr som beror på högre personalkostnader. Skogen har ett överskott på 779 tkr över 
budget -537 tkr. 
Plan och bygg har högre intäkter på taxor med 100 tkr, eget arbete med primärkartor ger ett 
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överskott 118 tkr, medel för skräptomter har överskott med 239 tkr, detaljplaner har 
underskott på 58 tkr mot budget + 200 tkr. 
 
Miljö och hälsoskydd har ett underskott på kalkning med 73 tkr och underskott på enskilda 
avlopp med 70 tkr mot budget +130 tkr. Miljöskydd har ett underskott på 49 tkr. 
VA har ett överskott på taxeintäkter med 1408 tkr (engångsintäkt på 1100 tkr), personal 
+380 tkr (vakans och frånvaro) samt kapitalkostnadsreglering mot verklig upplåningsränta 
med +1 467 tkr. 
 
Fastigheter har merkostnader för evakueringslokal räddningstjänsten i Lessebo med 311 tkr, 
driftkostnader på Stallets investering med 806 tkr, glashusen i Kosta underskott på 
hyresintäkt med 217 tkr. Lokalvården har överskott med 242 tkr, planerat underhåll har 
överskott med 587 tkr. 
 

Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet  Utfall      Netto Budget- 

tkr Utgift Inkomst Utfall Budget avvikelse 

Gata, park 6 983 722 6 261 7 145 884 

Turism, idrott, fritid 0 0 0 325 325 

Vatten och avlopp 5 509 2 094 3 415 14 375 10 960 

Interna arbeten 940 0 940 1 378 438 

Externa arbeten 314 0 314 0 -314 

Fastigheter 44 697 297 44 399 63 596 19 197 

Totalt 58 443 3 114 55 329 86 819 31 490 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Gata, park har överskott på gatubelysningsutbytet med 652 tkr och Lebovägen 412 tkr. 
Bidrag för kollektivtrafiksprojekt har ej inkommit ännu men har slutredovisats i december. 
Turism, idrott, fritid avser omdisponering av investeringsmedel för Gökaskratt som utförs 
2022. 
 
Vatten och avlopp har överskott på Skruvs vattenverk med 7 760 tkr på grund pågående 
projektering, byggskede 2022–23. Budgeten till utredning överföringsledning Lessebo – 
Hovmantorp på 1 000 tkr är ej använd ännu, utredningen kommer att starta våren 2022. 
VA:s förfogandemedel har ett överskott på 1 230 tkr på grund av framflyttade energiåtgärder 
för reningsverket i Lessebo. Resterande är överskott på bidragsrelaterade projekt samt 
fakturerade anslutningsavgifter under året. 
 
Interna och externa arbeten avser utköp av leasingbilar för anläggning, fastigheter, 
Lessebohus och Lessebo fjärrvärme samt en maskin till anläggning. 
 
Fastigheter har överskott med 12 919 tkr på Hackebackeskolans tillbyggnad som färdigställs 
sommaren 2022. Räddningstjänstens renovering i Lessebo har 1 571 tkr kvar i budget med 
färdigställande våren 2022. Odengatan 8A har pågående projektering för ombyggnad under 
sommaren 2022, överskott i nuläget 1 899 tkr. Lustigkullaskolan och Edabacken har 
överskott med 988 tkr efter påbörjad utredning. Kyla till serverrum i kommunhuset har 
överskott med 599 tkr och färdigställande vintern 2022. Komponentinvesteringar i övrigt +1 
608 tkr som beror på tidsförskjutning av genomförandet av projekten. Askungen har ett 
underskott på 878 tkr där barn- och utbildningsförvaltningen betalar 571 tkr som 
utrangering. 
 

Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.  
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Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 
Samverka med Arbetsförmedlingen Ja   
Samarbete med kommunens näringsliv Ja   
Stödja etablering av nya företag Ja   
Kommentar: Lokaler i kommunhuset har samordnats med arbetsförmedlingens behov. Mark 
till nyetablering av företag har tagits fram till biogasmack samt JOAB:s expansion. En god dialog 
med vår näringslivschef och anpassning av detaljplaner enligt företagens önskemål i Lessebo och 
Kosta. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   
Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   
Kommentar: Utbyte till LED-gatubelysning är färdigställt, fortsatt utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet har genomförts samt ett moderniserat resecentrum i Hovmantorp för ökad 
trygghet. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering  Ja   
Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja   
Kommentar: Nya detaljplaner för bostäder har tagits fram i Hovmantorp och flera nya 
planuppdrag har påbörjats. Stort medieintresse för både södra Hovmantorp samt ödehusen i vår 
kommun. 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Förvaltningen arbetar ej med strategierna rörande Barn och ungas uppväxtvillkor. 
 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och 
företag 
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt   Nej 
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen Ja   
Kommentar: Dialog med Wexnet och regionen om PTS nya stöd för året, men inga nya projekt i 
vår kommun har genomförts. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och 
företag 
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster Ja   
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen Ja   
Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service Ja   
Kommentar: Nya E-tjänster inom samhällsbyggnadsområdet har tagits fram under hösten och 
uppgår till ca 60 st i nuläget, vilket innebär en utökad service för allmänheten att kunna nå oss 
digitalt. 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som 
arbetsgivare 
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Delvis  
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning Ja   
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Delvis  
Kommentar: Trots pågående Corona-pandemi har sjukfrånvaron ej varit högre än tidigare år. 
Intresset för lediga tjänster inom vår förvaltning har varit relativt stort under året. Kommunens 
chefsutbildning har påbörjats under hösten och inför 2022 års budget har omdisponering gjorts 
för miljö- och hållbarhetsstrategstjänst. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål: Utvecklad service 
God service och bemötande till alla Ja   
Kommentar: Många kontakter med medborgare varje dag inom vår förvaltning. 
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Myndighetsnämnden 
 

Större händelser   
Coronapandemin samt nya anläggningar har fortsatt att påverka kontrollverksamheten 
inom framförallt livsmedelskontrollen. Trängseltillsynen har fortsatt under året och ökade 
åter i intensitet under december. Livsmedelskontrollen på de 117 (6 fler än 2020) 
anläggningar som finns i kommunen har utförts enligt plan och totalt är 101 kontroller 
utförda. Det har tillkommit 18 nya anläggningar under året och antalet uppföljande 
kontroller genererade av avvikelser ökar i antal.  
 

Pandemiläget har även påverkat övrig tillsyn ex inom miljöfarlig verksamhet i form av 
inställda inspektioner där verksamhetsutövare inte har möjlighet att ta emot, i vissa fall kan 
inspektion genomföras via så kallade skrivbordsinspektion, ex Teams. Tillsynen av 
miljöfarlig verksamhet har genomförts enligt plan. Hälsoskyddstillsynen har planerats för 
2022.  
 

Tillsynsarbetet inom bygg har prioriterats när inflödet av nya bygglovsärenden har varit lägre 
under sommarhalvåret. Under 2021 har det beviljats 90 bygglovsansökningar varav nio av 
dem avser nybyggnationer av enbostadshus. Det beviljades även ett bygglov för en stor 
tillbyggnad på Hackebackeskolan i Lessebo där byggnationen förväntas färdigställas under 
2022. Bygglov och startbesked beviljats för en förskola, som förväntas vara färdigställd i 
slutet av sommaren 2022 och ett flerbostadshus har under 2021 fått interimistiskt slutbesked 
för 5 av sina 10 lägenheter. Under 2022 förväntas resterande 5 lägenheter som tillhör tidigare 
nämnda flerbostadshus att färdigställas. Antalet inkommande bygglovsärenden under året 
2021 har varit 109 st. en 16% ökning i jämförelse med år 2020.  
  
Nya taxor enligt SKR:s riktlinjer har tagits fram för Plan och bygglagsärenden och Miljö-
balksärenden.   
 

Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Den ökande tomtförsäljningen under 2021 kommer innebära ökade volymer av bygglov. 
Personalomsättning innebär delvis vakanser under vissa tider och introduktion av 
nyanställda vilket kan påverka servicen till våra medborgare och företagare. Fortsatt arbete 
med strukturen av myndighetshandläggningen kommer att innebära effektivitetsvinster 
under året.  

 

Ekonomi  
 

Driftredovisning (tkr)  

Verksamhet      Intäkter    Kostnader Utfall Budget Budget- 

tkr  2021  2020  2021  2020 2021 2021 avvikelse 

Politisk vht 0 0 199 208 199 263 64 

Totalt 0 0 199 208 199 263 64 

  

Kommentar till driftredovisning  
Ekonomin har varit stabil under hela året och överskottet beror på bland annat på frånvaro 
av ledamöter och få presidieutbildningar.  
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Uppföljning av verksamhetsmål   
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.  
  

Boende och livskvalitet   
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare  

Samverka med Arbetsförmedlingen        

Samarbete med kommunens näringsliv  Ja      

Stödja etablering av nya företag  Ja      

Kommentar: Dialog och rådgivning vid nyetableringar tillsammans med näringslivschef och 
övriga förvaltningar   

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna  

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar  Ja      

Skapa mötesplatser som ger trygghet  Ja      

Kommentar: Vid bygglovshantering för flerbostadshus och mötesplatser skall boendemiljön för 
olika åldrar beaktas.  

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen  

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering         

Färdigställ fler bostäder i egen regi        

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på  Ja      

Kommentar: Kort handläggningstid på bygglov, i övrigt arbetar ej nämnden med strategin  

   

Barn och ungas uppväxtvillkor  
 
Myndighetsnämnden arbetar ej med strategierna rörande Barn och ungas uppväxtvillkor. 

   

Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag  

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt        

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen        

Kommentar: Arbetar ej med strategin  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag  

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Ja      

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen  Ja      

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service  Ja      

Kommentar: Nya E-tjänster inom samhällsbyggnadsområdet har tagits fram under hösten och 
uppgår till ca 60 st i nuläget, vilket innebär en utökad service för allmänheten att kunna nå oss 
digitalt.  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare  

Arbetar med åtgärder för en ökad frisknärvaro        

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning        

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning        

Kommentar: Arbetar ej med strategin  

Myndighetsnämndens mål: Ökad service  

Smidigt för näringslivet  Ja      

Kommentar: Dialog och samverkan med näringslivschef för att underlätta företagares kontakter i 
myndighetsärenden. Enhetschef för bygg och miljö samt näringslivschef träffas regelbundet för 
avstämning.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Större händelser  
Årets händelser har bland annat handlat om att följa sjukfrånvaron och covid-läget för att 
kunna vara förberedda och planera verksamheten. Årskurs 8–9 hade på regional 
rekommendation av smittskyddsläkaren en veckas distansundervisning efter sportlovet. 
Under april månad blev personalsituationen bekymmersam på förskolan Galaxen och beslut 
om stängning under 8 dagar fattades. Björkskolan gick över till distansundervisning under 
en vecka av samma anledning. Vuxenutbildningen har till största del undervisat på distans 
under perioden. I den systematiska kvalitetsuppföljningen ser man påverkan på 
måluppfyllelsen på grund av frånvaro på gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt oro 
för påverkan på språkutvecklingen för barnen i förskolan på grund av hög frånvaro.   
 

Kulturskolan har flyttat in i nya lokaler, Askungen är färdigställd och Äventyret (Stallet) 
flyttande in i sina renoverade lokaler i oktober. Hackebackeskolans tillbyggnad pågår. I 
augusti kom det 26 nya elever till Hackebackeskolan. Under sommaren hade information om 
6 nya barn inkommit. Då tre klassrum inte var brukbara på grund av ombyggnaden och 
personalneddragningar hade skett för att möta minskat elevantal inför hösten uppstod lokal- 
och personalbrist. Lokalfrågan löstes genom att flytta paviljonger som var avvecklade i 
kommunen. Personal behövde anställas under hösten. 
   
Fritids för särskolans elever startades upp på Nyängskolan och fritidspedagog anställdes. 
Inskolning av varje barn, utifrån var och ens behov, genomfördes under våren. 
Verksamheten är nu i full gång.  
 

Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Elevantalet håller sig under överskådlig tid på samma nivå utifrån folkbokföringen men 
osäkerheten är stor. Det är också osäkerhet gällande antal asylsökande barn och elever i 
kommunen. Under hösten 2020 och under 2021 har den här gruppen ökat och det är svårt 
att förutspå om barnen och eleverna kommer att stanna i kommunen. Ökat behov av 
omfattande särskilt stöd har identifierats då antalet barn med svåra medicinska och 
intellektuella svårigheter har drastisk ökat inom förskolan och skola men budgetanslaget är 
kvar på samma nivå som tidigare.   
  
Förändrade förutsättningar inom förskolan då fristående huvudman bygger förskola i 
Hovmantorp. En anpassning av den kommunal organisationen planeras men omställningen 
tar tid då höjd måste tas för att se om den privata aktörens verksamhet tar emot barn enligt 
plan. Under 2022 läggs Myran ner samt paviljong vid Prästkragen avyttras. Förskolan Violen 
planeras att avvecklas på sikt. Större enheter skapar förutsättningar för samordning och 
ökad likvärdighet. Detta sker på Askungen i Hovmantorp, på Galaxen och Äventyret i 
Lessebo. Lokaler i behov av renovering i Kosta och Skruv.   
  
Behov av att fortsätta kompetensväxla inom grundskolan för att stärka det kompensatoriska 
uppdraget utifrån socioekonomiska faktorer och elevernas behov. Volymanpassa 
verksamheterna i Kosta.  Tillbyggnad och förändringar av lokaler vid Hackebacke-
skolan samt medel för att utrusta/kompletterar nya klassrum. Elevhälsan föreslås utökas 
med en tjänst som centralt placerad specialpedagog fr o m 2023. Tjänsten finansieras idag 
genom statsbidrag. Eventuell utökning/förändring av timplan, utökad lovskola och tioårig 
grundskola utreds nationellt, innan förslagen är klara är det svårt att se de ekonomiska 
konsekvenserna men kostnaderna kommer att öka.   
  
Särskolans verksamhet fortsätter att växa då fler barn har behov av skolformen och 
fritidshem inom särskolan. Om beslut om 10-årig grundskola fattas kommer detta även 
påverka grundsärskolan. Planering för om och tillbyggnad av grundsärskolan åk 1- 6 samt 
fritidshemmet pågår.   
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Ekonomi  
 

Driftredovisning (tkr)  

Verksamhet        Intäkter      Kostnader Utfall Budget Budget- 

tkr  2021  2020  2021  2020 2021 2021 avvikelse 

Politisk vht och adm. 11 30 7 734 7 090 7 723 7 351 -372 

Kulturskola 600 666 4 663 5 331 4 062 4 222 160 

Förskola 14 326 13 262 80 806 77 883 66 481 65 942 -539 

Fritidshem 1 900 2 095 10 374 10 013 8 474 10 372 1 898 

Grundskola (F-9) 28 892 24 776 153 461 152 523 124 570 127 007 2 438 

Särskola 157 143 13 140 12 018 12 983 14 213 1 229 

Gymnasieskola 2 505 3 510 50 576 52 901 48 072 49 637 1 565 

Vuxenutbildning 3 900 9 786 15 497 12 330 11 597 12 684 1 087 

Totalt 52 291 54 267 336 253 330 091 283 962 291 428 7 466 

     

Kommentar till driftredovisning  
Inom politisk verksamhet och administration beror avvikelsen på utbyggnaden av de digitala 
verktygen inom hela barn- och utbildningsförvaltningen. Utbyggnaden ska delvis finansieras 
genom utbyte av dyrare enheter mot mindre kostsamma alternativ inom grundskolan. Under 
året har utbyggnadskostnaden belastat förvaltningens administration, motsvarande 
överskott finns inom grundskolan. Kostnader för fortbildning och företagshälsovård har 
varit mindre än budgeterat.  
   
Kulturskolans avvikelse förklaras av att kostnader för personal och IT har varit lägre än 
budgeterat för perioden. De lägre personalkostnaderna beror på att en deltidstjänst övergått 
i en timanställning samt lägre sociala avgifter för personal över 65 år än vad som 
budgeteras.   
   
De högre personalkostnaderna inom förskoleverksamheten kompenseras av betydligt större 
intäkter i form av statliga ersättningar och ersättning för sålda förskoleplatser.  
Högre kostnader för interkommunala ersättningar och driftsbidrag till föräldrakooperativet 

än förväntat, även så kallade ÄTor på Askungen bidrar till förskolornas redovisade 

underskott.  
   

Fritidshemmens överskott beror på lägre personalkostnader (bland annat beroende på att 
det budgeterats för särfritids i egen regi under hela året men det startades upp först från och 
med höstterminen, under vårterminens köptes tjänsten från socialförvaltningen) och 
kostnader för köp av särfritids.   
   

Inom grundskolornas område har personalkostnaderna har varit högre än budgeterat, men 
det kompenseras till stor del av högre intäkter i form av statliga bidrag riktade till bland 
annat personalförstärkningar. Arbetet med att anpassa organisationen för att vara så 
effektiv, men ändå lagenlig, som möjligt pågår löpande. Högre kostnader för 
interkommunala ersättningar då fler elever valt annan kommuns grundskola eller friskola än 
förväntat. Även kostnader för lokaler på Hackebackeskolan har varit högre än budgeterat då 
det behövde utökas med paviljonger under hösten för att möta ett högre elevantal än 
förväntat. Kostnader för skolskjutsar och IT har varit lägre än budgeterat.  
  

Särskolans kostnader för personal är lägre än budgeterat (senare tillsättning av tjänster där 
rektor gått in och tagit undervisning vilket sparat pengar samt att specialpedagogerna har 
nedsättning i sina tjänster av olika anledningar). Även de interkommunala ersättningarna 
och kostnader för skolskjutsar visar överskott.  
Gymnasieskolans interkommunala ersättningar har under året givit ett överskott liksom 
kostnaderna för skolskjutsar och inackorderingsbidrag. Färre elever än budgeterat har 
medfört en lägre kostnad. Personalkostnaderna inom Lessebo kommuns egen 
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gymnasieskola har varit högre än budgeterat, men kompenseras till delar av statliga bidrag 
riktade till bland annat personal. Kostnaderna för läromedel/material har varit lägre än 
budgeterat.  
   
Vuxenutbildningens personalkostnader är i balans, material och köpta tjänster visar 
överskott liksom yrkesvuxverksamheten.   
   

Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är att utfallet för 
sjuklöneersättning Corona och arbetsmarknadsersättningar är betydligt högre än förväntat 
under året. Även den rekvirerade ersättningen från Migrationsverket är betydligt högre med 
fler asylsökande, framför allt inom grundskolan, än budgeterat. Dessa poster förklarar till 
största delen avvikelsen mellan årets utfall och budget.   
    
Beslut angående godkännande av återrapporterade statsbidrag har kommit under senare 
delen av hösten och har påverkat utfallet i positiv riktning.   
  
   

Investeringsredovisning (tkr)  

Verksamhet              Utfall                               Netto  Budget-  

tkr  Utgift  Inkomst  Utfall  Budget  avvikelse  

Förskola  741  0  741  400  -341  

Kulturskola  23  0  23  0  -23  

Grundskola  164  0  164  0  -164  

Fritidshem  0  0  0  200  200  
Administration  0  0  0  500  500  

Totalt  928  0  928  1 100  172  

    

Kommentar till investeringsredovisning  
Investeringarna avser till största delen reinvesteringar och nyinköp av inventarier med 
anledning av ett ökat barn- och elevantal samt upprustning av lär- och utemiljöer, men även 
utrustning till de nya förskoleavdelningarna på Askungen. Inventering pågår när det gäller 
lärmiljöer inom- och utomhus på Nyängskolan.    
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Uppföljning av verksamhetsmål   
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.  
  

Boende och livskvalitet   
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare  

Samverka med Arbetsförmedlingen  Ja      

Samarbete med kommunens näringsliv  Ja      

Stödja etablering av nya företag      Nej  

Kommentar:  Samverkan mellan Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen har pågått under året. 
Elevernas studietakt har dock saktats ner något beroende på corona då undervisning har varit i stort 
sett helt på distans fram till september. Arbetet med prao har utvecklats för att kopplas ihop med 
värdeskapande lärande och näringslivstrategin. Planering påbörjades i slutet av 2021 för ny 
yrkesinriktning på gymnasieskolan vilket sker i samverkan med näringslivet i kommunen.  
  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna  

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar      Nej  

Skapa mötesplatser som ger trygghet      Nej  

Kommentar: Text  

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen  

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering       Nej  

Färdigställ fler bostäder i egen regi      Nej  

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på      Nej  

  
  

Barn och ungas uppväxtvillkor  
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha 
behörighet till gymnasiet  

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet  Ja      

Utveckla undervisningen genom digitalisering  Ja      

Kommentar: Utifrån analys av resultat framarbetas en resultatrapport med fokus måluppfyllelse 
årskurs 6 och 9 vilken kompletterar kvalitetsrapporterna för att skapa ännu bättre underlag för 
beslut om insatser. Utifrån det har resultatdialoger genomförts på samtliga grundskolor. Ny 
digitaliseringsstrategi framarbetas då nuvarande strategi är uppfylld.   

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö  

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan  Ja      

Skapa trygga mötesplatser för unga  Ja      

Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg!  

Ja      

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid      Nej  

Kommentar: Arbete med trygghet och studiero bland annat med stöd av de analyser som nu kan 
göras gällande kränkningsanmälningar då digitalt verktyg har införts. Genomförande av 
trygghetsenkät under tidig höst istället för på våren, för att tidigt på läsåret identifiera och förändra i 
verksamheten för ökad trygghet har gett resultat. Fritidsgård, bibliotek och Kulturskolan samverkar 
i det färdigställda Kulturhuset. Möten för planering av arbetet med Barnens bästa gäller i 
Kronobergs län med kultur och fritid, socialförvaltningen och regionen har genomförts. Det 

fortsatta arbetet utifrån handlingsplan kommer planeras i januari 2022.   

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor  

Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten  

Ja      

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet  

Ja      

Kommentar: Genom att presentera det arbete som sker i olika sammanhang och genom olika 
forum. Sociala medier, Pedagog Lessebo, nätverk utanför kommunen och genom kontakter med 
omgivande samhälle. Planering för ökad samverkan med näringslivet pågår.    
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Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag  

Stötta utpekade investeringar ekonomiskt      Nej  

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen      Nej  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag  

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster      Nej  

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen      Nej  

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service      Nej  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare  

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Ja      

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Ja      

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Ja      

Kommentar: Arbeta med kommunövergripande strukturer gällande undervisningsprocesser och 
lärarnas rutiner i ett årshjul för att underlätta planering av arbetstid. Årshjul för rektorer och 
administrativa assistenter för att planera årsarbetstiden och minska arbetstoppar.   
  
Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap i ledningsgruppen för barn och utbildning genom 
bokcirklar och diskussioner. Nya rektorer samt biträdande rektorer genomför rektorsutbildningen. 
Extern handledning erbjuds nya chefer. Barn och utbildningsförvaltningen arbetar för att bli en 
attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i fokus. 
Förvaltningschefen ingår i ett arbetande nätverk genom Skolverket som arbetar med strategisk 
kompetensförsörjning under två år.  

Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och öka 
frisknärvaron  
Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron  Ja      

Kommentar: Se text gällande Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare.   
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Socialnämnden 
 

Större händelser   
Arbetet med att skapa seniorboende på varje ort är påbörjat.  Socialnämnden framställer till 
Kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla. 
Informations- och dialogfas är inledd gällande både brukare, anhöriga och personal 
beträffande detta.  Pandemin fortsatte att påverka verksamheternas bemanning under hela 
året.     
 

Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Socialförvaltningen kommer påverkas av den nya Socialtjänstlagen (2023) utifrån krav 
på vetenskap och beprövad erfarenhet (tidigare endast skolan och hälso- och sjukvård).   
Ny äldreomsorgslag, Regeringen uppdrar åt utredare att föreslå en äldreomsorgslag, 
uppdraget kommer att redovisas senast den 30 juni 2022. Regeringen vill se en nationell 
omsorgsplan med en tydligare nationell styrning av äldrevården. En liknande plan som 
skolan idag har utifrån Skollagen.   Fast omsorgskontakt i hemtjänsten: Regeringens 
utredning föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig 
hemtjänst.  
 

Politisk verksamhet och administration  
Upphandling av ett nytt verksamhetssystem 2022. Heltid som norm.  

 

Äldreomsorg  
Utredningar har tagits fram gällande anpassning av särskilda boendeplatser, vilket i slutet 
av året mynnade ut i att socialnämnden tog beslut om att stänga ned ett särskilt boende, 
Berghälla.  
 
Arbetet med Nära vård och omsorg har under året fortsatt i samverkan med länets övriga 
kommuner och region Kronoberg.   

 

Hemsjukvård rehab  
Vårdtagare i hemsjukvården med komplex sjukdomsbild ökar. Antalet inskrivna vårdtagare 
i hemsjukvården har ökat med 10% sedan förra året. Vaccinering mot covid-19 har utförts av 
verksamhetens sjuksköterskor/Distriktssköterskor. Som en del i patientsäkerhets arbetat 
infördes digital signering under våren.  
 

Omsorg Funktionsnedsättning  
Under året har man arbetat med att påbörja flytt av en del brukare som har beslut om bostad 
eller personlig assistans enligt LSS. Ett flertal flyttar är på gång under första delen av 2022 
utifrån att man under många år verkställt fel bostadsform utifrån besluten enligt LSS. 
Bemanningen i samtliga bostäder med särskild service enligt LSS kommer även under 2022 
att ses över för att säkerställa att verksamheten är resurseffektiv och samtidigt 
ändamålsenlig.  
 

Individ och familjeomsorg  
Verksamheten bedöms framöver behöva ställas om med en tydlig strävan mot mera 
förebyggande insatser och samverkan med andra aktörer för att motverka mera 
kostnadskrävande akuta och externa kortsiktiga insatser.  Alternativ till placeringar på HVB 
och externa familjehem ska noga prövas i alla ärenden i syfte att ge rätt hjälp på rätt nivå 
samtidigt som det innebär en god hushållning med kommunala resurser. 
Försörjningsstödets fortsatta utmaning är att arbeta för ökad andel som kommer till egen 
försörjning. För långsiktighet och resurseffektivitet krävs strukturerad samverkan med 
arbetsmarknadsenheten, försäkringskassa, arbetsförmedling, vuxenutbildning m.fl. På så 
sätt möjliggörs att flera hushåll kan blir självförsörjande.   
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Ekonomi  
 

Driftredovisning (tkr)  
 

Verksamhet       Intäkter     Kostnader Utfall Budget Budget- 

tkr  2021  2020  2021  2020 2021 2021 avvikelse 

Politisk vht och administr. 21 617 8 577 7 291 8 556 8 814 258 

Äldreomsorg 19 699 20 350 103 962 101 528 84 263 82 343 -1 920 

Hemsjukvård rehab 2 137 2 577 24 928 25 974 22 791 24 095 1 304 

Omsorg funktionsnedsättn. 10 088 9 634 46 824 45 525 36 736 36 148 -588 

Individ o familjeomsorg 9 699 12 220 71 727 70 415 62 028 44 079 -17 949 

Bostadsverksamhet 2 176 2 259 2 330 2 084 154 255 101 

Summa 43 820 47 658 258 348 252 817 214 528 195 734 -18 794 

  

Kommentar till driftredovisning  
Inom Ledning och administration samt politik beror avvikelsen bland annat på lägre 
kostnader för utbildning för Lednings och administrations verksamheten och anledningen 
är pandemin Covid-19.   
 

Äldreomsorgen har haft högre personalkostnader än budgeterat samt högre intäkter än 
budgeterat i form av statliga bidrag från Socialstyrelsen, kompensation sjuklön från 
Försäkringskassan och lönebidrag men personalkostnaderna har inte kompenserats av 
högre intäkter.  Avvikelsen beror även på köpta konsulttjänster. Statsbidrag från 2020 
(omgång 1–4) som var bokat under 2021 är totalt 1 146 tkr.  
 
Hemsjukvårdens personalkostnader var lite lägre än i budget men hemsjukvården har haft 
högre kostnader för skyddsmaterial, hygien och IT-drift men det kompenseras till stor del av 
högre intäkter i form av statliga bidrag riktade till bland annat vaccinering (+417 tkr) och 
köpta skyddsmaterial p.g.a. Covid-19. Statsbidrag från 2020 (omgång 1–4) som bokförts 
under 2021 är totalt 882 tkr.  
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har haft högre personalkostnader än 
budgeterat på nästan alla verksamheter men mest på natt, korttidsvistelse och 
kontaktperson samt högre intäkter är budgeterat som inte motsvarar mer kostnader. 
Avvikelsen beror även på köpta externa placeringar, övrigt material, leasingbilar.  
 
Individ och familjeomsorgen har en negativ avvikelse vilket beror framförallt på höga 
placeringskostnader inom missbruk och familjehem samt kontaktperson/kontaktfamilj. 
Avvikelsen beror även på högre personalkostnader och kostnader för ekonomiskt bistånd än 
budget.  
 
Bostadsverksamhet har haft lite högre intäkter och lägre kostnader än i budget.  
 
Det prognostiserade underskottet var totalt 23 960 tkr efter augusti. Då var dock inte därefter 
tillskjutna budgetmedel om 4 300 tkr för högt mottagande inräknat. Med hänsyn tagen till 
det så är den totala avvikelsen mellan helårsprognosen i augusti och helårsutfallet 866 tkr.  
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Investeringsredovisning (tkr)  

Verksamhet Utfall         Netto Budget- 

mkr Utgift Inkomst Utfall Budget avvikelse 

Äldreomsorg 91 0 91 260 169 

Hemsjukvård 727 0 727 800 73 

Omsorg funktionsnedsättning 88 0 88 269 181 

Totalt 906 0 906 1 329 423 

 

Kommentar till investeringsredovisning  
Inköp av Digital nyckelhanteringssystem har gjorts under 2021.  

Inköp av inventarier till Odengatan 8 och Berghälla Lessebo har gjorts.   

  

 

Uppföljning av verksamhetsmål   

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

Barn och ungas uppväxtvillkor 

  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha 
behörighet till gymnasiet  
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet      Nej  

Utveckla undervisningen genom digitalisering      Nej  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö  

Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan      Nej  

Skapa trygga mötesplatser för unga      Nej  

Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg!  

Ja      

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid      Nej  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor  

Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten  

    Nej  

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet  

    Nej  

  
Barnbokslut  

Mall för barnbokslut är upprättat i Socialförvaltningen med följande rubriker, Årets händelser, 
uppföljning av socialförvaltningens verksamhet, uppföljning av privata verksamheter, 
måluppföljning av nämndens mål, måluppfyllelse av verksamhetens mål.   

Aktivitet: Alla verksamheter upprättar ett barnbokslut. Klart  
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Boende och livskvalitet   
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare  

Samverka med Arbetsförmedlingen  Ja      
Samarbete med kommunens näringsliv    Delvis    

Stödja etablering av nya företag      Nej  

Kommentar: samverkan utifrån LÖK  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna  

Utveckla boendemiljöer för alla åldrar  
Att vidareutveckla välfärdsteknik.  

Ja      

Skapa mötesplatser som ger trygghet    Delvis    

Kommentar: Planering finns för att vidareutveckla träffpunkter inom ÄO och socialpsykiatrin. 
Under pandemin har dock träffpunkterna varit stängda. Arbete t med Time Care är igång  

Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen  

Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering       Nej  

Färdigställ fler bostäder i egen regi      Nej  

Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på  Ja      

Kommentar: I samtal med medborgare, kollegor från andra kommuner informera om bland annat 
nya attraktiva tomter i kommunen  

  

Socialnämndens mål: Att utveckla samverkan med våra grannkommuner gällande 
missbruk och våld i nära relationer  

Undersök behoven och möjligheten till samverkan  Ja      

Kommentar: Integrerad mottagning, mobil verksamhet  

Socialnämndens mål: Möjliggör människors egen försörjning  

I samverkan utveckla arbetssätt med interna och externa 
samarbetspartners så som vuxenskolan, näringslivsavdelning, 
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen  

Ja      

Socialnämndens mål: Alla med insatser inom LSS ska få sina individuella behov 
tillgodosedda med god kvalitet  

Kvalitetssäkra verksamheten    Delvis    

Kommentar: Stickprov genomförandeplaner utifrån rutin och kvalitet.  Egenkontroll höst 2021   
  

Socialnämndens mål: Att skapa en långsiktig planering för verksamheten  

  Ja      

Kommentar: ledningsgruppsstruktur, nyckeltal bland annat  

  

Socialnämndens mål: Arbeta fram strukturerade och fortlöpande samverkansformer  

IFO ska utveckla samverkan med BUF, Arbete och integration samt 
internt med OF.  

Ja      

Kommentar: utgå från länsgemensam modell Barnens bästa  
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Demokrati och service  
 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och 
företag  
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt      Nej  

Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen      Nej  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag  

Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster    Delvis    

Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen      Nej  

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service    Delvis    

Kommentarer: Arbete utifrån digitaliseringsplan  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare  

Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Ja      

Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  Ja      

Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning    Delvis    

Kommentar: Enhetscheferna har under året gått en ledarskapsutveckling med fokus på 
hälsofrämjande arbetsplatser. Medarbetare inom äldreomsorgen, omsorg funktionsnedsättning, 
hemsjukvården och rehab har genomgått motsvarande utvecklingssatsning riktat till medarbetare.   
Punktinsatser för förbättring av medarbetarskapet.  
  

  

Socialnämndens mål: Säkerställa att alla tjänster är tillsatta med tillsvidareanställda 
och rätt kompetens  
Inventera och utveckla en kompetensutvecklingsplan   Ja      

Kommentar:   
 IFO klart  
  

Socialnämndens mål: Minska handläggningstider  

Vidareutveckla handläggningsprocessen för en kortare 
handläggningstid  

      

Kommentar: ￼ Vi arbetar ständigt med att ha så korta handläggningstider som möjligt. Dock är 
det viktigt att hinna med och en risk har varit när omsättning på personal innebär att ärenden inte 
hinner hanteras i tid.   
  

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska jobba förebyggande och hälsofrämjande  

Säkerställ kvalitetstid med utsedd kontaktperson    Delvis    

Möjliggör användandet av tekniska hjälpmedel och digitalisering    Delvis    
Verka för tidiga och samordnade insatser        

Kommentar:   Anställd person för uppdraget har slutat men påbörjade arbetet under 2021.   
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Bilaga 2: Vart gick skatten 
 

Vart gick skatten 2021?       
         

Vart går den kommunala skatten? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar    

inkomst på 30 000 kr per månad och inte har några avdrag.     

         
 

Skattefinansierad verksamhet Nettokostnad, tkr Procent av skatten Skatt, kr 

          

Kommunstyrelsen         

Räddningstjänst   11 171  1,93%  1 514 

Kommunledningskontor  21 537  3,72%  2 919 

Näringsliv    1 823  0,31%  247 

Kultur, Fritid & Turism inkl. bibliotek 15 951  2,75%  2 162 

Övrigt    10 111  1,75%  1 370 

          

Samhällsbyggnadsnämnd        

Gata, park och skog   13 242  2,29%  1 794 

Vatten och avlopp   -3 039  -0,52%  -412 

Plan och bygg   581  0,10%  79 

Miljö- och hälsoskydd   2 590  0,45%  351 

Övrigt    6 740  1,16%  913 

          

Myndighetsnämnd         

Övrigt    199  0,03%  27 

          

Barn- och utbildningsnämnd        

Barnomsorg 0–5 år   66 481  11,47%  9 009 

Grundskola   124 570  21,50%  16 881 

Gymnasieskola   48 072  8,30%  6 514 

Vuxenutbildning    11 597  2,00%  1 572 

Övrigt    33 242  5,74%  4 505 

          

Socialnämnd         

Äldreomsorg, hemsjukvård och rehab 107 054  18,48%  14 507 

OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning 36 736  6,34%  4 978 

Individ- och familjeomsorg inkl. flykting 62 028  10,71%  8 406 

Övrigt    8 710  1,50%  1 180 

          

Summa       579 396   100,00%   78 516 

                  

Beskattningsbar inkomst      360 000 

Skatt (21,81 %)       78 516 
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Bilaga 3: Fakta om Lessebo kommun
 

Kommunens befolknings-
utveckling 
 
År                       Antal invånare 
2015    8 516 
2016    8 760 
2017    8 806 
2018    8 780 
2019    8 733 
2020    8 655 
2021    8 574 
 

 
 
Folkmängd 2021-12-31 
Män   4 387 (4 440) 
Kvinnor  4 187 (4 215)  

 
Folkmängd i församlingar 
2021-12-31 
Lessebo    3 142 (3 180) 
Hovmantorp   3 462 (3 475) 
Ekeberga   1  071  (1 074) 
Ljuder            884     (913) 

 
Åldersfördelning 2021-12-31 
0 - 6 år          747    (769) 
7 - 20 år   1 567 (1 568) 
21 - 64 år  4 207 (4 282) 
65 -   2 053 (2 036) 
 

 
Befolkningsförändringar 2021 
Födda                 89    (91) 
Döda                86    (89) 
Inflyttade              591   (619) 
Utflyttade             685   (711) 
 
Kommunens areal 
Landareal             410 kvm 
Vattenareal           44 kvm 
 

Bostadsbyggande 2021 
Färdigställda bostäder totalt    37 
varav småhus       7 
varav fritidshus      1  
varav lägenheter    29 
 
Utdebitering 2021 
Kommunen   21,81 
Landstinget        12,00 
Församlingen                    1,58 
 
Mandatfördelning 2019-2022 
Socialdemokraterna  15 
Moderaterna     6 
Centerpartiet     5 
Sverigedemokraterna    5 
Vänsterpartiet     2  
Miljöpartiet     1 
Kristdemokraterna    1 
Totalt    35 
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årsredovisning 2021
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Inledning

På uppdrag av kommunrevisionen i Lessebo kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut och
årsredovisning för 2021

Revisorerna har till uppgift att:

• Pröva om räkenskaperna är rättvisande.

• Bedöma om den är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och i enlighet med
god redovisningssed.

• Bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god
ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat.

Vår granskning av årsredovisningen har omfattat sidorna 4-54

• I vår granskningsrapport framgår omfattning och inriktning på granskningen, samt eventuella
begränsningar.

Granskning av årsbokslut 2021
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Övergripande analys 2021

39,8
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Utfall 2021 Prognos delår 2021 Budget 2021 Utfall 2020

Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år
(mnkr)

Granskning av årsbokslut 2021

• Bidragande faktorer till årets positiva avvikelse gentemot budget om +41,3 mnkr
framgår i driftredovisningen är kopplat till positiv avvikelse för kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt finansförvaltningen.
Större positiv avvikelse återfinns för finansförvaltningen, +39 mnkr, där skatteintäkter
och kapitalförvaltning påvisar större positiva utfall jämfört med budgeten.

• Socialnämnden har negativ avvikelse om -18,8 mnkr där tre verksamheter uppvisar
underskott vilka är individ- och familjeomsorg, äldreomsorgen och omsorg
funktionsnedsättning. Individ- och familjeomsorgen har störst negativ avvikelse
motsvarande -17,9 mnkr.
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Resultatanalys

Granskning av årsbokslut 2021

Belopp (mnkr) Utfall
2021

Budget
2021

Budget-
avvikelse Utfall 2020

Avvikelse
mot föreg

år

Prognos  i
delårs-

bokslut per
augusti 2021

Avvikelse
mot

prognos

Verksamhetens intäkter 147,2 140,8 6,4 146,1
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader -708,5 -684,0 -24,5 -707,7

Nettokostnad exkl. avskrivningar
-561,3 -562,0 0,7 -543,2 -18,1 -561,6 0,3

Avskrivningar -27,7 -28,7 1,0 -25,7 -2,0 -28,7 1,0
Jämförelsestörande poster
*förfogande medel prognos 3,7 0 3,7 2,5 1,2 -0,4 4,1
Verksamhetens nettokostnader -585,2 -590,7 5,5 -566,4 -18,8 -590,7 5,5
Skatteintäkter 356,3 337,3 19,0 353,2 3,1
Generella statsbidrag och utjämning 250,7 255,4 -4,7 245,5 5,2
Finansiella intäkter och kostnader 21,1 0,6 20,5 7,7 13,4 17,1 4,0
Extraordinära poster -3,2 0 -3,2 -13,2 10,0 0 -3,2

Årets resultat i kommunen
39,8 -1,5 41,3 20,8 19,0 25,1 14,6

Resultat från bolag och stiftelser
Årets resultat i kommunkoncernen 37,2 8,8 28,4

588,6 18,4
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Prognossäkerhet
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Nyckeltalsanalys
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
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Granskning av årsbokslut 2021

• Skatteintäkter, bidrag och utjämning uppgår till 607 mnkr för 2021, vilket är en ökning med 14
mnkr jämfört med 2020.

• Nettokostnader uppgår till 586 mnkr för 2021, vilket är en ökning med 17 mnkr jämfört med
2020.

• Mellan 2016-2021 har skatteintäkter, utjämning och bidrag ökat med 116 mnkr.

• Mellan 2016-2021 har nettokostnaderna ökat med 152 mnkr.

220



Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling (%)
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• Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2020 och 2021 uppgår
till   2,4 % vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 3 %.
Räkenskapsår 2021, enskilt, påvisar således en ökningstakt för nettokostnader som överstiger
skatteintäktsutvecklingen. Kommunen måste noga följa nettokostnadsutvecklingen för att
säkerställa att det inte överstiger skatteintäkterna.

Granskning av årsbokslut 2021
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Soliditet
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Soliditet, exkl. pensionsåtagande

Soliditet inkl. pensionsåtagande

• Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga finansiella utrymme. En hög soliditet skapar ett
långsiktigt finansiellt handlingsutrymme.

• Soliditet exkl. pensionsåtagande har ökat från 37 % (2016) till 42% (2021).

• Soliditet inkl. pensionsåtagande har ökat från 11 %  (2016) till 27% (2021).

Granskning av årsbokslut 2021
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Nämndernas utfall
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Nämndernas utfall

Belopp i mnkr
Budget-

avvikelse
(utfall)

Budget-
avvikelse
(prognos)

Avvikelse

Kommunstyrelsen 9,4 5,1 4,3
Barn- och utbildningsnämnden 7,5 5,7 1,8
Samhällsbyggnadsnämnden 3,3 1,2 2,1
Socialnämnden -18,8 -24 5,2
Myndighetsnämnden 0,1 0 0,1
Summa nämnder 1,5 -12 13,5
Finansförvaltning 39,9 38,4 1,5
Total budgetavvikelse 41,4 26,4 15

Granskning av årsbokslut 2021
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Nämndernas utfall

• Kommunstyrelse + 9,4 mnkr
• Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 9,4

mnkr. De största positiva avvikelserna finns på Mark, beredskap mm, 4,5
mnkr, Kommunledningskontoret, 2,5 mnkr och Måltidsverksamheten 1,1
mnkr.

• Barn- och utbildningsnämnd + 7,5 mnkr
• Nämnden redovisar ett överskott på 7,5 mnkr.

• Grundskolan + 2,4 mnkr
• Särskolan + 1,2 mnkr
• Gymnasieskolan +1,5 mnkr
• Förskola -0,5 mnkr

• Sjuklöneersättning för corona och arbetsmarknadsersättningar blev högre
än förväntat under året. Även den rekvirerade ersättningen från
Migrationsverket är högre än förväntat pga. fler asylsökande, framför allt
inom grundskolan, än budgeterat.

Granskning av årsbokslut 2021
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Nämndernas utfall

• Socialnämnden – 18,8 mnkr
• Individ- och familjeomsorg -17,9 mnkr
• Äldreomsorg -1,9 mnkr
• Omsorg om funktionsnedsättning -0,6 mnkr

• Individ och familjeomsorgens negativa avvikelse beror framförallt på höga
placeringskostnader inom missbruk och familjehem samt
kontaktperson/kontaktfamilj. Avvikelsen beror även på högre
personalkostnader och kostnader för ekonomiskt bistånd än budget. Vid
delårsbokslut uppgick prognosen till -24,0 mnkr. Dock var inte tillskjutna
budgetmedel om +4,3 mnkr för högt mottagande inkluderat vilket medför
att avvikelsen mellan prognos och helår totalt uppgår till +0,9 mnkr.

• Samhällsbyggnadsnämnd +3,3 mnkr
• VA har ett överskott på totalt 3,0 mnkr. Överskottet beror bland annat på

högre taxeintäkter med 1,4 mnkr (engångsintäkt på 1,1 mnkr) samt en
sänkning av internräntan till kommunens verkliga snittupplåningsränta
vilket påverkat resultatet positivt med 1,5 mnkr.

Granskning av årsbokslut 2021
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Pensionsåtagande och kapitalförvaltning
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Balanskravsresultat

• I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2021 med ett
balanskravsresultat om 10,9 mnkr.

• Ingen ny avsättning görs till resultatutjämningsreserven 2021. Budgeten gjordes med ett
planerat uttag från resultatutjämningsreserven med 1,5 mnkr. I slutet av 2021 är
förutsättningarna för att nyttja RUR inte längre uppfyllda, konjunkturen har förbättrats och
skatteunderlagsutvecklingen under 2021 ligger 0,8 procent över det tioåriga genomsnittet.

-5,2

11,4 10,9

2019 2020 2021

Granskning av årsbokslut 2021
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Investeringsverksamheten

Granskning av årsbokslut 2021
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• Kommunen utnyttjar 65 procent av investeringsbudgeten 2021.

• Av investeringarna avsåg 46,0 mnkr projekt som sträcker sig över flera år, varav 22,7 mnkr
fortfarande är pågående. Avvikelsen i förhållande till budget beror framförallt på att investeringar i
vattenverket i Skruv och Hackebackeskolan inte kommer färdigställas förrän under 2022.
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Sida 17

Övriga bokslutskommentarer

► Bokslutsprocessen

Inför upprättande av årsbokslutet har ekonomiavdelningen, i likhet med tidigare
år, upprättat ett fullständigt digitalt bokslut med god dokumentation och
avstämningsposter bifogade.

Vi konstaterar efter utförd granskning att ändamålsenliga avstämningar har
skett och avstämning av konton är väl dokumenterade.

► Klassificering lång- och kortfristig del skulder

Vi har identifierat att Lessebo kommun innehar banklån som förfaller under
2022 och som klassificeras som långfristigt då en sannolik förlängning av
låneavtalet är hög efter villkorsförhandling. Enligt RKR R7 ska en skuld
klassificeras som kortfristig om den förfaller till betalning inom tolv månader
räknat från balansdagen. Vi rekommenderar kommunen att se över
klassificering gentemot regelverk under 2022 och fördela lång- och kort del av
skuld utefter regelverk.

Granskning av årsbokslut 2021
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Sida 18

Övriga bokslutskommentarer

► Kassa och bank

► Lessebo kommun innehar bankkonton kopplade till Swish-transaktioner
vilket överförs till huvudkonto kontinuerligt. Vi rekommenderar kommunen
att bokföra Swish-transaktioner på separata konton i huvudboken för att
förbättra avstämning- och uppföljningsrutinen.

Granskning av årsbokslut 2021
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God ekonomisk hushållning
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning indikatorer – finansiella mål

Uppnås; 100%

Granskning av årsbokslut 2021

Finansiella mål Bedömning
Resultat efter finansnetto minst -1,5 mnkr Målet uppfylls. Resultat efter

finansiella poster är
42,9 mnkr.

Soliditet, total högre än 38 % Målet uppfylls.
Soliditeten uppgår till 42 %.

Soliditet, skattefinansierad verksamhet högre än
48%

Målet uppfylls. Soliditeten för
den skattebaserade
verksamheten exkl.
vatten/avlopp uppgår till 49%.

233



Övergripande verksamhetsmål

33%

45%

22%

2021

Uppnås helt

Uppnås ej

Värde
saknas

• Fullmäktige har beslutat om tre verksamhetsmål. Inom respektive verksamhetsmål finns tre
mål.

• Av de nio målen bedöms tre mål vara helt uppfyllda, fyra mål är inte uppnådda och två mål har
inte mätts.

Granskning av årsbokslut 2021
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Övergripande verksamhetsmål

De målsättningar som inte uppnåddes utgörs av:

Mål Kommentar Utfall

Ökat antal invånare i
Kommunen till 8 800
personer

Målet uppnås ej. Det har under period 2019 och 2021 varit en
nedåtgående trend i invånarantalet. Utflyttning överstiger inflyttning trots att nya
bostäder färdigställts under perioden ovan. Vid årsskiftet uppgick invånarantalet
till ca 8 600 personer.

Ökad andel barn och unga
som upplever en trygg
miljö

Målet ej uppfyllt och resultat från mätning under hösten 2021 visade jämfört med
år 2020 på något högre resultat uppgående till 89 %. Målsättning är 92 %.

Ökad andel elever som
väljer Lessebo kommuns
skolor till 95 %

Målet ej uppfyllt. Uppgick till ca 92,5 % vid höstterminens start 2021 och resultatet
är nära målsättningen om 95 %.

Öka andel elever som går
ut grundskolan med
gymnasiebehörighet till
70 %

Målet ej uppfyllt. Läsår 2020/2021 uppgick till ca 62,7 % och resultatet varierar
mellan årskurserna och arbete med att höja studieresultatet fortgår.

Granskning av årsbokslut 2021
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Sammanfattande bedömning av årsredovisning

• Vår granskning av årsredovisningen har omfattat sidorna 4-54. I vår granskningsrapport framgår
omfattning och inriktning på granskningen, samt eventuella begränsningar. Granskningen har inte
indikerat på några väsentliga fel i redovisade resultat- och balansräkningar, kassaflöden eller noter
för kommunen för räkenskapsåret 2021.

• Vår granskning har också omfattat en bedömning av följsamhet till Lagen om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) när det
gäller upprättande av förvaltningsberättelse, driftsredovisning och investeringsredovisning.

• I vår granskning har noterats följande avvikelser från LKBR och rekommendationer från RKR

• Vi har uppmärksammat i år att kommunen bör se över regelverk i RKR R7 avseende
klassificering av lång- och kort del skulder. Detta får ingen effekt för Lessebo kommuns resultat
utan är enbart en klassificeringsfråga i balansräkningen.

Granskning av årsbokslut 2021
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Sammanfattande bedömning av årsredovisning

• Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.

• Av Lessebo kommuns finansiella mål uppfylls samtliga 3 mål.  Av kommunfullmäktiges
verksamhetsmål uppfylls 3 av 9 mål, ej uppfyllda mål uppgår till 4 och ej mätbara mål uppgår till 2.
Vi vill rikta uppmärksamhet kring att endast 3 av 9 verksamhetsmål bedöms uppfyllda och därav
inte är fullt förenliga med de mål som fullmäktige beslutat om.

• I årsredovisningen görs slutsatsen där den sammanvägda bedömningen är att kommunen och
kommunkoncernen, sett till utfallet gentemot kommunfullmäktiges verksamhetsmål och
ekonomiska mål, uppnår god ekonomisk hushållning.

• Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning och
har i allt väsentligt upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och God
redovisningssed.

Granskning av årsbokslut 2021
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Auktoriserad revisor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 60 Dnr 2022/93-1.4.1 
 

Slut- och delredovisning av investeringar 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
slut- och delredovisning av investeringsprojekt och 
exploateringsområden i 2021 års redovisning. 

 
Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 95 967 tkr och  
62 874 tkr har förbrukats vilket framgår av nedanstående 
sammanställning. Förvaltningarna lämnar slutredovisning för 
investeringsprojekt som överstiger 1 mkr. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör kort för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Bilaga 1: Förteckning över del- och slutredovisade investeringsprojekt 
2021 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-03-07 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Slut- och delredovisning av investeringar 
 
Förslag till beslut 
Godkänna slut- och delredovisning av investeringsprojekt och 
exploateringsområden i 2021 års redovisning. 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 95 967 tkr och  
62 874 tkr har förbrukats vilket framgår av nedanstående 
sammanställning. Förvaltningarna lämnar slutredovisning för 
investeringsprojekt som överstiger 1 mkr. 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Slut- och delredovisningar framgår av bilaga 1. 
 

 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen 
 

Förvaltning INTÄKTER KOSTNADER NETTO BUDGET AVVIKELSE
Kommunledningsförvaltningen 0 5 711 484 5 711 484 6 719 000 1 007 516
Samhällsbyggnadsförvaltningen -3 113 592 58 442 719 55 329 127 86 819 000 31 489 873
Barn och utbildningsförvaltningen 0 928 148 928 148 1 100 000 171 852
Socialförvaltningen 0 905 676 905 676 1 329 000 423 324
Summa kronor -3 113 592 65 988 027 62 874 435 95 967 000 33 092 565
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 61 Dnr 2022/92-1.4.2 
 

Ombudgetering av investeringsmedel 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
tilläggsanslag i 2022 års investeringsbudget med netto 33 277 tkr 
enligt bilaga.  
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 95 967 tkr och  
62 874 tkr har förbrukats vilket framgår av nedanstående 
sammanställning. Förvaltningarnas önskemål avseende 
ombudgetering av investeringsmedel från 2021 har diskuterats på 
genomförda bokslutsberedningar.  Det finns projekt som ännu ej 
slutförts och behov föreligger avseende överföring av budgetmedel för 
investeringar om 33 277 tkr till år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Bilaga 1: Ombudgetering av investeringsmedel till 2022 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-03-07 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ombudgetering av investeringsmedel 
 
Förslag till beslut 
Godkänna tilläggsanslag i 2022 års investeringsbudget med netto 
33 277 tkr enligt bilaga.  
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 95 967 tkr och  
62 874 tkr har förbrukats vilket framgår av nedanstående 
sammanställning. Förvaltningarnas önskemål avseende 
ombudgetering av investeringsmedel från 2021 har diskuterats på 
genomförda bokslutsberedningar.  Det finns projekt som ännu ej 
slutförts och behov föreligger avseende överföring av budgetmedel 
för investeringar om 33 277 tkr till år 2022 . 
 

 
 
I separat ärende beskrivs behov av utökning av nyupplåningen 
med 20 mkr för 2022. Resterande medel täcks ur rörelsekapitalet i 
2022 års redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
I bilaga 1 redovisas förslag till ombudgetering av investeringsmedel 
från 2021 till 2022 års investeringsbudget.  
Slutredovisningar redovisas i separat ärende. 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen 
 

Förvaltning INTÄKTER KOSTNADER NETTO BUDGET AVVIKELSE Till 2022
KLF 0 5 711 484 5 711 484 6 719 000 1 007 516 630 000
SBF -3 113 592 58 442 719 55 329 127 86 819 000 31 489 873 32 447 000
BUF 0 928 148 928 148 1 100 000 171 852 200 000
SF 0 905 676 905 676 1 329 000 423 324 0
Summa kronor -3 113 592 65 988 027 62 874 435 95 967 000 33 092 565 33 277 000
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Bilaga 1. 

 

Ombudgetering till 2022   33 277 000 kronor 

Beslutad investeringsbudget 2022 51 710 000 kronor 

Ny investeringsbudget 2022  84 987 000 kronor 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Barn – och utbildningsförvaltningen 

 

Socialförvaltningen 

 

Förvaltning INTÄKTER KOSTNADER NETTO BUDGET AVVIKELSE Till 2022
Kommunledningsförvaltningen 0 5 711 484 5 711 484 6 719 000 1 007 516 630 000
Samhällsbyggnadsförvaltningen -3 113 592 58 442 719 55 329 127 86 819 000 31 489 873 32 447 000
Barn och utbildningsförvaltningen 0 928 148 928 148 1 100 000 171 852 200 000
Socialförvaltningen 0 905 676 905 676 1 329 000 423 324 0
Summa kronor -3 113 592 65 988 027 62 874 435 95 967 000 33 092 565 33 277 000

Projekt INTÄKTER KOSTNADER NETTO BUDGET AVVIKELSE Kommentar Till 2022
7199 Mark/Byggnad, KS disp. 0 0 0 1 000 000 1 000 000 Lebovägen 1 000 000
7203 Datautrustning 0 3 055 617 3 055 617 3 000 000 -55 617 0
7223 Lokala system servrar 0 989 944 989 944 200 000 -789 944 Förskottering serverbyte -875 000
7224 Digitalisering 0 0 0 145 000 145 000 0
7582 Elljusspår Hovmantorp 0 147 751 147 751 409 000 261 250 Flyttas till projekt Strandpromenaden Hvtp 261 000
7 0 4 193 311 4 193 311 4 754 000 560 689 386 000
9101 Fritidsanl. utskottets disp. 0 57 000 57 000 200 000 143 000 0
9103 Tillgänglighetsanpassning 0 0 0 154 000 154 000 Flyttas till projekt Strandpromenaden Hvtp 154 000
9108 Bibliotek/invent+pc 0 50 000 50 000 50 000 0 0
9112 Invent. fd FH Lessebo 0 909 647 909 647 1 000 000 90 353 Konstnärlig utsmyckning 90 000
9410 Köksinvent. Måltidsorg. 0 424 464 424 464 470 000 45 536 0
9420 Byte/Uppdatering Aivo 0 77 062 77 062 91 000 13 938 0
9 0 1 518 172 1 518 172 1 965 000 446 828 244 000
Summa kronor 0 5 711 484 5 711 484 6 719 000 1 007 516 630 000

Projekt INTÄKTER KOSTNADER NETTO BUDGET AVVIKELSE Kommentar Till 2022
9204 Skolmöbler/invent 0 0 0 500 000 500 000 0
9505 Invent kemikaliesmart förskola 0 -1 813 -1 813 0 1 813 0
9511 Invest hbs adm 0 85 534 85 534 0 -85 534 0
9513 Förskolor Lessebo 0 167 329 167 329 0 -167 329 0
9522 Invest Prästkragen 0 67 281 67 281 0 -67 281 0
9525 Invent nya Askungen 0 455 166 455 166 400 000 -55 166 0
9526 Tuvan 0 18 115 18 115 0 -18 115 0
9532 Invest område Skruv 0 35 000 35 000 0 -35 000 0
9541 Invest Bikupan 0 78 223 78 223 0 -78 223 0
9561 Investering Kulturskolan 0 23 313 23 313 0 -23 313 0

9563 Särskola 0 0 0 200 000 200 000
Inventering pågår när det gäller lärmiljöer 
inom- och utomhus på Nyängskolan.  200 000

9 0 928 148 928 148 1 100 000 171 852 200 000
Summa kronor 0 928 148 928 148 1 100 000 171 852 200 000
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 

Projekt INTÄKTER KOSTNADER NETTO BUDGET AVVIKELSE Kommentar Till 2022
7054 Del av Hackan 2 0 89 100 89 100 0 -89 100 Delredovisning 0
7500 Väghållning SBN:s disp. 0 0 0 10 000 10 000 Täcka underskott 0
7507 Väderskydd -16 000 54 617 38 617 25 000 -13 617 Avslut, kommer bidrag 2021 0
7510 Asfalt 0 2 832 930 2 832 930 2 897 000 64 070 Avslut, slutredovisas och ombudgeteras t 2022 64 000
7512 Exploatering Djurhult -104 580 0 -104 580 37 000 141 580 Anslutningsavgifter 0
7513 Exploatering industr Ö Lessebo 0 174 473 174 473 1 000 000 825 527 Pågående projekt 826 000
7514 Väg Sofielund Lbo 0 250 000 250 000 250 000 0 Avslut 0
7517 GC-bro Djurhult 0 400 000 400 000 400 000 0 Avslut 0
7522 Exploatering Törnrosa, etapp 2 -427 086 0 -427 086 0 427 086 Anslutningsavgifter 0
7523 Exploatering kv.Strandg. 0 595 998 595 998 100 000 -495 998 Ledningsåtgärder för försäljning intäkt 1 mkr 0
7528 Exploatering Oxnabben 0 107 999 107 999 78 000 -29 999 Avslut 0
7551 Gatubelysning LED 0 364 416 364 416 1 017 000 652 584 Pågående projekt 653 000
7560 Gc-väg, Åkerhultsv. Lessebo -121 220 222 423 101 203 101 000 -203 Avslut 0
7565 GC-väg Rottnen 0 181 727 181 727 25 000 -156 727 Avslut 0
7567 GC-Vintervägen -26 180 46 552 20 372 22 000 1 628 Avslut 0
7568 GC-Kronobergsgatan -54 331 99 690 45 359 46 000 641 Avslut 0
7569 GC-Strandtorget -150 000 361 152 211 152 211 000 -152 Avslut 0
7570 GC-Udden -354 192 643 785 289 593 290 000 407 Avslut 0
7572 GC-Resecentrum Hvtp 0 1 270 728 1 270 728 895 000 -375 728 Avslut och kommer bidrag 2021 0
7604 Lekutrustn. SBN:s disp. 0 0 0 200 000 200 000 Flyttas till projekt Strandpromenaden Hovmantorp 200 000
7621 Exploatering Västra Hovmantorp 0 44 640 44 640 0 -44 640 Pågående projekt 0
7700 Nybyggn/reinv. av dagvatt 0 0 0 1 000 000 1 000 000 Pågående projekt 1 000 000
7701 Anslutningsavgifter -949 902 551 051 -398 851 0 398 851 Anslutningsavgifter 0
7703 Läcksökningsutrustning -80 250 211 451 131 201 134 000 2 800 Avslut, kommer bidrag 25% efter slutredovisningen 0
7704 Råvattenbrunn -232 500 7 775 -224 725 -133 000 91 725 Pågående projekt och kommer bidrag efter slutredovisningen92 000
7705 Smarta vattenmätare -300 000 191 692 -108 308 50 000 158 308 Pågående projekt och kommer bidrag efter slutredovisningen158 000
7706 Byte av kol i kolfilter 0 92 781 92 781 93 000 219 Avslut 0
7724 Galvbyte H-torp 0 34 104 34 104 35 000 896 Avslut 0
7725 Galvbyte Lbo 0 222 288 222 288 222 000 -288 Avslut 0
7726 Galvbyte Skruv 0 1 165 041 1 165 041 1 165 000 -41 Avslut 0
7745 Ombyggnad Skruvs VV 0 1 696 457 1 696 457 9 457 000 7 760 543 Pågående projekt 7 761 000
7756 Förbättringsåtg Kvarndammen 0 37 712 37 712 41 000 3 288 Avslut 0
7800 ARV SBN:s förfogande 0 0 0 1 230 000 1 230 000 Ombudgetering till 2022 1 230 000
7818 Avlpumpst. mindre, SBN:s disp. 0 309 389 309 389 300 000 -9 389 Avslut 0
7 -2 816 242 12 259 971 9 443 729 21 198 000 11 754 271 11 984 000
8010 Energisparåtg kommunfastighet 0 156 049 156 049 177 000 20 951 Avslut 0
8015 Kyla serverrum K-hus 0 1 128 1 128 600 000 598 872 Pågående projekt 599 000
8102 Köksmaskiner, SBN:s disp 0 324 733 324 733 325 000 267 Avslut 0
8103 Komponentutbyte omdisp. 0 514 147 514 147 2 447 000 1 932 854 Pågående projekt, se ner 1 932 000
8105 Maskiner, lokalvård 0 91 600 91 600 100 000 8 400 Avslut 0
8122 Nybyggnation förskola Lessebo 0 22 532 22 532 219 000 196 468 Avslut och slutredovisning 0
8123 Nybyggnation förskola H-torp -86 300 6 429 108 6 342 808 5 465 000 -877 808 Avslut och delredovisning, konstutsmyckning kvar 258 000
8124 Till- & Ombyggnad Kvarndamm 0 0 0 258 000 258 000 Avslut och slutredovisning 0
8132 Hackebacke tillbyggnad 0 15 799 303 15 799 303 28 718 000 12 918 697 Delredovisning och pågående projekt 12 919 000
8133 Fd Folkets hus Lbo omb/renov 0 4 587 563 4 587 563 4 658 000 70 437 Delredovisning och pågående projekt 70 000
8134 Bikupan ventilation 0 1 681 218 1 681 218 1 654 000 -27 218 Avslut 0
8213 Stallet ombygg/renovering 0 11 245 561 11 245 561 11 196 000 -49 561 Slutredovisning och avslut 0
8234 Lustigkulla/Edabacken ny & omb 0 12 000 12 000 1 000 000 988 000 Pågående projekt 988 000
8566 LSS-bostad Lessebo -211 050 212 779 1 729 104 000 102 271 Delredovisning 102 000
8567 Odengatan 8A 0 101 101 101 101 2 000 000 1 898 899 Pågående projekt 1 899 000
8713 Brandst Lbo omb 0 3 428 654 3 428 654 5 000 000 1 571 346 Delredovisning och pågående projekt 1 571 000
8900 Inköp av maskiner 0 1 575 273 1 575 273 1 700 000 124 727 Slutredovisning och omdisponering 125 000
8 -297 350 46 182 748 45 885 398 65 621 000 19 735 602 20 463 000
Summa kronor -3 113 592 58 442 719 55 329 127 86 819 000 31 489 873 32 447 000
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§ 62 Dnr 2022/89-1.2.7 
 

Årlig uppföljning av verkställighet av 
politiska beslut 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
uppföljningen av verkställighet av politiska beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt den rutin som antogs av kommunstyrelsen 2017-08-08 § 133, 
ska uppföljning göras årligen av verkställighet av politiska beslut. 
Uppföljningen ska ske i samband med årsredovisningen.  
 
Årets uppföljning visar på god verkställighet, de allra flesta ärendena 
är genomförda. Undantaget är främst planprocesser som i många fall 
tar längre tid, samt en del planer som är vilande då de väntar på 
andra planer eller dialog med fastighetsägare.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Bilaga: Uppföljning verkställighet mars 18-mars 22 
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Årlig uppföljning av verkställighet av politiska 
beslut 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna uppföljningen av 
verkställighet av politiska beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt den rutin som antogs av kommunstyrelsen 2017-08-08 § 
133, ska uppföljning göras årligen av verkställighet av politiska 
beslut. Uppföljningen ska ske i samband med årsredovisningen.  
 
Årets uppföljning visar på god verkställighet, de allra flesta 
ärendena är genomförda. Undantaget är främst planprocesser som 
i många fall tar längre tid, samt en del planer som är vilande då de 
väntar på andra planer eller dialog med fastighetsägare.  

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen, i egenskap av kommunfullmäktiges 
verkställande organ och utifrån sin samordnande roll, säkerställer 
verkställighet både inom den egna verksamheten och att 
återrapportering sker från övriga nämnder i förekommande fall. 
Rutinen gäller för de beslut som fattas i kommunfullmäktige 
alternativt kommunstyrelsen, som innehåller ett uppdrag till 
kommunstyrelsen, annan nämnd eller utpekad 
tjänsteman/förvaltning alternativt att beslutet anger att 
uppföljning ska ske. 
 
Uppföljning har skett av beslut som tagits t.o.m. februari 2022. 
Förra uppföljningen gjordes t.o.m. februari 2021, och de beslut 
som då ej var verkställda, finns med i sammanställningen även 
detta år. Ärenden som redan i beslutet ska följas upp ett visst 
datum har inte tagits med, då löpande uppföljning sker av dessa 
vid det bestämda datumet. 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av verkställighet av politiska beslut, bilaga 
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Uppföljning av verkställighet av politiska beslut (beslut tagna mars 2018-feb 2022)

Dnr Datum för beslut Beslut Status

2018/12 KS 2018-03-06

Uppdra till kc att inkludera en punkt om mutor etc. i kommande
lokalt kollektivavtal angående lokal facklig samverkan.

Inget samverkansavtal har slutförts. KS beslutade dock
om en riktlinje för mutor 2022-03-15.

2017/121 KS 2018-04-03
Uppdra till sbf att göra en djupanalys om underhållsåtgärder i
befintliga kök. Ingick i utredning om äldreomsorg, se nedan.

KS 2018-04-03
Uppdra till kc att utreda kostnaden för måltidsorganisationen vid
en optimering av våra tillagningskök. Ingick i utredning om äldreomsorg, se nedan.

2019/208 KS 2019-06-04
Uppdra till sbc att utreda förutsättningarna för en ny detaljplan
för kv Sågverket Genomfört, se 2020/317 nedan.

2019/353 KS 2019-12-05
Uppdra till beredskap- och säksamordnare att ansöka hos MSB
om att erhålla och installera ljudsändare

Pågår. Ansökan godkänd sept 2020, ljudsändare ej
monterade än.

2020/18 KS 2020-02-11
Uppdra till kc att genomföra utredning gällande särskilt boende
(flera punkter) Slutredovisat KS oktober 2021.

2020/132 KS 2020-05-05
Uppdra till SBF att ta fram ny detaljplan för bostäder
i södra Hovmantorp mot Ormeshaga. Pågår. Granskning genomförd i september 2021. 

2020/133 KS 2020-05-05
Uppdra till SBF att ta fram ny detaljplan för bostäder
i västra Hovmantorp. Antagen maj 2021.

2020/163 KS 2020-06-02

Uppdra till SBC att aktualisera översiktsplanen för Lessebo
kommun genom tematiskt tillägg avseende LIS-områden och
tätortsutveckling. Antagen KF februari 2022.

2020/224 KS 2020-09-01 Uppdra till kc att ta fram en flaggpolicy för Lessebo kommun. Antagen KF april 2021.

2020/223 KS 2020-09-01
Uppdra till SBF att ta fram förslag till en ny detaljplan för
fastigheterna Kyrkan 3 m.fl, i Lessebo. Antagen april 2021.

2020/222 KS 2020-09-01
Uppdra åt SBF att ta fram förslag till en ny detaljplan för
fastigheterna Ekeberga 1:9 m.fl i Kosta. Antagen april 2021.

2020/220 KS 2020-10-01
Uppdra till kc att signera överenskommelse med
Moskogen Miljö AB. Genomfört, signerat av samtliga 2021.

2020/244 KS 2020-10-01
Uppdra till SBF att ta fram förslag till en ny detaljplan för
fastigheterna Höjden 14 m.fl, i Hovmantorp. Vilande i väntan på planprogram.
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2020/245 KS 2020-10-01
Uppdra till SBF att ta fram förslag till en ny
detaljplan för fastigheten Sofielund 1 i Lessebo. Avvaktar fastighetsägaren.

2020/246 KS 2020-10-01
Uppdra till SBF att ta fram förslag till en ny detaljplan för
nordöstra delen av Lessebo. Antagen juni 2021.

2019/304 KS 2020-10-27
Uppdra till SBF att ta fram förslag till en ny detaljplan för
fastigheten Oxnabben 14 i Hovmantorp. Antagen november 2021.

2020/265 KS 2020-10-27
Uppdra till SBF att ta fram förslag till en ny detaljplan för
fastigheten Härden 9 i Lessebo samt kringliggande fastigheter. Ej påbörjat än.

2020/268 KS 2020-10-27

Uppdra till Beredskaps- och säkerhetssamordnare att utreda och
påbörja krigsplacering av personal med nyckelbefattningar inom
Lessebo kommun. Inriktningsbeslut fattat maj 2021, se nedan.

2020/287 KS 2020-11-24
Uppdra till kc att genomföra en översyn av Lessebo kommuns
bolagsstruktur. Utredning överlämnad maj 2021.

2020/302 KS 2020-12-22
Uppdra till SBF att genomföra planändring för att möjliggöra
försäljning och reglering av mark vid Grycksbovägen. Antagen september 2021.

2020/317 KS 2020-12-22
Uppdra till SBF att genomföra planändring för att möjliggöra
försäljning och reglering av mark i anslutning till Sågverket 5. Antagen november 2021.

2020/330 KS 2020-12-22
Uppdra till SBF att genomföra planändring för att möjliggöra
försäljning och reglering av mark i anslutning till Kosta Lodge. Antagen november 2021 (överklagad)

2020/34 KS 2021-02-09
Uppdra till kc att vidta åtgärder med anledning av
uppföljningen av intern kontroll 2020. Återrapporterat oktober 2021

2021/9 KS 2021-02-09
Uppdra till SBF att ta fram förslag till en ny detaljplan för
fastigheterna Skytte 1 och 6 i Hovmantorp. Antagen november 2021.

2020/319 KS 2021-03-16
Verkställa föreslagna åtgärder efter revisorernas
granskning av budgetprocessen.

Samtliga åtgärder genomfördes i budgetprocessen 2021,
förutom resursfördelningsmodell.

2021/110 KS 2021-04-13
Uppdra till KC att ta fram hyresavtal gällande idrott-
sverksamhet i Kosta (med privat entreprenör). Avslutad dialog efter beslut i KS mars 2022.

2020/268 KS 2021-05-11 All tillsvidare anställd personal krigsplaceras. Brev ska gå ut till alla tillsvidare anställda under april 2022.

2021/137 KS 2021-05-11
Uppdra till SBF att ta fram förslag till ny detaljplan del av
Hovmantorp 6:1 Antagen februari 2022.

2021/139 KS 2021-05-11 Uppdra till SBF att ta fram förslag till ny detaljplan Metallen 9 Vilande i väntan på planprogram.

2020/359 KS 2021-06-08
Uppdra till SBF genomföra planändring för ledningsrätten
(Linnebäck 3) Antagen november 2021 (överklagad)

2021/271 KS 2021-08-17
Uppdra till SBF att ta fram förslag till ny detaljplan del av
Hovmantorp 5:1 Pågår. Planförslag skickas på samråd 21/3.
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2021/296 KS 2021-09-07
Uppdra till bibliotekschef att samverka med Uppvidinge
och Tingsryd i enlighet med biblioteksutredning.

Samverkan sker genom regelbundna möten verksamhets-
cheferna emellan. Kontakt och samverkan sker även kring
vissa evenemang och informationsutbyte mellan personal.

2021-09-07 KS 2021/286

uppdra till KS att aktualisera bolagsordningar/ägardirektiv i
helägda bolag,
ta fram aktieägaravtal Kosta köpmanhus,
riktlinjer för styrning ur koncernperspektiv Riktlinjer antagna i KS , övrigt ännu ej genomfört.

2021/219 KS 2021-10-05 Genomföra process för namnbyte Folkets Hus Namnbyte beslutat KS januari 2022.

2021/333 KS 2021-10-05
Uppdra till SBF att ta fram förslag till ny detaljplan del av
Hovmantorp 5:1 Pågår. Skickas på samråd 21/3.

2021/332 KS 2021-10-05
Uppdra till SBF att ta fram förslag till ny detaljplan del av
Hovmantorp 6:1 Pågår. Samråd december 2021.

2021/322 KS 2021-10-05

Ge SBF i uppdrag att se över möjlighet för nya planuppdrag i Kosta
och Skruv (bostadstomter) samt se över möjlgheter till
uppdatering av gällande detaljplaner i samtliga orter. Ej påbörjat än.

2021/323 KS 2021-10-05
Ge SBF i uppdrag att undersöka möjligheter till markförvärv i
Hovmantorp och Kosta. Ej påbörjat än.

2021/430 KS 2022-01-11
Uppdra till SBF att ta fram förslag till planprogram för östra delen
av Hovmantorp Pågår.

2021/409 KS 2022-01-11

Uppdra till SBF att ta fram förslag till ny detaljplan för Tärnan 9
samt se över möjligheter till uppdatering av gällande detaljplaner
i närområdet Ej påbörjat än.

2021/417 KS 2022-01-11
Uppdra till kommunchef att utreda organisationsformer gällande
Bruno Mathsson-husen Ska redovisas 2022-05-10 enligt beslut.

2021/398 KS 2022-02-08
Uppdra till kommunchef att säkerställa
informationssäkerhetsarbete enligt plan. Ska genomföras under 2022 enligt plan.

2021/398 KS 2022-02-08
Uppdra till kommunchef att säkerställa att systemdokumentation
och rutiner för Evolution finns framtagna. Senast i slutet av 2022 enligt plan.

2022/13 KS 2022-02-08
Uppdra till SBF att ta fram förslag till en ny detaljplan för del av
Hovmantorp 7:1 Ej påbörjat än.

2022/5 KS 2022-02-08 Uppdra till kc att föra dialog med berörda fastighetsägare (Skruv) Pågår.

266



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 63 Dnr 2022/116-1.4.1 
 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9§ och 10§,  
kommunallagen. 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 
1 - AB Lessebohus har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin  
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala  
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala  
befogenheter som gäller för verksamheten. 
2 - AB Lessebo fastigheter har under verksamhetsåret 2021,  
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det  
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de  
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
3 - AB Kyrkebyn 3 har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin  
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala  
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala  
befogenheter som gäller för verksamheten. 
4 - Lessebo Fjärrvärme AB har under verksamhetsåret 2021,  
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det  
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de  
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
5 -Kosta Köpmanshus AB:s verksamhet kan inte bedömas om den har 
bedrivits på ett sätt som är förenligt med det  
kommunala ändamålet i enlighet med de  
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten under 
verksamhetsåret 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens presidium 
har löpande under verksamhetsåret 2021 haft en betydande  
kontakt med helägda bolag. Kontakterna sker bland annat vid  
styrelsemöte, bokslutsgenomgång, budgetberedning,  
presidiemöten mellan kommunstyrelsen och bolagen, samt  
månatliga koncernövergripande ledningsgruppsmöten.  
Kommunchefen återredovisa till kommunstyrelsen om  
ägardirektiv och bolagsordning följs, i redogörelsen ingår även  
delägt bolag Kosta Köpmanshus AB. 2019 har samtliga  
ägardirektiv och bolagsordningar för helägda bolag aktualiserats  
och beslutats i kommunfullmäktige 2019-09-23. Detta utgör en  
god grund för prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap.  
9 § och 10 § i kommunallagen. Samtliga protokoll och affärsplaner  
delges kommunstyrelsen. 
Gällande Kosta Köpmanshus AB har inga protokoll inkommit till 
kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2021. Informell kontakt med 
styrelsen har förekommit under året. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
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Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9§ och 10§, 
kommunallagen. 
 
Förslag till beslut 
1 - AB Lessebohus har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin  
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala  
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala  
befogenheter som gäller för verksamheten. 
2 - AB Lessebo fastigheter har under verksamhetsåret 2021,  
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det  
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de  
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
3 - AB Kyrkebyn 3 har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin  
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala  
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala  
befogenheter som gäller för verksamheten. 
4 - Lessebo Fjärrvärme AB har under verksamhetsåret 2021,  
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det  
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de  
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
5 -Kosta Köpmanshus AB:s verksamhet kan inte bedömas om den 
har bedrivits på ett sätt som är förenligt med det  
kommunala ändamålet i enlighet med de  
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten under 
verksamhetsåret 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens presidium 
har löpande under verksamhetsåret 2021 haft en betydande  
kontakt med helägda bolag. Kontakterna sker bland annat vid  
styrelsemöte, bokslutsgenomgång, budgetberedning,  
presidiemöten mellan kommunstyrelsen och bolagen, samt  
månatliga koncernövergripande ledningsgruppsmöten.  
Kommunchefen återredovisa till kommunstyrelsen om  
ägardirektiv och bolagsordning följs, i redogörelsen ingår även  
delägt bolag Kosta Köpmanshus AB. 2019 har samtliga  
ägardirektiv och bolagsordningar för helägda bolag aktualiserats  
och beslutats i kommunfullmäktige 2019-09-23. Detta utgör en  
god grund för prövning kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap.  
9 § och 10 § i kommunallagen. Samtliga protokoll och affärsplaner  
delges kommunstyrelsen. 
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Gällande Kosta Köpmanshus AB har inga protokoll inkommit till 
kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2021. Informell kontakt 
med styrelsen har förekommit under året. 
 
Bakgrund 
Genom en lagändring i kommunallagen som trädde i kraft 1  
januari 2013, infördes en skyldighet för kommunstyrelsen att i  
dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens  
aktiebolag bedrivit verksamhet på sätt som är förenligt med det  
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den  
kommunala befogenheten. 6 kap. 9 § och 10 §, kommunallagen, 
har kommunstyrelsen en så kallad förstärkt uppsiktsplikt.   
 
 
 
 

 
 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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§ 64 Dnr 2022/90-1.4.1 
 

Ekonomisk uppföljning per februari 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
informationen till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning per februari 2022 har tagits fram av 
Ekonomiavdelningen. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör kort för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-18 
Utfall per förvaltning, februari 2022 
Nettokostnader per nämnd, februari 2022 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomisk uppföljning, februari 2022 
 
Förslag till beslut 
Notera informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning per februari 2022 har tagits fram av 
Ekonomiavdelningen 
 
Beslutsunderlag 
Utfall per förvaltning 
Nettokostnader per nämnd 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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KOMMUNSTYRELSEN
SAMHÄLLSBYGGNAD

SNÄMND
MYNDIGHETSNÄMND

BARN OCH

UTBILDNINGSNÄMN

D

SOCIALNÄMND

Utfall jan-feb 10 023,3 4 498,1 36,1 48 327,6 35 446,1

Periodiserad budget 11 893,5 5 137,0 44,0 49 075,0 32 977,0

% förbruk 84% 88% 82% 98% 107%
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Politisk vht,

styr- o

ledning

Revision
Kommun-

lednkontor
Näringsliv Bibliotek

Kultur,

Fritid &

Turism

Färdtjänst

Arbets-

marknads-

enhet

Räddnings-

tjänst

Måltids-

verksamh.

Mark,

beredskap

mm

Utfall jan-feb 1 051,2 42,1 3 327,9 211,3 799,1 1 990,9 234,9 788,1 1 879,1 -   314,4 13,1

Periodiserad budget 1 098,8 130,5 4 175,3 375,0 787,3 2 179,0 282,5 903,0 1 878,7 -   1,0 84,3

% förbruk 96% 32% 80% 56% 101% 91% 83% 87% 100% 31440% 16%
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Kommentarer KS, februari  
 

Periodens ekonomiska utfall uppgår till 84% av de budgeterade nettokostnaderna för 

januari-februari. 

Politisk vht, styr & ledning: Ingen större avvikelse för perioden.  

Revision: Inget köp av konsultrevision ännu, vilket gör att revisionen visar ett 

överskott.  

Kommunledningskontoret: består av flera olika verksamheter där den största 

avvikelsen är inom IT-verksamheten där kostnaderna är lägre än budgeterat medan 

intäkterna ligger i nivå med budgeten. 

Näringsliv: Inga aktiviteter har anordnats under årets första två månader och 

bidrag vi betalar till olika verksamheter har ännu ej fakturerats. Detta gör att 

näringsliv visar ett överskott.  

Bibliotek: Ingen avvikelse. 

Kultur, Fritid & Turism: består av flera olika verksamheter där följande 

avvikelser kan nämnas. Turism visar på ett underskott då arrendeintäkter för 

campingarna saknas. Bidrag till föreningar ej utbetalda än vilket gör att 

verksamheterna visar ett överskott. 

Färdtjänst: Ingen större avvikelse för perioden.  

Arbetsmarknadsenheten: Ingen större avvikelse för perioden.  

Räddningstjänst: Ingen avvikelse. 

Måltidsverksamheten: Visar ett överskott vilket främst beror på högre intäkter än 

budgeterat samt lägre kostnader för råvaror än budgeterat för perioden. Däremot så 

ligger personalkostnaderna över budget. 

Mark, beredskap, mm: Överskottet beror på intäkter för försäljning tomter.  
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Politisk vht o

adm.
Gata, park Plan & Bygg Miljö & Hälsa

Interna

arbeten

Externa

arbeten
Fastigheter Va

Utfall jan-feb 610,2 2328,0 194,2 420,7 295,3 -50,2 867,5 -167,6

Periodiserad budget 817,8 2 608,4 115,8 516,9 -   230,3 0,0 1 194,8 114,0

% förbruk 75% 89% 168% 81% -128% 0% 73% -147%
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Kommentarer SBN, februari  
 

Politisk verksamhet och administration: 

Verksamheten beräknas kunna hålla budgeten. Bostadsanpassning visar ett överskott 

pga. lägre kostnader tkr samt staben visar ett överskott pga. lägre personal-och 

driftkostnader. Nämnden, Cafeterian, Energirådgivning är i balans. 

Gata/park:  

Anläggning beräknas kunna hålla budgeten. I nuläget överskott inom gata på ca 330 

tkr pga. toppbeläggningar har överskott på ca 100 tkr och vinterväghållning ca 160 

tkr samt barmarkunderhåll ca 40 tkr, budget för vinterväghållning är periodiserad 

mellan jan-april. Gatubelysning visar ett underskott på ca 30 pga.  högre kostnader 

för inköp. Park är i balans. Skogen visar underskott på ca 50 tkr och beräknas att de 

ska kunna hålla sin budget. 

Bygg:  

Beräknas att de ska kunna hålla budgeten. Bygg visar underskott pga. lägre intäkter 

samt lägre personal-och driftkostnader.   

Miljö & Hälsa:  

Beräknas att de ska ge ska kunna hålla budgeten. Miljöskydd visar ett överskott pga. 

vakans och lägre driftkostnader, sjökalkning är i balans. Enskilda avlopp och 

hälsoskydd visar ett underskott pga. lägre intäkter. 

Interna arbeten: 

Anläggning visar ett underskott på ca 340 tkr pga.  semesterutbetalningar och 

sjukskrivningar och lägre intäkter av vinterväghållning samt maskiner visar ett 

underskott på ca 210 tkr. 

Externa arbeten: 

Är i balans. 

Fastigheter: 

Verksamheten visar ett överskott på ca 320 tkr, lokalvård är i balans och ger ett 

överskott på ca 180 tkr och fastigheter visar ett underskott på ca 150 tkr. 

Fjärrvärmekostnader visar ett överskott på ca 210 tkr. Elkostnader visar ett överskott 

på ca 50 tkr. Hyreskostnader pga. ombyggnadskostnader för räddningstjänstenslokal 

ca 50 tkr.  Kostnader för el och fjärrvärme är periodiserat.  

VA: 

Verksamheten visar ett överskott och verksamheten beräknas kunna ge ett visst 

överskott. Verksamheter visar ett överskott pga. högre intäkter av bidrag för VA-plan 

samt lägre driftkostnader. Elkostnader är periodiserat och de ger ett visst överskott.
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Politisk vht

Utfall jan-feb 36,1

Periodiserad budget 44,0

% förbruk 82%
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Kommentarer MN, februari  

  

Politisk verksamhet beräknas kunna hålla budgeten. 
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Politisk vht och

adm
Kulturskola Förskolor Fritidshem Grundskola F-9 Särskola Gymnasieskola

Vuxen-

utbildning

Utfall jan-feb 1 224,4 624,6 11 074,1 749,4 22 920,8 2 194,1 7 533,3 2 007,0

Periodiserad budget 1 191,0 667,7 10 804,7 1 302,2 22 253,0 2 683,2 7 970,3 2 202,7

% förbruk 103% 94% 102% 58% 103% 82% 95% 91%
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Kommentarer BUN, februari  

 

Periodens ekonomiska utfall uppgår till 98% av de budgeterade kostnaderna för 

januari-februari.  

Arbetet med att omfördela medel mellan verksamheterna efter den resursfördelning 

som görs inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden pågår och kan 

påverka utfallet för enskilda verksamheter under perioden.  

Rektorerna håller på att lägga organisation inför det nya läsåret och arbetet är inte 

klart än.  

Det vi hittills ändå kan se är att fler barn är inskrivna eller på väg in inom 

förskoleverksamheten. När resursfördelningen gjordes i december togs höjd för de 

barn rektorerna såg var på väg att skolas in under januari och februari sedan dess har 

ytterligare barn tillkommit, en del av dessa barn har omfattande behov av olika slag 

och del av dem är asylsökande och svåra att planera då det är oklart hur länge de 

kommer att vara i vår verksamhet.  

Flera av enheterna, både förskolor och grundskolorna, har svårt att få ihop sin 

organisation utifrån de behov som finns på enheten och de ekonomiska 

förutsättningar de har fått.  

I redovisningen saknas även intäkter från bland andra Migrationsverket avseende 

undervisning av asylsökande barn och elever för januari och februari. Rekvisitionen 

görs kvartalsvis.  

När det gäller de interkommunala ersättningarna är antalet elever samt elevernas val 

av program inför höstterminen avgörande för utfallet på årsbasis. 
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Politisk vht och adm Äldreomsorg Hemsjukvård rehab
Omsorg Funktions-

nedsättn

Individ o familje-

omsorg
Bostads- verksamhet

Utfall jan-feb 1 091 14 584 3 798 6 438 9 535 0,0

Periodiserad budget 1 443 12 825 3 968 5 851 8 890 0,0

% förbruk 76% 114% 96% 110% 107% 0%
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Kommentarer SN, februari  

  

Ledning och administration:  
Ledning och administration har överskottet p.g.a. personalkostnader och 
fortbildning. 
 
Politisk verksamhet 
Överskottet beror på ej utnyttjade budgetmedel. 
 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen har haft högre personalkostnader och övriga kostnader - IT drift samt 
intäkter ligger över budget men kompenserar inte höga kostnader. 
 
Hemsjukvård och rehab 
Hemsjukvård och rehab har ett överskott p.g.a. personalkostnader. Kostnader på 
köpta läkemedel, hygien, skyddsmateriel är högre än i budget. 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
Underskottet beror på grund av höga personalkostnader på nästan alla 

verksamheterna samt mer övriga kostnader (IT drift) och kostnader av köpta 

huvudverksamhet av personlig assistans Lss än i budget. Intäkter från 

Försäkringskassan ligger över budget. 

IFO  
IFO har ett underskott i sin budget vilket beror framför allt på höga 
placeringskostnader inom missbruk och familjehem samt 
kontaktperson/kontaktfamilj.  Avvikelsen beror även på högre personalkostnader 
p.g.a. konsulter samt lite lägre intäkter än i budget. Ekonomiskt bistånd ligger över 
budget. Statsbidraget med total 8062 tkr ligger i budget. 

Bostadsverksamhet 
Som budget 
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 1 av 6

2022-03-16 10:25

År 2022 

Månad 01-02 Förvaltning 1-6 D/I  -D 

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
1 
Kommunledningsförvaltningen

1000 Kommunfullmäktige 0,00 0,00 82,51 772,00 82,51 772,00

 1010 Kommunstyrelse/au 0,00 0,00 327,26 2 094,00 327,26 2 094,00
 1100 Partistöd 0,00 0,00 81,33 488,00 81,33 488,00
 1200 Revision 0,00 0,00 42,11 783,00 42,11 783,00
 1210 Valnämnd 0,00 -180,00 1,79 592,00 1,79 412,00
 1220 Överförmyndare 0,00 0,00 181,33 1 090,00 181,33 1 090,00
 1300 Styr och ledning 0,00 0,00 376,95 2 037,00 376,95 2 037,00
 1310 Förvaltn.övergripande 

pa
-7,71 0,00 292,96 1 621,00 285,25 1 621,00

 2050 Översiktsplan 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
 2060 Markreserv -97,98 0,00 15,29 405,00 -82,69 405,00
 2070 Energirådgivning 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
 2200 Näringslivsbefrä.åtg. -20,87 -178,00 232,20 2 428,00 211,34 2 250,00
 2300 Turistverksamhet -3,04 -398,00 127,35 656,00 124,31 258,00
 2700 Räddningstjänst 0,00 0,00 1 879,14 11 272,00 1 879,14 11 272,00
 2750 Totalförsvar/samhällssk. 0,00 -620,00 95,74 620,00 95,74 0,00
 3010 Grundbidrag 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00
 3020 Aktivitetsbidrag 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00
 3030 Ledarutbildning 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
 3040 Lokalbidrag 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00
 3050 Driftbidrag 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00
 3070 Ridklubbar 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
 3080 Till nämndens 

förfogande
0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

 3090 Driftbidrag övr 
föreningar

0,00 0,00 10,00 190,00 10,00 190,00

 3110 Bowlingbanor, förhyrn. 0,00 0,00 53,68 295,00 53,68 295,00
 3120 Kultur/fritidspris,konsti 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00
 3130 Studieorganisationer 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 362,00
 3140 Kulturprogram/

kulturvht.
0,00 0,00 2,33 39,00 2,33 39,00
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 2 av 6

2022-03-16 10:25

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 3150 Kulturföreningar 0,00 0,00 223,83 1 128,00 223,83 1 128,00
 3200 Bibliotek -247,85 -30,00 1 046,96 4 754,00 799,11 4 724,00
 3230 Programverksamhet -146,28 0,00 146,28 86,00 0,00 86,00
 3400 Idrotts- o chfritidsanl. -62,37 -413,00 931,21 7 112,00 868,84 6 699,00
 3500 Fritidsgård -10,29 0,00 329,80 2 005,00 319,51 2 005,00
 5300 Färdtjänst 0,00 0,00 234,89 1 695,00 234,89 1 695,00
 5760 Borgensåtaganden 

enskilda
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

 6100 Åtg. arbetslöshet -2 047,55 -7 802,00 2 686,52 13 303,00 638,97 5 501,00
 6200 Flyktingmottagande -0,01 0,00 149,15 927,00 149,14 927,00
 9100 Klk-utveckling -6,44 -5,00 767,91 5 529,00 761,47 5 524,00
 9110 Klk-service och kansli -93,19 -545,00 875,00 5 562,00 781,81 5 017,00
 9120 Klk-ek.service -2 871,28 -16 563,00 3 361,09 23 682,00 489,82 7 119,00
 9130 Klk-personalservice 0,00 0,00 1 009,56 5 771,00 1 009,56 5 771,00
 9140 Fritidsservice -2,24 -8,00 390,58 2 354,00 388,35 2 346,00
 9800 Måltidsförvaltning -4 706,86 -26 433,00 4 392,47 26 433,00 -314,39 0,00
 9910 Finansiella poster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summa 1  -10 323,93 -53 175,00 20 347,23 126 952,00 10 023,30 73 777,00
2 
Samhällsbyggnadsförvaltning

1020 
Samhällsbyggnadsnämnd

0,00 0,00 47,27 380,00 47,27 380,00

 2010 SBF stab -97,89 -545,00 646,13 4 244,00 548,24 3 699,00
 2020 Plan- och byggkontor -23,12 -1 170,00 222,83 2 035,00 199,72 865,00
 2030 Detaljplaner 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 -150,00
 2040 Primärkartor -5,50 -40,00 0,00 20,00 -5,50 -20,00
 2070 Energirådgivning -12,83 -77,00 8,29 98,00 -4,55 21,00
 2080 Cafetéria -44,61 -251,00 56,28 358,00 11,66 107,00
 2300 Turistverksamhet -68,50 -411,00 68,44 708,00 -0,06 297,00
 2400 Gator o vägar -57,47 -287,00 1 773,71 9 384,00 1 716,24 9 097,00
 2500 Park 0,00 0,00 641,52 3 886,00 641,52 3 886,00
 2600 Miljöskydd -96,34 -578,00 548,39 3 987,00 452,06 3 409,00
 2610 Sjökalkning -75,60 -1 286,00 88,94 1 513,00 13,34 227,00
 2620 Biotopvård 0,00 -42,00 0,00 50,00 0,00 8,00
 2640 Hälsoskydd 0,00 -157,00 0,00 39,00 0,00 -118,00
 2650 Livsmedel -71,89 -459,00 0,00 9,00 -71,89 -450,00
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 3 av 6

2022-03-16 10:25

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 2670 Enskilda avlopp 0,00 -130,00 0,00 0,00 0,00 -130,00
 3400 Idrotts- o chfritidsanl. -370,33 -2 227,00 221,57 2 097,00 -148,76 -130,00
 5200 Bostadsanp.bidrag 0,00 0,00 7,56 700,00 7,56 700,00
 8000 Arbetsomr. och lokaler -259,20 -1 516,00 364,29 2 018,00 105,10 502,00
 8100 Skogsmark, arrenden -98,52 -934,00 68,75 410,00 -29,77 -524,00
 8650 Vatten -2 155,39 -11 125,00 1 113,28 6 959,00 -1 042,12 -4 166,00
 8660 Distribution -69,93 -300,00 1 084,23 6 107,00 1 014,31 5 807,00
 8670 Avloppsvattenrening -1 871,98 -11 950,00 1 415,58 8 567,00 -456,41 -3 383,00
 8680 Avloppspumpstation 0,00 0,00 316,75 1 742,00 316,75 1 742,00
 8700 Avfallshantering 0,00 0,00 -0,13 0,00 -0,13 0,00
 9200 Anläggning -1 233,93 -6 736,00 1 407,42 6 736,00 173,49 0,00
 9210 Fastighetsskötare -1 491,00 -7 641,00 1 469,02 7 641,00 -21,98 0,00
 9220 Poolbilar 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00
 9240 Arbetsmaskiner -208,76 -1 712,00 351,98 1 712,00 143,22 0,00
 9260 Externa arbeten -99,62 -391,00 58,27 391,00 -41,35 0,00
 9270 Lessebohus -149,37 -1 190,00 143,48 1 190,00 -5,89 0,00
 9300 Fjärrvärme -352,32 -1 983,00 349,31 1 983,00 -3,01 0,00
 9605 Alkoholtillstånd -2,00 -70,00 29,24 225,00 27,24 155,00
 9750 Övriga fastigheter -2 949,09 -17 977,00 3 514,26 22 052,00 565,18 4 075,00
 9760 Skolfastigheter -4 208,83 -25 253,00 4 395,23 24 344,00 186,40 -909,00
 9770 Förskola -1 789,06 -10 732,00 1 757,66 10 438,00 -31,40 -294,00
 9790 Servicehus -2 076,67 -12 460,00 2 267,73 11 759,00 191,07 -701,00
Summa 2  -19 939,73 -119 780,00 24 437,87 143 782,00 4 498,14 24 002,00
3 Myndighetsnämnd 1030 Myndighetsnämnd 0,00 0,00 36,14 264,00 36,14 264,00
Summa 3  0,00 0,00 36,14 264,00 36,14 264,00
5 Barn och utbildningsförvalt 1050 Barn och 

utbildningsnämnd
0,00 0,00 117,04 768,00 117,04 768,00

 1350 Övrig verks.h. Bun -0,59 0,00 10,12 123,00 9,54 123,00
 3300 Adm kultur/musikskola -0,22 0,00 76,37 511,00 76,15 511,00
 3310 Verksamhet kulturskola -63,00 -215,00 611,46 3 710,00 548,46 3 495,00
 4000 Adm/ledning förskolor -6,24 0,00 665,84 4 232,82 659,59 4 232,82
 4010 Förskolor -1 732,94 -8 124,00 11 943,88 69 409,19 10 210,94 61 285,19
 4080 Fördelning 

förskoleverks.
0,00 0,00 14,86 0,00 14,86 0,00
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 4 av 6

2022-03-16 10:25

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 4090 Öppna förskolan 0,00 -281,00 188,68 1 161,00 188,68 880,00
 4120 Fritidshem -338,09 -2 045,00 1 087,46 8 945,96 749,37 6 900,96
 4290 Förskoleklass -15,31 0,00 977,66 6 037,80 962,35 6 037,80
 4300 Adm låg-

mellan,hög,bo,sbo
-3,65 0,00 1 276,11 7 419,23 1 272,47 7 419,23

 4310 Fördelning grundskolan -1 341,98 -124,00 2 396,82 8 392,24 1 054,84 8 268,24
 4320 Verksamhet skolår 1-6 -476,84 -666,00 12 611,05 71 792,61 12 134,20 71 126,61
 4360 Verksamhet skolår 7-9 -422,96 -920,00 6 701,12 36 410,58 6 278,16 35 490,58
 4370 Undervisn. asyl 0,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00 -4 300,00
 4390 Elevhälsa -17,73 0,00 1 236,52 8 442,57 1 218,79 8 442,57
 4420 Verksamhet särskola -38,68 0,00 1 945,84 12 731,00 1 907,16 12 731,00
 4500 Gymnasieskolan 

administr.
-2,56 0,00 265,75 1 149,00 263,19 1 149,00

 4520 Verksamhet 
gymnasieskolan

-77,04 -1 125,00 7 347,19 47 664,00 7 270,15 46 539,00

 4530 Gymnasiesärskola -3,10 0,00 290,00 3 371,00 286,90 3 371,00
 4700 Adm frivilliga 

skolformer
-2,34 0,00 200,99 1 440,00 198,65 1 440,00

 4710 Grundvux inkl 
kunskapslyf

-1,71 0,00 171,36 1 120,00 169,65 1 120,00

 4720 Gymn.vux inkl 
kunskapslyf

-4,47 0,00 220,28 1 381,00 215,81 1 381,00

 4730 Stb Lärcenter -1,04 0,00 30,44 21,00 29,40 21,00
 4740 Särvux -0,21 0,00 52,45 305,00 52,24 305,00
 4750 Samhällsorientering -0,86 0,00 45,20 376,00 44,34 376,00
 4760 Sfi -43,10 0,00 1 259,32 8 123,00 1 216,22 8 123,00
 4790 Yrkesvux 0,00 0,00 80,65 450,00 80,65 450,00
 9500 Fördeln. alla -6,70 0,00 1 104,49 6 755,00 1 097,79 6 755,00
Summa 5  -4 601,36 -17 800,00 52 928,94 312 242,00 48 327,58 294 442,00
6 Socialförvaltningen 1060 Socialnämnd 0,00 0,00 119,62 850,00 119,62 850,00
 1360 Övrig verks.h. Sn 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
 5050 Rehabenhet -12,62 -49,00 809,35 6 156,00 796,73 6 107,00
 5100 Hemsjukvård -94,68 -310,00 3 032,16 17 458,00 2 937,48 17 148,00
 5110 Korttidsboende/

korttidsvård
-12,97 0,00 2,50 0,00 -10,47 0,00

 5120 Enhetschef ÄO -11,61 0,00 1 082,25 3 423,00 1 070,64 3 423,00
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Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 5130 Hemtjänst -1 345,45 -14 103,00 6 852,08 56 804,00 5 506,64 42 701,00
 5140 Gruppboende -502,15 -896,00 3 085,55 11 582,00 2 583,40 10 686,00
 5150 Särskilt boende -1 195,80 -622,00 5 903,35 15 127,00 4 707,55 14 505,00
 5210 Vardagsstöd -40,36 -841,00 668,11 4 081,00 627,75 3 240,00
 5240 Bost m särsk service lss -46,80 -673,00 1 601,65 12 399,00 1 554,85 11 726,00
 5350 Fritidsledare/

Dagverksamhet
-13,32 0,00 118,94 1 352,00 105,62 1 352,00

 5380 Personlig assistent, lss -6,95 0,00 468,80 2 336,00 461,85 2 336,00
 5390 Personlig assistent, lass -715,65 -3 963,00 521,11 1 714,00 -194,54 -2 249,00
 5403 Bostad m särskild 

service Oden
-117,71 -660,00 1 202,28 7 322,00 1 084,56 6 662,00

 5406 Bostad m särsk serv 
Smålandsg

-77,04 -450,00 1 264,21 6 858,00 1 187,17 6 408,00

 5407 Bostad m särsk service 
Runda v

-107,75 -470,00 867,75 4 197,00 760,00 3 727,00

 5420 OF Natt -70,59 -600,00 764,60 4 136,00 694,01 3 536,00
 5430 Daglig verksamhet -108,81 0,00 521,71 3 357,00 412,90 3 357,00
 5440 Korttidsvistelse -177,99 -1 225,00 696,11 3 471,00 518,13 2 246,00
 5450 Korttidstillsyn 0,00 0,00 6,41 373,00 6,41 373,00
 5460 Ledsagarservice 0,00 0,00 17,01 196,00 17,01 196,00
 5470 Avlösarservice 0,00 0,00 5,67 7,00 5,67 7,00
 5480 Kontaktperson 0,00 0,00 379,27 2 376,00 379,27 2 376,00
 5500 Inst.vård vuxna missbr. -9,59 -3,00 294,11 1 440,00 284,53 1 437,00
 5510 Familjehemsvård 0,00 0,00 42,52 609,00 42,52 609,00
 5530 Strukturerad öppen vård 0,00 0,00 211,57 987,00 211,57 987,00
 5540 Övriga öppna insatser 0,00 0,00 97,72 505,00 97,72 505,00
 5600 Institutionsvård b/u -28,87 -96,00 2 829,97 10 297,00 2 801,10 10 201,00
 5610 Familjehemsvård b/u -36,10 -400,00 929,47 6 959,00 893,37 6 559,00
 5630 Strukturerad öppenvård -2,14 0,00 371,79 2 887,00 369,64 2 887,00
 5700 Skuldsanering/

konsumentrå
-0,03 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00

 5710 Övrig vuxenvård -15,46 -272,00 67,94 297,00 52,49 25,00
 5720 Plac våld nära relationer -4,66 0,00 288,43 300,00 283,77 300,00
 5750 Ekonomiskt bistånd -10,16 -30,00 1 758,69 11 965,00 1 748,53 11 935,00
 5800 Familjerådgivning 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00
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KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 5810 Övrig verksamhet 0,00 0,00 80,83 690,00 80,83 690,00
 5900 Ifo gem adm 0,00 -500,00 862,26 5 058,00 862,26 4 558,00
 6011 Asyl under 18 år -137,89 -33,00 394,02 1 957,00 256,13 1 924,00
 6012 Asyl över 18 år 0,00 0,00 2,65 0,00 2,65 0,00
 6021 Put under 18 år 0,00 0,00 46,67 0,00 46,67 0,00
 6022 Put över 18 år -124,20 0,00 0,00 0,00 -124,20 0,00
 6100 Åtg. arbetslöshet 0,00 0,00 10,70 0,00 10,70 0,00
 6200 Flyktingmottagande -377,69 -3 265,00 31,11 0,00 -346,57 -3 265,00
 6210 Hvb-hem 0,00 0,00 1,76 0,00 1,76 0,00
 8150 Bostadsverksamhet -359,06 0,00 359,19 0,00 0,13 0,00
 9600 Socialk. adm,  k-ställe -11,22 0,00 934,45 6 925,00 923,23 6 925,00
 9610 Biståndshandläggare -2,88 0,00 408,47 2 372,00 405,59 2 372,00
 9620 Enhetschef OF 0,00 0,00 477,21 1 985,00 477,21 1 985,00
 9650 Mas. adm 0,00 0,00 48,12 731,00 48,12 731,00
 9660 Verksamhetschef VoO -4,81 0,00 217,51 694,00 212,70 694,00
 9670 Gem.adm. äo/ho/ifo 0,00 0,00 63,87 745,00 63,87 745,00
 9680 Administration VoO -2,43 0,00 409,97 2 639,00 407,55 2 639,00
Summa 6  -5 785,43 -29 461,00 41 231,55 225 879,00 35 446,12 196 418,00

  -40 650,45 -220 216,00 138 981,72 809 119,00 98 331,27 588 903,00
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 65 Dnr 2022/91-1.4.1 
 

Reviderad upplåning Lessebo kommun för 
år 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Uppta nya lån för 2022 med 75 mkr, varav omsättning uppgår till  

20 mkr och nyupplåning till 55 mkr. 
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för 

vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut. 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, 
som avser kommunen och dess helägda bolag för 2022. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Beslutad resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter 
nyupplåning med 35 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr, total 
upplåning för 2022 med 55 mkr. En del av investeringarna som var 
budgeterade på 2021 kommer dock färdigställas först under 2022 och 
investeringsbeloppet som överförs från 2021 till 2022 uppgår till 33,3 
mkr (separat ärende). Under 2021 nyupplånade kommunen 30 mkr 
medan budgeten var på 67 mkr. Låneramen för 2022 föreslås utökas 
med 20 mkr och därmed uppgå till 75 mkr, varav 55 mkr är 
nyupplåning. 
 
Detta beslut ersätter KF beslut om upplåning från 2021-11-22 §100. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
 

289



Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-03-07 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Reviderad upplåning Lessebo kommun       
för år 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Uppta nya lån för 2022 med 75 mkr, varav omsättning uppgår till  

20 mkr och nyupplåning till 55 mkr. 
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för 

vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt separat 
styrelsebeslut. 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, 
som avser kommunen och dess helägda bolag för 2022. 

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Beslutad resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter 
nyupplåning med 35 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr, 
total upplåning för 2022 med 55 mkr. En del av investeringarna 
som var budgeterade på 2021 kommer dock färdigställas först 
under 2022 och investeringsbeloppet som överförs från 2021 till 
2022 uppgår till 33,3 mkr (separat ärende). Under 2021 
nyupplånade kommunen 30 mkr medan budgeten var på 67 mkr. 
Låneramen för 2022 föreslås utökas med 20 mkr och därmed 
uppgå till 75 mkr, varav 55 mkr är nyupplåning. 
 
Detta beslut ersätter KF beslut om upplåning från 2021-11-22 
§100. 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 

290



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 67 Dnr 2021/427- 
 

Avveckling särskilt boende i Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig 
bakom socialnämndens framställan, under förutsättning att:  
• Det finns trygga boenden på alla orter i Lessebo kommun med 
tillgång till gemensamhetsutrymmen och ett färdigt 
informationsmaterial gällande detsamma.  
• Dialogen med de boende, anhöriga och personal är genomförd och 
dokumenterad. 
 • Socialnämnden kan visa en plan och prognos hur inflyttning och 
omflyttning utnyttjar befintliga platser.  
• Det finns en färdig individuell plan för de som behöver flytta. 
 
Reservation 
Marcus Dackling (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att besluta 
ställa sig bakom socialnämndens framställan, under förutsättning att: 
- Det finns trygga boenden på alla orter i Lessebo kommun med  
tillgång till gemensamhetsutrymmen och ett färdigt  
informationsmaterial gällande detsamma. 
- Dialogen med de boende, anhöriga och personal är genomförd  
och dokumenterad. 
- Socialnämnden kan visa en plan och prognos hur inflyttning och  
omflyttning utnyttjar befintliga platser. 
- Det finns en färdig individuell plan för de som behöver flytta. 
 
Vid kommunfullmäktige 2022-02-28 blev ärendet återremitterat med 
följande motivering,  
”Vi vill avvakta avvecklingen av särskilt boende Berghälla tills det 
finns ett bättre beslutsunderlag samt en hållbar tidsplan för Lessebo 
kommuns särskilda boenden.”  
 
Beslut om nedläggning av särskilda boendeplatser på Berghälla är 
inte kopplad till utredningen om framtidens särskilda boende i 
Lessebo kommun. Beslutet gäller enbart boendeplatser inte övrig 
verksamhet på Berghälla och det finns fortfarande särskilt boende 
kvar i samtliga orter i Lessebo kommun. Beslutet är tagit i 
socialnämnden med anledning av ca 20 tomma boendeplatser i 
Lessebo kommun i kombination med att nämnden har stora 
underskott i budget som måste åtgärdas. Om socialnämnden inte får 
en budget i balans kommer annan verksamhet i Lessebo kommun att 
drabbas. 

291



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Frågan gällande framtidens äldreboende och den tidsplanen påverkas 
inte av att man begränsar antalet platser på särskilt boende i Lessebo 
kommun genom den nu föreslagna åtgärden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28 § 3 
 
Yrkanden 
Lars Altgård (S) och Angelica Karlsson (C) yrkar på: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig 
bakom socialnämndens framställan, under förutsättning att:  
• Det finns trygga boenden på alla orter i Lessebo kommun med 
tillgång till gemensamhetsutrymmen och ett färdigt 
informationsmaterial gällande detsamma.  
• Dialogen med de boende, anhöriga och personal är genomförd och 
dokumenterad. 
 • Socialnämnden kan visa en plan och prognos hur inflyttning och 
omflyttning utnyttjar befintliga platser.  
• Det finns en färdig individuell plan för de som behöver flytta. 
 
Marcus Dackling (M) yrkar på återremiss till socialnämnden. 
 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras till socialnämnden. Arbetsutskottet beslutar att 
ärendet ska avgöras idag.  
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Avveckling särskilt boende i Lessebo 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom 
socialnämndens framställan, under förutsättning att:  
• Det finns trygga boenden på alla orter i Lessebo kommun med 
tillgång till gemensamhetsutrymmen och ett färdigt 
informationsmaterial gällande detsamma.  
• Dialogen med de boende, anhöriga och personal är genomförd 
och dokumenterad. 
 • Socialnämnden kan visa en plan och prognos hur inflyttning och 
omflyttning utnyttjar befintliga platser.  
• Det finns en färdig individuell plan för de som behöver flytta. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att besluta 
ställa sig bakom socialnämndens framställan, under förutsättning 
att: 
 
- Det finns trygga boenden på alla orter i Lessebo kommun med  
tillgång till gemensamhetsutrymmen och ett färdigt  
informationsmaterial gällande detsamma. 
- Dialogen med de boende, anhöriga och personal är genomförd  
och dokumenterad. 
- Socialnämnden kan visa en plan och prognos hur inflyttning och  
omflyttning utnyttjar befintliga platser. 
- Det finns en färdig individuell plan för de som behöver flytta. 
 
Vid kommunfullmäktige 2022-02-28 blev ärendet återremitterat 
med följande motivering,  
”Vi vill avvakta avvecklingen av särskilt boende Berghälla tills det 
finns ett bättre beslutsunderlag samt en hållbar tidsplan för 
Lessebo kommuns särskilda boenden.”  
 
Beslut om nedläggning av särskilda boendeplatser på Berghälla är 
inte kopplad till utredningen om framtidens särskilda boende i 
Lessebo kommun. Beslutet gäller enbart boendeplatser, inte övrig 
verksamhet på Berghälla och det finns fortfarande särskilt boende  
kvar i samtliga orter i Lessebo kommun. Beslutet är tagit i 
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socialnämnden med anledning av ca 20 tomma boendeplatser i 
Lessebo kommun i kombination med att nämnden har stora 
underskott i budget som måste åtgärdas. Om socialnämnden inte 
får en budget i balans kommer annan verksamhet i Lessebo 
kommun att drabbas. 
 
Frågan gällande framtidens äldreboende och den tidsplanen 
påverkas inte av att man begränsar antalet platser på särskilt 
boende i Lessebo kommun genom den nu föreslagna åtgärden. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att genomföra  
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser  
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det 
antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i  
genomsnitt varit 20 lediga platser. Efter framtagen analys 
beslutade socialnämnden 2021-12-15 att avveckla särskilt boende i 
Lessebo, Berghälla och att framställa detta till 
kommunfullmäktige. 

 
Konsekvenser 
Socialnämnden får en balans mellan efterfrågan och utbud 
gällande särskilda boendeplatser i Lessebo kommun. 
Socialnämnden får också en möjlighet att närma sig en budget i 
balans. 
 
 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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§ 3 Dnr 2021/427- 
 

Avveckling särskilt boende i Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet, med följande 
motivering:  
 
”Vi vill avvakta avvecklingen av särskilt boende Berghälla tills det 
finns ett bättre beslutsunderlag samt en hållbar tidsplan för Lessebo 
kommuns särskilda boenden.” 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att genomföra 
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser 
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det antal 
lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i 
genomsnitt varit 20 lediga platser. Efter framtagen analys beslutade 
socialnämnden 2021-12-15 att avveckla särskilt boende i Lessebo, 
Berghälla och att framställa detta till kommunfullmäktige.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-08 § 24 inkl. 
reservationsbilagor 
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 22 
Socialnämndens protokoll 2021-12-15 § 150 inkl. reservationsbilaga 
Socialnämndens protokoll 2021-11-24 § 135  
Tjänsteskrivelse av processledare, 2021-12-14  
Utredning avveckling av platser inom särskilt boende i Lessebo 
kommun, 2021-12-14  
Skrivelse från Lessebo PRO 2022-01-13 
 
Yrkanden 
Marcus Dackling (M) yrkar på återremiss med följande motivering: 
”Vi vill avvakta avvecklingen av särskilt boende Berghälla tills det 
finns ett bättre beslutsunderlag samt en hållbar tidsplan för Lessebo 
kommuns särskilda boenden.” 
 
Bodil Jonsson (KD), Per-Inge Olsson (MP) och Anders Karlsson (SD) 
yrkar på återremiss med (M) motivering.  
 
Lars Altgård (S), Angelica Karlsson (C) och Andreas Eidevåg (S) yrkar 
på bifall till kommunstyrelsens förslag, att kommunfullmäktige 
beslutar att ställa sig 
bakom socialnämndens framställan, under förutsättning att: 
 
• Det finns trygga boenden på alla orter i Lessebo kommun med 

tillgång till gemensamhetsutrymmen och ett färdigt 
informationsmaterial gällande detsamma. 
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• Dialogen med de boende, anhöriga och personal är genomförd 

och dokumenterad. 
 
• Socialnämnden kan visa en plan och prognos hur inflyttning och 

omflyttning utnyttjar befintliga platser. 
 
• Det finns en färdig individuell plan för de som behöver flytta. 
 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras med (M):s motivering, och finner att fullmäktige 
beslutat att ärendet ska beslutas idag. 

 
Omröstning 
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsordning: 
 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
 
Nej-röst för återremiss i enlighet med (M) motivering. 
 
Ledamöterna avger sina röster enligt följande: 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Lars Altgård (S) X   
Andreas Eidevåg (S) X   
Charlotta Book (S)  X   
Ragnar Lindberg (S) X   
Kristina Brundin (S) X   
Anders Palmengren (S) X   
Gunilla Arvidsson (S) X   
Anders Johansson (S) X   
Monika Johansson (S) X   
Emil Wetterling (S) X   
Roger Hultenius (S) X   
Gassem Aleissa (S) X   
Göran Borg (S) X   
Monica Johansson (S) X   
Björn Zethraeus (V) X   
Susanne Seluska (V) X   
Per-Inge Olsson (MP)  X  
Angelica Karlsson (C) X   
Anders Jonsäng (C) X   
Birger Johansson (C) X   
Jan-Åke Lennartsson (C) X   
Kristina Eriksson (C) X   
Marcus Dackling (M)  X  
Margareta Löfström (M)  X  
Peter Löfström (M)  X  
Börje Erlandsson (M)  X  
Ingegärd Widerström (M)  X  
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Frederik Kjellson (M)  X  
Bodil Jonsson (KD)  X  
Sven-Olof Johansson (SD)  X  
Jenny Karlsson (SD)  X  
Christoffer Petersson (SD)  X  
Lars-Erik Winroth (SD)  X  
Anders Karlsson (SD)  X  
Monica Widnemark (S), ordf. X   
TOTALT 22 13  
 
Med 22 ja-röster och 13-nejröster finner ordförande att fullmäktige 
beslutat om en minoritetsåterremiss.  
 
Protokollsanteckning 
Bodil Jonsson (KD) önskar en protokollsanteckning, se bilaga till 
protokollet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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Utredning avveckling av platser inom särskilt 
boende Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i 
Lessebo, Berghälla.   
Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta 
beslut om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.   
Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på 
Berghälla, Lessebo.  
  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra 
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser 
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det 
antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i 
genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall skyndsamt 
ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå mest 
effekt och optimering.  Analysen skall även omfatta effekten på 
personal och bemanning samt att hur denna förändring skall 
genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom 
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband 
socialnämnden i december 2021.  Detta skall vara genomfört till 
den 30 juni.  
Det skall i detta sammanhang betonas att när det gäller 
kommunens särskilda boende, så har samtliga också omfattande 
renoveringsbehov för att uppfylla dagens krav. Det gör 
att förvaltningen ser det beslut som tidigare har tagits av 
nämnden, och som nu är på gång, att tillskapa trygga boende för 
äldre på samtliga orter är ett viktigt åtagande. Kommunen har ett 
viktigt uppdrag i att forma och ge en god vård och omsorg för alla 
äldre. En satsning på att utveckla hemsjukvården, hemtjänsten, 
möjligheten till bostadsanpassning samt att införa trygga 
boende för äldre på alla orter är därför nödvändig.  
När det gäller beslutet om att avveckla platser inom särskilt 
boende så har förvaltningen fått i uppdrag att skyndsamt ta fram 
en analys för hur detta görs på bästa sätt, så som det beskrivs 
ovan.  
 
 
 
Bakgrund 
Lessebo kommuns äldreomsorg är indelat i fyra geografiska 
områden, Lessebo, Kosta, Skruv och Hovmantorp där samtliga 
orter har särskilt boende.  
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Medianvårdtiden på särskilt boende i Lessebo kommun är 2210 
dagar (2020) att jämföra med 777 för liknande kommuner. För att 
beviljas särskilt boende krävs biståndsbeslut enligt 
Socialtjänstlagen och nämnden har beslutade riktlinjer för 
biståndsbedömning. Antalet beviljade platser på särskilt boende 
har minskat över en femårsperiod, samtidigt som andelen äldre 
över 80 har ökat. Andelen platser som inte nyttjas, så kallade 
tomma platser, har ökat under samma period. Under årets första 
10 månader (2021) finns det i genomsnitt 11.7 lediga bostäder 
inom särskilt boende fördelat på samtliga orter. En faktor är att 
behovet av plats på särskilt boende minskat. Hösten 2019 lämnade 
BSV arkitekter och ingenjörer AB en rapport avseende 
kommunens lokalförsörjning för särskilda boenden där syftet var 
att utreda vilka förutsättningar befintliga boenden har för att 
uppfylla dagens och framtidens krav på särskilda boende. Samtliga 
befintliga boenden är inhysta i äldre byggnader, tillbyggda och 
eller ombyggda under 80-talet och tidigt 90-tal. Dessa har ur flera 
aspekter inte uppdaterats till dagens standard. 
Lessebo kommun (Socialnämnden) har som målsättning att vara 
en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och rekrytera 
medarbetare för att möta framtidens behov. Vakanta tjänster finns 
på samtliga boenden. Att avveckla platser inom särskilt boende 
innebär att arbetet måste organiseras och planeras på annat sätt, 
vilket kommer innebära en förändring för hela verksamheten.    
 
   
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Utredning avveckling av platser inom särskilt boende Lessebo 
kommun.   

 
 

 
 
Annika Fröberg                                         
Socialchef,  Socialförvaltningen  
 
Maria Karlsson 
Processledare, Socialförvaltningen  
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Utredning avveckling av platser inom särskilt boende Lessebo 
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1. Politiskt uppdrag 

Socialnämnden har 2021-11-24 gett förvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen av särskilda 
boendeplatser så att antalet platser motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det 
antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i genomsnitt varit 20 lediga 
platser. Förvaltningen skall skyndsamt ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå 
mest effekt och optimering.  Analysen skall även omfatta effekten på personal och bemanning samt 
att hur denna förändring skall genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom 
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband socialnämnden i december 2021.  Detta 
skall vara genomfört till den 30 juni. 

Det skall i detta sammanhang betonas att när det gäller kommunens särskilda boende, så har 
samtliga också omfattande renoveringsbehov för att uppfylla dagens krav. Det gör att förvaltningen 
ser det beslut som tidigare har tagits av nämnden, och som nu är på gång, att tillskapa trygga boende 
för äldre på samtliga orter är ett viktigt åtagande. Kommunen har ett viktigt uppdrag i att forma och 
ge en god vård och omsorg för alla äldre. En satsning på att utveckla hemsjukvården, hemtjänsten, 
möjligheten till bostadsanpassning samt att införa trygga boende för äldre på alla orter är därför 
nödvändig. 

När det gäller beslutet om att avveckla platser inom särskilt boende så har förvaltningen fått i 
uppdrag att skyndsamt ta fram en analys för hur detta görs på bästa sätt, så som det beskrivs ovan. 

2. Metod 
Utredningen har tagit del av tidigare utredningar gällande särskilt boende, statistik och data från 
verksamheten, samt andra rapporter.  

3. Boendeformer 
Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 
på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Särskilt boende. Ett särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende för de med omfattande 
omvårdnadsbehov som ges med stöd av socialtjänstlagen. Med särskilt boende avses boende som 
tillhandahåller bostäder för heldygnsvistelse tillsammans med vård- och omsorgsinsatser för äldre 
personer med behov av särskilt stöd. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och 
hemsjukvård dygnet runt. Särskilt boende beviljas utifrån Socialtjänstlagen där den enskilde bedöms 
ha ett omfattande omvårdnads- och omsorgsbehov. Bedömningen ska utgå från en individuell 
helhetsbedömning, vilket innebär den enskildes fysiska, sociala, psykiska, medicinska och 
existentiella behov. Att den enskilde inte önskar insatser i ordinärt boende räcker inte som skäl för 
att bevilja särskilt boende. Inte heller bristen på bostäder. Man kan inte heller ställa sig i kö för ett 
särskilt boende utan det är behovet som styr. Ett gynnande beslut om särskilt boende ska verkställas 
Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § SoL ska enligt 16 kap. 3 § SoL verkställas 
omedelbart. I Lessebo kommun sker inflyttning till särskilt boende i genomsnitt inom 14.1 dagar från 
utredningsstart (2021).  
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Korttidsboende Ett korttidsboende är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller psykiskt 
funktionshindrade som ger möjlighet rehabilitering för individen eller för avlastning för anhöriga eller 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitel 1§. 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport, ”Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre, 2021-
1-7187”, att andelen äldre i särskilt boende minskar. De olika faktorerna som påverkar behovet av 
tillgång till särskilt boende är förutom den demografiska utvecklingen också hur hemtjänsten är 
organiserad, hur hemsjukvården är utformad, hur hälsan ser ut för de äldre, om det finns insatser för 
att förlänga kvarboendet, exempelvis det förebyggande arbetet, anhörigstöd och mötesplatser. Även 
vilka politiska beslut som fattas är avgörande och hur mycket information kommunen har om hur 
äldre personer vill bo i framtiden.  

Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar som innebär att varje kommun ska planera och ta fram 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka fastställs av kommunfullmäktige. De ska förutom att 
uppdateras minst en gång per mandatperiod också följas upp varje år av verksamheterna. 
Socialnämnden har skyldighet att medverka i samhällsplaneringen där en del handlar om att påverka 
bostadsområden inom kommunen, både nya och äldre. Enligt Socialtjänstlagen ska nämnden inte 
bara inrätta särskilda boenden utan också verka för att dessa bostäder blir goda för de äldre.  

  

4. Demografi 
 

Förväntad andel invånare 80+ år 2025 i Lessebo kommun: andel 7,8 % att jämföra med 
prognos för 2021 då andelen invånare 80+ uppgår till 5,8 %. 

1. Förväntat antal invånare 80+ år om 5 år i kommunen dividerat med förväntat antal invånare totalt om 5 år i kommunen. För att göra 
framskrivningen används antal levande födda barn, avlidna, inflyttade och utflyttade som registrerats under året. Med hjälp av denna 
information skattas fruktsamhet, mortalitet, antal inflyttare, inflyttarfördelningar och utflyttarrisker efter ålder och kön. Skattningarna 
ligger sedan till grund för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade. Observera att denna 
framskrivning endast bygger på statistik som finns tillgänglig nationellt och ska inte förväxlas med prognoser som kommunerna själva tar 
fram. Källa: SCB (tidigare Statisticon AB)  
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Befolkningsprognos Lessebo 

 

Enligt tidigare utredning, ”Anpassning av särskilda boendeplatser 2021” flyttar individer i genomsnitt 
in på särskilda boenden när de är 86,7 år i Lessebo kommun. Vilket innebär att antal individer som 
flyttar in på särskilt boende minskar med 3–8 % till år 2029. Därmed ses inget ökat behov av särskilda 
boende platser vilket innebär att tomma platser kommer att finnas framöver utifrån prognoserna.  

Enligt rapport från SKR, så var antalet personer 80 år eller äldre som erhöll hemtjänst eller särskilt 
boende oförändrad under perioden 2007-2018. Under samma period har antalet äldre över 80 år 
ökat, vilket innebär att andelen som erhöll insatser minskade. Det har också skett ett skifte från 
särskilt boende till hemtjänst.   

 

5. Äldreomsorgen Lessebo kommun 
Lessebo kommuns äldreomsorg är indelat i fyra geografiska områden, Lessebo, Kosta, Skruv och 
Hovmantorp, där samtliga orter har särskilt boende. Lessebo, Kosta och Skruv har även 
demensboenden.  

Medianvårdtiden på särskilt boende i Lessebo kommun är 2210 dagar (2020) att jämföra med 777 för 
liknande kommuner. Att medianvårdtiden är hög kan ha flera olika orsaker där en av orsakerna kan 
vara tidigare beslut fattat av Kommunfullmäktige 2009-09-06, att personer över 75 år beviljats 
särskilt boende utan föregående behovsprövning.  För att beviljas särskilt boende krävs 
biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen och nämnden har beslutade riktlinjer för biståndsbedömning. 
Medianvårdtiden kan också påverka tillgången på platser, att väntetiderna är högre vid en lång 
medianvårdtid och tvärtom. Dock så visar statistiken att väntetiden är kortare, 66 dagar från 
ansökningsdatum till inflyttning, att jämföra med liknande kommuner där väntetiden är 77 dagar 
(2020) 

 

 Biståndsbeslut särskilt boende 
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År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 211130 

Bifall 30 25 28 32 27 20 22 

Avslag 5 0 1 0 0 4 4 

 

Antalet beviljade platser på särskilt boende har minskat över en femårsperiod, samtidigt som 
andelen äldre över 80 år har ökat. Andelen platser som inte nyttjas, så kallade tomma platser, har 
ökat under samma period. Under årets första 10 månader finns det i snitt 11.7 lediga bostäder inom 
särskilt boende fördelat på samtliga orter. Orsakerna till att behovet minskat är flera. En viktig faktor 
är att behovet av plats på särskilt boende minskat. Andelen avslagsbeslut är förhållandevis få vilket 
kan tolkas som att de som ansöker också har så omfattande behov att de också beviljas särskilt 
boende. En förklaring kan vara en väl fungerande hemtjänst och att äldre personer både ges 
möjlighet och förutsättningar att bo kvar hemma längre.  

2020 hade totalt 58 personer insatsen särskilt boende. I utredningen, Lokalbehov särskilt boende 
Lessebo kommun framgår antal uppskattade platser till 63 inklusive korttidsplatser och 
demensplatser. Den demografiska prognosen visar att andelen äldre över 80 beräknas öka marginellt 
de kommande åren.  

 

 

Statistik särskilt boende, Lessebo kommun 2021. Antal beviljade platser, antal avslagsbeslut, lediga 
platser totalt och antal avslutade insatser.  

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Bifall Avslag Lediga pl Avslutade

SÄBO 2021

304

http://www.lessebo.se/


Utredning särskilt boende –  
 [2021-11-30] 
SOC 2020/74   
 

 
Lessebo kommun 

www.lessebo.se 
6 (22)

 

Statistik antal lediga platser per särskilt boende oktober månad, 2020, 2021. Antalet lediga platser 
har ökat på samtliga boenden förutom i Skruv som hade fler lediga platser oktober 2020. Årets övriga 
månader faller samma mönster.  
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Källa: Kolada 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt Boende
Lessebo Liknande kommuner

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
38 619 33 600

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+
148 635 136 029

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
1 365 465 989 730

Externa lokalintäkter särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
2 363 1 791

Brukare 65+ i särskilt boende äldre, antal
58 93

Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar
2210 777

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde

66,0 83,0
Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i 
ordinärt boende med hemtjänst, månaden före inflytt till särskilt boende, 
timmar/hemtjänsttagare

79,8 45,6

Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median
- 85,7

Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex
- 83,8

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)
74,0 80,4

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
97,0 90,6

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)
33,0 28,0

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
83,0 87,4
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6. Kostnader för äldreomsorgen 

 
Belopp       Åab       

  Utfall Budget Utfall Budget 

Inkl PO 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Övertid 1 337 1 107 0 0 3,2 2,6 0,0 0,0 

Fyllnad 1 175 992 0 0 2,8 2,4 0,0 0,0 

OB 8 224 7 821 7 490 7 818 19,6 18,6 17,8 18,6 

Timvik 12 389 11 663 6 807 6 779 29,5 27,8 16,2 16,1 

Löner 39 829 40 073 51 100 52 671 94,8 95,4 121,7 125,4 

Semesterlöner 2 112 1 949 0 0 5,0 4,6 0,0 0,0 

Sjukfrånvaro 2 130 2 118 1 233 1 233 5,1 5,0 2,9 2,9 

Totalt 67 196 

65 722 

Tom nov 66 631 68 501 160,0 

156,5 

Tom nov 158,6 163,1 

 

Kostnaderna avser personalkostnader för äldreomsorgen inom samtliga områden. Kostnaderna för 
övertid, fyllnadstid och för timvikarier följer samma nivåer över tid, även för 2019. När det gäller 
utfallet för 2021 avser det till och med november månad.  

 

Driftkostnad särskilt boende, internlarm. Vid avveckling av ett boende så kan inte uppsägning ske i 
sin helhet i de lokaler där även demensboenden inryms. De delar som avser tillbehör kan sägas upp 
innan avtalsperiodens slut.  

Total kostnad per år och verksamhet.  

Kostnader internlarm  Kr. per år 

  

Berghälla 25 850 

Sjöglimten 29 550 

Kosta 35 000 

Furugården 31400 

Totalt: 121800 
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Intäkter avseende hyror per boende inklusive korttidsboenden. När det gäller korttidsplatser utgår 
dock kostnad per dygn och inte per månad.  Intäkterna avser per månad vid full uthyrning per särskilt 
boende. I dagsläget har ingen verksamhet intäkter för full uthyrning, men det boende som har lägst 
intäkter är Kosta som har störst hyresbortfall på grund av låg beläggning.  

 

Hyresintäkter  Kr. per månad 

  

Berghälla, 14  lgh 53 800 

Sjöglimten, 16 lgh,  74 055 

Kosta, 19 lgh,  35 000 

Furugården, 17, lgh 78 918 

  

  

  

 

 

7. Byggnader/ Fastigheter  
 

Hösten 2019 fick Bsv arkitekter & ingenjörer AB i uppdrag att ta fram en rapport avseende 
kommunens lokalförsörjning för särskilda boenden. Syftet var bland annat att utreda vilka 
förutsättningar befintliga boenden har för att uppfylla dagens och framtida krav på särskilda boende.  

Samtliga befintliga boenden är inhysta i äldre byggnader, tillbyggda och eller ombyggda under 80-
talet och tidigt 90-tal. Dessa har ur flera aspekter inte uppdaterats till dagens standard.  

Byggnadernas underhåll är också väldigt skiftande, vissa har genomgått större ytrenoveringar medan 
andra inte åtgärdats på många år.  

Samtliga boenden har större källarutrymmen, dessa utgör en betydande överkapacitet då behovet av 
verksamhetslokaler, förråd, service- och teknikutrymmen etc. i källarplan inte på långa vägar 
motsvarar de stora ytor som finns att tillgå. 
 

 

 

 

  

Uthyrd yta är i förhållande till den faktiska ytan   
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Namn Uthyrd yta, m 
BOA 

Verksamhetsyta, m 
BOA+LOA 

Faktor 

Lessebo 983 2384 0,41 

Hovmantorp 853 1595 0,53 

Kosta 1227 3308 0,37 

Skruv 1209 2497 0,48 

BOA=Boarea, lägenheter. LOA=Lokalarea, kontor omklädning  
 

Nuvarande energikostnader 

Boende Energikostnad/år 

Berghälla 669 642 kr 

Sjöglimten 734 502 kr 

Kosta servicehus 812 631 kr 

Furugården 623 143 kr 

 

Berghälla 
Byggnaderna nyttjas av flera olika kommunala verksamheter så som dagverksamhet enligt 
Socialtjänstlagen, daglig verksamhet enligt LSS, hjälpmedelsförråd, administration och 
hemsjukvården. Det är inte aktuellt med förändring eller avveckling i dessa delar.  
 
Boendet har idag 14 lägenheter, varav 12 stycken enrumslägenheter med sovalkov och ett litet kök. 
Det finns 2 stycken tvårumslägenheter med kök. Alla lägenheter har toalett med dusch och förråd 
vägg i vägg med lägenheten. Alla lägenheter har även balkong. Dessutom finns 4 korttidsplatser som 
är små till ytan och bedöms ha ett mer omfattande renoveringsbehov än övriga lägenheter.  

Underhållsbehov: 
Berghälla är det boende som är i sämst skick enligt BSV:s rapport. Utformningen är av äldre 
institutionell typ och renoveringsbehovet är påtagligt både i boendedelar och 
gemensamhetsutrymmen. En omfattande renovering behöver göras för att höja nivån till dagens 
standard. Badrummen uppfyller exempelvis inte dagens tillgänglighetskrav vilket i vissa lägenheter 
även gäller för betjäningsytor runt säng. Ventilationen behöver moderniseras.  

 

 

 

Sjöglimten 
Detta boende har generellt en äldre standard både i boendedelar och gemensamhetsutrymmen. 
Boendet har idag 17 stycken lägenheter, varav 2 är korttidsplatser. 
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Lägenheterna uppfyller i vissa avseenden ej dagens krav. Badrummen uppfyller inte nuvarande 
tillgänglighetskrav vilket i vissa lägenheter även gäller för betjäningsytor runt säng. Det finns även 
ytor kring entré- och innerdörrar som inte klarar tillgängligheten. 

I boendet finns väggar med blåbetong och konstaterat radon. Även markradon har konstaterats. 
Mätningar har dock visat att de ligger under dagens gränsvärden för vistelsedelarna. 

I tidigare renovering har platta tak ersatts med resta takstolar med plåttak. Utförandet har dock 
gjorts utan kondensskydd på insidan vilket orsakat fuktutfällning på vind och läckage vid tidigare 
takfönster som fortfarande finns kvar men är överbyggda. Takkonstruktionen är en riskkonstruktion 
och åtgärder kan bli nödvändiga för att förebygga framtida problem. 

Underhållsbehov: 
Boendet är av äldre standard och i behov av modernisering. Dessutom finns kända problem med 
radon samt riskkonstruktioner med tanke på fukt som kan kräva ytterligare åtgärder. Ventilationen 
behöver moderniseras för att uppfylla dagens behov. 

Kosta servicehus 
Detta boende genomgick en stor ytskiktsrenovering för cirka två år sedan. Det har 29 stycken 
boendeplatser, varav 13 särskilda boenden, 6 ordinära boenden och 3 korttidsplatser, samt 
demensboendet Gläntan med 6 särskilda boendeplatser och 1 korttidsplats.  

Underhållsbehov: 
Boendet är nyrenoverat. Vissa personalutrymmen samt mindre verksamhetsutrymmen så som bad 
(vilket ej nyttjas längre) är i behov av nya ytskikt då de inte ingick i tidigare renovering. Ventilationen 
är inte uppdaterad vilket kan bli en framtida åtgärd för att höja inneklimatet till dagens standard. 
Främst är det under varma sommarperioder som bristerna visar sig. Badrummen klarar ej heller 
dagens tillgänglighetsmått för denna typ av boende även om de är förhållandevis rymliga. 

Furugården 
Detta boende består idag av tre byggnadskroppar. Boendet är av äldre standard likt övriga, den 
gamla västra låga delen är i sämre skick än den senare tillbyggda östra. Här finns 25 stycken 
boendeplatser varav 16 särskilda boenden, 1 korttidsplats samt demensboendet Tallkotten med 8 
stycken lägenheter. 

Underhållsbehov: 
Boendet är av äldre standard och kräver underhåll både invändigt och utvändigt. Detta gäller även 
installationerna.  Badrummen klarar inte dagens tillgänglighetsmått och måste åtgärdas. 

 

 

 

 

Sammanfattning av underhållsbehov 
Samtliga boenden har behov av underhåll gällande brister i ventilation och badrummen klarar inte 
dagens tillgänglighetsmått. Berghälla är i sämst skick och har ett omfattande renoveringsbehov.  
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2021-12-01 genomförde Anticimex en inspektion av utrymmen efter skyddsrondsprotokoll på 
Berghälla på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Sammanfattningsvis gör Anticimex bedömningen att fastigheten är i behov av underhåll då den är i 
slitet skick.  

 
Alternativ användning av befintliga särskilda boende. 

Utifrån dokumenten som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram 2020-08-25 ”Fastighetspåverkan 
vid olika alternativ för särskilt boende i Lessebo kommun” och BSV rapport finns följande alternativa 
användning av fastigheterna. 

I Lessebo kan delar av fastigheten användas för hyreslägenheter men rivningsarbete behöver göras 
och en ny detaljplan behöver tas fram för bostadsändamål. Om lägenheter användas som 
seniorboende krävs omfattande ombyggnation för att uppnå en god tillgänglighet. I Hovmantorp bör 
fastigheten rivas och en ny detaljplan tas fram för bostadsändamål. I Kosta är byggnaden lämplig för 
hyreslägenheter, företagshotell, föreningslokaler. I Skruv är dela av byggnaden är lämplig för 
hyreslägenheter (Loftgångarna är lämpliga för seniorbostäder). Delar av byggnaden är av dålig 
byggteknisk standard och rivning föreslås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ekonomisk kalkyl 
Vid avveckling av särskilt boende. Avser personalkostnader inklusive natt. Hemtjänst och 
demensboende är exkluderade. Avser även hyreskostnader, intäktsförluster, samt övriga kostnader 
per boende.  
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I dagsläget finns det vakanser på samtliga orter. Den enhet som har flest vakanta tjänster är Kosta. 

Bedömning är att behov av hemtjänst kvarstår i respektive område oavsett avveckling.  
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Personalkostnaden visar den faktiska kostnaden enligt budget per särskilt boende inklusive natt och 
vad minskningen vid en avveckling omvandlat i årsarbetare och personalbudget blir per boende 
exklusive hemtjänst. Vakanta tjänster är ej medräknade utan beräkningen är gjord utifrån 
personalbudget.  

 

 

 
9. Brukarperspektiv 

Flera av dagens lokaler är idag inte ändamålsenligt utformade för att möta de behov och krav som 
finns på ett modernt äldreboende. Särskilt Berghälla i Lessebo har ett omfattande renoveringsbehov 
för att nå upp till dagens krav då varken tillgänglighetskraven i badrummen uppfylls eller vissa 
betjäningsutrymmen. Det innebär en svårighet att tillgodose boendes enskilda behov.  

Att säkerställa seniorboende på samtliga orter är viktigt för att nämnden ska upprätthålla en god 
kvalitet i vård och omsorg för de äldre. Kontinuiteten är viktig för att de äldre ska känna trygghet, att 
det är en så personcentrerad kontakt som möjligt. Vid en avveckling av platser på särskilt boende är 
det även viktigt med information och dialog med brukare och deras anhöriga kring processens gång 
och vad det kan komma att innebära för den enskilde individen. Dialog kommer även föras med 
brukarorganisationerna.  

 

 

Väntetiden till särskilt boende kan komma att öka något om antalet platser minskas. De brukare som 
fortsättningsvis har behov av särskilt boende kommer att få det, oavsett avveckling eller inte. 
Riktlinjerna för biståndsbedömning av särskilt boende är inte förändrade utan 
myndighetsutövningens uppdrag att bedöma behov av särskilt boende följer de gällande riktlinjerna 
för handläggning inom socialtjänstlagen i Lessebo kommun. 

I Koladas nyckeltal avseende nöjdhet, kvalitet och resultat och området trygghet – framgår följande 
statistik av äldres uppfattning av kvaliteten i Lessebo kommuns äldreboende.  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

2017 2018 2019 2020 

89 88 93 83 

Socialstyrelsens undersökning av äldres uppfattning av kvaliteten i äldreboenden. 

Av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att 
det för uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet, och 
att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 
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10. Medarbetarperspektiv 

Att avveckla platser inom särskilt boende innebär att arbetet måste organiseras och planeras på 
annat sätt, vilket kommer innebära en förändring för hela verksamheten.   

Om ett särskilt boende avvecklas kommer bemanningsplanering underlättas på kvarvarande 
boenden och därmed skapas förutsättningar för god arbetsmiljö och flexibla arbetspass för 
medarbetarna. 

Vid avveckling av ett särskilt boende ges bättre möjligheter att bemanningen säkras och sårbarheten 
minskar. Det finns dock flera faktorer som måste beaktas. Om ett särskilt boende avvecklas så 
innebär det att befintlig personal måste utgå från andra arbetsplatser. Medarbetarna måste också 
ges möjlighet till delaktighet och där måste det finnas en tydlighet på vilket sätt medarbetarna kan 
vara delaktiga.  

För de medarbetare som idag är placerade på de aktuella boendena kan en process om övertalighet 
eventuellt komma att inledas. Men förvaltningens bedömning, bland annat utifrån antal vakanta 
tjänster, är att berörd tillsvidareanställd personal kommer kunna ges möjlighet till andra uppdrag 
inom verksamheten och att besparingen kommer hämtas hem i huvudsak på minskat antal 
timanställda och mindre övertidskostnader. 

Vad som framkommit i enkätundersökningen om heltid som norm är att flera medarbetare saknar 
körkort, vilket innebär hinder att ta sig till andra orter där kollektivtrafik inte finns tillgänglig.   

Att stänga 20 platser fördelat på samtliga boenden innebär att bemanningen förblir oförändrad. Det 
går inte heller att omfördela resurser utifrån nuvarande bemanning. Den sårbarhet som finns idag 
med vakanta tjänster och att bemanna vid oplanerad frånvaro kommer vara oförändrad, vilket 
innebär att arbetsmiljön påverkas negativt. Kostnaderna för timvikarier och övertidsersättning 
bedöms inte minska genom att enbart avveckla platser på flera olika boenden.  

 

 

 

11. Arbetsmiljöperspektiv 

 Enlig Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) ska arbetsplatser ha de 
lokaler och andra utrymmen som behövs med hänsyn till verksamheten, så att risken för ohälsa och 
olycksfall begränsas. En befintlig arbetsplats ska vara tillgänglig för de arbetstagare som behöver 
använda den. Bedömningen av vilka utrymmen som ska vara tillgängliga för att arbetstagarna ska 
kunna utföra sitt arbete ska göras av arbetsgivaren i samråd med de berörda arbetstagarna. 

 Personalutrymme ska vara tillgängligt. Placering, storlek och inredning ska vara anpassad till arbetets 
art och varaktighet, antalet arbetstagare som samtidigt nyttjar utrymmena och utifrån 
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arbetstagarnas funktionsförmåga. Arbetstagare som måste använder särskilda arbetskläder eller 
skyddsutrustning måste ha tillgång till omklädningsrum eller annat särskilt utrymme.  

 

 

Arbetsmiljöverket lyfter fram överbelastning som en av de huvudsakliga riskerna för dem som 
arbetar inom omsorg. Stress är något som kan förvärra riskerna att råka ut för belastningsskador. 
Stress med bland annat otillräcklighet är en förvärrande faktor. Att ha en underbemanning till följd 
av vakanta tjänster bedöms därför som ett arbetsmiljöproblem.  

 

 

 

 

 

 

 

12. Bemanning 
Bemanningen inom de olika boendena ser ut enligt följande omräknat till årsarbetare. Antalet 
vakanta tjänster inom särskilt boende uppgår till 9.22 årsarbetare där särskilt Kosta sticker ut med 
4.22 årsarbetare (särskilt boende). Att istället bemanna på färre enheter innebär att bemanningen 
måste organiseras om och att vakanser kan tillsättas med redan befintlig personal.  

 

         

  
Inkl natt 

Budg
et åa 

Tillsvidare
anställda 

Vakant 

Lessebo 27,53 Lessebo ÄO 6,85   2,78 

  Lessebo G 6,23 6,1 0,13 

  Lessebo ordbo 14,45     

Hovmantorp 
25,77 

Hovmantorp ÄO 9,68   0,29 

  
Hovmantorp 
ordbo 

16,09   0,75  

Kosta 18,6 Kosta ÄO 7,06 12,78 4,22 

  Kosta G 5,45 5,45 0 

  Kosta ordbo 6,09     
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Skruv 18,53 Skruv ÄO 6,35   1,8 

  Skruv G 6,23 4,6 1,63 

  Skruv ordbo 5,95     

  TOTALT 90,43   11,6  

  Personalbudget     

  exkl nattpatrull     

         

 

  

13. Kompetensförsörjning/ heltid som norm 
Lessebo kommun (Socialnämnden) har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare som kan 
behålla och rekrytera medarbetare för att möta framtidens behov. I arbetet med heltid som norm 
har nulägesanalysen visat på att socialförvaltningen har en låg andel heltidsanställda, 24% (2020), att 
jämföra med riket i stort (68%), samt Kronobergs län (57%). Svenska kommuner står inför 
omfattande pensionsavgångar. Bristen på medarbetare kommer vara stor inom vård och omsorg och 
Lessebo kommun är inget undantag. Det finns även en allt större rörlighet på arbetsmarknaden, 
vilket också ställer krav på attraktiva arbetsplatser som dels handlar om att nyrekrytera, men också 
få befintlig personal att stimuleras, utvecklas och trivas. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs 
att Lessebo kommun erbjuder såväl chefer som medarbetare goda förutsättningar för att utföra ett 
bra arbete som är hållbart och hälsosamt.  

Arbetsmiljö, bemanning och organisation är viktiga faktorer som påverkar när det gäller 
förutsättningarna för heltidsarbete. Att ha tre istället för fyra särskilda boenden skulle kunna 
innebära en höjd grundbemanning på kvarvarande boenden. Genom en ökad grundbemanning 
minskar också sårbarheten vid arbetstoppar och oplanerad frånvaro. Det i sig kan leda till minskad 
ohälsa och färre sjukskrivningar då förutsättningarna och arbetsmiljön förbättras. 

 

14. Tidigare utredningar särskilt boende  
• Kvalitativa för- och nackdelar med att renovera nuvarande särskilda boenden jämfört med 

att bygga ett nytt boende. 2020-04-28 
• Lokalbehov särskilt boende  
• Fastighetspåverkan vid olika alternativ för särskilt boende i Lessebo kommun 2020-09-01 
• Framtidens särskilda boende – sammanfattning av två förslag 2020-09-07 
• Komplettering av utredning särskilt boende i Lessebo kommun  
• Utredning gällande särskilt boende i Lessebo kommun 2021-08-31 

 

15. Välfärdsteknik 
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Socialstyrelsens definition på välfärdsteknik: ”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att 
få en funktionsnedsättning”. Utvecklingen inom välfärdsteknik går fort. I studien ”Välfärdsteknik i 
äldreomsorgen, Socialdepartementet, kommittédirektiv 2018:82” framgår att användningen av 
välfärdsteknik förväntas ha positiva effekter för både brukare, anhöriga, personal och verksamheter. 

 När det gäller verksamheter kan en ökad användning av välfärdsteknik ge en effektivisering, men det 
förutsätter och innebär också förändrade arbetssätt.  

 

Genom att använda välfärdsteknik ökar också möjligheterna till en högre kvalitet genom att 
personalen får mer tid till omsorgsarbetet med större kvalitet, vilket också bidrar till en bättre 
arbetsmiljö om det leder till minskad stress och färre belastningsskador.  

I ”SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre särskilt 
boende, 2016” framgår också att digitaliseringen medger helt nya möjligheter och att i större 
utsträckning ta tillvara på de äldres egna förutsättningar och förmågor. Framförallt kan digitala 
lösningar användas på särskilda boende för att öka självständighet, trygghet och digital delaktighet. 
Sensorer för att uppmärksamma behov, nattkameror och diverse kommunikationshjälpmedel är 
exempel på detta.    

Att fortsätta utveckla välfärdstekniken och digitala hjälpmedel inom Lessebo kommun och särskilt 
boende är viktigt utifrån ett brukarperspektiv, men också utifrån ett medarbetarperspektiv.  

 

16. Barnrättsbaserat beslutsunderlag  

Beslut som rör barn ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med 
FN:s konvention om barnets rättigheter. De fyra grundprinciperna i barnkonventionen ska vara 
vägledande och beaktas. 

Förändring eller nedläggning av ett särskilt boende kan beröra barn i kommunen vars mor- och/eller 
farföräldrar eventuellt bor på särskilt boende. Med barn avses alla som är under 18 år. I vissa fall, 
särskilt om barnen är små, kan barnperspektivet innebära att omfattningen av insatser eller 
utförandet av insatserna delvis bestäms utifrån beaktande av barnens bästa. Om beslut fattas om 
avveckling av ett särskilt boende måste ett barnrättsbaserat beslutsunderlag tas fram som besvarar 
följande frågeställningar innan ett eventuellt verkställande.  

• Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art.2) 
• Barnets bästa (art. 3) Vad är bäst för barn, på kort och lång sikt? På vilket sätt har man tagit 

hänsyn till barnens bästa i beslutet? 
• Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) Hur påverkar beslutet barnets 

rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på 
(vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling 

• Rätt till delaktighet och inflytande (art. 12). 
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17. Bedömning/ konsekvensanalys 
Att bo eller arbeta på ett särskilt boende har framförallt några viktiga funktioner. Det ska vara en god 
och bra boendemiljö samtidigt som det ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö.  

Lessebo kommun har särskilda boenden på samtliga orter vilket innebär förhållandevis få platser per 
ort. Boendena är inte heller utformade och anpassade utifrån dagens krav på särskilda 
boendeplatser. Att avveckla boendeplatser på flera orter innebär inte i sig någon kostnadsbesparing 
om samtliga orter ska bemanna som tidigare. Om verksamheten ska bemanna med färre personal då 
antalet platser minskar uppstår en ökad sårbarhet som bedöms påverka arbetsmiljön negativt. 
Risken att kostnader för timvikarier och övertidskostnader ökar ytterligare bedöms som stor med 
anledning av de många vakanserna, vilket påverkar arbetsmiljön negativt. För brukarna kan det 
innebära att kontinuiteten försämras vilket också kan leda till otrygghet.  

Det särskilda boende som över tid haft flest tomma platser är Kosta med i snitt 5 till 6 tomma platser. 
Av totalt 13 platser motsvarar detta nästan en så stor andel som att hälften av platserna står tomma 
och outnyttjade. För november månad innebär det 6 lediga platser. Möjlighet finns även att 
omvandla de 3 korttidsplatserna till särskilt boende, vilket innebär att totalt 9 platser.  

Lessebo, Skruv och Hovmantorp har enbart enstaka lediga platser. För att möjliggöra en avveckling av 
ett särskilt boende är bedömningen att Kosta är det boende som har kapacitet att ta emot flest 
boende från andra orter. Att istället avveckla Kosta skulle logistiskt innebära en större utmaning och 
istället behöva ske succesivt när platser på andra orter blir tillgängliga. Det innebär i sig en än större 
svårighet att bemanna Kosta under en avvecklingsperiod, vilket framförallt riskerar att påverka 
kontinuiteten och kan skapa otrygghet hos de boende.  

Lokalerna i Kosta bedöms utifrån tidigare utredningar vara i bättre skick än övriga och då särskilt 
Berghälla i Lessebo. Att då motivera att hyresgäster i Kosta flyttas till ett boende i Lessebo som 
bedöms ha fler brister och inte vara tillräckligt ändamålsmässigt utformade i exempelvis badrum 
bedöms därför inte som rimligt utan snarast riskera att kvaliteten försämras för de som får flytta.  
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Processen, att inrätta seniorboenden på samtliga orter pågår och frågan ska lyftas i Lessebo Hus 
styrelse för vidare hantering.  

Vid en minskning av antal platser på särskilt boende kan behovet av hemtjänst öka något. Arbetet 
med rehabiliterande förhållningssätt, att arbeta förebyggande och att de äldre ges möjlighet att bo 
kvar hemma längre med hjälp av rätt stöd och insatser bedöms kunna leda till en mer 
kostnadseffektiv vård och omsorg. Arbetet kräver dock att det tas fram en modell för arbetet.  

Att fortsätta utveckla välfärdstekniken och digitala hjälpmedel bedöms också kunna effektivisera 
arbetet på sikt och möjliggöra att personalen får mer tid till omsorgsarbetet. 

Att avveckla platser på samtliga boenden innebär att en översyn måste göras av bemanningen. Om 
avveckling sker av befintligt antal tomma platser innebär det att Kosta kan avveckla flest antal 
platser, motsvarande 6 platser (november 2021).  

Vid en minskning av antalet platser bör även minskning av antal årsarbetare ske motsvarande antal 
platser. I dagsläget har Kosta vakanser motsvarande 4,22 årsarbetare och ett sätt kan vara att inte 
återbesätta vakanta tjänster om antal platser minskar. Det i sig innebär en risk för en försämrad 
arbetsmiljö då färre personer ska bemanna dygnets timmar, vilket skulle kunna innebära fler 
helgpass och delade turer.  

 Att avveckla boendeplatser på flera orter innebär inte någon besparing vad det gäller 
lokalkostnader, kostnader för larm och andra omkostnader utan kostnaderna kommer kvarstå.  

Vakanta tjänster.  Idag har samtliga enheter vakanta tjänster. Den enhet som har flest vakanta 
tjänster är i december (2021) Kosta. Hovmantorp är den enhet som har minst antal vakanser.  
Kompetensförsörjningen, att rekrytera och bibehålla medarbetare är en förutsättning för att bedriva 
en verksamhet av god kvalitet och kontinuitet. Fler mindre enheter innebär också en ökad sårbarhet 
med svårigheter att bemanna. Då verksamheten idag har 9,09 vakanta tjänster (åar) på samtliga 
boenden så innebär det att både planerad och oplanerad frånvaro är svårt att hantera.   

Kostnaderna för övertid/ fyllnadstid och timvikarier har över tid varit hög. Andelen utförd tid av 
timvikarier/ visstidsanställda uppgår för 2020 till 19% att exempelvis jämföra med Tingsryd där 
andelen tid uppgår till 13% och för Uppvidinge 14%. Kostnaderna för övertid/ fyllnadstid och 
timvikarier motsvarar 37,1 årsarbetare (2019). Verksamheten kommer fortsättningsvis att ha behov 
av timvikarier, men inte i samma omfattning. Att istället omvandla resurserna och höja 
grundbemanningen genom färre boenden skulle vara mer kostnadseffektivt, leda till bättre kvalitet 
och kontinuitet hos de boende samtidigt som arbetsmiljön förbättras och behovet av timvikarier 
minskar. 

Att avveckla särskilt boende i Lessebo innebär inte någon förändring för demensboendet i Lessebo, 
Vikingagården, eller för övriga demensboenden i kommunen. Avveckling av särskilt boende i Lessebo 
kommer inte heller att innebära någon förändring när det gäller hemsjukvårdens lokaler. Vid en 
avveckling av särskilt boende i Lessebo innebär det att verksamheten måste finna annan lämplig lokal 
för träffpunktsverksamhet då detta ska finnas på samtliga orter. Vid en avveckling av ett särskilt 
boende är det av särskild vikt att beakta Lessebo kommuns värdighetsgaranti för äldre och då särskilt 
den enskildes delaktighet, att fortsätta leva utifrån sina vanor, sin identitet och personlighet.  

18. Tidsplan 
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Förvaltningen måste ta fram en tidsplan för en avvecklingsperiod.  Förvaltningen undersöker 
möjligheterna att säga upp kringkostnader såsom larm. Förvaltningen undersöker om annan 
verksamhet kan bedrivas i nuvarande lokaler. 

Under avvecklingsperioden kommer behovet av bemanning på Berghälla att minska i takt med 
avflyttningarna. Personal kan tillfälligt komma att omplaceras till enheter i avvaktan på permanenta 
placeringar. 

Steg 1. Att kommunstyrelsen behandlar socialnämndens framställan skyndsamt, att avveckla särskilt 
boende, Berghälla, Lessebo. Att ärendet därefter skickas till Kommunfullmäktige för beslut.  

Steg 2. Att information lämnas till boende, anhöriga, brukarorganisationer, personal och 
fackförbund.  

Steg 3.  Förhandling enligt § 11 MBL. 

Steg 4. Planering av flytt för boende. 

 

 

19. Förslag till beslut 
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.  

Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla särskilt 
boende i Lessebo, Berghälla.  

Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på Berghälla, Lessebo. 

 

20. Källor 
”Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre, 2021-1-7187”, Socialstyrelsen 

”Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre särskilt boende”, 
SKL 2016 

”Välfärdsteknik i äldreomsorgen”, Socialdepartementet, kommittédirektiv 2018:82 

”Arbetsplatsens utformning” AFS 2020:1 

”Bsv arkitekter & ingenjörer ab” Rapport 2019 

”Fastighetspåverkan vid olika alternativ för särskilt boende i Lessebo kommun” Rapport 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020 

Socialtjänstlagen 

Kolada 

 

 

 

Annika Fröberg Maria Karlsson Göran Liljedahl 
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Socialchef   Processledare  Verksamhetsutvecklare 

 

Anna Rosander Ulrika Elgborn  

Verksamhetschef Verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 68 Dnr 2022/106- 
 

Hemställan från AB Lessebohus om 
försäljning 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
AB Lessebohus hemställan.  
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för AB Lessebohus beslutade 2022-03-16 att hemställa till 
kommunfullmäktige att godkänna: 
 

• Att Lessebohus får sälja upp till 60% av bolagets lägenheter 
under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner de 
slutliga försäljningarna 

• Att Lessebohus får sälja fastigheterna genom nybildade 
aktiebolag 

• Att Lessebohus får bilda upp till åtta (8) aktiebolag för att 
genomföra försäljning och att styrelsen i Lessebohus utses till 
styrelse även i de bolag som kommer att bildas 

• Att lekmannarevisor utses till dessa bolag 
• Förslag till bolagsordning 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll AB Lessebohus 2022-03-16 § 17 
Beslutsunderlag 2022-03-16 
Bilaga 1 Bolagsordning 2022-03-16 
Underlag fastighetsstrategi 2022-02-21 
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Beslutsunderlag avseende försäljning av fastigheter:  

 

Beskrivning av hur en försäljningsprocess går till: 

Först måste de bestämmas vilka fastigheter som ska säljas. Detta görs i samråd med mäklare för att 

kunna avgöra vilka fastigheter som är lämpliga att sälja utifrån förvaltningssynpunkt, driftnetton och 

motsvarande. När detta är klart ska det avgöras om fastigheterna ska säljas direkt som fastigheter 

eller genom nybildade bolag, så kallad paketering. Det är då också viktigt att fastigheterna säljs 

paketerade på ett bra sätt. Kanske säljs fastigheter på en ort i ett paket och fastigheterna på en 

annan ort i ett annat paket. Härvid är mäklaren till god hjälp då mäklaren kan marknaden och vet vad 

köpare efterfrågar. 

Vid fastighetsförsäljningar är det mycket vanligt att fastigheten före försäljning läggs i ett nytt bolag 

och att sedan sälja aktierna i detta bolag. Eftersom försäljningen av aktierna regelmässigt bedöms 

som skattefri blir beskattningen lägre än vid rena fastighetsförsäljningar. Att det blir skattefritt är för 

att aktierna i dessa nybildade bolag anses vara näringsbetingat. Vidare blir också stämpelskatten 

lägre vid en paketering.  

Det är emellertid inte möjligt för ett bolag att skattefritt sälja hur många bolag som helst. Exakt var 

gränsen går kan inte exakt anges men omkring 5–10 bolag under en femårsperiod kan vara ett gott 

riktmärke. Om försäljningen når upp till dessa nivåer finns möjligheter att göra andra lösningar. I 

korthet går det ut på att Lessebohus bildar ett dotterbolag som i sin tur bildar bolagen som ska säljas. 

Detta brukar kallas paketering genom helägt mellanbolag. 

Efter att beslut tagit om hur en försäljning ska gå till så tar mäklarna fram ett eller flera prospekt som 

sedan sprids i relevanta kanaler. Prospektet innehåller information om objekten som säljas för att 

möjliggöra att potentiella köpare kan lämna anbud. Vidare kan prospektet också innehålla olika krav 

på köparna. Det är naturligt att ställa krav på att det ska vara en seriös fastighetsförvaltare som 

möjliggör en god förvaltning för berörda hyresgäster. Det sätts också viss dag för att komma in med 

anbud. 

De anbud som kommer in kallas indikativa anbud. Detta då anbuden inte är bindande och 

Lessebohus behöver inte sälja till den som lämnar det högsta anbudet. Istället ska en försäljning ske 

till den som lämnar det bästa anbudet sett utifrån en helhetsbedömning. 

När indikativa anbud kommit in finns det möjlighet att förhandla om dessa och även bjuda in köpare 

för att presentera sig. Detta slutar med att Lessebohus väljer en part som bolaget går vidare med. 

Det skrivs då ofta ett letter of intent där processen framåt läggs upp och när den ska vara avslutad. 

Då inleds den så kallade due diligence processen. Då ges den potentiella köparen fördjupad tillgång 

till information om fastigheterna. 

Köparen kan sedan välja att lämna ett slutligt anbud som Lessebohus har att ställning till. Kan 

parterna då enas återstår att ingå aktieöverlåtelseavtal där det regleras vilket pris som ska betalas, 

vilka garantier som lämnas och vilka åtaganden i övrigt varje part har. 

Hur lång processen är kan det inte svaras exakt på. Men från det att indikativa anbud har kommit in 

kan det förväntas att avtal sluts inom fyra månader. 
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Vilka fastigheter ska säljas? 

Som framgår ovan kan inte denna fråga besvaras nu utan en helhetsbedömning av vilka fastigheter 

som är lämpliga att sälja måste göras. Dels måste kvarvarande bestånd i Lessebohus vara sådant att 

Lessebohus kan utföra det underhålla som krävs och samtidigt kunna bygga nytt och dels måste det 

som säljs kunna attrahera potentiella köpare. 

Denna bedömning görs bäst av Lessebohus efter att kommunfullmäktige godkänt att en försäljning 

får genomföras. Bedömningen kräver såväl ekonomiska som fastighetsrelaterade analyser. 

För att attrahera köpare behöver de ofta köpa viss volym för att kunna förvalta effektivt. Det är 

därför tänkbart att alla lägenheter inom ett visst område eller en ort säljs. Detta har Lessebohus att 

ta ställning till. Allt sker i dialog med kommunstyrelsen som också har att godkänna försäljningarna 

innan de genomförs. 
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  Bilaga 1 

BOLAGSORDNING FÖR AB XX 

Org.nr xx 

 

 

 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är AB XX. 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Lessebo. 

 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget skall inom Lessebo kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter 

för bostäder. 

 

§ 4 Aktiekapital och antal aktier 

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1000 

stycken och högst 4 000 stycken. 

 

§ 5 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter 

ska minst 1 suppleant utses. 

 

§ 6  Revisor 

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå 

utse revisor. 

 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelsen till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.  

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. 

 

§ 8 Öppnande av stämma 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna 

till dess ordförande vid stämman valts.  
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  Bilaga 1 

§ 9 Årsstämma 

 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 

 

1. Val av ordförande vid stämman, 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd, 

3. Godkännande av dagordning, 

4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner, 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 
 

7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,  

8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisionsarvoden, 

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer, 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§10 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december. 

 

 

_____________________________________ 
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Fastighetsstrategi med slutsats och rekommendationer 

På styrelsens uppdrag har ett förslag till fastighetsstrategi tagits fram för beslut. Utifrån det har 

strategiska ställningstaganden och konsekvenser analyserats. Bakgrund samt slutsatser med 

rekommendation av prioriterade vägval presenteras nedan. 

 

Slutsatser med rekommendationer: 

Styrelsen rekommenderas att fastställa bolagets fastighetsstrategi.  

Mot bakgrund av bolagets ekonomiska ställning och det betydande och eftersatta underhålls- och 

investeringsbehovet bedöms en försäljning av delar av fastighetsbeståndet vara nödvändig och den 

mest effektiva åtgärden för att uppfylla fastighetsstrategin.  

En betydande försäljningsvolym kan för närvarande inte uteslutas. Vilka fastigheter eller områden 

som skulle kunna beröras är i dagsläget inte möjligt svara på. Rådgivare i form av mäklare, revisorer 

och annan kompentens bör anlitas i en försäljningsprocess för att utreda en optimal 

försäljningsvolym innan något definitivt beslut kan fattas. 

Ett utökat samarbete med ägaren är en ytterligare möjlighet till ökad effektivisering som kan bidra till 

uppfyllandet av fastighetsstrategin. 

Åtgärderna bedöms skapa förutsättningar för att efterleva kraven i ägaransvisningen samt att på lång 

sikt skapa möjligheter till nyproduktion. 

 

Bakgrund:  

Under de senaste två åren har bolagets ekonomi analyserats och varit i fokus. Styrelsen har fattat 

beslut om djupare analyser av bolagets ekonomi och framtagande av en fastighetsstrategi.  

Bolaget har ett högt och överhängande investerings- och underhållsbehov. Reparationer måste 

prioriteras då det inte finns utrymme för ett planerat underhåll. Investeringsnivån i 

fastighetsbeståndet har dessutom över tid varit lågt. 

Fastigheternas driftnetton är svaga och de administrativa kostnaderna har i en jämförelse 

konstaterats vara höga. Bolaget har över tid genererat underskott vilket har föranlett ägaren att 

tillskjuta aktieägartillskott. Bolaget har trots det en hög belåningsgrad och en låg synlig soliditet. 

Tidigare resultat har belastats med betydande nedskrivningar av fastighetsvärden. I samband med 

årsbokslutet 2020 marknadsvärderades bolagets fastighetsbestånd och det föranledde ytterligare 

väsentliga nettonedskrivningar av fastighetsvärden. Värdering pågår i samband med 2021 års 

årsbokslut och ytterligare nedskrivningar kan inte uteslutas.  

Bolagets ställning är svag och den ekonomiska risken är hög. Det innebär att situationen är utsatt och 

handlingsutrymmet inom ramen för bolagets verksamhet är lågt. Att driva verksamheten vidare är 

förenat med risker och allvarliga konsekvenser. 
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Bolaget har haft en kontinuerlig dialog och informationsutbyte med kommunledningen om bolagets 

ekonomiska status. I samband med uppstartsmöte för budget 2022 presenterades bolagets 

ekonomiska ställning och utmaningar. 

Styrelsen har beslutat om omprioriteringar av 2021 års budget för att frigöra medel till ökat 

underhåll. Under 2021 har bolaget genomfört åtgärder för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet 

bland annat genom en omorganisation.  

 

Fastighetsstrategi:   

Fastighetsstrategins syfte är att uppfylla inriktningen av bolagets verksamhet enligt fastställd 

ägaranvisning:  

”Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 

investeringar utan ägartillskott.” 

Målet är att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi med en hållbar och effektiv 

fastighetsförvaltning. Det i sin tur syftar till att upprätthålla en god service och ett attraktivt, tryggt, 

säkert boende.  

Detta uppnås genom en förädling av fastighetsbeståndet med strategiska ställningstaganden och 

vägval såsom effektiviseringar, underhåll och investeringar, nyproduktion, försäljningar samt vid 

behov rivning av fastigheter. 

 

Strategiska ställningstaganden med konsekvensanalys:  

 

Effektivisering  

Utdrag ur ägaransvisningen: 

”Bolaget skall fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet.” 

 

”Styrelsen har att med iakttagande av koncerngemensamma intressen utforma organisationen så att 

de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses” 

 

Mot bakgrund av ett styrelsebeslut genomfördes under 2021 en organisationsförändring med syfte 

att frigöra medel till underhåll.  

 

Tydliga roller, rutiner och processer samt effektivare arbetssätt skapar förutsättningar för en modern 

fastighetsförvaltning. Ökat fokus på kostnader, energieffektivisering och digitalisering bidrar till ökat 

driftsnetto och bättre service.    

 

Ett viktigt mål för den nya organisationen är att öka samarbetet internt och externt.  

En möjlig fortsatt effektivisering av verksamheten kan ske genom ett ökat samarbete med Lessebo 

kommun inom likartade verksamhetsområden där det kan finnas synergieffekter. 
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Underhålls- och investeringsåtgärder 

Det uppskattade investerings- och underhållsbehovet i det befintliga fastighetsbeståndet är 

betydande och överhängande. Åtgärder bör genomföras under de kommande åren för att 

upprätthålla fastigheternas tekniska standard.  

 

Det akuta underhållet (reparationer) är idag så högt att det tränger undan det planerade långsiktiga 

underhållsåtgärderna. 

 

En annan konsekvens av eftersatt underhåll är oattraktiva områden och lägenheter. Det sin tur leder 

till hyresförluster och dåligt rykte.  

 

Underhållsåtgärder i form av reparationer och planerat underhåll belastar resultatet. Då bolagets 

ekonomiska ställning är svagt är det inte möjligt att genomföra åtgärder utan att beakta 

konsekvenserna för det egna kapitalet. 

 

När det gäller investeringar omfattas bolaget av de så kallade K3 reglerna. Investeringen kan vara 

standardhöjande och då kan det finnas möjlighet till hyresjustering som har en positiv resultateffekt. 

Resultaträkningen belastas dessutom av ökade avskrivningar som har en negativ resultateffekt.  

 

Investeringar finansieras med interna eller externa medel. Bolaget bedöms inte kunna finansiera 

behovet med egna medel i den takt som är nödvändig för att upprätthålla och förbättra 

fastigheternas tekniska status. 

Bolaget har sedan det bildades haft en belåningsgrad på närmare 100 % kombinerat med en låg 

soliditet. Bolaget är mycket räntekänsligt och höjda marknadsräntor kommer att ha en negativ 

resultatpåverkan.  

Att mot bakgrund av bolagets ekonomiska ställning öka belåningen och de finansiella riskerna är 

direkt kontraproduktivt och inte ett alternativ som kan rekommenderas. 

Beslut som innebär att lån kan amorteras kommer att stärka bolagets ekonomiska ställning och bidra 

till möjligheter att uppfylla fastighetsstrategin.  

En möjlighet att täcka behovet av investerings- och underhållsåtgärder är att äska ytterliga medel av 

ägaren i form av aktieägartillskott. Mot bakgrund av att bolaget tidigare har erhållit 41 Mkr i 

ackumulerat aktieägartillskott och har en återbetalningsskyldighet bedöms detta, ur ett 

koncerngemensamt perspektiv, inte vara ett långsiktigt hållbart alternativ. 

Utdrag ur ägaransvisningen: 

”Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 

investeringar utan ägartillskott.” 

”Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det är möjligt.” 

Sammantaget är Underhålls- och investeringsåtgärderna nödvändiga men inte möjliga att genomföra 

i den utsträckning och takt som krävs för att upprätthålla fastigheterna tekniska status. 
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Nyproduktion 

Utdrag ur ägaransvisningen:  

 

”Bolaget skall i samverkan med kommunen bygga, skapa och förvalta bostäder med inriktning att 

alla skall få möjlighet till ett attraktivt boende”.  

 

Nyproduktion bidrar generellt sett till en bra balans i ett förvaltande bolags fastighetsbestånd. 

Driftsnettot och ett lågt (obefintligt) behov av underhåll i nyproduktionen bidrar till medel som kan 

användas till åtgärder i det äldre delarna av beståndet.  

 

Bolaget har under senare år färdigställt två fastigheter som i samband med intern marknadsvärdering 

har belastat rörelseresultatet med väsentliga nedskrivningar. På kort sikt och med nuvarande 

ekonomiska ställning bedöms nyproduktion inte ett vara en möjlighet. 

 

Försäljning av fastigheter  

Att sälja fastigheter bidrar till en bra balans i fastighetsbeståndet och skapar förutsättningar för en 

effektiv fastighetsförvaltning och möjligheter till framtida underhåll och investeringar. 

Försäljning av fastigheter innebär en oförändrad volym av lägenheter på bostadsmarknaden i 

kommunen. Konkurrensen på marknaden kommer sannolikt att öka när befintliga fastighetsägare 

ökar sitt bestånd eller när nya aktörer tillkommer. 

Interna värderingar och analyser visar att det finns övervärden i fastighetsbeståndet. Vid en 

försäljning frigörs dessa och kan disponeras till amortering av lån samt till en ökad underhålls- och 

investeringstakt i det kvarvarande beståndet. 

Mot bakgrund av bolagets ekonomiska ställning och det betydande och det eftersatta investerings-

och underhållsbehovet bedöms en försäljning av delar av fastighetsbeståndet vara nödvändigt och 

den mest effektiva åtgärden för att uppfylla fastighetsstrategin.  

En betydande försäljningsvolym av beståndet kan inte uteslutas för att uppnå avsedd effekt. Vilka 

fastigheter eller områden som skulle kunna beröras är i dagsläget inte möjligt svara på. 

En djupare analys kommer att vara nödvändig och rådgivare i form av mäklare, revisor och annan 

relevant kompetens bör anlitas innan definitivt beslut fattas i behöriga instanser. 

På kort sikt bedöms fastighetsmarknaden i Sverige vara mycket likvid med en hög efterfrågan på 

större portföljer med utvecklingspotential. Räntenivåerna är fortsatt låga men det aviseras om 

höjningar som över tid kan kyla ner efterfrågan på fastigheter.  

Konkret intresse finns för fastigheter i Lessebo kommun då Lessebohus under föregående år har 

blivit kontaktade med förfrågan om försäljningar. Intresse har noterats men de har avvisats då det 

inte har funnits några beslut.   
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Riva fastigheter 

Att riva fastigheter innebär en minskning av antalet tillgängliga lägenheter på den lokala 

bostadsmarknaden. Rivning är reglerat och skall ske ett hållbart sätt och medför omfattande 

kostnader. Då det bedöms finnas övervärden i beståndet förslås inte rivning vara ett  

alternativ i detta läge. Rivning innebär att framtida underhållskostnader helt elimineras och samtidigt 

att det kan komma att finnas behov av nedskrivning av fastighetsvärden. 

Ett annat alternativ till rivning är att stänga fastigheter och lägga dem i malpåse. Fastigheterna 

kommer att behöva tillsyn och viss skötsel men driftskostnader kommer att minimeras. Även här 

kommer det sannolikt att finnas nedskrivningsbehov som påverkar resultatet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 69 Dnr 2021/45-1.5.2 
 

Genomförda åtgärder, intern kontroll 
2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna de 
åtgärder som är genomförda eller ska genomföras 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 i samband med redovisning 
av intern kontroll 2021, att uppdra till kommunchef att redovisa 
vidtagna åtgärder med anledning av avvikelser. 
 
Utifrån de avvikelser som har identifierats vid kontrollmomenten har 
följande åtgärder genomförts/ska genomföras. 
Risk Åtgärd 
Bristande samverkan med AF AF:s direktiv är att vara delaktig i 

lokala projekt och ha en lokal 
närvaro.  
Vi håller på att bygga upp en ny 
samverkan med AF och med de 
privata aktörerna. Detta ska medföra 
en ökad samverkan kring 
individerna. En aktualisering 
gällande LÖK (lokal 
överenskommelse) ska påbörjas 
under våren 2022. 

Bristande uppföljning vid 
investering 

I början av 2022 görs en del- och 
slutredovisning för kommunens 
investeringsprojekt som var igång 
2021, vilken redovisas till KS. Där 
redovisas budget, utfall, avvikelser 
från offert/upphandling och där görs 
numera också en analys av 
investeringseffekten. Från 2022 ska 
efterkalkyler även kunna göras för 
nya investeringar i bolagen. 

Bristande eller felaktig 
diarieföring 

Nya rutiner från och med mars 2022. 

Brister i leverantörsrutinen Ett nytt attestreglemente är 
framtaget och beslutat av fullmäktige 
under 2021, reglementet beskriv exv. 
jäv. I samband med framtagandet av 
det uppdaterade reglementet fick 
kommunens högsta ledningsgrupp 
och alla förvaltningschefer en 
uppdatering av vilka regler som 
gäller kring egna kostnader. 
Attestreglementet är utlagt på 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

intranätet och kan nås bland annat 
via ekonomidokumenten under 
fakturor. Under hösten 2022 har vi 
en inplanerad chefsdag enligt 
chefsutvecklingsprogrammet för alla 
kommunens chefer där ekonomi är 
en av punkterna och där kommer vi 
gå igenom attestreglementet och 
olika rutiner. 

Felaktig lönehantering HUL ska redovisa för HR-chef om 
någon chef inom organisationen ofta 
hanterar löneskuld med syfte att göra 
särskilda insatser. Lönehandläggare 
går varje månad igenom om chefer 
godkänner lönerna. 
Utbildningar gällande lönehantering 
är senarelagd under året.  
”Lön och samtal” inom ramen för 
chefsutvecklingsprogrammet ligger 
planerat till hösten.  

Inköp utanför avtal Fortsatt arbete med 
Marknadsplatsen för att få in fler 
avtalsprodukter och leverantörer. 
Diarieföring av avtal för spårbarhet. 
Utveckla processer i Tendsign för 
avtalshantering inkl. påminnelse om 
beslut av avtalsförlängning eller ny 
upphandling. 
Månadsrapport Inyett för att bevaka 
avtalstrohet. Köp hos leverantörer 
utan avtal läggs in i 
Upphandlingsplan Lessebo kommun. 
Utbilda tjänstemän inom LOU.  
Under 2022 ska inköpspolicyn 
revideras.  

Otillräcklig kunskap om 
offentlighet och sekretess 

Utbildning för 
kommunledningsförvaltningen 
medarbetare kring offentlighet och 
sekretess. 
Information har gått till 
kommunledningsförvaltningens 
ledningsgrupp om lagringsrutiner 
samt anmodat att informera på 
respektive APT. 
Kampanj på intranätet gällande 
informationssäkerhet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-11 § 4 
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Sida 1 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av intern kontroll för 
kommunstyrelsen 2021 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna de åtgärder 
som är genomförda eller ska genomföras 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån de avvikelser som har identifierats vid kontrollmomenten 
har följande åtgärder genomförts/ska genomföras. 
Risk Åtgärd 
Bristande samverkan med 
AF 

AF:s direktiv är att vara delaktig i 
lokala projekt och ha en lokal 
närvaro.  

Vi håller på att bygga upp en ny 
samverkan med AF och med de 
privata aktörerna. Detta ska 
medföra en ökad samverkan kring 
individerna. En aktualisering 
gällande LÖK (lokal 
överenskommelse) ska påbörjas 
under våren 2022. 

Bristande uppföljning vid 
investering 

I början av 2022 görs en del- och 
slutredovisning för kommunens 
investeringsprojekt som var igång 
2021, vilken redovisas till KS. Där 
redovisas budget, utfall, avvikelser 
från offert/upphandling och där 
görs numera också en analys av 
investeringseffekten. Från 2022 ska 
efterkalkyler även kunna göras för 
nya investeringar i bolagen. 

Bristande eller felaktig 
diarieföring 

Nya rutiner från och med mars 
2022. 

Brister i leverantörsrutinen Ett nytt attestreglemente är 
framtaget och beslutat av 
fullmäktige under 2021, reglementet 
beskriv exv. jäv. I samband med 
framtagandet av det uppdaterade 
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Sida 2 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-16 

 

 

reglementet fick kommunens högsta 
ledningsgrupp och alla 
förvaltningschefer en uppdatering 
av vilka regler som gäller kring egna 
kostnader. Attestreglementet är 
utlagt på intranätet och kan nås 
bland annat via 
ekonomidokumenten under 
fakturor. Under hösten 2022 har vi 
en inplanerad chefsdag enligt 
chefsutvecklingsprogrammet för alla 
kommunens chefer där ekonomi är 
en av punkterna och där kommer vi 
gå igenom attestreglementet och 
olika rutiner. 

Felaktig lönehantering HUL ska redovisa för HR-chef om 
någon chef inom organisationen ofta 
hanterar löneskuld med syfte att 
göra särskilda insatser. 
Lönehandläggare går varje månad 
igenom om chefer godkänner 
lönerna. 

Utbildningar gällande lönehantering 
är senarelagd under året.  

”Lön och samtal” inom ramen för 
chefsutvecklingsprogrammet ligger 
planerat till hösten.  

Inköp utanför avtal Fortsatt arbete med 
Marknadsplatsen för att få in fler 
avtalsprodukter och leverantörer. 
Diarieföring av avtal för spårbarhet. 
Utveckla processer i Tendsign för 
avtalshantering inkl. påminnelse om 
beslut av avtalsförlängning eller ny 
upphandling. 
Månadsrapport Inyett för att bevaka 
avtalstrohet. Köp hos leverantörer 
utan avtal läggs in i 
Upphandlingsplan Lessebo 
kommun. 
Utbilda tjänstemän inom LOU.  
Under 2022 ska inköpspolicyn 
revideras.  

Otillräcklig kunskap om 
offentlighet och sekretess 

Utbildning för 
kommunledningsförvaltningen 
medarbetare kring offentlighet och 
sekretess. 

Information har gått till 
kommunledningsförvaltningens 
ledningsgrupp om lagringsrutiner 
samt anmodat att informera på 
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Sida 3 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-16 

 

 

respektive APT. 

Kampanj på intranätet gällande 
informationssäkerhet. 

 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fastställer årligen internkontrollplan, för 2021  
gjordes detta 2021-04-15. Uppföljning har skett genom de  
kontrollmoment som fastställdes i planen, där flera delar av  
förvaltningen genomfört kontroller. Resultat och underlag har 
lagts in i det system som införskaffats för att arbeta med intern 
kontroll och det samlade resultatet för uppföljningen presenteras i 
en rapport som produceras av systemet.  
Uppföljningen innehåller avvikelser inom följande 
kontrollmomenten:  
 
-Bristande samverkan med Arbetsförmedlingen 
-Bristande uppföljning vid investering 
-Bristande eller felaktig diarieföring 
-Brister i leverantörsrutinen 
-Felaktig lönehantering 
-Inköp utan avtal 
-Otillräcklig kunskap om offentlighet och sekretess 

 

 
 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-11 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 4 Dnr 2021/45-1.5.2 
 

Uppföljning av intern kontroll för 
kommunstyrelsen 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. Uppföljningen av intern kontrollplan 2021 är genomförd. 
2. Uppdra till kommunchef att redovisa genomförda åtgärder senast 
2022-04-12. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställer årligen internkontrollplan, för 2021 
gjordes detta 2021-04-15. Uppföljning har skett genom de 
kontrollmoment som fastställdes i planen, där flera delar av 
förvaltningen genomfört kontroller. Resultat och underlag har lagts in 
i det system som införskaffats för att arbeta med intern kontroll och 
det samlade resultatet för uppföljningen presenteras i en rapport som 
produceras av systemet.  
 
Uppföljningen innehåller avvikelser inom flera av kontrollmomenten, 
och åtgärder föreslås enligt följande: 
 
Risk Åtgärd 
Bristande samverkan med AF Nya arbetssätt med anledning av 

AF:s förändrade uppdrag 
Bristande uppföljning vid 
investering 

Fortsatt bevakning av att rutinen 
följs 

Bristande eller felaktig 
diarieföring 

Rutin för rubrikssättning vid 
diarieföring 
Rutin för arkivering av 
fastighetsförsäljning/-köp 

Brister i leverantörsrutinen Information till chefer om attest 
av egna fakturor 

Felaktig lönehantering Utbildning till chefer om 
kostnadskontroll 

Inköp utanför avtal Fortsatt arbete med diarieföring 
av avtal 
Fortsatt arbete med Inyett 

Otillräcklig kunskap om 
offentlighet och sekretess 

Utbildning för medarbetare 
Påminnelse till medarbetare om 
lagringsrutiner 

 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14 § 207 
Tjänsteskrivelse 2021-12-07 
Sammanställning av genomförd uppföljning av internkontrollplan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-11 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 70 Dnr 2021/372-2.2.2 
 

Översyn av arvoden och politisk 
organisation 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Anta ”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda” enligt förslag. Bestämmelserna ska gälla fr.o.m. 
2023-01-01. 

2. Uppdra till kanslichef att inarbeta förändringar i 
kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslag, vid revidering 
av denna inför nästa mandatperiod. 

3. Kultur-och fritidsutskottet utökas i nästa mandatperiod till 5 
ledamöter och 5 ersättare. Sammanträden ska ske minst 5 gånger 
per år, 3 på våren och 2 på hösten. 

4. Vice ordförande i nämnder och styrelser ska komma från de 
styrande partierna alternativt partier med valteknisk samverkan, 
2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
från oppositionen. 

 
Reservation 
Marcus Dackling (M) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-22 att en parlamentarisk 
arbetsgrupp skulle tillsättas med en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige. Arbetsgruppens uppdrag var att se över politisk 
organisation och arvoden inför nästa mandatperiod, och presentera 
förslag på eventuella förändringar senast i mars 2022. 
 
Gruppen har haft följande medlemmar: 
Ragnar Lindberg (S), sammankallande 
Anders Jonsäng (C) 
Björn Zethraeus (V) 
Ingmar Aronsson (KD) 
Jenny Karlsson (SD) 
Marcus Dackling (M) 
Per-Inge Olsson (MP) 
 
Gruppen har sammanträtt 3 gånger under perioden december 2022-
mars 2022. Resultatet av gruppens arbete är dels frågor där gruppen 
är enig, som presenteras tillsammans med konkreta förslag på nya 
bestämmelser och förändringar i reglemente, dels frågor där gruppen 
är oenig och där flera förslag står emot varandra. 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport från parlamentarisk arbetsgrupp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Bilaga 1: Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 
Bilaga 2: Förändringar KF:s arbetsordning 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-22 § 102 
 
Yrkanden 
Lars Altgård (S) yrkar på att kultur- och fritidsutskottet utökas till 5 
ledamöter och 5 ersättare. Sammanträden ska ske minst 5 gånger per 
år, 3 på våren och 2 på hösten. 
 
Marcus Dackling (M) yrkar på att en kultur- och fritidsnämnd 
inrättas istället för utskott, med 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Marcus Dackling (M) yrkar på att de styrande partierna ska vara 
ordförande i nämnder och styrelser samt 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Oppositionen ska vara 
vice ordförande i nämnder och styrelser.  
 
Lars Altgård (S) yrkar på att vice ordförande i nämnder och styrelser 
ska komma från de styrande partierna alternativt partier med 
valteknisk samverkan, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen från oppositionen. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer de båda yrkanden gällande kultur-och fritid mot 
varandra och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Lars 
Altgårds yrkande. 
 
Ordförande ställer de båda yrkanden om vice och andre vice 
ordförande mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Lars Altgårds yrkande. 
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                2022-03-09 

Rapport från parlamentarisk arbetsgrupp kring översyn av politisk 
organisation och arvoden inför nästa mandatperiod 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att en parlamentarisk arbetsgrupp skulle tillsättas 
med en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Arbetsgruppens uppdrag var att 
se över politisk organisation och arvoden inför nästa mandatperiod, och presentera förslag på 
eventuella förändringar senast i mars 2022. 

Gruppen har haft följande medlemmar: 

Ragnar Lindberg (S), sammankallande 
Anders Jonsäng (C) 
Björn Zethraeus (V) 
Ingmar Aronsson (KD) 
Jenny Karlsson (SD) 
Marcus Dackling (M) 
Per-Inge Olsson (MP) 

Gruppen har sammanträtt 3 gånger under perioden december 2022-mars 2022. Resultatet av 
gruppens arbete är dels frågor där gruppen är enig, som presenteras tillsammans med 
konkreta förslag på nya bestämmelser och förändringar i reglemente, dels frågor där gruppen 
är oenig och där flera förslag står emot varandra. 

 

Gemensamma förslag från gruppen 

- Nya bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda 

Gruppen har arbetat med arvodesfrågan och gemensamt enats om ett förslag på nya 
bestämmelser om ersättningar. I frågan finns redan ett konkret förslag till styrdokument att 
ta ställning till för kommunfullmäktige. Den största förändringen handlar om införandet av 
ett timarvode vid vissa tillfällen samt 40% årsarvode för kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande. Det är också ett nytt upplägg på styrdokumentet som sammanför innehållet i 
flera olika dokument, för ökad enkelhet. Gruppen har också haft en diskussion kring vad som 
ingår i de fasta arvodena, och detta är tydliggjort i förslaget till bestämmelserna. Föreslås 
gälla fr.o.m. 2023-01-01. Se bilaga 1. 

- Införande av parlamentarisk arbetsgrupp 

Gruppen är enig om att införa en parlamentarisk arbetsgrupp med representation från varje 
parti i form av en fullmäktigeberedning. Gruppen ska ledas av kommunfullmäktiges 
ordförande och syftet är att bereda frågor om arvoden och politisk organisation. Förslag på 
förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning har tagits fram. Se bilaga 2. 

 

Frågor som gruppen inte kunnat enas om 

- Kultur- och fritidsutskott eller kultur- och fritidsnämnd? 
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Förslag från Ragnar Lindberg (S): Kultur- och fritidsutskott ska finnas som idag, men antalet 
ledamöter ska utökas till 5 ledamöter och 5 ersättare. Sammanträden ska ske minst 5 gånger 
per år, 3 på våren och 2 på hösten. 

Förslag från Marcus Dackling (M): Inrättande av en kultur- och fritidsnämnd istället för 
utskott, med 5 ledamöter och 5 ersättare.  

 

- Tilldelning av vice ordförande-poster i nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige 

Förslag från Ragnar Lindberg (S): Ingen förändring. Vice ordförande i nämnder och styrelser 
kommer från de styrande partierna alternativt partier med valteknisk samverkan, 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen från oppositionen. 

Förslag från Marcus Dackling (M): De styrande partierna är ordförande i nämnder och  
styrelser samt 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
Oppositionen är vice ordförande i nämnder och styrelser. 

 

Marcus Dackling (M) har också lyft frågan om politisk organisation för 
arbetsmarknadsfrågor, men avstår från att lägga ett konkret förslag inom arbetsgruppen. 

Inga andra förslag har lagts gällande den politiska organisationen, som alltså föreslås 
oförändrad i övrigt.  
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Dokumentets typ: Styrande dokument 
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Beslut av:  Kommunfullmäktige
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  3 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda   

 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lessebo kommun 
 

 
Uppdrag som omfattas av bestämmelserna 
§ 1 Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(2017:725) samt för helägda kommunala bolag.  
 
Ersättningsberättigade sammanträden mm. 
§ 2 Tjänstgörande ledamöter och ersättare har rätt till ersättning för: 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
bolagsstyrelser, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden.  

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  

c) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, medborgardialog eller 
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget.  

I respektive nämnd fastställs omfattningen av aktiviteter enligt punkt c) ovan. Deltagande i 
aktivitet ska vara godkänd av nämndens/styrelsens ordförande.  

d) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen.  

e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv 
tillhör eller externa aktörer.  

f) sammankomster med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ eller 
uppdrag som kontaktperson.  

g) justering av protokoll. Endast reseersättning utgår. 

 

Ersättningsformer  
§ 3 Följande ersättningsformer gäller:  

• Arvode i form av fast årsarvode och sammanträdesarvode.  

• Kostnadsersättning i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån, 
reseersättning och traktamente.  

Enligt 4 kap. 12§ KL har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 
ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte 
förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (>40%). 
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  4 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda   

 

Fast årsarvode 
§ 4 Årsarvodet är ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive kommunala organ och 
helägda kommunala bolag bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredställande sätt och att 
sammanträdena är väl förberedda.  

För ordförande i socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd ingår följande i årsarvodet: 
regelbundna besök på respektive förvaltning, samråd och kontinuerliga överläggningar med 
kommunala tjänstepersoner, förberedelser för sammanträden, genomgång av 
föredragningslistor och de ärenden som ska behandlas vid sammanträden 
(ärendeberedning), ansvaret för att kallelse utsänds, kontakter internt och externt, budget- 
och bokslutsdialog, presidiemöten mm. Det betonas särskilt att icke-protokollförda 
sammanträden ska ingå.  

§ 5 För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är för-  
hindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall  
ersättning upphöra. Så snart ersättare inträder ska ersättning utges till denne efter samma 
grunder som för den ordinarie. 

§ 6 Årsarvodet beräknas som en procentuell andel av grundarvodet. Grundarvode är 
motsvarande 90% av månadsarvodet för riksdagsledamöter. Riksdagens arvodesnivå uppgår 
till 71 500 kr fr.o.m. 2022-01-01. 

Uppdrag Andel av 
grundarvode (%) 

KF ordförande 5 
KF 1:e vice 
ordförande 

2,5 

KF 2:e vice 
ordförande 

2 

Revision ordförande 5 
Revision vice 
ordförande 

2,5 

Övriga revisorer 2 
KS ordförande 100 
KS 1:e vice 
ordförande 

50 

KS 2:e vice 
ordförande 

40 

Övriga KSAU 2 
Valnämnd 1 
SBN/MN 
ordförande 

10 

SBN/MN vice 
ordförande 

5 

Övriga SBNAU 1 
BUN ordförande 20 
BUN vice 
ordförande 

10 

Övriga BUNAU 2 
SN ordförande 25 
SN vice ordförande 12,5 
Övriga SNAU 3 
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  5 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda   

 

AB Lessebohus 
ordförande 

7 

AB Lessebohus vice 
ordförande 

3,5 

Lessebo Fjärrvärme 
AB ordförande 

6 

Lessebo Fjärrvärme 
AB vice ordförande 

3 

 

Sammanträdesarvode 
§ 7 För protokollförda sammanträden i enlighet med § 2 a) utgår arvode enligt följande: 

Halvdag (upp till 5 h) 1,5 % av grundbeloppet 
Heldag (mer än 5 h) 3 % av grundbeloppet 

 

§ 8 För övriga ersättningsberättigade uppdrag i § 2 gäller följande arvodesnivåer: 

1-3 h (per påbörjad timme) Timarvode (1/8 av heldagsarvodet) 
3-5 h  Halvdagsarvode, se ovan 
5- h Heldagsarvode, se ovan 

 

§ 9 Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller mot-  
svarande alternativt deltar i kurs/konferens etc. har inte rätt till ersättning med ett  
högre sammanlagt belopp än det som motsvaras av heldagsarvode. 

§ 10 För förtroendevalda med årsarvode på 40% eller mer, utgår ingen ytterligare ersättning. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och pension 
§ 11 Förtroendevald som genom intyg från sin arbetsgivare, alternativt eget företag, kan 
påvisa att mer förlorats i arbetsinkomst än vad som utges enligt § 7-8 har rätt härtill. Grund 
för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst.  

 
Utöver ersättningsberättigade sammanträden mm enligt § 2 ska ersättning för  
förlorad arbetsinkomst även utgå för resor från den förtroendevaldes fasta bo-  
stad eller arbetsplats till platsen för sammanträdet samt tid för praktiska  
förberedelser, t.ex. omklädning. 
 
§ 12 Lessebo kommun följer OPF-KL18 gällande pension till förtroendevalda.   

Kommunens pensionsadministratör ska liksom för kommunens arbetstagare administrera 
pensionsavsättningen för de förtroendevalda. 
 

Reseersättning för förtroendevalda 
   
§ 14 Förtroendevalda som deltar i sammanträden m.m. har rätt till resekostnadsersättning 
och traktamente enligt samma grunder som för Lessebo kommuns arbetstagare.  Se bilaga för 
räkneexempel.  
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  6 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda   

 

§ 15 Ersättning för resekostnad vid sammanträde m.m. inom kommunen utbetalas endast för 
resa mellan den förtroendevaldes fasta bostad/arbetsplats och sammanträdesplatsen när 
avståndet överstiger 3 km.  För kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande räknas 
Lessebo som tjänstgöringsort.   
 

§ 16 I första hand ska det billigaste färdsättet eftersträvas och samåkning tillämpas.  
  
Skälig ersättning för resekostnader till personer med funktionsnedsättning  
   
§ 17 Förutsättningen för att vara berättigad till ersättning för resekostnader är att den 
förtroendevalde har färdtjänstbevis eller ett läkarintyg som styrker att man p.g.a. 
funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer eller köra eget fordon.   

§ 18 Vid anlitande av färdtjänst utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften.  Vid 
anlitande av egen bil (medåkande) utbetalas ersättning för fram- och återresa enligt gällande 
reseavtal för kommunens anställda.  

  
§ 19 Ersättning utbetalas mot räkning. Kvitto på styrkta kostnader ska bifogas.  
  
Skälig ersättning för barntillsyn   
   
§ 20 Skälig ersättning för barntillsyn betalas endast om följande förutsättningar är uppfyllda:   
- Barnet/barnen skall vara under 12 år.  
- Tillsynen ska ske utanför ordinarie barnomsorg.   
- Tillsynen kan inte ske genom familjemedlem eller nära anhörig.   
 

§ 21 Ersättning utbetalas mot räkning. Kvitto på styrkta kostnader ska bifogas.1   

Utbetalning av ersättningar 
§ 22 Ersättningar som avser protokollfört sammanträde sköts av nämndsekreterare och 
betalas ut utan föregående anmälan. Ersättningar för andra slag av förrättningar utbetalas 
efter att berörd förtroendevald själv fyllt i och lämnat in särskild blankett. För övriga 
kostnader, se respektive paragraf. 

§ 23 Yrkande om ersättningar skall framställas samma kalenderår som dagen för  
sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten eller kostnaden hänför sig, alternativt i 
januari för krav gällande december föregående år. 

§ 24 Årsarvoden utbetalas med 1/12 per månad. Övriga ersättningar betalas en gång per 
månad.  

 

Justering av arvoden 
§ 25 Arvoden i enlighet med dessa bestämmelser anpassas årligen efter aktuellt 
riksdagsmannaarvode, med höjning 1 januari året därpå. Aktuella ersättningsnivåer framgår 

 
1  
Anm. Den förtroendevalde uppmärksammas på att ersättning för barntillsyn är skattepliktig och kan medföra 
skyldighet att betala sociala avgifter och lämna arbetsgivarintyg. Det har också införts avdragsrätt för 
hushållsnära tjänster.   
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  7 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda   

 

av bilaga som uppdateras årligen. 
 

Tolkning av bestämmelser  
26 § Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av kommunstyrelsens 
personalutskott. 
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Bilaga 2. Förslag till förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning: 

 

Ny paragraf: 

Fullmäktigeberedning – Parlamentariska arbetsgruppen 

§ De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande 
mandatperioden en ordinarie fullmäktigeberedning, kallad Parlamentariska arbetsgruppen. 
Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december månad. 

Fullmäktigeberedningen bereder principiella frågor som rör Lessebo kommuns 
politiska organisation. Fullmäktigeberedningen ska också lägga fram förslag gällande 
ersättningar och arvoden till kommunala förtroendevalda. 

Fullmäktigeberedningen ska bestå av en ledamot och en ersättare per parti som är 
representerat i fullmäktige. Fullmäktiges ordförande ska vara ordförande i beredningen, vice 
ordförande väljs av kommunfullmäktige. 

För fullmäktigeberedningen ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.  

 

Ta bort stycke ur 4 §  ”Presidiets uppgifter”: 

•  ”Ta initiativ till organisatoriska förändringar inom kommunens verksamheter och 
upprätta förslag till ersättningar och arvoden till kommunala förtroendevalda 
tillsammans med utsedda ledamöter från varje invalt parti i kommunfullmäktige.” 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 71 Dnr 2022/33-1.9.1 
 

Svar på remiss SOU 2022:1 Förbättrade 
åtgärder när barn misstänks för brott 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge 
remissyttrande enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har inbjudits att inkomma med remissyttrande 
gällande SOU 2022:1. Utredningen har haft i uppdrag att se över 
regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott, i syfte 
att förbättra detta regelverk och säkerställa att en hög grad av rätts-
säkerhet och effektivitet upprätthålls i sådana utredningar. IFO-chef 
har tagit fram förslag på yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Remissyttrande från IFO-chef 
Sammanfattning från SOU 2022:1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remissyttrande gällande SOU 2022:1 
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för 
brott 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge remissyttrande enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har inbjudits att inkomma med remissyttrande 
gällande SOU 2022:1. Utredningen har haft i uppdrag att se över 
regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott, i 
syfte att förbättra detta regelverk och säkerställa att en hög grad av 
rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i sådana utredningar. 
IFO-chef har tagit fram förslag på yttrande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remissyttrande från IFO-chef 
Sammanfattning från SOU 2022:1 
 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Remissyttrande gällande: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott 
(SOU 2022:1) 

 

Bakgrund 

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 
förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat 
hälso- och sjukvården, skolan och polisen.  

Sammanfattning av uppdraget 

Regeringen beslutade den 19 december 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
se över regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott (dir. 2019:103). 
Utredaren skulle bl.a. analysera om de särskilda bestämmelser som rör utredningar om brott 
som barn under 15 år misstänks ha begått är ändamålsenliga och se över systemet med 
bevistalan. I uppdraget ingick också att analysera om bestämmelserna om förhör med barn 
under 18 år som misstänks för brott är ändamålsenliga, liksom att utvärdera bestämmelserna 
om drogtest av barn under 15 år och att ta ställning till om det bör införas en möjlighet för 
åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst. 

Lessebo kommun har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över 
ovanstående remiss. 

Synpunkter 

Lessebo kommun instämmer i huvudsak i de lagändringar som utredningen föreslår.  

Konsekvenser för kommunen 

Lagändringen kommer på lång sikt innebära ett behov av personalförstärkning och 
kompetensförstärkning inom socialtjänsten. För kommunernas socialtjänstförvaltningar kan 
exempelvis det ökade kravet på närvaro vid förhör med barn som misstänks för brott innebära 
en ökad belastning för socialtjänsten. 

 

Barnrättsperspektiv 

Det varit önskvärt om denna remiss hade redovisat huruvida man har beaktat barnens bästa 
samt hur barns åsikter har beaktats. 

 

I tjänsten: Xhevat Latifi, verksamhetschef IFO 
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Remiss 
 
 
2022-01-31 
Ju2022/00245 
  
 

 
 

Justitiedepartementet   

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Herkulesgatan 17 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 

 

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) 

Remissinstanser 

1 Arjeplogs kommun 

2 Barnombudsmannen 

3 Barnrättsbyrån 

4 Barnens rätt i samhället (BRIS) 

5 Bodens kommun 

6 Botkyrka kommun 

7 Brottsförebyggande rådet 

8 Brottsofferjouren Sverige 

9 Brottsoffermyndigheten 

10 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

11 Civil Rights Defenders 

12 Domstolsverket 

13 Ekobrottsmyndigheten 

14 Falkenbergs kommun 

15 Folkhälsomyndigheten 

16 Fryshuset 

17 Göta hovrätt 

18 Göteborgs kommun 

19 Göteborgs tingsrätt 

20 Göteborgs universitet (Psykologiska institutionen) 
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21 Hallsbergs kommun 

22 Hovrätten över Skåne och Blekinge 

23 Härjedalens kommun 

24 Inspektionen för vård och omsorg 

25 Integritetsskyddsmyndigheten 

26 Justitiekanslern 

27 Jönköpings tingsrätt 

28 Karlshamns kommun 

29 Kriminalvården 

30 Kungsbacka kommun 

31 Kustbevakningen 

32 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 

33 Lessebo kommun 

34 Linköpings universitet (Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum) 

35 Narkotikapolitiskt center 

36 Norrköpings kommun 

37 Malmö kommun 

38 Malung-Sälens kommun 

39 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

40 Polismyndigheten 

41 Riksdagens ombudsmän (JO) 

42 Rädda Barnen 

43 Rättsmedicinalverket 

44 Socialstyrelsen 

45 Sorsele kommun 

46 Staffanstorps kommun 

47 Statens institutionsstyrelse 

48 Stenungssunds kommun 

49 Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

50 Stockholms kommun 
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51 Stockholms tingsrätt 

52 Stockholms universitet (Juridiska fakulteten, Barnrättscentrum) 

53 Sundsvalls kommun 

54 Sunne kommun 

55 Svensk förening för beroendemedicin 

56 Sveriges advokatsamfund 

57 Sveriges Domareförbund 

58 Sveriges Kommuner och Regioner 

59 Säkerhetspolisen 

60 Södertälje kommun 

61 Tidaholms kommun 

62 Tjörns kommun 

63 Trollhättans kommun 

64 Tullverket 

65 Uddevalla kommun 

66 Umeå kommun 

67 Umeå universitet (Juridiska institutionen) 

68 UNICEF – Sverige 

69 Ydre kommun 

70 Åklagarmyndigheten 

71 Ångermanlands tingsrätt 

72 Älmhults kommun 

73 Örebro kommun 

74 Örnsköldsviks kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 2 maj 

2022. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till ju.da@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2022/00245 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

Christina Blomberg 

Kansliråd 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 72 Dnr 2022/34-1.9.1 
 

Svar på remiss gällande program för 
räddningstjänst vid kärnteknisk olycka 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att som yttrande 
till Länsstyrelsen i Kalmar län lämna följande:  
 
Lessebo kommun har tagit del av Program för räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner, med diarienummer 
452-1330-2022, och har inget att invända mot innehållet i förslaget. 
Kommentarer som rör samverkan i planeringszonen, vilken Lessebo 
tillhör, finns i bifogad Excelfil. 

 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om en Förordning om ändring i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor, vilken trädde i kraft den 1 januari 
2022. Program, beredskaps- och planeringszoner ring 
kärnkraftverken i Sverige gäller från och med den 1 juli 2022.  
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har 2022-02-11 översänt Program för 
räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner. 
Lessebo kommun, som delvis tillhör planeringszonen kring 
kärnkraftverket i Oskarshamn, uppmanas lämna sitt yttrande så snart 
som möjligt och senast 2022-05-06. Flera av länsstyrelsens delplaner 
är under fortsatt utveckling under remisstiden och länsstyrelsen 
önskar därför svar på främst innehållet. De delplaner som tillhör 
programmet för räddningstjänst gäller utrymning, strålningsmätning, 
rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter samt 
varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka.  
 
I Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka och delplan för 
utrymning kommenterar Lessebo några få punkter som rör 
samverkan mellan länen och som möjligen kan tydliggöras.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Bilaga, remissvar i mall 
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Kommunstyrelsen 

2022-03-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiss Program för räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Länsstyrelsen i 
Kalmar län lämna följande:  
 
Lessebo kommun har tagit del av Program för räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner, med diarienummer 
452-1330-2022, och har inget att invända mot innehållet i 
förslaget. Kommentarer som rör samverkan i planeringszonen, 
vilken Lessebo tillhör, finns i bifogad Excelfil. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om en Förordning om ändring i 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, vilken trädde i 
kraft den 1 januari 2022. Program, beredskaps- och 
planeringszoner ring kärnkraftverken i Sverige gäller från och med 
den 1 juli 2022.  
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har 2022-02-11 översänt Program för 
räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner. 
Lessebo kommun, som delvis tillhör planeringszonen kring 
kärnkraftverket i Oskarshamn, uppmanas lämna sitt yttrande så 
snart som möjligt och senast 2022-05-06. Flera av länsstyrelsens 
delplaner är under fortsatt utveckling under remisstiden och 
länsstyrelsen önskar därför svar på främst innehållet. De delplaner 
som tillhör programmet för räddningstjänst gäller utrymning, 
strålningsmätning, rekommenderad inomhusvistelse och intag av 
jodtabletter samt varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka.  
 
I Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka och delplan 
för utrymning kommenterar Lessebo några få punkter som rör 
samverkan mellan länen och som möjligen kan tydliggöras.  
 

 
Beslutsunderlag 
Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med 
tillhörande delplaner, med diarienummer 452-1330-2022. 
  
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-22 

 

 

 

Patrik Itzel 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare  
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Organisation:
Kapitel/Bilaga Sida Observation/brist Förslag till alternativ

3. Organisation och
ledning

17 3.5 Utbildning och övning: Har länsstyreleserna i Kalmar och Kronoberg (och andra län) kontakter med varandra, då planeringszoner finns i angränsande län? Tydliggöra länsstyrelsens kontakter med Länsstyrelsen Kronoberg - där
planeringszoner finns.

9. Resurser för hantering av en kärnteknisk olycka31 Förstärkningsresurser måste samordnas i ett tidigt skede vid en olycka. Kalmar läns resurser används i första hand i Kalmar län och kan endast ställas till förfogande så länge det
inte behövs i Kalmar län.

Tydliggöra och samordna resurser i "före-läge" med t.ex. Kronobergs län?
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Organisation:
Kapitel/Bilaga Sida Observation/brist Förslag till alternativ
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Kapitel/Bilaga Sida Observation/brist Förslag till alternativ
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Kapitel/Bilaga Sida Observation/brist Förslag till alternativ
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Organisation:
Kapitel/Bilaga Sida Observation/brist Förslag till alternativ
1. Inledning 5 1.3 Revidering av planen görs "i samband med större övningar i länet". Kommer kommuner i planeringszonen att delta i övning och påverka revidering? Deltar Kronobergs län och kommuner där i större övningar och har de i

samband med detta möjlighet att påverkan planen?
3. Förberedelser

12
Sista meningen: Mottagningsplatser ska kunna upprättas i "…angränsande län". Tydliggöra om detta gäller planeringszon i Kronoberg eller om det är

mottagning utanför planeringszonen, t.ex. i Växjö som avses. Del av Lessebo
ingår i planeringszonen.

9. Ta emot 28 "Varje kommun i planeringszonen ska fungera som ett mottagningsområde med tillhörande mottagningsplats och inkvarteringsplatser." Oklart om detta även gäller planeringszon i
Kronobergs län och hur samordning mellan län och kommun kommer att hanteras.

Tydliggöra om detta gäller eller om det är mottagning utanför
planeringszonen, t.ex. i Växjö som avses.
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Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 

Besöksadress Regeringsgatan 1   Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

 

 Enligt sändlista 

 

 

 

Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med 
tillhörande delplaner 
2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av beredskaps-

zoner. I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och planeringszoner kring 

bland annat de svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskarshamn och Ringhals). Till följd av 

rapporten har regeringen beslutat om en Förordning om ändring i förordningen (2003:789) 

om skydd mot olyckor. 

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022. Program, beredskaps- och planeringszoner 

gäller från och med den 1 juli 2022. 

Länsstyrelsen ska enligt förordning upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med 

länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§. 

För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade beredskapszonerna 

och tillkommande planeringszon kring svenska kärnkraftverk har Länsstyrelsen Kalmar län 

genomfört en revidering av befintliga planer och upprättat nya enligt följande: 

• Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka (huvudplan) 

 Delplan utrymning 

 Delplan strålningsmätning 

 Delplan rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter 

 Delplan varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka 

Planerna skickas på remiss för att inhämta synpunkter från berörda aktörer. Länsstyrelsen 

tar tacksamt emot synpunkter på dessa dokument så snart som möjligt, dock senast den 6 

maj 2022.  

Idag den 11 februari skickas Delplan strålningsmätning, Delplan varning till allmänheten 

vid kärnteknisk olycka och Delplan rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtablet-

ter på remiss. Den 18 februari kompletteras utskicket med Delplan utrymning och Program 

för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. 

Synpunkter och kommentarer lämnas med hjälp av bifogat Exceldokument ”Mall remiss-

svar”, planerna kommenteras under respektive flik. Mallen är framtagen för att ge en 
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struktur på kommentarerna så att de i efterhand blir sök- och filtrerbara. En annan viktig 

aspekt är att det går att spåra hur och varför en kommentar bemöts på ett visst sätt. 

Särskild återkoppling önskas på innehållet i de utskickade planerna. Vad avser layout och 

språk så kommer detta att hanteras av länsstyrelsen. Nedan följer korta läsanvisningar för 

respektive delplan. 

Delplan utrymning 
Planen är under fortsatt utveckling även under remisstiden. Delar som kräver mer utveckling 

är bland annat, mottagande, detaljplanering av utrymningsplatserna, transportorganisation 

och kontrollmätning. Bilagorna kommer att bearbetas tillsammans med respektive aktör allt 

eftersom de blir klara under våren. 

Delplan strålningsmätning 
Sommaren 2021 gavs en reviderad Indikeringsplan för Kalmar län ut. Delplan strålnings-

mätning utgår från den planen, revidering har framför allt skett avseende 

organisation och ledning, nya mätinstrument för regional mätorganisation, arbetsmiljö och 

optimering av strålskydd samt respektive kommuns bilaga om arbetsuppgifter i länsstyrel-

sens organisation för strålningsmätning.   

Delplan rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter 
Det pågår i skrivande stund ett arbete avseende roller och rutiner vid begränsad extrautdel-

ning. Det arbetet planeras fortgå under våren och vara klart till 1 juli 2022 då de nya bered-

skapszonerna träder i kraft. I arbetet med delplanen har det inte funnits möjlighet att ta hän-

syn till slutsatser och förslag från den statliga utredningen, En stärkt försörjningsberedskap 

för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19). 

Delplan varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka 
Utbyggnad av inomhus- och utomhusvarningssystemet är just nu ett pågående arbete som 

troligen inte kommer att vara slutfört förrän under 2023. Delplanen utgår däremot från att 

utbyggnaden är klar. I arbetet med delplanen har det inte funnits möjlighet att ta hänsyn till 

slutsatser och förslag från den statliga utredningen Viktigt meddelande till allmänheten – en 

översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1) som slutredovisades till regeringen 1 februari 2022.  

Svaren med återkoppling skickas till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 6 maj 2022. Svars-

underlaget som skickas in ska markeras med diarienummer 452-1330-2022. 

Vid eventuella frågor, kontakta kalmar@lansstyrelsen.se, ange diarienummer 452-1330-

2022 i rubriken. 

 

Erik Richardsen 

Krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen Kalmar län  
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Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 

Besöksadress Regeringsgatan 1   Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

Sändlista:  

Frivilliga flygkåren 

Försvarsmakten  

Jordbruksverket 

Kustbevakningen 

Livsmedelsverket 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Östergötland 

MSB 

OKG 

Polisen Region syd 

Region Kalmar län 

Sjöfartsverket/JRCC 

SKB 

SMHI 

Socialstyrelsen 

SOS Alarm  

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Sverige Radio  

Sveriges Radio, P4 Kalmar 

Teracom 

Trafikverket 

Borgholms kommun 

Eksjö kommun 

Emmaboda kommun 

Hultsfreds kommun  

Högsby kommun  

Kalmar kommun 

Kinda kommun 

Lessebo kommun 

Mönsterås kommun  

Mörbylånga kommun 

Nybro kommun 

Oskarshamns kommun 

Uppvidinge kommun 

Valdemarsviks kommun 

Vetlanda kommun 

Vimmerby kommun 

Västerviks kommun 

Ydre kommun 

Åtvidabergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd  
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Inledning 
Delplan varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka på kärnkraftverket i 
Oskarshamn är en delplan till Program för räddningstjänst vid kärntekniska 
olycka1. Delplanen beskriver hur allmänheten ska bli varnad i händelse av en 
kärnteknisk olycka på kärnkraftverket i Oskarshamns kommun. 

En kärnteknisk olycka kan leda till utsläpp av radioaktiva ämnen som kan påverka 
människor och miljö. Genom att aktivera förberedda skyddsåtgärder vid en 
kärnteknisk olycka kan konsekvenserna för människor och miljö begränsas. En 
förutsättning för att aktivera skyddsåtgärder är att allmänheten kan varnas 
skyndsamt. Därför finns förberedda varningssystem i inre och yttre 
beredskapszonen.  

Planens syfte 
Delplanen syftar till att beskriva hur befintliga varningssystem i inre och yttre 
beredskapszonerna fungerar och aktiveras i syfte att skyndsamt kunna varna 
allmänheten vid en kärnteknisk olycka.  

Avgränsningar 
Larm respektive varning är två olika saker. Delplanen beskriver varning till 
allmänheten, inte larm till berörda myndigheter och organisationer som har olika 
uppgifter inom ramen för kärnenergiberedskapen. Se istället Delplan larm vid 
kärnteknisk olycka i Oskarshamn2. 

Revidering av planen 
Översyn och revideringar av delplanen görs vid behov. Det sker normalt i 
anslutning till större förändringar av kärnenergiberedskapen och i samband med 
övningar och utbildningar. 

Sekretess och säkerhetsskydd 
Delplanen innehåller inga uppgifter som omfattas av sekretess. Information som 
omfattas av sekretess eller säkerhetsskydd hanteras i särskilda bilagor.  

Beroenden till annan planering 
Delplan varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka i Oskarshamn är en av 
flera delplaner till Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka1. Följande 
delplaner berör varning till allmänheten 

 

1 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 452-1313-2022 
2 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 452-yyy-2022 
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• Delplan rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter3 
• Delplan för utrymning4 

Legala förutsättningar 
Enligt lagen om skydd mot olyckor5 ligger ansvaret för att varna allmänheten på 
”den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en 
olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller 
för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla 
hjälp”. Därutöver beskriver Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd om drift av kärnkraftsreaktorer6 att den som har tillstånd att driva en 
kärnkraftsreaktor ska ha fastställda rutiner för att larma berörda myndigheter vid 
händelser som kan motiverar skyddsåtgärder för allmänheten.  

Länsstyrelsen ansvarar för vidta förberedelser så att befolkningen i 
beredskapszonerna kan varnas skyndsamt vid utsläpp eller överhängande fara för 
utsläpp av radioaktiva ämnen7. Dessutom ska Länsstyrelsen säkerställa att 
befolkningen som faktiskt berörs av en kärnteknisk olycka omedelbart får fakta 
om olyckan, vilka regler som gäller för befolkningen och vilka skyddsåtgärder 
som ska vidtas8. 

Varnings- och informationssystemen 
Varningssystemen för varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka tar sin 
utgångspunkt i det generella befolkningsskyddet som finns i Sverige. Varnings- 
och informationssystemen i Sverige består av flera olika delar. De delar som är av 
betydelse för kärnenergiberedskapen är:  

• Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via radio och tv ger 
möjlighet att sända ett budskap i tal och text till allmänheten i hela Sverige. 
Sändningen föregås av ett trepartssamtal mellan SOS Alarm, Sveriges 
Radios sändningsledning och den som har behörighet att begära VMA-
sändning. Anläggningar som bedriver farlig verksamhet9, räddningsledare 
för statlig räddningstjänst och Strålsäkerhetsmyndigheten har rätt att begära 
VMA-sändning vid en kärnteknisk olycka. 

• Utomhusvarning eller ”Hesa Fredrik” som ljudsändarna också kallas kan 
startas från kärnkraftverket när det finns behov att människor ska gå 
inomhus för att skydda sig från radioaktiva ämnen. Ljudsändare finns 

 

3 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 452-1327-2022 
4 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 452-1315-2022 
5 SFS 2003:778 2 kap. 1 § 
6 SSMFS 2021:6 8 kap. 4-5 §§ 
7 SFS 2003:789 4 kap. 24 § 
8 SFS 2003:789 4 kap. 18 § 
9 SFS 2003:778 2 kap. 4 § 
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utspridda i beredskapszonerna på platser där människor regelbundet vistas i 
större omfattning.    

• Inomhusvarning är en varningsmottagare som fungerar som en FM-radio 
och startar automatiskt efter en begäran om att få sända VMA-meddelande 
till allmänheten. Varningsmottagare finns förhandsutdelade till alla hushåll, 
offentliga inrättningar och andra verksamheter i beredskapszonerna.  

• VMA som sms är ett komplement till VMA-meddelande i radio och tv. 
SOS Alarm kan skicka sms-meddelande till mobiltelefoner som befinner 
sig i ett bestämt geografiskt område. Sms-meddelandet har samma lydelse 
som det talade meddelandet i radion och texten som publiceras i tv. VMA 
som sms får bara användas i kombination med en begäran om att sända 
VMA-meddelande i radio och tv.  

• VMA på webbsidor och i appar är ett komplement till VMA-meddelande 
i radio och tv. Sveriges Radio erbjuder en internettjänst som innebär att den 
som vill kan bevaka aktuella VMA-meddelande och publicera innehållet på 
egen webbplats eller i en mobilapp. Länsstyrelserna använder tjänsten och 
publicerar automatiskt VMA-meddelanden på sina webbplatser (ex 
www.lansstyrelsen.se/kalmar). Andra förmedlare av publicerade VMA-
meddelanden på webbplatser och i appar är SOS Alarm och 
Krisinformation.se.  

• Myndighetsmeddelande är en möjlighet att informera allmänheten i icke 
akuta situationer. Myndighetsmeddelandet sänds och publiceras i P4 
Kalmars kanaler. Den myndigheten utser har rätt att begära 
myndighetsmeddelande. Det görs antingen direkt hos den lokala P4-
kanalen eller via Sveriges Radios sändningsledning. 

• Sjöfarten använder Navtex och VHF för att sprida brådskande 
sjösäkerhetsinformation och navigationsvarningar. Längst ut till sjöss når 
Navtex som täcker hela Östersjöområdet. En Navtex-mottagare på ett 
fartyg skriver ut varningarna på en pappersremsa eller visar texten på en 
bildskärm. VHF är ett radiosystem för röstkommunikation som har 
begränsad räckvidd jämfört med Navtex.   

Inomhusvarningssystemet 
Inomhusvarningssystemet är ett varningssystem som bara finns i 
beredskapszonerna kring kärnkraftverken i Sverige. Inomhusvarningen är en 
varningsmottagare som fungerar som en FM-radio med RDS-mottagning. Med 
stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) delar Länsstyrelsen 
ut varningsmottagare på förhand till alla hushåll och verksamheter i inre och yttre 
beredskapszonen. Förhandsutdelade varningsmottagare finns i ett område ut till 
cirka 25 kilometer från kärnkraftverket. 

Varningsmottagaren kan lyssna på valfri radiostation i området 87,5-108,0 MHz. 
Sveriges Radios kanaler P1-4 är förinställda. Förstahandsvalet är aktuell P4-kanal 
i respektive kärnkraftslän. Varningsmottagaren står på ständig passning. 
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Följaktligen går varningsmottagaren inte att stänga. Vid en kärnkraftsolycka 
startar Sveriges Radios sändningsledning varningsmottagaren och läser upp begärt 
VMA-meddelande. Vid sändning av VMA-meddelande byter varningsmottagaren 
automatiskt till aktuell P4-kanal.  

Aktivering av varningsmottagaren sker genom en teknisk styrsignal i RDS-
systemet. Varningsmottagaren lyssnar till en ODA-signal. Andra publika RDS-
mottagare i beredskapszonerna aktiveras med en särskild larmkod (PTY 31) som 
skickas ut i RDS-systemet. 

Varningsmottagaren är utrustad med ett batteri för att fungera även i strömlöst 
läge. I sovläge räcker batteriet minst 48 timmar. Batteriet laddas när 
varningsmottagaren är ansluten till elnätet.  

Varningsmottagarna fungerar bara i kärnkraftslänen (Halland, Uppsala och 
Kalmar län). Varje varningsmottagare är programmerad för att fungera i ett 
specifikt län.  

MSB är systemägare och förvaltare av inomhusvarningssystemet. Det är MSB 
som distribuerar varningsmottagare till hushåll och verksamheter på begäran från 
Länsstyrelsen.  

Utomhusvarningssystemet 
Utomhusvarningssystemet består av kraftiga ljudsändare som är monterade 
utomhus på fastigheter och andra anläggningar. I inre och yttre beredskapszonen i 
Kalmar län finns cirka 118 ljudsändare som är särskilt anpassade för att varna 
allmänheten i händelse av en kärnteknisk olycka. Ljudsändarna är fördelade på tre 
kommuner – Oskarshamn, Västervik och Borgholm. Vissa ljudsändare är 
förberedda för att kunna varna för andra allvarliga olyckor, flyglarm och 
beredskapslarm. Utöver kärnkraftverket kan även den lokala räddningstjänsten 
och SKB/Clab aktivera ett urval av ljudsändarna i beredskapszonerna för dessa 
ändamål.  

I händelse av haverilarm på kärnkraftverket aktiveras ljudsändarna från 
kärnkraftverket. Beroende på situationen kan samtliga ljudsändare aktiveras eller 
ett urval. Signalen som ska sändas är ”viktigt meddelande” som innebär 7 
sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan. Sekvensen upprepas 6 
gånger. Signalen viktigt meddelande är en generell varningssignal som inte är 
unik för olyckor på kärnkraftverket. Signalen viktigt meddelande betyder att:  

• Gå inomhus, stäng alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation. 
• Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information. 

Att faran är över innebär att allmänheten inte längre behöver stanna inomhus. 
Faran över har en särskild ljudsignal med en 30 sekunder lång ljudstöt. 
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MSB är systemägare och förvaltare för utomhusvarningssystemet. Underhåll och 
service av utomhusvarningssystemet sker av upphandlad entreprenör.   

Val av varningssystem och budskap 
Vilken eller vilka delar av informations- och varningssystemet som aktiveras vid 
larm från kärnkraftverket utgår i ett initialt skede från vilken larm- eller 
informationsnivå som råder på kärnkraftverket. Längre fram i en händelse 
behöver mixen av de olika delarna i informations- och varningssystemet anpassas 
utifrån situationen och de beslut och riktlinjer som räddningsledaren anger. Det 
gäller inte minst vilka budskap som ska förmedlas till allmänheten i tillgängliga 
informations- och varningssystem, vid vilken tidpunkt och till vilka 
behovsgrupper. Anpassningar kan även behöva göras i den initiala larmfasen 
beroende på hur situationen på kärnkraftverket, rådande väderläge och andra 
omständigheter i samhället.  

Anpassat budskap för situationen 
Det inledande larmsamtalet från kärnkraftverket som avslutas med ett 
trepartssamtal mellan SOS Alarm, Sveriges Radios sändningsledning och 
kärnkraftverket har en viktig funktion att stämma av att det förberedda VMA-
meddelandet (se bilagor) är relevant och korrekt utifrån den uppkomna 
situationen. Det går följaktligen inte att utesluta att VMA-meddelandet som är 
förberett på förhand behöver anpassas utifrån de förutsättningar och förhållanden 
som råder i situationen. Ett annat viktigt tillfälle för avstämning av VMA-
meddelande i den initiala fasen av händelsen är den första samverkanskonferensen 
som sker en timma efter larmet från kärnkraftverket. 

Anpassat budskap för mottagaren 
Olika typer av begränsningar gör att ett VMA-meddelande inte kan vara hur långt 
eller omfattande som helst. Utgå från vad mottagaren behöver veta för att hen ska 
kunna fatta välgrundade beslut utifrån sin egen situation. Använd klarspråk utan 
krångliga ord eller begrepp så att alla kan förstå budskapet i VMA-meddelandet. 
Ett VMA-meddelande bör besvara följande frågeställningar: 

• Vad är det som har hänt? 
• Vad kan allmänheten göra för att skydda sig? 
• Till vem eller vilka kan allmänheten vända sig för att få mer information? 
• Vad gör myndigheterna i situationen? 

Val varningssystem vid olika larm- och 
informationsnivåer 
Det är personalen på kärnkraftverket som utifrån fastställda kriterier beslutar 
vilken informations- eller varningsnivå som är aktuell. De fastställda larm- och 
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informationsnivåerna är en signal om allvarligheten i den uppkomna situationen 
och därmed hur brådskande det är att varna och skydda allmänheten. Haverilarm 
är den allvarligaste larmnivån. Informationsnivå 
stabsberedskap/anläggningsberedskap betyder att det inte finns någon påverkan 
för allmänheten ur ett strålsäkerhetsperspektiv.  

Informationsnivå 
stabsberedskap/anläggningsberedskap 
Informationsnivå ska inte förväxlas med larmnivåerna. 
Stabsberedskap/anläggningsberedskap på kärnkraftverket innebär att det har 
inträffat någon händelse eller råder förhållanden som ställer krav på särskilt stöd 
till den ordinarie linjeorganisationen på kärnkraftverket. Strålsäkerheten är inte 
påverkad och situationen motiverar inte förebyggande eller brådskande åtgärder 
för att skydda allmänheten. Därmed är det inte heller motiverat att varna 
allmänheten i anslutning till stabsberedskap/anläggningsberedskap. Däremot kan 
det finnas anledning att informera allmänheten om den uppkomna situationen på 
kärnkraftverket. Kärnkraftverket bedömer behovet och ansvarar för att informera 
allmänheten om de förhållanden som råder. Samverkande myndigheter och andra 
aktörer informeras utifrån överenskommelser mellan kärnkraftverket och berörda.  

Larmnivå förstärkt beredskap 
Larmnivån förstärkt beredskap6 innebär att det har inträffat någon händelse eller 
råder förhållanden som har betydelse för strålsäkerheten och motiverar 
förebyggande åtgärder för att skydda allmänheten. Förstärkt beredskap betyder 
också att förmågan att aktivera brådskande skyddsåtgärder för att skydda 
allmänheten behöver förstärkas. För att genomföra åtgärderna behöver 
allmänheten skyndsamt varnas och informeras om situationen på kärnkraftverket.  

Vid larmnivå förstärkt beredskap ska allmänheten varnas med VMA-meddelande 
(se bilaga 1). Det sker genom att Sveriges Radios sändningsledning sänder VMA-
meddelande på begäran i anslutning till larmsamtalet. Sändningsledningen 
aktiverar alla varningsmottagare som finns förhandsutdelade till hushåll och 
verksamheter i inre och yttre beredskapszonen. Allmänheten får VMA-
meddelandet uppläst av sändningsledningen i sin varningsmottagare. VMA-
meddelandet sänds även i radio och tv. SOS Alarm kompletterar radio- och tv-
sändningarna med att skicka VMA-meddelandet som SMS till mobiltelefoner som 
är geografiskt positionerade i inre och yttre beredskapszonen.  

Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, ska se till att sjöfarten blir varnad och 
informerad om händelsen och situationen på kärnkraftverket. Det ska ske med 
hjälp av Navtex och VHF.   

Utomhusvarningen ska inte aktiveras vid larmnivå förstärkt beredskap. 
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Larmnivå haverilarm 
Larmnivån haverilarm6 innebär att det har inträffat någon händelse eller råder 
förhållanden som har betydelse för strålsäkerheten och motiverar att brådskande 
åtgärder vidtas för att skydda allmänheten. För att genomföra åtgärderna behöver 
allmänheten varnas och informeras skyndsamt om situationen på kärnkraftverket. 

Kärnkraftverket startar utomhusvarningen och sändningsledningen på Sveriges 
Radio startar inomhusvarningen. Vid larmnivå haverilarm ska allmänheten varnas 
med utomhus- och inomhusvarning samtidigt. Det kräver särskild samordning för 
att varningen och budskapet till allmänheten ska hänga ihop mellan de olika 
delarna i varnings- och informationssystemen. Därför behöver utomhus- och 
inomhusvarningen aktiveras vid samma tidpunkt. Överenskommelse om en 
lämplig tidpunkt för att aktivera utomhus- och inomhusvarningen samtidigt ska 
ske i det inledande trepartssamtalet som följer i direkt anslutning till larmsamtalet.  

Utomhusvarningen ska sända signalen ”viktigt meddelande” som uppmanar 
människor att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och lyssna på P4 Kalmar. Vid 
samma tidpunkt ska sändningsledningen på Sveriges Radio starta 
varningsmottagarna inomhus och läsa upp VMA-meddelandet (se bilaga 2). 
VMA-meddelandet sänds även i radio och tv. SOS Alarm kompletterar radio- och 
tv-sändningarna med att skicka VMA-meddelandet som sms till mobiltelefoner 
som är geografiskt positionerade i inre och yttre beredskapszonen. 

Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, ska se till att sjöfarten blir varnad och 
informerad om händelsen och situationen på kärnkraftverket. Det ska ske med 
hjälp av Navtex och VHF.   

Prov av varningssystemen 
För kontrollera att den tekniska utrustningen och rutinerna för att aktivera 
varningssystemen fungerar genomför Sverige kvartalsprov av utomhus- och 
inomhusvarningssystemet fyra gånger varje år. Syftet med kvartalsproven är att 
upptäcka brister i tekniken, metoder och att öva de personer som hanterar 
varningssystemen. Dessutom syftar kvartalsprovet till att allmänheten ska höra 
och lära sig att känna igen hur varningssystemen fungerar. Signalen som ljuder 
vid kvartalsproven är ”viktigt meddelande”. Sveriges Radio läser också upp 
information i radion om kvartalsprovet.  

Kvartalsproven av utomhusvarningen äger rum klockan 15.00 första helgfria 
måndagen i mars, juni, september och december. Om nationaldagen den 6 juni 
infaller på en måndag genomförs kvartalsprovet istället den 13 juni. 
Kvartalsproven avslutas klockan 15.05 med att utomhusvarningssystemet sänder 
signalen ”faran över”. 

Kärnkraftverket och den lokala räddningstjänsten aktiverar och avslutar 
kvartalsproven av utomhusvarningen klockan 15.00 respektive 15.05. För att 
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säkerställa att aktiveringen fungerar även från SKB/Clab aktiverar SKB/Clab ett 
urval av ljudsändare klockan 15.30 som avslutas på samma sätt som ovan. 

Samma dag som kvartalsproven klockan 19.00 genomförs även prov av 
inomhusvarningssystemet. Det betyder att sändningsledningen på Sveriges Radio 
aktiverar alla varningsmottagare i beredskapszonerna och läser upp ett 
testmeddelande i radion. Aktiveringen av varningsmottagarna sker i en process 
som börjar med att ett av kärnkraftverken gör ett provlarm till SOS Alarm. Vilket 
kärnkraftverk i Sverige som ska utföra provlarm samordnas av MSB med stöd av 
länsstyrelserna i kärnkraftslänen. 

Efter utfört larm- och kvartalsprov följer ett utvärderingssamtal där MSB deltar 
tillsammans med Sveriges Radio, Teracom, SOS Alarm och länsstyrelserna i 
kärnkraftslänen. 

Bilagor 

1. Varningsmeddelande till allmänheten vid 
larmnivå förstärkt beredskap 

2. Varningsmeddelande till allmänheten vid 
larmnivå haverilarm 

3. Provmeddelande till allmänheten vid 
provlarm 

4. Meddelande till allmänheten vid 
falsklarm 
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1 Inledning 
Denna plan är en delplan till länsstyrelsen i Kalmar läns Program för räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka, senast utgiven 20221. Delplanen beskriver hur strålningsmätning ska 
genomföras inför, under och efter en eventuell kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Delplanen riktar sig främst till länsstyrelsens organisation för strålningsmätning och 
krisorganisation, men även berörda förvaltningar inom kommunala och statliga 
organisationer. Planen omfattar hela nedfallet av radioaktiva ämnen och är inte avgränsad 
geografiskt till Kalmar län. 

Ett utsläpp från ett kärnkraftverk kan leda till att stora områden förorenas av radioaktiva 
ämnen. För att kartlägga vilka områden som förorenats krävs strålningsmätningar för att 
fastställa nedfallets utbredning och omfattning (kartläggning av nedfall). Man kan även mäta 
vilka ämnen det är som avger den joniserande strålningen. I det tidiga skedet av 
räddningstjänstarbetet är strålningsmätning avgörande för att snabbt kunna skapa sig en bild 
av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för drabbade områden. I saneringsskedet behövs 
strålningsmätning för att kunna identifiera vilka områden som kräver sanering. 

Denna plan ska även användas som underlag om annan kärnteknisk olycka skulle ske inom 
eller utanför Sveriges gränser. 

Planens syfte 
Planen syftar till att skapa förmåga till strålningsmätning vid kärnkraftsolycka med utsläpp av 
radioaktiva ämnen, genom att organisera resurser för strålningsmätningar för att ge underlag 
till beslut om brådskande skyddsåtgärder och att bidra till att målen med krishanteringen nås. 
Planen omfattar kartläggning av hela nedfallet efter utsläpp oaktat i viket län nedfallet finns, 
och samordning av gemensamma prioriteringar, inriktningar och mätbehov. Arbetet kräver 
samordning av resurser och samverkan mellan aktörer för att effektivitet ska uppnås. 

God arbetsmiljö är en av grunderna i det förberedande arbetet och under insats, då ett stort 
antal människor kommer att delta och delar av uppgifterna kommer att utföras i miljö med 
joniserande strålning. Det är viktigt att alla inblandade i förväg känner till sina uppgifter och 
känner sig säkra i sina respektive roller. 

Ytterligare syftar planen till att beskriva initial mätstrategi, förklara organisation, arbetssätt, 
arbetsmiljöarbete och att bidra till nationell och internationell information om händelsen. 

 

1 Dnr: 452-xxxx-2022 
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Så revideras planen 
Översyn av planen görs i samband med större förändringar i beredskapen för 
kärnkraftsolycka, samt i samband med större övningar. 

Sekretess och säkerhetsskydd 
Endast öppen information redovisas i planens huvudtext. Eventuell säkerhetsskyddad 
information hanteras i bilagor eller hålls utanför planen och hanteras enligt ordinarie rutiner.  

Beroende till annan planering 
Denna delplan beskriver hur Länsstyrelsen hanterar strålningsmätning i samband med en 
kärnkraftsolycka. Delplan för strålningsmätning ska läsas tillsammans med Program för 
räddningstjänst vid kärnteknisk olycka2. 

Följande delplaner har kopplingar till delplan för strålningsmätning och kan därför vara 
viktiga att ta del av. 

• Delplan för utrymning3 
• Delplan för sanering4 
• Personsaneringsplan5 
• Delplan för länsstyrelsens fältplats6 

Legala förutsättningar 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO) är länsstyrelsen ansvarig för räddningstjänst och sanering efter en 
kärnteknisk olycka. För en utförligare beskrivning, se länsstyrelsen i Kalmar läns Program för 
räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. 

Ekonomiska förutsättningar 
Länsstyrelsens samarbete med den kommunala räddningstjänsten regleras i avtal mellan 
länsstyrelsen och räddningstjänsterna. För övriga ersättningar se länsstyrelsen i Kalmar läns 
program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. 

 

2 Dnr: 452-xxxx-2022 
3 Dnr: 452-xxxx-2022 
4 Dnr: 452-xxxx-2022 
5 Dnr: 452-xxxx-2022 
6 Dnr: 452-xxxx-2022 
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Förändringar sedan tidigare plan 
Denna plan för strålningsmätning gäller från 1 juli 2022. Förändringarna sedan tidigare plan 
(indikeringsplan) är omfattande och beskrivs här i stora drag. 

Zoner runt kärnkraftverket 

Zonerna runt kärnkraftverket har ändrats för att ge bättre möjligheter till att genomföra 
effektiva skyddsåtgärder. 

• Inre beredskapszon, radie ca 5 km. 
• Yttre beredskapszon, radie ca 5–25 km. 
• Planeringszon, radie ca 25–100 km. 
• Den inre beredskapszonen är prioriterad när det gäller utrymning. 
• Yttre beredskapszonen täcker även norra Öland, från Löttorp och norr ut. 
• Planeringszonen täcker utöver Kalmar län även delar av Östergötlands län, Jönköpings 

län och Kronobergs län och hela Gotlands län. 

Mobil strålningsmätning 

Strålningsmätningar ska kunna genomföras av hela nedfallet av radioaktiva ämnen, vilket 
innebär hela planeringszonen och vid behov utanför planeringszonen. 

• Tidigare strålningsmätningar genomfördes med handinstrument vid mätpunkter i 
fördefinierade slingor. 

• Metoden ersätts med strålningsmätningar med mobila mätinstrument i fordon under 
körning, vilket ger ökad effektivitet. Fördefinierade mätslingor med olika täthet finns i 
hela beredskapsområdet, mätfordon kan även dirigeras av mätsamordnaren. Mätdata 
överförs automatiskt till RadGIS. 

• I Östergötlands län, Jönköpings län och Kronobergs län leds och utförs mobila 
strålningsmätningar av länsstyrelsen i Kalmar län, i samverkan med respektive län. 

• Länsstyrelsen Gotlands län leder strålningsmätningar med egna resurser i det egna 
länet. 
 

Punktmätningar 

Resurser från ett antal brandstationer i Kalmar län har till uppgift att utföra dosratmätning 
med handinstrument i mindre enskilda områden (punktmätning). 

• Kalmar läns förstärkningsresurser för punktmätning ska kunna utföra punktmätning på 
platser över hela planeringszonen. 

• Exempel på platser där punktmätning kan bli aktuellt är barnomsorg, skolor, 
samhällsviktig verksamhet, livsmedelsproduktion. 
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• Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Gotlands län har också egen förmåga att 
utföra punktmätningar i eget län. 

• Protokoll för punktmätning finns i bilaga 23. 

Luftprovtagning 

Resurser i Kalmar län avdelade för luftprovtagning ska kunna utföra uppgiften på platser över 
hela planeringszonen. Gotlands län har egen förmåga att utföra luftprovtagning. 

Resurser 

Länsstyrelsen har omfördelat resurserna för strålningsmätning i länet, bilaga 1. 

Arbetsmiljö 
Bedömning av arbetsmiljön med hjälp av dosratnivå i riskzoner är borttaget. 

• Två skyddsnivåer är införda som styr insatspersonalens skyddsutrustning vid olika 
risker i miljön. 

• Beslut om skyddsnivå tas av mätledaren och grundar sig på om risk för radioaktiva 
ämnen i luften föreligger eller inte. 

• Berättigad insats, optimering av strålskydd och referensnivåer för stråldos, är begrepp 
som finns med i planen. Begreppen finns att läsa om under kapitlet 5. Arbetsmiljö. 

Nya benämningar i denna delplan 

Ny benämning Tidigare benämning 
Länsstyrelsens fältplats Främre ledning / Ledning i fält 
Mätledare (länsstyrelsens ledningsplats) Indikeringsledare 

Mätsamordnare (länsstyrelsens fältplats) Indikeringssamordnare 

Arbetsledning huvudbrandstationer Mätledare / Mätledning (brandstation) 
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2. Organisation och ledning 
 

Organisation för strålningsmätning 
Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning består främst av personal från länets 
kommunala räddningstjänster och länsstyrelsen. Ytterligare finns nationella experter och 
specialister. Den regionala organisationen för strålningsmätning består av mätpatruller, 
mätsamordnare, mätledare och mätstöd. Mätpatruller genomför mätningar, mätsamordnaren 
är taktiskt ansvarig för all strålningsmätning medan mätledaren ansvarar för strategin. 
Mätsamordnare och mätledare har båda hjälp av mätstödet. 

Expertresurser från främst Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) stödjer den regionala 
mätorganisationen och bistår med analyser, råd och rekommendationer. 

Mätorganisationen bygger på att särskilja strategiska och taktiska beslut, för att få effektivitet 
och långsiktighet i de beslut som fattas. Den personal som sitter i länsstyrelsens ledningsplats, 
mätledare, mätstöd och SSM på distans, tar fram en långsiktig strategi för 
strålningsmätningar. Strategin ska vara grundad på räddningsledarens rådande inriktning och 
beslut i stort (BIS). Strategin verkställs av mätsamordnare vid länsstyrelsens fältplats i 
samverkan med SSM:s mätledning och omsätter den till konkreta mätuppdrag för 
mätpatrullerna. 

 

 

Figur: Organisation för strålningsmätning 
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Mätledare 
Mätledaren är ansvarig för funktionen strålningsmätning i länsstyrelsens krisorganisation. 
Mätledarens roll är att, utifrån räddnings- eller saneringsledarens inriktning, ta fram underlag 
för beslut avseende exempelvis skyddsåtgärder och sanering. I vissa situationer kan 
mätledaren även ha behov av ytterligare förstärkning till sin funktion för att genomföra delar 
av de uppgifter som ligger i ansvaret. Förstärkningen kan exempelvis bestå av mätledare från 
länsstyrelserna Halland eller Uppsala. 

Mätledarens främsta uppgift är att ta fram mätstrategier. Dessa strategier ska bygga på 
räddningsledares beslut i stort, underlag från den samlade lägesbilden, avseende exempelvis 
samhällsviktig verksamhet och behov hos kommunerna, drabbade län och andra regionala 
aktörer. Strategin ska även bygga på de mätrapporter som tas fram och de mätningar som 
genomförs och rapporteras från mätsamordnaren. För att tolka de radiologiska delarna av 
mätstrategin har mätledaren hjälp av SSM. Mätstrategin ska vara långsiktig, övergripande och 
leverera en tydlig inriktning för vilka behov av ytterligare mätningar som finns. 

Mätledaren ansvarar för att läget med strålningsmätningarna beskrivs på stabsgenomgångar 
och att den radiologiska lägesbilden lyfts över till den samlade lägesbilden. Mätledaren 
bevakar radiologiska frågor som kan vara av stort medialt intresse och rapporterar dessa till 
kommunikationsfunktionen.  

Mätledaren är ansvarig för att begära resurser utanför länets gränser, från andra län, nationellt 
och internationellt. Mätledaren ska göra fältplatsen beredd på eventuella externa resurser som 
tillkommer till mätorganisationen. Mätledaren ska även säkerställa att logistikfunktionen på 
fältplatsen omhändertar dessa resurser vad gäller mat, boende och transporter.  

Mätledaren ska som strålskyddsansvarig, efter analys och bedömning besluta om 
insatspersonalens skyddsnivå och säkerställa att skyddsnivån förmedlas. SSM kan bistå med 
rekommendationer avseende skyddsnivå. Mätledaren ska även kunna förklara den 
radiologiska lägesbilden för räddningsledaren och säkerställa att räddningsledarens frågor 
kopplade till den radiologiska lägesbilden besvaras. 

Mätsamordnare 
Mätsamordnare är personal från länets kommunala räddningstjänster. Mätsamordnaren är 
placerad på länsstyrelsens fältplats. På fältplatsen samverkar länsstyrelsens mätsamordnaren 
och SSM:s mätledning.  

Mätsamordnarens uppgift är att i samverkan med SSM leda de regionala mätresurserna. 
SSM:s mätledning på fältplatsen leder de nationella- och i förekommande fall de 
internationella mätresurserna. Båda i enlighet med länsstyrelsens mätledares mätstrategi. 

Strategin ska sedan omsättas till en taktik som tydligt beskriver hur mätuppdragen ska utföras 
och vilka resurser som ska ansvara för genomförandet av mätningarna. För att kunna göra det 
måste mätsamordnaren ha god överblick av vilken personal som finns tillgänglig i fält och 
vilken kapacitet och utrustning som denna personal har. Mätsamordaren bevakar och följer 
utvecklingen av det radiologiska läget och rapporteringen av mätvärden i RadGIS. 
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Mätsamordaren ska även säkerställa att mätrapporter upprättas på fältplatsen och att 
mätledaren får ta del av dessa skyndsamt.  

Mätsamordnaren ska säkerställa att mätledaren har förståelse för den verksamhet som sker i 
fält och vilka möjligheter och begränsningar det innebär för kommande strategier för 
strålningsmätning. Mätsamordnaren ska även säkerställa att mätpatrullerna får förståelse för 
mätstrategin och vet varför dom genomför mätningar som de beordras utföra. 

Mätsamordnaren ska ha god kontakt med övriga funktioner på främre ledningsplats för att på 
så sätt säkerställa att andra viktiga faktorer som kan påverka mätningarna i fält kommer 
mätpersonalen till godo. 

Mätsamordnare ska förmedla de delar av den radiologiska lägesbilden som mätresurserna har 
behov av. 

SSM:s mätledning på fältplatsen leder egna mätresurser och mätresurser som ingår i det 
nationella expertstödet. 

Mätstöd 
Mätstödet utgörs av personal från kommunala räddningstjänsten. Deras uppgift är att stötta 
mätledaren och mätsamordnaren där behov finns. Mätstödets roll präglas av stor flexibilitet 
beroende på behov och uppgifter som uppstår. 

Det stöd de kan erbjuda mätsamordnare och mätledare är främst räddningstjänstkompetens 
och en förståelse för fältarbete.  

Mätstödet finns på plats både hos mätledare och mätsamordnare för att stödja med de 
arbetsuppgifter som krävs för att mätledare och mätsamordnare ska lösa sina respektive roller. 
Mätstödet bistår med bland annat samband, monitorering av mätvärden, inventering och 
samordning av resurser. 

Mätstödet hanterar inledningsvis materialet till fältplatsen när denna startas upp. 

Arbetsledning vid brandstationerna 
Arbetsledningen vid de huvudbrandstationer som har personal i länsstyrelsens 
mätorganisation, ansvarar för att mätpatrullerna kommer igång med rätt uppdrag vid rätt 
tillfälle. Ledningen ansvarar för egen personals arbetsmiljö före, under och efter insatsen. 
Arbetsmiljöarbetet består bland annat i att se till att insatsen för egen personal är berättigad, 
optimera personalens strålskydd, kontinuerligt följa och ansvara för den egna personalens 
stråldoser. 

Uppgifterna i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning varierar för insatspersonal från 
olika brandstationer. Oavsett uppgift så har ordinarie arbetsgivare arbetsmiljöansvaret för 
egen personal. 
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Mätpatruller från räddningstjänsterna i Kalmar län 
Mätpatrullerna i mätorganisationen består av personal från flera kommuners räddningstjänster 
i Kalmar län. De genomför mobila strålningsmätningar på uppdrag från mätsamordnaren, 
punktmätningar och luftprovtagning. Vissa brandstationer har också uppdrag att upprätta 
kontrollstation för arbetsmiljö, där kontrollmätning, personsanering och avläsning 
persondosimetri avsett för insatspersonal utförs. Resurs för kontrollmätning av utrymda från 
allmänheten finns. Fördelning av resurser, se bilaga 1 

Beroende på händelseutvecklingen kan behovet av dosratmätningar variera. Mätpatrullernas 
uppgifter beslutas av mätsamordnaren, utifrån mätledarens strategi. 

För att få ingå i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning som insatspersonal, ska man 
ha genomgått grund- och befattningsutbildning kärnkraftsolycka eller motsvarande utbildning. 

Samverkan med andra län och myndigheter 
Strålningsmätningar för att kartlägga nedfallet av radioaktiva ämnen ska kunna ske i hela 
utsläppets utbredning. Det innebär att utöver i Kalmar län så ska förmåga finnas att kartlägga 
även Östergötlands, Jönköpings och Kronobergs län. Samverkan för gemensam inriktning och 
prioritering av mätbehoven i hela planeringszonen sker genom samverkansmöten mellan 
mätledarna i länen där länsstyrelsen i Kalmar län är sammankallande. Länsstyrelsen Kalmar 
län leder de mobila mätresurserna i Kalmar län, Östergötlands län, Jönköpings län och 
Kronobergs län. 

Länsstyrelsen i Gotlands län leder med egen strålningsmätledning alla mätresurser i sitt län. 
Gotland medverkar till gemensam inriktning och prioritering. 

Förmågan till dosratmätning i enskilda mindre områden (punktmätning) ska finnas i Sveriges 
alla län, vilket innebär att länen i planeringszonen har förmågan i det egna länet. Kalmar län 
har en förstärkt förmåga till punktmätning som kan användas i hela planeringszonen enligt en 
gemensam inriktning och prioritering. 

Allt eftersom händelsen fortlöper kommer antalet mätpatruller att utökas med personal från 
andra län som kan avvara räddningstjänstpersonal och personal från Försvarsmakten. SSM:s 
egen personal som ingår i det nationella expertstödet räknas in bland mätpersonalen. På längre 
sikt kan man komma att utöka med mätresurser från andra länder. Genom SSM avropas alla 
internationella resurser. 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
SSM ansvarar för att skyndsamt ta fram och dela med sig av analyser och bedömningar av det 
tekniska läget på kärnkraftverket och de radiologiska konsekvenserna som kan bli till följd av 
händelsen. Som grund för analys av de radiologiska konsekvenserna genomför SSM:s 
radiologiska analysfunktion strålskyddsbedömningar, spridningsprognoser och 
strålningsmätningar. SSM:s kärntekniska analysfunktion analyserar det tekniska läget vid 
kärnkraftverket och bedömer möjlig händelseutveckling. SSM:s och länsstyrelsens 
krisledningsorganisation står i nära kontakt med varandra under händelsen. 

410



14 

 

Spridningsprognoser är ett viktigt verktyg för att analysera var utsläppet kan komma att skapa 
påverkan. De bidrar också i framtagandet av rekommendationer till skyddsåtgärder och 
mätstrategier.  

Ett av SSM:s främsta uppdrag i arbetet med strålningsmätning är att bereda beslutsunderlag 
för mätledarna och att föreslå lämpliga åtgärder utifrån de resultat av strålningsmätningen 
som rapporteras in. SSM sammanställer kontinuerligt mätunderlag i form av dosrater och 
nuklidspecifika resultat i rapporter och kartbilder. Det är ett viktigt underlag för att dels kunna 
fatta beslut om skyddsåtgärder, även för att kunna fastslå var mer strålningsmätningar behövs 
och på lång sikt även var saneringsåtgärder måste genomföras. 

SSM på länsstyrelsens fältplats 
Så snart möjlighet finns kommer personal från SSM och nationella organisationen för 
expertstöd att ansluta sig till Länsstyrelsens fältplats. SSM ger råd och rekommendationer till 
Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning, stödjer med analyser och prognoser och 
leder de nationella mätresurserna utifrån mätledarens strategi. 

Nationellt expertstöd vid radiologiska och nukleära 
nödsituationer 
SSM upprätthåller och leder en nationell organisation för expertstöd vid olyckor och andra 
allvarliga händelser med radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myndigheter, universitet 
och företag som enligt avtal med SSM upprätthåller en beredskapsorganisation genom att 
säkerställa den egna personalens kompetens och hålla nödvändig utrustning insatsberedd. Den 
nationella organisationen för expertstöd ska förse SSM med mätdata och analyser.  

Expertstödsorganisationen består av personer från SSM, SMHI, tre olika universitet, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges geologiska 
undersökning, Totalförsvarets forskningsinstitut och Cyclife Sweden AB. 

Expertstödsorganisationens mät- och analysuppgifter i fält inkluderar bland annat 
kartläggning av nedfall, provtagning, identifikation och kvantifiering av radioaktivt material, 
kontrollmätning och helkroppsmätning. De flesta aktörer som är bundna till organisationen 
kan bidra med fältmätningar. Bland annat finns fordon utrustade för strålningsmätning. 
Fordonen har bland annat utrustning för sökning efter strålkällor, kartering, provtagning och 
analys i fält. Sveriges geologiska undersökning (SGU) kan även bistå med flygmätningar. 

Expertstödsorganisationens mät- och analysuppgifter i fasta laboratorier inkluderar bland 
annat beredning av prover, identifiering och kvantifiering av radioaktiva ämnen, 
helkroppsmätning och retrospektiv dosimetri. De flesta aktörerna knutna till organisationen 
kan bidra med laboratoriemätningar. Laboratorierna kan dessutom mäta halten radioaktiva 
ämnen som kommit in i kroppen via mat eller inandning med hjälp av en utrustning som 
mäter på hela kroppen, en så kallad helkroppsmätare. 
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Beredskapslaboratorier 
Beredskapslaboratorierna är universitetsinstitutioner, forskningslaboratorier och statliga 
myndigheter som är inriktade mot kvalificerad mätning av joniserande strålning och 
kvantifiering av radioaktiva ämnen. SSM har avtal med dessa för att säkerställa att 
kvalificerade resurser finns tillgängliga, insatsberedda och samordnade om en händelse 
inträffar med joniserande strålning, radioaktiva ämnen eller nukleära material. Personalen 
som är knuten till beredskapslaboratorierna har ingen inställelsetid, men såväl uppstartstid 
som uthållighet finns reglerat i avtalen med SSM 

Försvarsmakten 
Försvarsmakten har resurser och experter inom ett stort antal områden som kan rekvireras vid 
kärnkraftsolycka. Exempelvis strålningsmätning, gammaspektrometri, analys efter 
provtagning, sanering och förstärkning i stab. 
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3. Förutsättningar för strålningsmätning 
 

Förhållandet i närområdet kring OKG AB 
Oskarshamns kärnkraftsanläggning (OKG AB) är beläget på Simpevarpshalvön i 
Oskarshamns kommun, ca 19 km nordost om Oskarshamn. Inom anläggningen finns en 
kärnkraftsreaktor och i dess närhet SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, med 
anläggningen Clab. Clab är ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle. OKG och Clab är 
klassade som skyddsobjekt.  

Området i närheten av kraftverket är glest bebyggt. Det arbetar totalt cirka 1 100 – 1 500 
personer på OKG och Clab. Antalet varierar beroende på pågående projekt. Runt OKG finns 
det tre zoner som är kopplade till beredskapen: Inre beredskapszonen, yttre beredskapszonen 
och planeringszonen. 

Vid händelse av kärnkraftsolycka, upprättar OKG ett logistikcenter (LogC) på Hultsfreds 
flygplats. Det medför att det kan förekomma kontaminerade transporter från OKG och Clab 
till Hultsfred och tillbaka (via Krokstorp och Ishult). 

Inre beredskapszonen 0–5 km 
Den inre beredskapszonen sträcker sig cirka 5 km ut från kärnkraftverket. Här bor drygt 200 
personer. Jodtabletter tillsammans med information har på förhand delats ut till hushållen i 
zonen. I händelse av en olycka finns i zonen varningssystem för allmänheten, såväl inomhus 
(RDS radioapparater) som utomhus (Ljudsändare). I den inre beredskapszonen finns ett antal 
fasta mätstationer som kontinuerligt rapporterar mätdata. Rutiner för utrymning av 
allmänheten inom den inre beredskapszonen finns upprättade.  

Yttre beredskapszonen 5–25 km 
Den yttre beredskapszonen sträcker sig från cirka 5 km ut till 25 km i radie från 
kärnkraftverket. Zonen innefattar även norra Öland från Löttorp och norr ut. I yttre 
beredskapszonen bor nästan 28 000 människor 2020. 

Jodtabletter tillsammans med information har på förhand delats ut till hushållen i zonen. I 
zonen finns också varningssystem för allmänheten, såväl inomhus (RDS radioapparater) som 
utomhus (Ljudsändare) i händelse av en olycka. 

Största tätorten i zonen är Oskarshamns stad med nästan 19 000 invånare 2020. Mindre orter 
är Hjorted, Blankaholm, Mörtfors, Misterhult, Figeholm, Fårbo, Kristdala, Påskallavik, 
Löttorp, och Byxelkrok. Norra Öland kan på sommaren under turismens högsäsong liknas vid 
en tätort då besöksantalet ökar dramatiskt. 

Europaväg 22 sträcker sig genom zonen i riktning norr till söder, Stångådalsbanan löper även 
den genom stora delar av zonen. Ett stort antal samhällsviktiga verksamheter med allt från 
reningsverk, vattenverk, sjukhus, ställverk med mera finns i zonen. 
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Kalmar län är ett av de mest tamdjurstäta länen i landet med bland annat stora svin-, nöt- och 
fjäderfäbesättningar varav ett antal också finns i den yttre beredskapszonen. 

Planeringszonen 25–100 km 
Planeringszonen sträcker sig från cirka 25 km ut till 100 km i radie runt kärnkraftverket. 
Planeringszonen berör helt eller delvis Kalmar län, Gotlands län, Östergötlands län, 
Jönköpings län och Kronobergs län. I planeringszonen bor ca 385 000 människor 2020. Hela 
Öland och Gotland ingår i planeringszonen. 

Följande kommuner omfattas helt av planeringszonen. Valdemarsvik, Åtvidaberg, Kinda, 
Västervik, Vimmerby, Ydre, Eksjö, Vetlanda, Uppvidinge, Nybro, Kalmar, Mörbylånga, 
Borgholm, Mönsterås, Högsby, Oskarshamn, Hultsfred och Gotlands kommun. 

Emmaboda och Lessebo kommun omfattas delvis av planeringszonen. 

 

 

Bild. Planeringszon, yttre beredskapszon och inre beredskapszon 
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Larmnivåer 
 

Förstärkt beredskap 
Förstärkt beredskap innebär att en händelse inträffat vid kärnkraftverket OKG AB som kan få 
eller som har betydelse för reaktorsäkerheten. Inga utsläpp av radioaktiva ämnen har skett, 
men utsläpp kan inte uteslutas på sikt. Skyddsåtgärder kan komma att vidtas som 
förebyggande åtgärd. 

Vid förstärkt beredskap larmas SOS enligt larmplan. Larm går bland annat till kommunala 
räddningstjänsterna i länet och Mätledarna startar upp verksamheten i länsstyrelsens stab (som 
även den har larmats in). Mätledarna upprättar en videokontakt med SSM. Mätsamordnare 
och stödpersonal larmas och beger sig till länsstyrelsens fältplats och arbetsledningen på 
larmade räddningstjänster påbörjar uppdraget enligt denna plan. 

Allmänheten varnas via ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via RDS och 
informeras via traditionella- och sociala medier.  

Haverilarm 
Haverilarm innebär att en händelse inträffat vid kärnkraftverket OKG AB som har betydelse 
för reaktorsäkerheten och medför att skyddsåtgärder kan behöva vidtas. Utsläpp av 
radioaktiva ämnen förekommer eller kan komma att ske inom tolv timmar. 

Ett utsläpp innehåller dels en plympassage, då radioaktiva partiklar färdas med vinden, dels en 
markbeläggning där partiklarna genom deposition landar som en beläggning. De största 
riskerna för insatspersonal i mätorganisationen sker i samband med plympassagen. Dels är 
dosraterna generellt betydligt högre i plymen, dels att plymen är mycket svår att förutsäga. 
Dessutom är risken för internkontamination (när radioaktiva partiklar tar sig in i kroppen) 
betydligt större. Det är viktigt att göra noggranna riskbedömningar i samband med 
plympassagen och besluta om rätt skyddsnivå. 

Allmänheten varnas via ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via RDS och 
informeras via traditionella- och sociala medier samt via utomhusvarning (tyfoner) i inre och 
yttre beredskapszonen 

Kommunikation 

Kunskap om strålningssituationen är en av de viktigaste grunderna för beslut som 
skyddsåtgärder och information om händelsen till allmänheten. Mätpatruller kan i sitt uppdrag 
i fält komma i kontakt med allmänheten eller medier och ska därför ha tillgång till de budskap 
som länsstyrelsen tar fram för sin kommunikation. Förväntade frågor som ska kunna besvaras 
av budskapen är följande: 

• Vad gör ni och varför? 
• Har det skett ett utsläpp? Vad säger mätutrustningen? 
• Är jag säker där jag befinner mig? 
• Vad kan jag göra för att skydda mig och min familj? 
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• Hur ska jag veta om jag har blivit utsatt för strålning? 
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4. Strategi, taktik och mål för 
strålningsmätning 
 

Den övergripande strategin i hela räddningstjänstinsatsen vid kärnkraftsolyckan skapas av 
Räddningsledaren. Mätledaren tar fram strategin för strålningsmätningen i samverkan med 
Räddningsledaren. 

Behovet av taktiska operativa åtgärder för att upprätthålla strategin ska kommuniceras mellan 
mätledaren och mätsamordnaren. 

Taktiken vid strålningsmätningar bestäms av mätsamordnaren med stöd av SSM. 

Tillsammans med stödpersoner vid fältplatsen ska mätsamordnaren effektivt utnyttja de 
regionala resurser som står till förfogande. Mätsamordnaren ska omvandla mätledarens 
strategi till taktiskt riktiga och konkreta operativa åtgärder, se till att dessa blir utförda så att 
optimala resultat uppnås med strålningsmätningen. 

Målet med strålningsmätning 
Målet är att kartlägga utsläppets geografiska utbredning och strålningsnivåer. 

Inledningsvis verifiera om utsläpp skett, följa utsläppet i tid och rum och ge möjlighet till att i 
efterhand kunna uppskatta erhållna stråldoser från extern och intern bestrålning. 

Därefter följa utsläppets geografiska utbredning och mäta dosrater på marknivå för att 
identifiera påverkade områden och utsläppsriktning.  

Avslutningsvis sker kartläggning av markbeläggningen ske enligt följande prioritering 

1. I första hand identifiera eventuella områden där skyddsåtgärder behöver införas 
skyndsamt. 

2. Därefter identifiera områden där skyddsåtgärder på grund av markbeläggning kan 
behövas. 

3. Slutligen att i övrigt kartlägga nedfallets hela utbredning. 

Innan utsläpp 
Från larm till att utsläpp, utförs arbete i syfte att förbereda om ett utsläpp faktiskt sker. 
Övervakning av mätdata från de fasta mätstationerna påbörjas. Det gör att 0-värden finns att 
jämföra med vid ett eventuellt utsläpp. Under denna period är det även lämpligt att gå igenom 
all materiel och rutiner för att säkerställa dess funktion och uppdatera personalen på metoder 
och tillvägagångssätt. Mätledaren ska, med stöd av SSM, avgöra vilka eventuella åtgärder 
man behöver vidta utifrån räddningsledarens beslut och behov. 
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Under utsläpp. 
• Genomföra luftprovtagning vid fasta mätstationer för gammastrålning. 
• Övervakning av mätdata från fasta mätstationer. 
• Vid behov komplettera med fast mätning, utförd av mätpatrull. 
• Strålningsmätningar för kartläggning av nedfallet förbereds, men bör i normala fall 

inte inledas förrän utsläppet upphört och koncentrationerna av luftburna radioaktiva 
ämnen avtagit. 

Efter utsläpp. 
• Kartläggning av markbeläggning med mobil dosratmätning. 
• Punktmätningar i enskilda mindre områden. 
• Fortsatt luftprovtagning för att säkerställa att luftburen strålning inte finns. 

 

Prioriteringar och hänsynstagande 
 

Mobila mätningar prioriteras enligt följande ordning: 
1. Identifiera områden där utrymning på grund av markbeläggning behöver prioriteras. 
2. Identifiera övriga områden där utrymning på grund av markbeläggning är motiverad. 
3. Identifiera områden där dosreducerande åtgärder för att optimera strålskyddet eller 

åtgärder inom livsmedelsproduktion kan behövas. 
4. Identifiera områden med begränsat nedfall för att bedöma om återflyttning kan ske där 

utrymning genomförts baserat på prognoser. För att stilla oro hos befolkningen. 

Viktigt att ta hänsyn till i mätstrategin efter ett utsläpp: 
• Områden som inte utrymts närmast kärnkraftverket, för att se om större område 

behöver utrymmas. 
• Det identifierade riskområdet med inomhusvistelse. 
• Resten av zonen med inomhusvistelse. 
• Resten av planeringsszonen. 
• Utrymt område. 

Viktiga frågeställningar att jobba utifrån efter ett haverilarm:  
• Har det förekommit utsläpp? 
• Hur har kärnkraftverkets konsekvenslindrande system fungerat? 
• I vilken riktning gick utsläppet? 
• Hur stort var utsläppet? 
• När började/slutade utsläppet? 
• Pågår utsläppet fortfarande? 
• Behöver större områden utrymmas? 
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• Behöver ytterligare skyddsåtgärder vidtas? 
• Kan vissa skyddsåtgärder avbrytas? 
• Kan evakuerade flytta tillbaka? 
• Är utrymning aktuellt på grund av hög strålning från markbeläggning? 

Dokumentation, mätrapporter 
Så snart strålningsmätningar påbörjas ska dessa dokumenteras och sammanställas i 
mätrapporter. Detta ska göras av mätsamordnaren i nära samarbete med SSM. Resurser som 
hanterar dokumentation och rapportskrivning ska tillsättas tidigt. 
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5. Mätsystem 
 

Nationella mätsystem 
 

I Sverige finns mätsystem för strålningsmätning som administreras och sköts på nationell 
nivå. Dessa system kan vara mätledaren till stor hjälp som komplement till regionala 
mätningar efter en kärnkraftsolycka. 

Landsomfattande mätstationer 
För att få larm om ökade strålnivåer inom Sverige har SSM ett landsomfattande nätverk av 
mätstationer utplacerade i landet. Dessa ska tidigt kunna ge larm på förhöjda strålnivåer för att 
kunna upptäcka utsläpp från andra länder.  

Mätstationerna mäter kontinuerligt strålningsnivån och rapporterar automatiskt in mätresultat 
i RadGIS. De kan däremot inte avgöra vilka ämnen som ger upphov till eventuella 
förhöjningar av strålningsnivån. 

Luftfilterstationer 
Som komplement till mätstationerna finns luftfilterstationer utplacerad i Sverige med 
förmågan att avläsa nuklidfördelningen i ett radioaktivt nedfall. Stationerna drivs av FOI på 
uppdrag av SSM. Känsligheten hos stationernas instrument är stor och extremt låga 
koncentrationer kan upptäckas. 

Mätstationer kring kärnkraftverk 
I den inre beredskapszonen, yttre beredskapszonen och i planeringszonen finns det 30 fasta 
mätstationer utplacerade. Stationerna mäter gammastrålning dygnet runt och rapporterar 
kontinuerligt mätdata till SSM:s databas. Länsstyrelsen har tillgång till denna mätdata via 
RadGIS.  

De fasta mätstationerna har inte till syfte att fungera som tidig varning för en svensk 
kärnkraftsolycka. Tillståndshavarna förutsätts larma om en olycka innan förhöjda 
strålningsnivåer kan detekteras utanför anläggningen. Kärnkraftverken har även egna 
mätsystem på anläggningens område och skorstensmonitorering som mycket snabbt ska 
kunna mäta förhöjda utsläpp av radioaktiva ämnen. 

Luftburna mätningar 
Luftburna mätningar är nödvändiga för att snabbt kunna kartlägga den radioaktiva 
markbeläggningen över stora områden. Luftburna mätningar kan skapa en bra översikt över 
nedfallet på ett sätt som är svårt vid markmätningar. Mätningarna ska i första hand utföras av 
nationella resurser som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Kustbevakningen 
har möjlighet att bistå vid flygmätningar.  
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Länsstyrelsen har ett instrument med kapacitet att genomföra flygmätningar. Sådana 
mätningar ska endast användas som vägledning för mobila dosratmätningar på mark. 
Frivilliga flygkårens flyginsatsgrupp FIG skulle kunna användas för denna typ av mätningar. 
FIG-gruppen har 2 timmars beredskap och larmas via Frivilliga flygkårens TIB dygnet runt. 

Nuklidspecifika mätningar för beräkning av stråldos 
Vid kartläggning av det radioaktiva nedfallet efter en kärnkraftsolycka mäts dosraten från 
markbeläggningen i mikroSievert per timme (µSv/h). Skyddsåtgärder för allmänheten baseras 
dock oftast på den stråldos i milliSievert (mSv) som kommer erhållas under en viss tid, till 
exempel det närmaste året. Stråldosen beräknas genom att multiplicera dosraten med tiden. 
Initialt består dock nedfallet av många olika radionuklider som alla ger sitt bidrag till 
dosraten. 

De flesta av dessa radionuklider har kort halveringstid (tiden tills det radioaktiva ämnet 
minskat till hälften) det innebär att dosraten i det tidiga skedet efter olyckan snabbt avtar i och 
med att kortlivade radionuklider sönderfaller. För att kunna beräkna stråldosen behöver man 
därför känna till hur dosraten kommer avta med tiden. Genom att genomföra nuklidspecifika 
mätningar kan man identifiera de olika radionukliderna i nedfallet och mäta 
aktivitetsförhållandet mellan dessa. Med kännedom om radionuklidernas halveringstider kan 
man sedan beräkna hur dosraten avtar med tiden och således även beräkna den framtida 
stråldosen. I stråldosberäkningen behöver man även ta hänsyn till skyddsfaktorer vid 
inomhusvistelse eftersom dosraten från nedfallet är lägre inomhus än utomhus. 
Nuklidspecifika mätningar är även viktiga för att uppskatta framtida problem med radioaktiva 
ämnen inom livsmedelssektorn. 

Nuklidspecifika mätningar, stråldosberäkningar utförs av SSM och av SSM:s 
expertstödsorganisation. 

Regionala mätsystem 

Mobil dosratmätning 
Mobila dosratinstrument utgör grunden för länsstyrelsen förmåga till strålningsmätning och 
kartläggning av det radioaktiva nedfallet efter en olycka. Mätningarna görs med instrumenten 
monterade i fordon och möjliggör mätningar över stora avstånd på ett flexibelt och effektivt 
sätt. 

Det mobila instrumentet består av väska med mätinstrument, samt dator för visning av 
mätresultat, injustering, navigering och en GPS/4G antenn, se Instruktion, mobil 
dosratmätning, bilaga 13. 

Mätning med handhållna mätinstrument 
Saphyrad S 
Saphyrad S är ett handinstrument som mäter gammastrålning. Instrumentet har positionering 
av mätplats (GPS), sparar mätdata (dos, dosrat, position, tid) i minne, kan kopplas till dator 
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för visning av mätdata, kan drivas med batteri, eller extern ström 12V eller 230V AC. 
Saphyrad S används främst till dosratmätningar i enskilda områden (punktmätningar), 
personligt skydd och kontrollmätning av personal. 

SRV-2000 
SRV2000 är ett handinstrument som mäter gammastrålning och visar både dos och dosrat. 
Instrumentet samlar på sig dos som är en indikation på mätpatrullens persondos. SRV 2000 är 
används främst till dosratmätningar i enskilda områden (punktmätningar), personligt skydd 
och kontrollmätning av personal. 

Prob för kontrollmätning av personal 
För att kunna avgöra om insatspersonal som arbetat ute i fält är kontaminerad, kontrollmäts 
personen med hjälp av en prob som kopplas till handhållet mätinstrument. 

Luftprovtagning 
I samband med haverilarm påbörjar räddningstjänsten utplaceringen av luftprovtagare och 
startar luftprovtagningen. Syftet med att ta luftprov är att vid analysen av filtren som luften 
sugs igenom, få mer nuklidspecifika data från utsläppet.  

Provtagning ska ske i 24 timmar om ingen annan order ges. Om plymen har passerat över 
området där luftprovtagare är utplacerade, kommer filtret mest troligt att vara svagt 
radioaktiv. Använt filter ska i riskområde hanteras med skyddsutrustning enligt gällande 
skyddsnivå, utanför riskområde med minst skyddshandskar. Innan hantering av använt filter, 
ska filtrets dosratnivå kontrollmätas med handinstrument. 

Luftprovtagning utförs med bensin- eller eldrivna luftprovtagare. De placeras i 
befolkningscentra på lämpligt avstånd från kärnkraftverket. Det finns utsedda platser för 
initial placering, se bilaga 14. Luftprovtagare från icke drabbat län kan rekvireras för att öka 
antalet mätplatser. För att få en god uppskattning av depositionshastigheten ska 
luftprovtagningen göras på en öppen gräsyta. Dosraten ska mätas under insamlingstiden och 
en in situ-mätning ska genomföras på platsen då den luftburna aktiviteten passerat. Det är en 
fördel att placera luftprovtagaren i närheten av en fast mätstation vilket gör att dosraten för 
insamlingstiden kan matchas mot filtret.  

Luftprovtagaren är försedd med filter som luften sugs genom för att fånga upp aerosoler, 
metyljodider i gasform och partiklar. Analysen av filtren ger information om: 

• Inhalationsdoser till befolkningen. 
• Utsläppets kvot mellan gasformig och partikulär jod. 
• Depositionshastigheten av radioaktiva ämnen på marken. 
• Nuklidinnehåll i utsläppet. 

Luftprovtagarna är fördelade på olika brandstationer i länet. Luftprovtagning ska ske på den 
plats som anvisas, platsen kan vara långt ifrån den brandstation som mätpatrullen utgår ifrån, 
därmed måste mätpatrullen ha tillgång till lämpligt fordon. 
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RadGIS 
RadGIS är ett webbaserat system som används för att rapportera, hantera och visualisera 
inkomna mätdata. Från den mobila dosratmätningen går mätdata med automatik till RadGIS. 
Resultat från punktmätningar registreras manuellt av personal på huvudbrandstationerna. 
Expertresurser rapporterar in egna mätresultat i RadGIS, med SSM som mätledning. RadGIS 
visualiserar även data från nationella och regionala mätstationer. Manual för systemet finns i 
RadGIS efter inloggning, se bilaga 16. 

 

Bild. Mätdataflöde 
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6. Arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Arbetsgivarens ansvar innebär att denna inför en händelse ansvarar för att signalera behov av 
utbildningar och övningar för att kunna fullfölja sitt eget arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska 
även delta i dialogen om utvecklingsmöjligheter i utbildningar, övningar, utrustning och 
planverk för att förbättra förutsättningar för att hantera arbetsmiljöansvaret på bästa sätt.  

Personal som beordras tjänstgöra inom riskområde med joniserande strålning ska ha tillgång 
till skyddsutrustning och genomgått grund och befattningsutbildning. Skyddsutrustning är av 
länsstyrelsen placerat hos de räddningstjänster som har ansvar för uppgifter i länsstyrelsens 
organisation för strålningsmätning.  

Länsstyrelsen samordnande ansvar för arbetsmiljön omfattar följande:  

• Att kontinuerligt tillhandahålla adekvata utbildningar och ansvara för att rätt 
utbildningsnivå säkerställs (grund- och befattningsutbildning). 

• Att kontinuerligt tillhandahålla relevanta övningar (ex mätövningar). 
• Att tillhandahålla rätt utrustning (skyddskläder, mätinstrument, dosimetrar, 

jodtabletter mm). 
• Säkerställa att riktlinjer och regler förmedlas till berörda (planverk/instruktioner). 
• Ansvara för att relevanta avtal upprättas. 
• Ge samordnad information och lägesbild vid en skarp händelse. 
• Länsstyrelsens krisorganisation kontinuerligt övas internt för att klara en skarp 

händelse. 
• Återkoppla ovanstående i ömsesidig dialog med berörda aktörer. 

Berättigad, planerad och beordrad insats 
Insatsen/åtgärden ska vara berättigad och därmed endast genomföras om fördelarna för andra 
personer blir klart större än insatspersonalens risk. Åtgärden/insatsen ska vara planerad och 
beordrad. 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska 
nödsituationer 
Referensnivå är ett verktyg för optimering av strålskyddet före och under en pågående insats, 
för att minimera personalens stråldoser. Genom att etablera, kommunicera och förankra en 
målsättning i form av referensnivån, tydliggörs en ambitionsnivå för strålskyddet som både 
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arbetsgivare och arbetstagare kan förhålla sig till. Referensnivån ska sättas så låg som möjligt 
och kan sättas under stråldosen 20 mSv. 

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får 

1. inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 
2. överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 

liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 
För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter. 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas.  

Vid beslut om skyddsnivå ska man alltid beakta de rekommendationer som man gett till 
allmänheten. Skyddsnivå 2 i områden där det inte är nödvändigt med skyddsåtgärder kan 
sända fel signaler. 

Ansvar för beslut om skyddsnivå ligger hos länsstyrelsens mätledare som är 
strålskyddsansvarig. Beslutet ska föregås av analys och bedömning i samråd med SSM. 

Det är viktig att i den radiologiska lägesbilden klargöra var det finns risk för radioaktiva 
ämnen i luften. 

Optimering av insatspersonalens strålskydd 
Vid en berättigad insats ska insatspersonalens strålskydd vara optimerat.  
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Optimering av strålskydd är en process för att identifiera bästa möjliga strålskydd i en given 
situation. Det görs, så långt det är möjligt och ekonomiskt rimligt, genom att: 

• Begränsa sannolikheten att någon blir exponerad. 
• Begränsa antalet personer som exponeras. 
• Begränsa storleken på den individuella stråldosen. 

Ytterligare stöd för optimering av strålskydd finns i bilaga 19. 

Persondosimetri 
Direktvisande dosimetrar används i Kalmar Län. Dessa dosimetrar finns utplacerade hos alla 
som har uppdrag i fält inom länsstyrelsen i Kalmar läns organisation för strålningsmätning. 

Insatspersonal som beordras tjänstgöra inom ett riskområde ska bära personlig dosimeter. 
Dosimetern ska bäras i brösthöjd utanpå skyddskläderna så att användaren kan läsa av egen 
dos från displayen på dosimetern. 

Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. 

Respektive arbetsgivare med personal inom mätorganisationen ansvarar för egen personals 
personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa personalens dosvärden och planera för 
avlösning, så att beslutade referensnivåer inte överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att 
kontinuerligt fylla i protokoll persondos, se bilaga 21, följa och utvärdera egen personals 
dosbelastning.  

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

Arbete i högre dosrater 
Om ingen annan övre dosratgräns är beslutad, ska mätpatrull vid mätvärden på 100 µSv/h 
eller högre, förflytta sig till område med dosrat under 100 µSv/h, och meddela 
mätsamordnaren direkt, därefter invänta vidare order. 

Kontrollstation arbetsmiljö 
Efter genomfört arbetspass eller vid behov ska insatspersonal bege sig till en kontrollstation 
för arbetsmiljö för att kontrollmätas för kontamination, vid behov saneras, få sin 
persondosimeter avläst och uppgifterna registrerade i MSB:s centrala dosserver. Det sker i 
första hand vid brandstationer som är utsedda på förhand att upprätta kontrollstation för 
arbetsmiljö, utifrån att minimera personalens resväg. se bilaga 17. 

Platserna är bemannade med utbildad personal. Kontrollmätningen utför personalen på platsen 
med handinstrument och vid behov av sanering utför den kontaminerade självsanering. När 
användaren lämnar sin dosimeter för avläsning ska denne legitimera sig. Avlästa uppgifter 
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noteras även i protokoll, se bilaga 22. Dosimetern nollställs och kan sedan lämnas ut till ny 
eller samma användare. 

Kontrollstationens dosregistreringar hämtar arbetsgivaren från MSB:s centrala dosserver. 
Uttaget är begränsat till egen personal. Alternativt förmedlar länsstyrelsen en 
sammanställning till varje arbetsgivare. 

 

Bild. Brandstationer med uppdrag att upprätta kontrollstation arbetsmiljö 

  

Intag av jodtabletter 
Insatspersonalens intag av jodtabletter görs alltid på order av Länsstyrelsen. 

Jodtabletter ska tas om det finns risk att utsättas för radioaktiv jod. Information om dosering 
finns på förpackningen eller bipacksedeln. Personer som är överkänsliga mot jod ska inte 
delta i fält vid kärnkraftsolycka. 

Vid risk för hög exponering kan flera intag jodtabletter bli aktuellt och även intag för personer 
över 40 år. 
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7. Strålningsmätning vid saneringsskede 
Denna plan beskriver huvudsakligen den strålningsmätning som genomförs i direkt 
anknytning till en kärnteknisk olycka. Arbetet med strålningsmätning är en långdragen 
process som är sammankopplad med den sanering som kommer att behöva genomföras efter 
en olycka. Syftet med den inledande strålningsmätningen är att få en övergripande bild av 
utsläppets omfattning och utbredning på mark. På längre sikt är syftet att hitta eventuella 
områden där strålnivåerna är avsevärt högre och bidra till att områden blir återställda i den 
omfattning som bedöms rimlig efter sanering.  

Saneringen kan påbörjas redan under statliga räddningstjänstskedet. Räddningsledaren, 
verksamhetsutövaren och ägaren kan behöva få områden sanerade för att lösa egna uppgifter. 
När statlig räddningstjänst avslutas kvarstår en så kallad befintlig exponeringssituation och 
arbetet fortsätter då med att sanera där det är motiverat.  Enligt Lagen om skydd mot olyckor 
fortsätter länsstyrelsen att vara ansvarig myndighet vid sanering efter kärnkraftsolycka, även 
när statlig räddningstjänst avslutats. Länsstyrelsen har rätt att rekvirera de resurser som krävs 
för att genomföra saneringsarbete. Syftet med saneringen är att underlätta för samhället att 
återhämta sig och utförs i den omfattning länsstyrelsen bedömer som rimlig. Arbetet är 
långsiktigt och det skulle troligen ta flera år innan saneringsarbetet efter en kärnkraftsolycka 
är avklarat.  

Samverkan med saneringsledare 
Under saneringsarbetet är kontakten mellan saneringsledare och mätledare av största vikt. 
Saneringsledaren har det övergripande ansvaret för hur saneringsarbetet fortgår. Mätledarens 
roll är att fördela länets resurser för strålningsmätning, föra logg över strålningsmätningar och 
ha en översikt av den genomförda strålningsmätningen och det pågående arbetet.  

Strålningsmätning är en förutsättning för lyckat saneringsarbete. SSM är en fortsatt viktig 
samarbetsaktör för den regionala organisationen för strålningsmätning. SSM bistår med 
expertstöd kopplat till analys av inkomna mätresultat, samordning av 
expertstödsorganisationen, föreslagna åtgärder och kontakt med IAEA. Saneringsledaren kan 
få hjälp av den nationella expertgruppen för sanering (NESA), som nås via MSB:s tjänsteman 
i beredskap. 

Metoder 
Arbetssättet vid strålningsmätning under saneringsskedet skiljer sig från strålningsmätning 
under räddningstjänstarbetet. Prioriteringar anger i vilken ordning och vilka områden som är 
aktuella att sanera. Saneringen och mätningarna kan ha flera olika syften som 
avfallshantering, import och export av varor samt arbetsmiljö för samhällsviktiga 
verksamheter osv. Det kan också syfta till att hitta kontaminerade platser och att mäta hur 
effektiva saneringsåtgärderna har varit. Mätningarna kommer att bli betydligt mer 
koncentrerade, bland annat ska hela hus mätas av för att säkerställa att de är fria från 
kontamination eller håller sig under satta nivåer. Det är alltså inte längre frågan om 
punktmätning på det sätt som görs under räddningstjänstarbetet utan frågeställningarna är 
andra.  
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Under saneringsarbetet kommer ett antal resurser finnas tillgängliga som kanske inte finns 
under ett inledande skede. Flygmätningar kommer att vara av stor vikt för att få en översikt av 
hur nedfallet ser ut. 
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Bilaga 1. Fördelning av mätresurser från 
Kalmar län 
 

Mobil dosratmätning 
Mobila dosratmätningar utförs av personal från brandstationerna i Västervik, Oskarshamn, 
Kalmar, Hultsfred och Löttorp. 

Punktmätning 
Punktmätning med handinstrument genomförs av personal från brandstationerna i Vimmerby, 
Högsby, Borgholm, Kristdala och Ankarsrum. 

Luftprovtagning 
Luftprovtagning utförs av personal från brandstationerna i, Västervik, Hultsfred, Oskarshamn 
Mönsterås, Vimmerby, Kristdala, Ankarsrum, Mönsterås, Löttorp och Högsby. 

Kontrollmätning och personsanering 
Vid brandstationerna i Västervik, Hultsfred, Oskarshamn, Kalmar och Löttorp bemannas 
kontrollstationer för arbetsmiljö avsedda för personal som jobbat i miljö med risk för 
strålning. Personal från Nybro brandstation har uppdraget kontrollmätning på 
utrymningsplatsen och vid behov där insatspersonal kontrolleras. 

Avläsning persondosimetri 
Vid kontrollstationerna i Västervik, Hultsfred, Oskarshamn, Kalmar och Löttorp finns 
avläsningsstationer för insatspersonalens dosimetrar. 

 

E = eldriven, B = bensindriven I = Insatspersonal A = Allmänhet 

Personal från 
brandstation 

Mobil 
dosratmätning Punktmätning 

Luft-
provtagning 

Kontrollstation 
arbetsmiljö 

Kalmar X 
  

I 

Oskarshamn X 
 

EB I  

Västervik X  EB I 

Löttorp X  EB I 

Hultsfred X  EB I 

Mönsterås   E  

Vimmerby  X E  

430



34 

 

Högsby  X E  

Borgholm  X   

Kristdala  X EB  

Ankarsrum  X EB  

Nybro    IA 

Länsstyrelsen X Mätinstrument för dosratmätning med flyg eller bil 

Tabell: Resursfördelning 
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Bilaga 2. Uppgifter för Borgholm och 
Mörbylånga kommuner 
 

Arbetsuppgifter för Borgholm och Mörbylångas kommuner i länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning. 

Personal vid Räddningstjänsten Öland, stationerade vid brandstationerna i Färjestaden, 
Borgholm och Löttorp ingår. Personalens ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig för 
egen personal. 

Uppgifter Färjestadens brandstation. 

• Bemanna uppdragen med personal och samverka med länsstyrelsens mätsamordnare i 
arbetsledning. 

• Ansvara för en god arbetsmiljö, bland annat genom att optimera personalens 
strålskydd. 

Uppgifter Borgholm brandstation. 

• Punktmätning. 

Uppgifter Löttorp brandstation. 

• Mobil dosratmätning. 
• Upprätta kontrollstation för arbetsmiljö 

o Kontrollmätning och personsanering insatspersonal. 
o Avläsning persondosimetri. 

• Luftprovtagning på anvisade platser. 

Vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm. 

Förbered personal och utrustning för uppdragen och invänta eventuella order från mätledaren 
eller mätsamordnaren. Följ åtgärder för ledningsfunktionen Räddningstjänsten Öland. 

Direkta åtgärder vid larm, utan att invänta order. 

Vid haverilarm. 

• Luftprovtagning vid fast mätstation i Löttorp ska påbörjas direkt, se bilaga 14. 
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Åtgärder för ledningsfunktionen vid 
Räddningstjänsten Öland 
Vid larmnivå Förstärkt beredskap eller Haverilarm ska följande åtgärder vidtas: 

1. Kvittera larmet och få larmet bekräftat. 
2. Etablera samband med mätsamordnaren enligt sambandsplanen i bilaga 20, via 

tilldelad talgrupp. 
3. Kontrollera att rätt ledningsfunktion (befäl) är larmat och kalla på order in nödvändig 

personal till stationen. 
4. Bemanna brandstationens ledningscentral med arbetsledning för egen personal. 

Arbetsledningen ansvarar för att uppdragen kommer igång vid rätt tillfälle, ansvarar 
för mätpersonalens arbetsmiljö och särskilt deras personliga strålskydd och 
persondoser. Alla mätuppdrag leds av länsstyrelsens mätsamordnare. Mätsamordnaren 
samverkar med insatspersonalens ordinarie arbetsledning på huvudbrandstationen om 
mätuppdragen. 

5. Undersök personalläget. Meddela sedan läget till länsstyrelsens mätsamordnare. 
Bevaka talgruppen mellan brandstationer och mätsamordnaren. 

6. Larma in kommunens krisledningsgrupp. 
7. Kontrollera planer och anvisningar avsedda för kärnkraftsolycka. Kontrollera 

innehållet i lådorna avsedda för strålningsmätning.  
8. Säkerställ att kommande insats är berättigad och se till att personalens strålskydd är 

optimerat i förhållande till den strålningsmiljö som de kan komma att utsättas för 
9. Kontrollera med mätsamordnaren om referensnivå och skyddsnivå är beslutad för 

området personalen ska vistas i. 
10. På order av länsstyrelsens mätsamordnare ska personal från Löttorps brandstation 

utföra mobil strålningsmätning. Innan mätning påbörjas ska kalibrering av 
mätinstrument genomföras vid en plats med upprättade kalibreringspunkter. Denna 
plats meddelas när order om mobil strålningsmätning ges. Mätpatrullen bege sig först 
till kalibreringsplatsen, därefter påbörjas mätningar. Mätuppdraget leds av 
mätsamordnaren. Följ instruktion för mobil dosratmätning, se bilaga 13. 

11. Vid haverilarm ska luftprovtagning ske i Löttorp vid anvisad mätplats i närheten av 
fast mätstation på orten. 

12. Punktmätning med handinstrument sker efter att utsläppet blivit markbeläggning. 
Rapportering sker till mätpatrullens egen huvudbrandstation. Mätpatrullen loggar 
mätresultaten i mätprotokoll för punktmätning, se bilaga 23. Personal på 
huvudbrandstationen registrerar mätresultaten i RadGIS. Följ instruktion för 
punktmätning i bilaga 15. 

13. Om RadGIS av någon anledning inte fungerar, meddelar länsstyrelsen reservmetod. 
14. Löttorps brandstation är en av fem kontrollstationer arbetsmiljö i Kalmar län som utför 

kontrollmätning, personsanering och avläsning av persondosimetrar. Utse personal till 
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uppdraget och förbered uppstart, se bilaga 17 och instruktioner i dosimetriväska och 
låda för kontrollmätning och personsanering. 

15. Risken finns att fordon som används vid mätuppdrag blir kontaminerade. Använd 
därför mindre fordon som inte tillhör räddningstjänstens utryckningsorganisation och 
förse dessa med strömförsörjd Rakel terminal. 

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Stråldoser egen personal 

Arbetsgivare ansvarar för egen personals personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa 
personalens dosvärden och planera för avlösning, så att beslutade referensnivåer inte 
överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt fylla i protokoll för persondos, se 
bilaga 21, samt följa och utvärdera egen personals dosbelastning. 

Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme till ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. Därefter sker en teknisk avläsning av dosimetern. 

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får: 

• inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 

434



38 

 

• överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 
liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 

För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter. 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas. 

435



39 

 

Bilaga 3. Uppgifter för Hultsfred kommun 
 

Arbetsuppgifter för Hultsfred kommun i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. 

Personal vid kommunens räddningstjänst, stationerad vid brandstationen i Hultsfred ingår. 
Personalens ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig för egen personal. 

Uppgifter Hultsfred brandstation: 

• Bemanna uppdragen med personal och samverka med länsstyrelsens mätsamordnare i 
arbetsledning. 

• Ansvara för en god arbetsmiljö, bland annat genom att optimera personalens 
strålskydd. 

• Mobil dosratmätning med mätpatrull i ett fordon. 
• Luftprovtagning på anvisade platser. 
• Upprätta kontrollstation arbetsmiljö 

o Kontrollmätning och personsanering insatspersonal. 
o Avläsning persondosimetri. 

 

Vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm. 

Förbered personal och utrustning för uppdragen och invänta eventuella order från mätledaren 
eller mätsamordnaren. Följ åtgärder för ledningsfunktionen Hultsfreds kommun. 

 

Direkta åtgärder vid larm, utan att invänta order. 

Vid haverilarm. 

• Luftprovtagning vid fast mätstation i Hultsfred ska påbörjas direkt, se bilaga 14. 

 

Åtgärder för ledningsfunktionen Hultsfreds 
kommun 
Vid larmnivå Förstärkt beredskap eller Haverilarm ska följande åtgärder vidtas: 

1. Kvittera larmet och få larmet bekräftat. 
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2. Etablera samband med mätsamordnaren enligt sambandsplanen i bilaga 20, via 
tilldelad talgrupp. 

3. Kontrollera att rätt ledningsfunktion (befäl) är larmat och kalla på order in nödvändig 
personal till stationen. 

4. Bemanna brandstationens ledningscentral med arbetsledning för egen personal. 
Arbetsledningen ansvarar för att uppdragen kommer igång vid rätt tillfälle, ansvarar 
för mätpersonalens arbetsmiljö och särskilt deras personliga strålskydd och 
persondoser. Alla mätuppdrag leds av länsstyrelsens mätsamordnare. Mätsamordnaren 
samverkar med insatspersonalens ordinarie arbetsledning på huvudbrandstationen om 
mätuppdragen. 

5. Undersök personalläget. Meddela sedan läget till länsstyrelsens mätsamordnare. 
Bevaka talgruppen mellan brandstationer och mätsamordnaren. 

6. Larma in kommunens krisledningsgrupp. 
7. Kontrollera planer och anvisningar avsedda för kärnkraftsolycka. Kontrollera 

innehållet i lådorna avsedda för strålningsmätning. 
8. Säkerställ att kommande insats är berättigad och se till att personalens strålskydd är 

optimerat i förhållande till den strålningsmiljö som de kan komma att utsättas för. 
9. Kontrollera med mätsamordnaren om referensnivå och skyddsnivå är beslutad för 

området personalen ska vistas i. 
10. På order av länsstyrelsens mätsamordnare ska personal från Hultsfreds brandstation 

utföra mobil strålningsmätning. Innan mätning påbörjas ska kalibrering av 
mätinstrument genomföras vid en plats med upprättade kalibreringspunkter. Denna 
plats meddelas när order om mobil strålningsmätning ges. Mätpatrullen bege sig först 
till kalibreringsplatsen, därefter påbörjas mätningar. Mätuppdraget leds av 
mätsamordnaren. Följ instruktion för mobil dosratmätning, bilaga 13. 

11. Vid haverilarm ska luftprovtagning ske i Hultsfred vid anvisad mätplats i närheten av 
fast mätstation på orten. 

12. Om RadGIS av någon anledning inte fungerar, meddelar länsstyrelsen reservmetod. 
13. Hultsfreds brandstation är en av fem kontrollstationer för arbetsmiljö i Kalmar län som 

utför kontrollmätning, personsanering och avläsning av persondosimetrar. Utse 
personal till uppdraget och förbered uppstart, se bilaga 17 och instruktioner i 
dosimetriväska och låda för kontrollmätning och personsanering. 

14. Risken finns att fordon som används vid mätuppdrag blir kontaminerade. Använd 
därför mindre fordon som inte tillhör räddningstjänstens utryckningsorganisation och 
förse dessa med strömförsörjd Rakel terminal. 
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Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Stråldoser egen personal 

Arbetsgivare ansvarar för egen personals personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa 
personalens dosvärden och planera för avlösning, så att beslutade referensnivåer inte 
överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt fylla i protokoll för persondos, se 
bilaga 21, samt följa och utvärdera egen personals dosbelastning. 

Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme till ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. Därefter sker en teknisk avläsning av dosimetern. 

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får: 

• inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 
• överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 

liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 
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För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas. 
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Bilaga 4. Uppgifter för Högsby kommun 
 

Arbetsuppgifter för Högsbys kommun i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. 

Personal vid kommunens räddningstjänst, stationerad vid brandstationen i Högsby ingår. 
Personalens ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig för egen personal. 

Uppgifter Högsby brandstation: 

• Bemanna uppdragen med personal och samverka med länsstyrelsens mätsamordnare i 
arbetsledning. 

• Ansvara för en god arbetsmiljö, bland annat genom att optimera personalens 
strålskydd. 

• Luftprovtagning på anvisade platser. 
• Punktmätning. 

 

Vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm 

Förbered personal och utrustning för uppdragen och invänta eventuella order från mätledaren 
eller mätsamordnaren. Följ åtgärder för ledningsfunktionen Högsby kommun. 

 

Direkta åtgärder vid larm, utan att invänta order. 

Vid haverilarm. 

• Luftprovtagning vid fast mätstation i Högsby ska påbörjas direkt, se bilaga 14. 

 

Åtgärder för ledningsfunktionen Högsby kommun 
Vid larmnivå Förstärkt beredskap eller Haverilarm ska följande åtgärder vidtas: 

1. Kvittera larmet och få larmet bekräftat. 
2. Etablera samband med mätsamordnaren enligt sambandsplanen i bilaga 20, via 

tilldelad talgrupp. 
3. Kontrollera att rätt ledningsfunktion (befäl) är larmat och kalla på order in nödvändig 

personal till stationen. 
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4. Bemanna brandstationens ledningscentral med arbetsledning för egen personal. 
Arbetsledningen ansvarar för att uppdragen kommer igång vid rätt tillfälle, ansvarar 
för mätpersonalens arbetsmiljö och särskilt deras personliga strålskydd och 
persondoser. Alla mätuppdrag leds av länsstyrelsens mätsamordnare. Mätsamordnaren 
samverkar med insatspersonalens ordinarie arbetsledning på huvudbrandstationen om 
mätuppdragen. 

5. Undersök personalläget. Meddela sedan läget till länsstyrelsens mätsamordnare. 
Bevaka talgruppen mellan brandstationer och mätsamordnaren. 

6. Larma in kommunens krisledningsgrupp. 
7. Kontrollera planer och anvisningar avsedda för kärnkraftsolycka. Kontrollera 

innehållet i lådorna avsedda för strålningsmätning.  
8. Säkerställ att kommande insats är berättigad och se till att personalens strålskydd är 

optimerat i förhållande till den strålningsmiljö som de kan komma att utsättas för. 
9. Kontrollera med mätsamordnaren om referensnivå och skyddsnivå är beslutad för 

området personalen ska vistas i. 
10. Vid haverilarm ska luftprovtagning ske i Högsby vid anvisad mätplats i närheten av 

fast mätstation på orten. 
11. Punktmätning med handinstrument sker efter att utsläppet blivit markbeläggning. 

Rapportering sker till mätpatrullens egen huvudbrandstation. Mätpatrullen loggar 
mätresultaten i mätprotokoll för punktmätning, bilaga 23. Personal på 
huvudbrandstationen registrerar mätresultaten i RadGIS. Följ instruktion för 
punktmätning i bilaga 15. 

12. Om RadGIS av någon anledning inte fungerar, meddelar länsstyrelsen reservmetod. 
13. Risken finns att fordon som används vid mätuppdrag blir kontaminerade. Använd 

därför mindre fordon som inte tillhör räddningstjänstens utryckningsorganisation och 
förse dessa med strömförsörjd Rakel terminal. 

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Stråldoser egen personal 

Arbetsgivare ansvarar för egen personals personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa 
personalens dosvärden och planera för avlösning, så att beslutade referensnivåer inte 
överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt fylla i protokoll för persondos, se 
bilaga 21, samt följa och utvärdera egen personals dosbelastning. 
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Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme till ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. Därefter sker en teknisk avläsning av dosimetern. 

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får: 

• inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 
• överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 

liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 

För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter. 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas. 
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Bilaga 5. Uppgifter för Kalmar kommun 
 

Arbetsuppgifter för Kalmar kommun i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. 

Personal vid kommunens räddningstjänst, stationerad vid brandstationen i Kalmar ingår. 
Personalens ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig för egen personal. 

Uppgifter Kalmar brandstation: 

• Bemanna uppdragen med personal och samverka med länsstyrelsens mätsamordnare i 
arbetsledning. 

• Ansvara för en god arbetsmiljö, bland annat genom att optimera personalens 
strålskydd. 

• Mobil dosratmätning med mätpatrull i ett fordon. 
• Upprätta kontrollstation arbetsmiljö 

o Kontrollmätning och personsanering insatspersonal. 
o Avläsning persondosimetrar. 

• Mätstöd. 

 

Vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm. 

Förbered personal och utrustning för uppdragen och invänta eventuella order från mätledaren 
eller mätsamordnaren. Följ åtgärder för ledningsfunktionen Kalmar kommun. 

 

Åtgärder för ledningsfunktionen Kalmar kommun 
Vid larmnivå Förstärkt beredskap eller Haverilarm ska följande åtgärder vidtas: 

1. Kvittera larmet och få larmet bekräftat. 
2. Etablera samband med mätsamordnaren enligt sambandsplanen i bilaga 20, via 

tilldelad talgrupp. 
3. Kontrollera att rätt ledningsfunktion (befäl) är larmat och kalla på order in nödvändig 

personal till stationen. 
4. Bemanna brandstationens ledningscentral med arbetsledning för egen personal. 

Arbetsledningen ansvarar för att uppdragen kommer igång vid rätt tillfälle, ansvarar 
för mätpersonalens arbetsmiljö och särskilt deras personliga strålskydd och 
persondoser. Alla mätuppdrag leds av länsstyrelsens mätsamordnare. Mätsamordnaren 
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samverkar med insatspersonalens ordinarie arbetsledning på huvudbrandstationen om 
mätuppdragen. 

5. Undersök personalläget. Meddela sedan läget till länsstyrelsens mätsamordnare. 
Bevaka talgruppen mellan brandstationer och mätsamordnaren. 

6. Larma in kommunens krisledningsgrupp. 
7. Kontrollera planer och anvisningar avsedda för kärnkraftsolycka. Kontrollera 

innehållet i lådorna avsedda för strålningsmätning. 
8. Säkerställ att kommande insats är berättigad och se till att personalens strålskydd är 

optimerat i förhållande till den strålningsmiljö som de kan komma att utsättas för. 
9. Kontrollera med mätsamordnaren om referensnivå och skyddsnivå är beslutad för 

området personalen ska vistas i. 
10. På order av länsstyrelsens mätsamordnare ska personal från Kalmar brandstation 

utföra mobil strålningsmätning. Innan mätning påbörjas ska kalibrering av 
mätinstrument genomföras vid en plats med upprättade kalibreringspunkter. Denna 
plats meddelas när order om mobil strålningsmätning ges. Mätpatrullen bege sig först 
till kalibreringsplatsen, därefter påbörjas mätningar. Mätuppdraget leds av 
mätsamordnaren. Följ instruktion för mobil dosratmätning, bilaga 13. 

11. Om RadGIS av någon anledning inte fungerar, meddelar länsstyrelsen reservmetod. 
12. Kalmar brandstation är en av fem kontrollstationer för arbetsmiljö i Kalmar län som 

utför kontrollmätning, personsanering och avläsning av persondosimetrar. Utse 
personal till uppdraget och förbered uppstart, se bilaga 17 och instruktioner i 
dosimetriväska och låda för kontrollmätning och personsanering. 

13. Risken finns att fordon som används vid mätuppdrag blir kontaminerade. Använd 
därför mindre fordon som inte tillhör räddningstjänstens utryckningsorganisation och 
förse dessa med strömförsörjd Rakel terminal. 

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Stråldoser egen personal 

Arbetsgivare ansvarar för egen personals personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa 
personalens dosvärden och planera för avlösning, så att beslutade referensnivåer inte 
överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt fylla i protokoll för persondos, se 
bilaga 21, samt följa och utvärdera egen personals dosbelastning. 
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Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme till ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. Därefter sker en teknisk avläsning av dosimetern. 

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får: 

• inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 
• överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 

liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 

För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter. 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas. 
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Bilaga 6. Uppgifter för Mönsterås kommun 
 

Arbetsuppgifter för Mönsterås kommun i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. 

Personal vid kommunens räddningstjänst, stationerade vid brandstationen i Mönsterås ingår. 
Personalens ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig för egen personal. 

Uppgifter Mönsterås brandstation: 

• Bemanna uppdragen med personal och samverka med länsstyrelsens mätsamordnare i 
arbetsledning. 

• Ansvara för en god arbetsmiljö, bland annat genom att optimera personalens 
strålskydd. 

• Luftprovtagning på anvisade platser. 

 

Vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm. 

Förbered personal och utrustning för uppdragen och invänta eventuella order från mätledaren 
eller mätsamordnaren. Följ åtgärder för ledningsfunktionen Västerviks kommun 

 

Direkta åtgärder vid larm, utan att invänta order. 

Vid haverilarm. 

• Luftprovtagning vid fast mätstation i Mönsterås ska påbörjas direkt, se bilaga 14. 

 

Åtgärder för ledningsfunktionen Mönsterås 
kommun 
Vid larmnivå Förstärkt beredskap eller Haverilarm ska följande åtgärder vidtas: 

1. Kvittera larmet och få larmet bekräftat. 
2. Etablera samband med mätsamordnaren enligt sambandsplanen i bilaga 20, via 

tilldelad talgrupp. 
3. Kontrollera att rätt ledningsfunktion (befäl) är larmat och kalla på order in nödvändig 

personal till stationen. 
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4. Bemanna brandstationens ledningscentral med arbetsledning för egen personal. 
Arbetsledningen ansvarar för att uppdragen kommer igång vid rätt tillfälle, ansvarar 
för mätpersonalens arbetsmiljö och särskilt deras personliga strålskydd och 
persondoser. Alla mätuppdrag leds av länsstyrelsens mätsamordnare. Mätsamordnaren 
samverkar med insatspersonalens ordinarie arbetsledning på huvudbrandstationen om 
mätuppdragen. 

5. Undersök personalläget. Meddela sedan läget till länsstyrelsens mätsamordnare. 
Bevaka talgruppen mellan brandstationer och mätsamordnaren. 

6. Larma in kommunens krisledningsgrupp. 
7. Kontrollera planer och anvisningar avsedda för kärnkraftsolycka. Kontrollera 

innehållet i lådorna avsedda för strålningsmätning. 
8. Säkerställ att kommande insats är berättigad och se till att personalens strålskydd är 

optimerat i förhållande till den strålningsmiljö som de kan komma att utsättas för.  
9. Kontrollera med mätsamordnaren om referensnivå och skyddsnivå är beslutad för 

området personalen ska vistas i. 
10. Vid haverilarm ska luftprovtagning ske i Mönsterås vid anvisad mätplats i närheten av 

fast mätstation på orten.  
11. Punktmätning med handinstrument sker efter att utsläppet blivit markbeläggning. 

Rapportering sker till mätpatrullens egen huvudbrandstation. Mätpatrullen loggar 
mätresultaten i mätprotokoll för punktmätning, bilaga 23. Personal på 
huvudbrandstationen registrerar mätresultaten i RadGIS. Följ instruktion för 
punktmätning i bilaga 15. 

12. Om RadGIS av någon anledning inte fungerar, meddelar länsstyrelsen reservmetod. 
13. Risken finns att fordon som används vid mätuppdrag blir kontaminerade. Använd 

därför mindre fordon som inte tillhör räddningstjänstens utryckningsorganisation och 
förse dessa med strömförsörjd Rakel terminal. 

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Stråldoser egen personal 

Arbetsgivare ansvarar för egen personals personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa 
personalens dosvärden och planera för avlösning, så att beslutade referensnivåer inte 
överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt fylla i protokoll för persondos, se 
bilaga 21, samt följa och utvärdera egen personals dosbelastning. 
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Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme till ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. Därefter sker en teknisk avläsning av dosimetern. 

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får: 

• inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 
• överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 

liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 

För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter. 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas. 
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Bilaga 7. Uppgifter för Nybro kommun 
 

Arbetsuppgifter för Nybro kommun i länsstyrelsens krisorganisation. 

Personal vid kommunens räddningstjänst, stationerad vid brandstationen i Nybro ingår. 
Personalens ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig för egen personal. 

Uppgifter Nybro brandstation: 

• Bemanna uppdragen med personal och samverka med länsstyrelsens utrymningsledare 
i arbetsledning. 

• Ansvara för en god arbetsmiljö, bland annat genom att optimera personalens 
strålskydd.  

• Kontrollmätning av allmänhet som utrymt och insatspersonal efter arbetspass. 

 

Åtgärder för ledningsfunktionen Nybro kommun 
Vid larmnivå Förstärkt beredskap eller Haverilarm ska följande åtgärder vidtas: 

1. Kvittera larmet och få larmet bekräftat. 
2. Etablera samband med länsstyrelsens utrymningsledare på länsstyrelsens 

ledningsplats, enligt sambandsplanen i delplan utrymning.  
3. Kontrollera att rätt ledningsfunktion (befäl) är larmat och kalla på order in nödvändig 

personal till stationen. 
4. Bemanna brandstationens ledningscentral med arbetsledning för egen personal. 

Arbetsledningen ansvarar för att uppdragen kommer igång vid rätt tillfälle, ansvarar 
för egen personals arbetsmiljö och särskilt deras personliga strålskydd och 
persondoser. Uppdraget leds av länsstyrelsens utrymningsledare. Utrymningsledaren 
samverkar med insatspersonalens ordinarie arbetsledning på huvudbrandstationen. 

5. Undersök personalläget. Meddela sedan läget till länsstyrelsens utrymningsledare. 
Bevaka talgruppen mellan brandstationen och utrymningsledaren. 

6. Larma in kommunens krisledningsgrupp. 
7. Kontrollera planer och anvisningar avsedda för kärnkraftsolycka. Kontrollera 

innehållet i lådorna avsedda för kontrollmätning.  
8. Säkerställ att kommande insats är berättigad och se till att personalens strålskydd är 

optimerat i förhållande till den strålningsmiljö som de kan komma att utsättas för.  
9. Kontrollera om referensnivå och skyddsnivå är beslutad för området personalen ska 

vistas i. 
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10. På order av länsstyrelsens utrymningsledare ska personal från Nybro brandstation 
utföra kontrollmätning av personer ur allmänheten som utrymt och kunna förstärka 
kontrollmätningen av insatspersonal. 

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Stråldoser egen personal 

Arbetsgivare ansvarar för egen personals personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa 
personalens dosvärden och planera för avlösning, så att beslutade referensnivåer inte 
överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt fylla i protokoll för persondos, se 
bilaga 21, samt följa och utvärdera egen personals dosbelastning. 

Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme till ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. Därefter sker en teknisk avläsning av dosimetern. 

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får: 

• inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 
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• överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 
liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 

För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter. 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas. 
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Bilaga 8. Uppgifter för Oskarshamn 
kommun 
 

Avser arbetsuppgifter för Oskarshamn kommun i länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning. 

Personal vid kommunens räddningstjänst, stationerade vid brandstationerna i Oskarshamn och 
Kristdala ingår. Personalens ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig. 

Uppgifter Oskarshamn brandstation: 

• Bemanna uppdragen med personal och samverka med länsstyrelsens mätsamordnare i 
arbetsledning. 

• Ansvara för en god arbetsmiljö, bland annat genom att optimera personalens 
strålskydd.  

• Mobil dosratmätning med mätpatrull i ett fordon. 
• Luftprovtagning på anvisade platser.  
• Upprätta kontrollstation arbetsmiljö 

o Kontrollmätning och personsanering insatspersonal.  
o Avläsning persondosimetrar 

Uppgifter Kristdala brandstation: 

• Luftprovtagning på anvisade platser. 
• Punktmätning. 

 

Vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm 

Förbered personal och utrustning för uppdragen och invänta eventuella order från mätledaren 
eller mätsamordnaren. Följ åtgärder för ledningsfunktionen Oskarshamns kommun 

 

Direkta åtgärder vid larm, utan att invänta order 

Vid haverilarm 

• Luftprovtagning vid de fasta mätstationerna i Oskarshamn och Kristdala ska påbörjas 
direkt, se bilaga 14. 
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Åtgärder för ledningsfunktionen Oskarshamns 
kommun 
Vid larmnivå Förstärkt beredskap eller Haverilarm ska följande åtgärder vidtas: 

1. Kvittera larmet och få larmet bekräftat. 
2. Etablera samband med mätsamordnaren enligt sambandsplanen i bilaga 20, via 

tilldelad talgrupp. 
3. Kontrollera att rätt ledningsfunktion (befäl) är larmat och kalla på order in nödvändig 

personal till stationen. 
4. Bemanna brandstationens ledningscentral med arbetsledning för egen personal. 

Arbetsledningen ansvarar för att uppdragen kommer igång vid rätt tillfälle, ansvarar 
för mätpersonalens arbetsmiljö och särskilt deras personliga strålskydd och 
persondoser. Alla mätuppdrag leds av länsstyrelsens mätsamordnare. Mätsamordnaren 
samverkar med insatspersonalens ordinarie arbetsledning på huvudbrandstationen om 
mätuppdragen. 

5. Undersök personalläget. Meddela sedan läget till länsstyrelsens mätsamordnare. 
Bevaka talgruppen mellan brandstationer och mätsamordnaren. 

6. Larma in kommunens krisledningsgrupp. 
7. Kontrollera planer och anvisningar avsedda för kärnkraftsolycka. Kontrollera 

innehållet i lådorna avsedda för strålningsmätning.  
8. Säkerställ att kommande insats är berättigad och se till att personalens strålskydd är 

optimerat i förhållande till den strålningsmiljö som de kan komma att utsättas för.  
9. Kontrollera med mätsamordnaren om referensnivå och skyddsnivå är beslutad för 

området personalen ska vistas i. 
10. På order av länsstyrelsens mätsamordnare ska personal från Oskarshamns brandstation 

utföra mobil strålningsmätning. Innan mätning påbörjas ska kalibrering av 
mätinstrument genomföras vid en plats med upprättade kalibreringspunkter. Denna 
plats meddelas när order om mobil strålningsmätning ges. Mätpatrullen bege sig först 
till kalibreringsplatsen, därefter påbörjas mätningar. Mätuppdraget leds av 
mätsamordnaren. Följ instruktion för mobil dosratmätning, bilaga 13. 

11. Vid haverilarm ska luftprovtagning ske i Oskarshamn och Kristdala vid anvisade 
mätplatser i närheten av fasta mätstationer på respektive ort. 

12. Punktmätning med handinstrument sker efter att utsläppet blivit markbeläggning. 
Rapportering sker till mätpatrullens egen huvudbrandstation. Mätpatrullen loggar 
mätresultaten i mätprotokoll för punktmätning, bilaga 23. Personal på 
huvudbrandstationen registrerar mätresultaten i RadGIS. Följ instruktion för 
punktmätning i bilaga 15. 

13. Om RadGIS av någon anledning inte fungerar, meddelar länsstyrelsen reservmetod. 
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14. Oskarshamns brandstation är en av fem kontrollstationer för arbetsmiljö i Kalmar län 
som utför kontrollmätning, personsanering och avläsning av persondosimetrar. Utse 
personal till uppdraget och förbered uppstart, se bilaga 17 och instruktioner i 
dosimetriväska och låda för kontrollmätning och personsanering. 

15. Risken finns att fordon som används vid mätuppdrag blir kontaminerade. Använd 
därför mindre fordon som inte tillhör räddningstjänstens utryckningsorganisation och 
förse dessa med strömförsörjd Rakel terminal. 

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Stråldoser egen personal 

Arbetsgivare ansvarar för egen personals personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa 
personalens dosvärden och planera för avlösning, så att beslutade referensnivåer inte 
överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt fylla i protokoll för persondos, se 
bilaga 21, samt följa och utvärdera egen personals dosbelastning. 

Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme till ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. Därefter sker en teknisk avläsning av dosimetern. 

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får: 
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• inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 
• överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 

liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 

För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter. 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas. 
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Bilaga 9. Uppgifter för Vimmerby kommun 
 

Arbetsuppgifter för Vimmerby kommun i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. 

Personal vid kommunens räddningstjänst, stationerad vid brandstationen i Vimmerby ingår. 
Personalens ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig för egen personal. 

Uppgifter Vimmerby brandstation: 

• Bemanna uppdragen med personal och samverka med länsstyrelsens mätsamordnare i 
arbetsledning. 

• Ansvara för en god arbetsmiljö, bland annat genom att optimera personalens 
strålskydd.  

• Luftprovtagning på anvisade platser.  
• Punktmätning. 

 

Vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm 

Förbered personal och utrustning för uppdragen och invänta eventuella order från mätledaren 
eller mätsamordnaren. Följ åtgärder för ledningsfunktionen Vimmerby kommun. 

Direkta åtgärder vid larm, utan att invänta order. 

Vid haverilarm 

• Luftprovtagning vid den fasta mätstationen i Vimmerby ska påbörjas direkt, se bilaga 
14. 

 

Åtgärder för ledningsfunktionen Vimmerby 
kommun 
Vid larmnivå Förstärkt beredskap eller Haverilarm ska följande åtgärder vidtas: 

1. Kvittera larmet och få larmet bekräftat. 
2. Etablera samband med mätsamordnaren enligt sambandsplanen i bilaga 20, via 

tilldelad talgrupp. 
3. Kontrollera att rätt ledningsfunktion (befäl) är larmat och kalla på order in nödvändig 

personal till stationen. 
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4. Bemanna brandstationens ledningscentral med arbetsledning för egen personal. 
Arbetsledningen ansvarar för att uppdragen kommer igång vid rätt tillfälle, ansvarar 
för mätpersonalens arbetsmiljö och särskilt deras personliga strålskydd och 
persondoser. Alla mätuppdrag leds av länsstyrelsens mätsamordnare. Mätsamordnaren 
samverkar med insatspersonalens ordinarie arbetsledning på huvudbrandstationen om 
mätuppdragen. 

5. Undersök personalläget. Meddela sedan läget till länsstyrelsens mätsamordnare. 
Bevaka talgruppen mellan brandstationer och mätsamordnaren. 

6. Larma in kommunens krisledningsgrupp. 
7. Kontrollera planer och anvisningar avsedda för kärnkraftsolycka. Kontrollera 

innehållet i lådorna avsedda för strålningsmätning.  
8. Säkerställ att kommande insats är berättigad och se till att personalens strålskydd är 

optimerat i förhållande till den strålningsmiljö som de kan komma att utsättas för.  
9. Kontrollera med mätsamordnaren om referensnivå och skyddsnivå är beslutad för 

området personalen ska vistas i. 
10. Vid haverilarm ska luftprovtagning ske i Vimmerby vid anvisad mätplats i närheten av 

fasta mätstationer på orten. 
11. Punktmätning med handinstrument sker efter att utsläppet blivit markbeläggning. 

Rapportering sker till mätpatrullens egen huvudbrandstation. Mätpatrullen loggar 
mätresultaten i mätprotokoll för punktmätning, bilaga 23. Personal på 
huvudbrandstationen registrerar mätresultaten i RadGIS. Följ instruktion för 
punktmätning i bilaga 15. 

12. Om RadGIS av någon anledning inte fungerar, meddelar länsstyrelsen reservmetod. 
13. Risken finns att fordon som används vid mätuppdrag blir kontaminerade. Använd 

därför mindre fordon som inte tillhör räddningstjänstens utryckningsorganisation och 
förse dessa med strömförsörjd Rakel terminal. 

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Stråldoser egen personal 

Arbetsgivare ansvarar för egen personals personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa 
personalens dosvärden och planera för avlösning, så att beslutade referensnivåer inte 
överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt fylla i protokoll för persondos, se 
bilaga 21, samt följa och utvärdera egen personals dosbelastning. 
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Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme till ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. Därefter sker en teknisk avläsning av dosimetern. 

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får: 

• inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 
• överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 

liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 

För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter. 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas. 
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Bilaga 10. Uppgifter för Västervik kommun 
 

Arbetsuppgifter för Västerviks kommun i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. 

Personal vid kommunens räddningstjänst, stationerade vid brandstationerna i Västervik och 
Ankarsrum ingår. Personalens ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig för egen personal. 

Uppgifter Västerviks brandstation 

• Bevaka aktuella talgrupper och följa sambandsplanen för organisationen för 
strålningsmätning.  

• Bemanna uppdragen med personal och samverka med länsstyrelsens mätsamordnare i 
arbetsledning. 

• Ansvara för en god arbetsmiljö, bland annat genom att optimera egna personalens 
strålskydd.  

• Mobil dosratmätning med mätpatrull i ett fordon. 
• Luftprovtagning på anvisade platser.  
• Sjögående enhet, Västerviks räddningsbåt utför uppdrag i samverkan med 

Kustbevakningen, se delplan för utrymning. 
• Upprätta kontrollstation arbetsmiljö 

o Kontrollmätning och personsanering av insatspersonal.  
o Avläsning persondosimetrar. 

Uppgifter Ankarsrum brandstation 

• Punktmätning. 
• Luftprovtagning på anvisade platser. 

 

Vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm. 

Förbered personal och utrustning för uppdragen och invänta eventuella order från mätledaren 
eller mätsamordnaren. Följ åtgärder för ledningsfunktionen Västerviks kommun. 

Direkta åtgärder vid larm, utan att invänta order. 

Vid förstärkt beredskap eller haverilarm 

• Punkt 15 i åtgärder för ledningsfunktionen om sjögående enhet, räddningsbåt, 
uppdraget ska påbörjas direkt, se delplan för utrymning. 
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Vid haverilarm 

• Luftprovtagning vid de fasta mätstationerna i Västervik och Ankarsrum ska påbörjas 
direkt, se bilaga 14. 

 

Åtgärder för ledningsfunktionen Västervik kommun 
Vid larmnivå Förstärkt beredskap eller Haverilarm ska följande åtgärder vidtas: 

1. Kvittera larmet och få larmet bekräftat. 
2. Etablera samband med mätsamordnaren enligt sambandsplanen i bilaga 20, via 

tilldelad talgrupp. 
3. Kontrollera att rätt ledningsfunktion (befäl) är larmat och kalla på order in nödvändig 

personal till stationen. 
4. Bemanna brandstationens ledningscentral med arbetsledning för egen personal. 

Arbetsledningen ansvarar för att uppdragen kommer igång vid rätt tillfälle, ansvarar 
för mätpersonalens arbetsmiljö och särskilt deras personliga strålskydd och 
persondoser. Alla mätuppdrag leds av länsstyrelsens mätsamordnare. Mätsamordnaren 
samverkar med insatspersonalens ordinarie arbetsledning på huvudbrandstationen om 
mätuppdragen. 

5. Undersök personalläget. Meddela sedan läget till länsstyrelsens mätsamordnare. 
Bevaka talgruppen mellan brandstationer och mätsamordnaren. 

6. Larma in kommunens krisledningsgrupp. 
7. Kontrollera planer och anvisningar avsedda för kärnkraftsolycka. Kontrollera 

innehållet i lådorna avsedda för strålningsmätning.  
8. Säkerställ att kommande insats är berättigad och se till att personalens strålskydd är 

optimerat i förhållande till den strålningsmiljö som de kan komma att utsättas för.  
9. Kontrollera med mätsamordnaren om referensnivå och skyddsnivå är beslutad för 

området personalen ska vistas i. 
10. På order av länsstyrelsens mätsamordnare ska personal från Västerviks brandstation 

utföra mobil strålningsmätning. Innan mätning påbörjas ska kalibrering av 
mätinstrument genomföras vid en kalibreringspunkt. Denna plats meddelas när order 
om mobil strålningsmätning ges. Mätpatrullen bege sig först till kalibreringsplatsen, 
därefter påbörjas mätningar. Mätuppdraget leds av mätsamordnaren. Följ instruktion 
för mobil dosratmätning, se bilaga 13. 

11. Vid haverilarm ska luftprovtagning ske i Ankarsrum och i Västervik vid anvisade 
mätplatser i närheten av fasta mätstationer på respektive ort. 

12. Punktmätning med handinstrument sker på order från mätsamordnaren.  Rapportering 
sker till mätpatrullens egen huvudbrandstation. Mätpatrullen loggar mätresultaten i 
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mätprotokoll för punktmätning, bilaga 23. Personal på huvudbrandstationen registrerar 
mätresultaten i RadGIS. Följ instruktion för punktmätning i bilaga 15. 

13. Om RadGIS av någon anledning inte fungerar, meddelar länsstyrelsen reservmetod. 
14. Västerviks brandstation är en av fem kontrollstationer för arbetsmiljö i Kalmar län, 

som utför kontrollmätning, personsanering och avläsning av persondosimetrar. Utse 
personal till uppdraget och förbered uppstart, se bilaga 17 och instruktioner i 
dosimetriväska och låda för kontrollmätning och personsanering. 

15. Utse personal till räddningstjänstens räddningsbåt. Båten ska bege sig till 
avspärrningsplatsen i höjd med Spåresund-Idösund och Kungsgrundet. Etablera 
kontakt med Kustbevakningen som samordnar sjöinsatsen, enligt Delplan för 
utrymning och instruktion i låda räddningsbåt Västervik. 

16. Risken finns att fordon som används vid mätuppdrag blir kontaminerade. Använd 
därför mindre fordon som inte tillhör räddningstjänstens utryckningsorganisation och 
förse dessa med strömförsörjd Rakel terminal. 

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar 
Vid en kärnkraftsolycka ansvarar länsstyrelsen för samordning av arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöansvaret ligger fortfarande på ordinarie arbetsgivare, som ansvarar för den 
anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete. 

Stråldoser egen personal 

Arbetsgivare ansvarar för egen personals personliga stråldoser. Arbetsgivaren ska följa 
personalens dosvärden och planera för avlösning, så att beslutade referensnivåer inte 
överskrids. Det är arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt fylla i protokoll för persondos, se 
bilaga 21, samt följa och utvärdera egen personals dosbelastning. 

Insatspersonal ska under insats, logga sin dos i protokoll för persondos, se bilaga 21, och 
rapportera egen dos en gång per timme till ordinarie arbetsgivare. När de anländer till 
dosavläsningsplats ska dosen läsas av från dosimeterns display och rapporteras till ordinarie 
arbetsgivare på egen huvudbrandstation. Därefter sker en teknisk avläsning av dosimetern. 

Ett nytt arbetspass i riskområde får inte påbörjas utan att dosbelastningen utvärderats av 
ordinarie arbetsgivare. 

 

Referensnivåer för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 
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Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 mSv gäller 
frivillighet.  

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 mSv, som 
anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för räddningsarbetet 
fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts för. 

Referensnivåerna får: 

• inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller 
• överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för att rädda 

liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller förhindra att 
katastrofartade förhållanden uppstår. 

Den som deltar i en insats vid radiologisk nödsituation ska ha god kännedom om 
strålningsrisken och strålningens påverkan på kroppen. 

Skyddsnivåer för insatspersonal 

För insatspersonal i riskområde med joniserande strålning finns skyddsnivåer som beskriver 
vilken skyddsutrustning som ska användas. 

• Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, dosimeter. 

• Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering. 
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter, 
dosimeter. 

Skyddsnivå 2 gäller inledningsvis eller tills annat är beslutat och förmedlat och är motiverat 
vid radioaktiva ämnen i luften och i områden där inomhusvistelse rekommenderas. 
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Spärrplatser till sjöss 
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Bilaga 11. Arbetsinstruktion mätledare 
 

Mätledarens inledande åtgärder 

Åtgärder som vidtas oavsett larmnivå vid ankomst till länsstyrelsen i Kalmars ledningscentral 

Alla åtgärder ska antecknas i logg. 

Åtgärd 

Åtgärd 
vidtagen 

kl. och sign. Anmärkning 
Kvittera larm, anländ till länsstyrelsens 
ledningsplats och anmäl närvaro till 
funktionschef Läge. 

  Om ingen funktionschef ännu 
finns på plats, anmäl närvaro 
till stabschef. 

Starta Rakel för samband med 
mätsamordnaren, mätorganisationen och 
SSM  

   Se sambandsplan bilaga 20 

Sätt er in i situationen: 
• Larmnivå 
• Hotbild 
• Väder 
• Prognos 
• Mätresultat från fasta mätstationer 

    

Se till att datorer finns på plats. Om 
nödvändigt - hjälp mätstödet och GIS-
funktionerna att få dator på plats. 

    

Se till att skiftgången är löst och att alla 
mätledare vet vem som jobbar när. 

    

Börja föra logg över händelseförloppet.   Samkör om möjligt logg med 
SSM. 

Upprätta videokontakt med SSM för 
samråd om lägesbild och åtgärder. 

    

Upprätta samband med 
mätsamordnaren. 

  

Bestäm plats för fältplatsen, görs i 
samråd med Räddningsledaren och 
SSM. 

 Se till att Mätstödet för 
fältplatsen får med sig 
utrustningen som finns i förråd 
intill Valborg. 
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Mätledarens åtgärder vid Förstärkt beredskap 

Följande åtgärder vidtas vid larm om förstärkt beredskap efter att inledande åtgärder vidtagits.  

Förstärkt beredskap innebär att en händelse eller störning inträffat vid kraftverket som hotar 
omgivningens säkerhet. Inget utsläpp av radioaktiva ämnen har förekommit. Men eventuella 
utsläpp som leder till skyddsåtgärder kan inte uteslutas. 

Alla åtgärder ska antecknas i logg. 

Åtgärd 

Åtgärd 
vidtagen 

kl. och sign. Anmärkning 
Under förstärkt beredskap är det de 
fasta mätstationerna som levererar 
mätdata. Vid behov använd 
mätpatruller i samband med 
skyddsåtgärder eller andra insatser 
som kan motivera att ha mätpatruller 
ute. 

    

Samverka med strålskyddsexperter 
via videolänk. Diskutera om 
ytterligare mätningar behövs och hur 
läget ser ut. 

   

Uppdatering: 
• Hotbild 
• Väder 
• Prognos hotbild och väder 

   

Om lägesbilden förändras, rapportera 
till räddningsledaren. 

  En mätledare bör vara närvarande 
vid stabsorienteringarna. 

Informera dig om personalsituationen. 
Kontrollera att brandstationer med 
kontrollstation för arbetsmiljö startat 
upp 

    

Förbered intag av jodtabletter. Tid för 
intag beslutas i samverkan med SSM 

 Kom ihåg att jodtabletterna tar tid 
innan de får verkan. Se därför till 
att planera i förväg. 

Studera beredskapsplanen och 
delplanerna för att göra er beredda på 
ett eventuellt haverilarm. 

    

Samverka med SSM om en inledande 
bedömning av skyddsnivåer för olika 
områden 

 Utgå från prognos från SSM om 
hur ett ev. utsläpp skulle se ut. 
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Mätledarens åtgärder vid Haverilarm  

Följande åtgärder vidtas vid haverilarm efter att inledande åtgärder vidtagits. Notera att 
åtgärdslistan i stort påminner om den för förstärkt beredskap, men med ett antal viktiga 
ändringar som främst fokuserar på att insatspersonal kan utsättas för strålning. 

Haverilarm innebär att en händelse eller störning inträffat vid kärnkraftverket som har 
betydelse för reaktorsäkerheten. Utsläpp av radioaktiva ämnen har skett eller kan komma att 
ske inom de närmaste timmarna och skyddsåtgärder kommer behöva vidtas. 

Alla åtgärder ska antecknas i logg. 

Åtgärd vid haverilarm 

Åtgärd 
vidtagen 

kl. och sign. Anmärkning 
Vidta åtgärder enligt förstärkt 
beredskap. 

    

Ge order till mätorganisationen om att 
vara bemannad så att mätning kan 
påbörjas. 

  

Se till att luftprovtagning startar. Samråd 
med SSM om intervall per filter och vart 
använda filter ska skickas för analys. 

    

Sammanställ ny prognos med hjälp av 
strålskyddsexperter: 

  Ska utföras kontinuerligt efter 
haverilarm. 

• Hotbild   
• Väder  
• Mätvärden   
• Mätområde   
• Mätintervaller   
Vid förändring av lägesbilden, 
rapportera till räddningsledaren. 

  En mätledare bör vara 
närvarande vid 
stabsorienteringarna. 

Se över behovet av att påbörja mobil 
dosratmätning eller punktmätning i 
någon av de kommuner som ligger i 
vindriktningen från kärnkraftverket. 

   

Hur ser personalsituationen ut? Sköts 
bytet av filter till luftprovtagarna 
korrekt? 

   

Begär in lägesrapport från 
mätorganisationen. 

    

Vid utsläpp: kontrollera att 
kontrollmätning, personsanering och 
dosimetriavläsning insatspersonal som 
ingår i mätorganisationen genomförs vid 
kontrollstationerna för arbetsmiljö. 

   

 

466



70 

 

Åtgärd vid haverilarm 

Åtgärd 
vidtagen  
kl. och sign.  Anmärkning 

Diskutera lägesbilden med GIS-ansvarig 
innan lägesbild presenteras. Se över så 
att alla mätvärden känns rimliga. 

  Vid orimliga mätvärden: 
diskutera dem med 
mätsamordnaren och ev. de 
som genomfört mätningen. 

Se över ytterligare behov av 
punktmätningar. Se till att få en bra 
uppfattning om plymens storlek och 
utsläppens omfattning. 

  Notera att punktmätningar 
kan påverka personalbehovet 
vid den som ska utföra 
mätningen. Se över personal-
planering. 

Besluta skyddsnivå för insatspersonalen i 
samråd med SSM. Utgå från mätvärden 
och prognos. Förmedla beslutet om 
skyddsnivå till samtliga inom 
mätorganisationen via Rakel. 
 

 Olika skyddsnivåer kan 
beslutas beroende på var 
riskerna finns 
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Bilaga 12. Arbetsinstruktion 
mätsamordnare 
 

Mätsamordnarens är stationerad vid länsstyrelsens fältplats och har till uppgift att samordna 
strålningsmätningarna på ett taktiskt effektivt sätt. 

Åtgärdslistor som ska användas i arbetet på fältplatsen 

• Inledande åtgärder innan ankomst till fältplatsen 
• Inledande åtgärder vid ankomst till fältplatsen 
• Vid larm om Förstärkt beredskap 
• Vid Haverilarm 

 

Mätsamordnarens inledande åtgärder 

 

Åtgärder som vidtas oavsett larmnivå innan och vid ankomst till länsstyrelsens fältplats 

Åtgärder ska antecknas i logg. 

Inledande åtgärd innan ankomst 
fältplats 
(oavsett larmnivå) 

Åtgärd 
vidtagen 

kl. och sign. Anmärkning 
Kvittera larm, ta kontakt med 
mätledaren 

 Mätledaren är kontaktbar när 
ledningsplatsen är bemannad 

Få information om var fältplatsen ska 
etableras 

 Påbörja resa till fältplatsen 

Kontrollera att transport av 
fältplatsutrustning är påbörjad. 
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Inledande åtgärd vid ankomst 
fältplats 
(oavsett larmnivå) 

Åtgärd 
vidtagen 

kl. och sign. Anmärkning 
Etablera mätsamordning på fältplatsen 
(instruktionspärm i låda XX) 

 Börja föra logg 
Ta i drift all teknisk utrustning. 
Logga in i RadGIS och WIS 

Etablera kontakt med mätledaren 
enligt sambandsplanen. Bilaga 20 

 Meddela mätledaren att fältplatsen 
är etablerad. 

Upprätta kontakt med SSM   

Sätt er in i situationen: 
• Larmnivå. 
• Hotbild. 
• Väder. 
• Utsläppsprognoser. 
• Mätresultat från fasta 

mätstationer. 

  Följ rapportering av mätvärden 
från fasta mätstationer via RadGIS 

Upprätta samband med samtliga 
brandstationer med mätresurser och 
ge dem en första information om läget 

  

Påbörja egen personalplanering   
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Mätsamordnarens åtgärder vid förstärkt beredskap 

Förstärkt beredskap innebär att en händelse eller störning inträffat vid kärnkraftverket som 
hotar omgivningens säkerhet. Inget utsläpp av radioaktiva ämnen har förekommit. Dock kan 
utsläpp inte uteslutas. 

Åtgärder ska antecknas i logg. 

Åtgärder som vidtas vid förstärkt 
beredskap 

Åtgärd 
vidtagen 
kl. sign. Anmärkning 

Vidta åtgärder enligt: Inledande åtgärder 
oavsett larmnivå om det inte redan gjorts 

  

Kontrollera att kommuner med uppdrag i 
länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning etablerat arbetsledning 
med arbetsmiljöansvar för egen personal 
på respektive huvudbrandstation. 
 

  

Avgör i samråd med mätledaren och 
SSM om mätpersonal ska skickas hem 
eller hållas i beredskap på stationerna. 
Informera sedan arbetsledningen på 
brandstationerna. 
 

  

Etablera en stående kontakt med SSM:s 
mätledning på fältplatsen 

  

Stäm av med de fem brandstationerna 
som har kontrollstationer för arbetsmiljö, 
där kontrollmätning, personsanering och 
dosimetriavläsning görs, att de ställer 
funktionerna i ordning.  

 Behövs ytterligare stöd vid 
kontrollstationen? 

Be arbetsledningen på 
huvudbrandstationerna att se över egna 
resurser personellt och funktionstesta all 
utrustning avsedd för kärnteknisk olycka. 

  

Kontrollera beredskapsprogrammet och 
delplanerna som förberedelse på ett 
eventuellt haverilarm. 
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Mätsamordnarens åtgärder vid haverilarm 

Följande åtgärder vidtas vid haverilarm efter att inledande åtgärder vidtagits. Notera att 
åtgärdslistan i stort påminner om den för förstärkt beredskap, men med ett antal viktiga 
ändringar som främst fokuserar på att räddningstjänst i fält kan utsättas för strålning. 

Haverilarm innebär att en händelse eller störning inträffat vid kärnkraftverket som har 
betydelse för reaktorsäkerheten. Onormala utsläpp av radioaktiva ämnen har skett eller kan 
komma att ske inom de närmaste timmarna. Det innebär att skyddsåtgärder utanför kraftverket 
är nödvändigt. 

Åtgärder ska antecknas i logg. 

Åtgärder som vidtas vid haverilarm 

Åtgärd 
vidtagen 
kl. sign. Anmärkning 

Vidta åtgärder enligt: Inledande åtgärder 
oavsett larmnivå om det inte redan gjorts 

  

Vidta åtgärder enligt: förstärkt beredskap 
om det inte redan har gjorts 

  

Kontrollera att luftprovtagning påbörjas 
vid de fasta mätstationerna. 

  

Uppdatera huvudbrandstationerna med 
senaste informationen. 

• Hotbild 
• Väder 
• Beslutad skyddsnivå 
• Beslutad referensnivå 

  

Omsätt mätledarens strategier till taktik 
och arbetsorder för mätresurserna 

  

Vid uppstart av mobil strålningsmätning: 
Meddela aktuell huvudbrandstation om 
att påbörja uppdraget, ange var 
referenspunkten för kalibrering är. 
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Bilaga 13. Instruktion, mobil dosratmätning 
 

Mobilt dosratinstrument 
Mätinstrumentet är byggt för att kunna mäta dosrat från personbil under körning. Instrumentet 
skickar automatiskt uppmätta data, position, datum/tid och dosrat till RadGIS för 
visualisering. Instrumentet mäter kontinuerligt och registrerar ett medelvärde på en specifik 
punkt var femte sekund. Vid hastigheten 50 km/h blir mätpunkten var 70:e meter och vid 100 
km/h var 140:e meter. Kvalitén på mätningen minskar inte med ökad hastighet, men 
mätpunkterna blir glesare. 

Mätningar utförs enligt mätsamordnarens order. För hela planeringszonen finns det 
fördefinierade mätslingor.  

Mätningar påbörjas efter att dosratinstrumentet kalibrerats vid länsstyrelsens referenspunkt 
med känd dosrat. 

Förberedelser 
• Förse mätpatrullen med lämpligt fordon. 
• Mätpatrullen förbereder fordonet med mobila dosratinstrumentet och tillhörande dator 

enligt nummerlistan 1–3. 
• Ta fram lådor för strålningsmätning och dosimetrar. 
• Fram till beslut om skyddsnivå förmedlas gäller skyddsnivå 2, hel skyddsmask med 

filter och tät klädsel (engångsoveraller, skoskydd och handskar). 
• Personlig dosimeter ska bäras av mätpatrullen. Följ instruktionen i dosimeterlådan. 
• Handinstrument som samlar dos ska tas med i bilen för eget skydd. 

När order kommer från mätsamordnare, åk till länsstyrelsens upprättade referenspunkt för 
kalibrering av mätinstrument. Mätning påbörjas efter kalibrering och genomgång av 
mätuppdrag. 

1. Strömförsörjning 
Säkerställ att instrumentet är laddat och att kablage för laddning från nätuttag (230 V) 
och fordon (12 V) finns tillgängliga. Instrumentets batteri klarar cirka 24 timmars 
drift. 

 

2. Starta instrumentet 
Starta instrumentet genom att trycka på den externa ON/OFF-knappen. Uppstarten tar 
ca 1 minut. Koppla i kontakterna för GPS/LTE-antennen. Vänta tills ikonerna för dålig 
mobilsignal och dålig positionering och den orangea statusdioden slocknat (kräver 
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mobilnät och fri sikt till GPS-satelliter). Kontrollera att instrumentet står i OFFLINE-
mode och att mättiden är inställd på 5 sekunder. Kontrollera att dosraten verkar rimlig. 
Starta datorn som hör till instrumentet och kontrollera att den ansluts via Wi-Fi till 
instrumentet.  Logga vid behov in i NMC och säkerställ att mätdata förs över till 
datorn (Tracking/Live/”Instrumentnamn”). 
 

3. Fordonsmontering 
Montera instrumentet i fordon. Detektorns placering är markerad på väskan. Detektorn 
ska placeras högt och till höger i fordonet, med så lite skärmande material som möjligt 
mellan fordon och vägren. Monteringen i fordon bör göras på samma sätt varje gång 
och om möjligt ska alltid samma typ av fordon användas. Placera GPS/LTE-antenn på 
taket. Dokumentera montage med foton vid behov. 
 

4. Kontroll i referenspunkt 
Kör fordonet till förutbestämd referenspunkt med känd dosrat. Kontrollera att dosraten 
överensstämmer genom att jämföra den kända dosraten med ett 1-minuters värde från 
instrumentet. Det görs genom att sätta instrumentet i test-mode och läsa av ett 1-
minutersvärde under Tracking/Explorer/”Track xxxx” i NMC. Vid avvikelser större än 
20 % ska en ny kalibrering genomföras (Se bilaga B – Dosratskalibrering och 
konstanskontroll). Vid nedfall efter en kärnkraftsolycka kommer ytterligare 
information om rutiner och plats för kalibrering ges av länsstyrelsen alternativt SSM. 
 

 

Mätning med mobilt dosratinstrument 
 

5. Planera mätning 
Information om vilken slinga/område som ska mätas fås av mätsamordnaren. Slingan 
kan visualiseras på datorn genom att i mjukvaran NMC aktivera rätt lager på ikonen 
uppe till höger på kartan. Planera start och slutpunkt och vid behov även platser för 
raster. 
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6. Starta mätning 
Kör till startpunkten och förbered för att inleda mätning. Kontrollera GPS/LTE-
kontakt och att statusdiod lyser grönt. Tryck på mode knappen flera gånger tills rätt 
mode visas på instrumentets display (Real, Exercise eller Test). Valet av mode styr till 
vilken databas (miljö) i RadGIS som data kommer att läsas (se faktarutan nedan). 
Efter fem sekunder startas mätningen och data börjar sparas till en ny mätfil (ett 
”track”) och sändas till servern. Börja köra längs utsedd slinga. 

 

 

 
7. Under mätning 

Använd datorn för att visualisera mätresultat och för att navigera längs färdvägen 
(Tracking/Live/”Instrumentnamn”). På datorn kan även instrumentets batteristatus och 
GPS/LTE-kontakt övervakas. Man ser även löpnumret på den mätning som sparas 
(Tracking no. xxx) och vilket mode som är valt. 
 
Ingen särskild hastighet behöver hållas vid mätning; följ vägnätets angivna hastighet. 
Vid kortare pauser i mätningen (fika eller lunch) ska instrumentet lämnas påslaget i 
samma mode. Vid längre pauser, >1h, ska instrumentets mode bytas till offline. Det 
innebär dock att den fortsatta mätningen sparas till en ny track. 
 
 

8. Avsluta mätning 
När mätningen är genomförd i sin helhet ska instrumentet direkt slås över till mode 

Miljöer i RadGIS 

Skarp databas (motsvarar mode Real) 

Den skarpa databasen används för att mata in och visualisera riktiga mätdata. 
Övningsdata får inte förekomma i denna databas.  

Övningsdatabas (motsvarar mode Exercise) 

Övningsdatabasen används för att mata in och visualisera mätdata från nationella, 
regionala eller lokala övningar. Såväl skarp som simulerad data kan förekomma i 
denna databas. 

Testdatabas (motsvarar mode Test) 

Testdatabasen kan användas för egna tester eller vid gemensamma utbildningar. Kan 
användas för funktionstester av de mobila dosratsinstrumenten.  
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offline genom upprepade tryck på modeknappen. Detta ska genomföras innan 
demontering eller annan påverkan som gör att instrumentet kan registrera felaktiga 
data. Rapportera till mätsamordnaren att mätningen är genomförd. 

 

9. Kontroll i referenspunkt 
Innan instrumentet demonteras från fordonet eller mätningen avslutas, ska en ny 
mätning genomföras i den förutbestämda referenspunkten. För att säkerställa att 
instrumentets respons inte förändrats under mätningens gång. Om avvikelsen i 
uppmätt dosrat är större än 20 % ska detta meddelas till mätsamordnaren. Vid nedfall 
efter en kärnkraftsolycka kommer ytterligare information om kontrollmätningar i 
kontrollpunkt och bakgrundspunkt ges av länsstyrelsen alternativt SSM. Detta för att 
säkerställa korrekta mätningar vid olika dosratsnivåer och för att kontrollera eventuell 
påverkan av kontamination på fordonet. 

 

10. Dokumentera mätningen 
Dokumentera mätningen med datum, track, fordon, mätresultat i referenspunkt, 
mätförutsättningar (till exempel regn), kalibreringsfaktor och övrig relevant info. Ett 
protokoll för dokumentation av både kalibreringar och löpande mätningar ligger på 
respektive dator. 

 

Efter uppdrag eller arbetspass 
• Efter avslutat uppdrag eller arbetspass ska mätpatrullens dosimetrar läsas av på 

någon av de fem avläsningsplatserna (se bilaga 17). 
• Vid avläsningsplatsen kontrollmäts eventuell kontamination och vid behov 

genomförs personsanering. 
• Efterfråga hos mätsamordnare eller hos egen huvudbrandstation om ytterligare 

mätuppdrag eller avslut på arbetspass. 
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Bilaga 14. Instruktion för luftprovtagning 
 

Till luftprovtagning finns i Kalmar län 16 utplacerade luftprovtagare. Sex bensindrivna och 
tio eldrivna (230V/batteri). Luftprovtagning ger möjlighet att analysera mycket låga 
koncentrationer av strålning från radioaktiva ämnen (nuklider) och vilka nuklider som ger 
strålningen. Luftprovtagarnas vakuumpump suger luft genom ett filter och filtret skickas på 
analys. 

Vid haverilarm ska räddningstjänsterna starta luftprovtagning i första hand med eldrivna 
luftprovtagare i nära anslutning till den fasta mätstationer. 

Ansvarig Räddningskår Placering 

Löttorp Fast mätstation HD051 

Ankarsrum Fast mätstation HL053 

Hultsfred Fast mätstation HK051 

Kristdala Fast mätstation HI052 

Oskarshamn Fast mätstation HH051 

Västervik Fast mätstation HM051 

Vimmerby Fast mätstation HL051 

Mönsterås Fast mätstation HG051 

Högsby Fast mätstation HH053 

Tabell: Initial placering av luftprovtagare 
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Hantering av luftprovtagare 
 

Gemensamt för luftprovtagare 
Hantering av använda filter 

Använda filter ska förpackas i tillhörande transport-rör och i transportpåse. Blankett, Filter 
luftprovtagning, bilaga 25 ska följa med filtret i transportpåsen och Blankett luftprovtagare, 
bilaga 24 ska fyllas i och fästas utanpå transportpåsen. Använt filter ska i riskområde hanteras 
med skyddsutrustning enligt gällande skyddsnivå, utanför riskområde med minst 
skyddshandskar. Innan hantering av använt filter ska dosratnivån från filtret kontrollmätas 
med handinstrument. 
Filter från luftprovtagare transporteras till länsstyrelsens fältplats, där beslut om vidare 
transport till laboratorium för analys tas, transporten ordnas av länsstyrelsen.  

Placering av luftprovtagare 

Vid haverilarm placeras luftprovtagaren i nära anslutning till den fasta gammastationen. 
Beslut kan komma om att genomföra luftprovtagning på annan plats. 
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Placera luftprovtagaren om möjligt på en öppen och plan gräsyta. Den maximala lutningen är 
15°. Avståndet till gammastationen ska vara tre till fem meter. Avstånd till närmaste väg, 
byggnad, större träd eller buskage ska om möjligt vara minst 10 m. En eldriven 
luftprovtagare ska kopplas till 230 V AC om det är möjligt, 

 

Hantering el-driven luftprovatagare 
Information saknas 10/2 2022 

 

Hantering av en bensindriven luftprovtagare 
 

Placering av luftprovtagare 

Placera alltid luftprovtagaren med filtret mot vinden för att undvika att avgaser från 
luftprovtagaren sugs in i filtret.  

Val av filter 
Filtren är förpackade i papptuber. Filter i papptuberna märkta med rött ska användas vid 
olycka. Filtren och papptuben är nummermärkta och hör ihop. Papptuben ska användas som 
emballage till filtret när det skickas på analys. 

Vid olycka - Tag ut ett filter ur röd papptub märkt ”OLYCKA” skruva fast i filterhållaren. 
Dra regnskyddet över filtret. 

Start av luftprovtagaren. 
1. Kontrollera smörjoljenivån. Oljestickan skall inte skruvas in vid mätning av oljenivån. 

2. Fyll bensin i bensintanken, alkylatbensin 4T. 

3. Öppna bränslekranen och ställ motorströmbrytaren i läge Till (On). 

4. Vid kall motor - stäng choken. OBS! Gasreglaget får inte röras. 

5. Starta motorn. När motorn går, öppna choken gradvis till helt öppet läge. 

6. Anteckna mätplats, datum, provtagarens namn, filtrets tillverkningsnummer, starttid och 
anmärkning om ev. nederbörd i Blankett för luftprovtagare, bilaga 24. 

Kontroll av luftflödet 
Luftflödet är förinställt på 50 l/min genom filtret. Om flödet sjunker kan filtret ha blivit igen-
satt. Minskar flödet under 25 l/min måste filtret bytas, annars finns risk att patronen sugs 
sönder. OBS! Ändra inte flödet genom ändring av gasreglaget! 
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Provtagningsperiodens längd 
Provtagning ska ske i ett dygn per filter om ingen annan order ges. Stoppet mellan 
provtagningsperioderna för byte av filter och fyllning av bensin ska vara så kort som möjligt 
som högst tio minuter. 

Stopp och byte av filter 
Vid provtagningsperiodens slut - stoppa motorn genom att vrida motorströmbrytaren till läge 
Från (Off).  Om provtagning skall avslutas helt - stäng bränslekranen. 

1. Fyll i stopptid i blankett luftprovtagare, bilaga 24. Fyll i mätplats, datum, provtagarens 
namn, filtrets tillverkningsnummer, starttid, stopptid och anmärkning om ev. nederbörd i 
blankett filter luftprovtagning, bilaga 25. 
 

2. Skruva ut filtret och lägg filtret i tillhörande papptub. Stoppa papptub med filter i en 
postpåse tillsammans med ifylld blankett filter för luftprovtagning, bilaga 25 och förslut 
den. Varje postpåse får bara innehålla ett filter.  
OBS! Använt filter ska i riskområde hanteras med skyddsutrustning enligt gällande 
skyddsnivå, utanför riskområde med minst skyddshandskar. Innan hantering av använt 
filter, ska filtrets dosratnivå kontrollmätas med handinstrument. 
 

3. Fyll på bensin. Skruva i nytt filter och starta en ny luftprovtagningsperiod. 
 

4. Anteckna mätplats, datum, provtagarens namn, filtrets tillverkningsnummer, starttid och 
anmärkning om ev. nederbörd i blankett luftprovtagare, bilaga 24. En ifylld blankett för 
luftprovtagare ska alltid följa med postpåsen med filter som skickas till fältplatsen. 
Blanketten ska vara utanför postpåsarna. 
 

5. Sänd omedelbart filtret (ett eller flera) med blanketter till fältplatsen i avsedd 
förpackning. 
OBS! ifylld blankett luftprovtagare, bilaga 24 ska alltid följa med till fältplatsen. 
Blankett ska inte ligga i postpåse med filtret. 
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Bilaga 15. Instruktion för punktmätning 
 

Syftet med punktmätning 

Syftet med punktmätning är att mäta dosrat i mindre enskilda områden. Mätningar kommer 
oftast ske utomhus men inomhus kan också bli aktuellt. Mätningarna utförs för att få fram en 
lägesbild över strålningen på platsen till underlag för eventuellt beslut om skyddsåtgärder. 

Platser som kan bli aktuella för mätning är exempelvis energiförsörjning, 
livsmedelsförsörjning eller barnomsorg. Det kan vara vid samhällsviktig verksamhet som 
måste fortgå och där en bedömning om skyddsåtgärder måste göras. 

Genomförande 

Punktmätning utförs med handinstrument på stativ. 
Mätning ska ske en meter över ytan som ska mätas. Mättiden är tio minuter och under 
mättiden ska mätpatrullen vistas minst tio meter från instrumentet för att få ett korrekt 
mätresultat. Efter tio minuter läses en genomsnittlig dosrat av för de senaste 5 minuter, värdet 
noteras i protokollet för punktmätning, bilaga 23 tillsammans med andra faktorer som 
påverkat mätningen. För att få en rättvisande bild av strålningsläget i området behöver 
mätningarna upprepas vid flera platser och tillfällen. 

Utrustning för punktmätning ska skyddas mot kontaminering. Mätinstrumentet ska ligga i en 
försluten genomskinlig plastpåse. 

Rapportering och registrering av mätvärden 

Mätpatruller rapporterar mätvärden direkt efter utfört mätuppdrag till den egna 
huvudbrandstationen, via Rakel enligt sambandsplanen. Personal på huvudbrandstationen 
registrerar mätvärden i RadGIS. 
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Bilaga 16. Instruktion för RadGIS 
 
RadGIS är ett webbaserat system för inmatning och visualisering av mätdata från 
strålningsmätningar. I RadGIS hanteras även mätdata från det nätverk av mätstationer som 
finns utplacerade i Kalmar län, och de nationella mätstationer som finns.  
 
De mobila patrullernas mätutrustning levererar mätdata automatiskt till RadGIS. 
Punktmätningar som genomförts registreras manuellt av huvudbrandstationerna i RadGIS. 
 
För RadGIS krävs personligt inloggningskonton som fås av länsstyrelsen. Ansökan om 
användarkonto i RadGIS görs till samverkan.kalmar@lansstyrelsen.se, ange ”Ansökan om 
konto i RadGIS” i rubriken. 
 
RadGIS nås på webbadressen http://radgis2.ssm.se 
 
Inloggning  
Första steget i inloggningen är att välja om det är skarp-, övnings- eller testmätdata man ska 
hantera.    
 

 
 
 
Logga in 
När man valt databas sker själva inloggningen till vald databas. Samma användaruppgifter 
gäller oavsett databas. 
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Start 
På startsidan hittar ni sex alternativ enligt nedan. 
Under Informationssidan finns manual för hela RadGIS, denna uppdateras vid behov av 
systemägaren, Strålsäkerhetsmyndigheten. För ytterligare instruktioner hur man använder 
systemet hänvisar vi därför till manualen.  
 

 
 

482



86 

 

Bilaga 17. Kontrollstation arbetsmiljö 
 

Kontrollmätning, personsanering och avläsning persondosimetri för insatspersonal 

I Kalmar län finns fem kontrollstationer för arbetsmiljö. Där utförs kontrollmätning, 
personsanering och avläsning persondosimetri. Kontrollstationerna är avsedda för 
insatspersonal. Dessa stationer kommer att ställas i ordning av respektive räddningstjänst i 
samband med att strålningsmätning påbörjas. Det är viktigt att alla som varit ute och arbetat i 
en kontaminerad miljö blir kontrollmätta, vid behov sanerade och får sin dosimeter avläst 
efter avslutat arbetspass. 

Kontrollstationerna är förlagda till brandstationer. Alla organisationer som har arbetsuppgifter 
i länsstyrelsens räddningstjänstinsats i kontaminerad miljö ska använda dessa stationer. 
Räddningsledaren kan besluta om en kontrollstation ska upprättas på annat ställe. Den 
utrustning som behövs för att upprätta stationen är packad i lådor och kan lätt transporteras. 
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Karta: Platser där kontrollstationer upprättas i Kalmar län. 

Kontrollmätning och sanering 
Vid arbetspassets slut ska insatspersonalen kontakta närmaste kontrollstation för arbetsmiljö 
och meddela om att dom är på väg dit.  

Vid ankomst till kontrollstationen läggs lösa saker på avsedd plats för att kontrollmätas. 
Därefter sker följande enligt personsaneringsplanen7. 

1. Avklädning. 
2. Kontrollmätning. 
3. Personsanering (vid behov). 
4. Kontrollmätning efter personsanering. 

Persondosimetern kommer att läsas av på platsen. 

Avklädning (Personsaneringsplanen, bilaga 2) 

Vid avklädning är det den person som hjälper till som bestämmer och ledsagar den person 
som ska kläs av.  

1. Be personen som ska kläs av att själv ta av det yttersta paret handskar. Handskar tas av 
genom att vika upp kanten, ta ett nytt grepp på insidan av handsken och dra av den. 

2. Klisterremsan över blixtlåset frigörs och blixtlåset öppnas. 
3. Ta av huvan och rulla den utåt så att insidan kommer fram. Använd pekfinger och 

tumme vid avklädning. Öppna overallen försiktigt. 
4. Rulla av overallen över axlarna och ta bara på overallens insida. Rulla ner hela vägen 

till skorna. 
5. Be personen som kläs av att vända sig om och lyfta upp hälen på ena foten. Frigör 

skon och be personen kliva ur overall och skoskydd och ställa sig med foten i 
overallen. 

6. Upprepa med andra foten. När båda fötterna är frigjorda be den avklädda personen ta 
ett stort steg in på ren yta. 

7. Be personen att själv ta av sig skyddsmasken i ett svep och lägg på avsedd plats. 
Därefter be personen att ta av de inre handskarna. 

Alla engångsskyddskläder läggs i uppmärkt avfallssäck. 

Kontrollmätning (Personsaneringsplanen, bilaga. 3) 

 

7 Dnr: 452-xxxx-xxxx 
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Person som ska kontrollmätas ställer sig med armarna utåt. Mätning sker med prob kopplad 
till handinstrument. Proben och handinstrumentet ska ligga i plastpåse skyddad mot 
kontaminering. 

Kontrollmätning med SRV2000 och prob 

Proben förs långsamt över kroppen så nära kroppen som möjligt utan att vidröra. Börja runt 
huvudet och arbeta sen systematiskt ner över hela kroppen. Om personen blivit kontaminerad 
är det troligast att man får utslag på handinstrumentet när man för proben runt händer och 
under fötterna. Utslag märks genom att SRV2000 knattrar högt och snabbt och att uppmätt 
sönderfall är över 40 cps8. Om det blir ett utslag behöver man inte fortsätta att mäta mer där. 
Däremot ska de delar av kroppen som blivit kontaminerade sökas av ytterligare en gång efter 
avklädning. En fullständig kontrollmätning tar cirka fem minuter per person. 

Kontrollmätning med Saphyrad S och prob 
Information saknas 10/2 2022 

 

Personsanering (Personsaneringsplanen, bilaga. 4) 

Om en person behöver saneras, tvättas det kontaminerade området med tvål och ljummet 
vatten.  

Händer Tvätta med tvål och ljummet vatten. 

Hår Huvudet bakåt, ljummet vatten och schampo. 

Skägg Huvudet framåt ljummet vatten och tvål. 

Ansikte Tvål och ljummet vatten. 

Kropp Duscha i ljummet vatten och tvål. 

Ögon Ögondusch. 

Efter tvätt görs en kontrollmätning av personen igen.  Saneringen fortsätter tills personen 
blivit ren. Om personen inte blir ren ska personen ta sig till något av länets akutsjukhus för 
mer avancerad sanering och vård vid behov. 
Personal som jobbar på kontrollstationen ska bära skyddsutrustning som består av förkläde 
med långa ärmar, skyddshandskar och munskydd. 

 

8 Sönderfall per sekund 
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Avläsning persondosimetri 
Komplett instruktion för avläsning persondosimetrar finns i varje dosimetriväska 

Utrustning och programvaror för avläsning tillhandahålls av MSB. 
Avläsning ska kunna genomföras på all insatspersonal som bär DMC-3000 dosimeter. 

När insatspersonalen avslutat sitt arbetspass ska dosimetern läsas av med dator. Avlästa 
persondoser ihop med personuppgifter skickas till en central server hos MSB. Samtidigt med 
avläsningen ska protokoll föras, se bilaga 22. 

Avläsningsplatsernas dosregistreringar kan hämtas av arbetsgivare från MSB:s centrala 
dosserver. Alternativt förmedlar länsstyrelsen en sammanställning till arbetsgivare. 

Vid avläsning 

Ta reda på gällande referensnivå för området insatspersonalen vistats i! 
Den personal som gör avläsningen av dosimetrar, ansvarar för att varje person informeras om 
avläst dosvärde. Det sammanlagda dosvärdet ligger till grund för om personen får fortsätta att 
vistas i miljö med joniserande strålning. Det sammanlagda dosvärdet och utvärdering av 
dosbelastning ansvarar personens arbetsgivare för. Beslutad referensnivå ska inte överskridas. 

 

Bild: Dosimetrisystemet 
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Utrustning för avläsning persondosimetri 

 

Bild: Utrustning för avläsning dosimetri 

Utöver utrustningen till vänster 
behövs: 

• God datorvana. 
• 230 V AC till laddning av 

dator. 
• Internetuppkoppling för 

export av dosvärden till 
MSB:s dosserver. 

Saknas uppkoppling mot MSB 
kan avlästa värden tas ut i pdf-
format med Mirion Exporter. 
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Bilaga 18. Förteckning av utrustning 
tilldelad Räddningstjänsterna 
 

Förteckning över material för mätpatruller 

• Skyddsoveraller 
• Höga skoskydd 
• Låga skoskydd 
• Inre handskar 
• Yttre handskar 
• Delplan strålningsmätning 
• Instruktioner 
• Kartor  
• Handhållet mätinstrument 
• Hållare för mätinstrument (stativ) 
• Dosimetrar 
• Hel skyddsmask 
• Skarpa filter till skyddsmask 
• Övningsfilter till skyddsmask 
• Desinfektionsvätska samt torkservett för rengöring av skyddsmask 
• Mätprotokoll för punktmätning 
• Protokoll persondos 
• Jodtabletter 
• Rakel 
• Pennor 
• Plastpåsar för mätinstrument 
• Buntband 
• Sopsäckar 
• FM radio 
• Silvertejp 
• Ficklampa 
• Sprayfärg för vägmarkering 
• Skrivunderlägg 
• Rakhyvlar 
• Sätesskydd för passagerarplats 
• Ytterligare utrustning på brandstationerna i Västervik, Hultsfred, Oskarshamn, Kalmar 

och Löttorp 
o Utrustning för kontrollmätning och personsanering av insatspersonal 
o Utrustning för avläsning av dosimetrar 
o Depåmaterial med kompletterande skyddsutrustning mm 
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Bilaga 19. Optimering av 
insatspersonalens strålskydd 
 

Optimering av insatspersonalens strålskydd är en process för att identifiera bästa möjligt 
strålskydd i en given situation. Det görs, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt, genom att: 

• Begränsa sannolikheten att någon blir exponerad. 
• Begränsa antalet personer som exponeras. 
• Begränsa storleken på den individuella stråldosen. 

 

Praktiska åtgärder för optimerat strålskydd för arbetstagare. 

• Samband enligt sambandsplanen ska vara upprättat innan uppdrag påbörjas. 
• Beslutad skyddsnivå ska följas. 
• Om beslut om skyddsnivå inte är taget eller inte förmedlat gäller skyddsnivå 2. 
• Insatspersonalen ska vara väl insatt i sin uppgift och hur den personliga 

skyddsutrustningen används. 
• Insatspersonalen ska veta vilken referensnivå som gäller för området de ska vistas i. 
• Insatserna ska planeras noga, så de kan genomföras effektivt och utan 

tidsfördröjningar. 
• Enbart personal som behövs för insatsen ska delta. 
• Insatspersonalen ska om möjligt roteras, för att personalen ska exponeras för en lägre 

dos. 
• Jodtabletter ska tas på order från länsstyrelsen. 
• Ordinarie arbetsgivare ska övervaka, protokollföra och utvärdera egen personals doser 
• Insatspersonal ska kontrollera, logga och rapportera persondoser en gång per timme 

under uppdraget och vid ankomst avläsningsstation. Dosrapportering sker till ordinarie 
arbetsgivare. 

• Insatspersonalen ska observera dosraten där dom befinner sig och vidta åtgärder 
beroende på strålningsnivå. 

• Insatspersonal ska känna till var personlig kontrollmätning, sanering och avläsning 
dosimetri genomförs och när det ska ske. 
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Bilaga 20. Sambandsplan vid 
strålningsmätning 
 

Sambandsplan ej beslutad 10/2 2022 
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Bilaga 21. Protokoll, persondos 
 

Personnummer: _____________________ Gällande referensnivå: ____________mSv 

Namn: ____________________________ Dosimeter ID: ______________________ 

Datum: ___________________________ Uppdrag påbörjat kl. _________________ 

Dos innan uppdrag: ______________mSv Uppdrag avslutat kl. __________________ 

 

Tid vid 
rapportering 

Rapporterad 
dos (mSv) 

Total 
persondos 
(mSv)  Anmärkning * = exempel 

10:30* 1,05* 1,55* regn, 10 plus grader, västlig vind* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBS! Ett protokoll per person. Protokoll förs av arbetsledning hos ordinarie 
arbetsgivare och av insatspersonal under uppdrag. 

1. Skriv in dosimeter ID och beslutad referensnivå 
2. Kontrollera om personen har någon dos med sig in i uppdraget (Dos innan uppdrag) 
3. Total persondos är rapporterad dos + dos innan uppdrag. 
4. Insatspersonalen ska läsa av egen dos från dosimeterns display en gång per timme. 
5. Referensnivån ska inte överskridas.
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Bilaga 22. Protokoll, avläsning dosimeter 

 

Avläsnings station _____________________ 
Protokoll skrivs för alla dosimetrar som läses av. En organisation per protokoll 

Organisation _________________________ 

Datum Namn/ID Personnummer Dosimeter ID 
Arbetspass 
påbörjat kl. 

Arbetspass 
avslutat kl. 

Dos för 
arbetspass Enhet 

20xx-xx-xx Namn/ID ÅÅMMDDXXXX DDD-DDDDD 00.00 00.00 0,01 µSv eller mSv 
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Bilaga 23. Protokoll för punktmätning 
 

Datum _____________________________   Förklaring:  µ = mikro (miljondel) m = milli (tusendel) 

Plats och tid 
 

Dosrat Kommentar 
 

Ex. väderläge, regn, snö, temp 

  

Kommun Mätplats och Uppmätt 
kl. µSv/h mSv/h Instrument 

sort/ID nr 
Ansvarig 

sign. koordinater 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

Punktmätning med handinstrument: Använd stativ, mät 1 meter över aktuell yta. Mättid 10 min. Håll in Σ, läs av dosrat, notera. 
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Bilaga 24. Blankett, luftprovtagare 
 

 

 
Mätplats/provtagningsplats: ................................................................... 

 
Datum: ............................................. Namn: ........................................... 

 
 

Filter nr. 
 

 
Luftprovtagning 

startades kl. 
 

 
Luftprovtagning 

stoppades kl. 
 

 
Anmärkning 
(nederbörd, 

vindriktning mm) 
    

    

    

    

    

 

  

Blanketten fästes på emballage innehållande filter 

 

Datum: ……………………………Klockan: ……………………. 
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Bilaga 25. Blankett, filter 
luftprovtagning 
 

OBS! Blanketten läggs i postpåse med filter 

Ifylls i fält 

 
Mätplats/provtagningsplats: ................................................................... 

 
 

Datum: ............................................. Namn: ........................................... 
 

 
Filter nr. 

 

 
Luftprovtagning 

startades kl. 
 

 
Luftprovtagning 

stoppades kl. 
 

 
Anmärkning 
(nederbörd, 

vindriktning mm) 
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Bilaga 26. Förkortningar 
 

AV  Arbetsmiljöverket 

CBRNE Kemisk, Biologisk, Radioaktiv, Nukleär, Explosiv 

CPS Counts Per Second (sönderfall per sekund) 

DMC  Dosi Metre Compact 

FSO Förordningen om skydd mot olyckor 

KLT  Kalmar länstrafik 

LSO  Lagen om skydd mot olyckor 

ML  Mätledare 

MS  Mätsamordnare 

MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

NESA  Nationella expertgruppen för sanering 

NNI  Nordiska Kärnförsäkringspoolen 

NOA Nationella operativa avdelningen (Polisen) 

OKG  Samlingsnamn på reaktorerna vid Oskarshamns kärnkraftverk 

RadGIS Radiologiskt geografiskt informationssystem 

RCB Räddningschef i beredskap 

RL Räddningsledare 

RN  Radioaktiv och Nukleär 

SJV  Svenska Jordbruksverket 

SLV  Svenska Livsmedelsverket 

SoS  Socialstyrelsen 

SSM  Strålsäkerhetsmyndigheten 

TiB  Tjänsteman i Beredskap 
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Bilaga 27. Ordlista 
 

Ordinarie 
arbetsgivare 

Avser i denna plan, arbetsgivare som alltid har 
arbetsmiljöansvar för egen personal. Arbetsledning 
utför uppgifter i ordinarie arbetsgivares 
arbetsmiljöansvar. 

Deterministiska 
hälsoeffekter 

Hälsoeffekter karakteriserade av en tröskeldos och 
allvarligheten ökar med ökad stråldos. Tröskeldos som 
krävs för att deterministiska hälsoeffekt ska uppstå 
beror på typ av hälsoeffekt och är till viss del även 
individberoende. Exempel på deterministiska 
hälsoeffekt vid höga stråldoser är hudrodnad. 

Dos, persondos, 
dosbelastning 

Den mängden strålning en person utsatts för. 

Dosgräns Sammanlagd årlig stråldos som inte får överskridas för 
arbetstagare som har fyllt 18 år och som arbetar i 
verksamhet med joniserande strålning. Gäller dock inte 
vid radiologisk nödsituation.   

Doshastighet Samma som dosrat 

Dosrat Beskriver hur stor dos en person får under en viss tid. 
Dosratens enhet mäts i sievert per timme. 

Effektiv dos Skyddsstorhet som utgör ett mått på den sammanlagda 
risken för stokastiska hälsoeffekter. Effektiv dos 
beräknas som summan av alla ekvivalenta doser från 
kroppens vävnader och organ, viktade med en faktor 
som tar hänsyn till att olika vävnader och organ är olika 
känsliga för exponering från joniserande strålning. 
Effektiv dos anges i sievert (Sv). 

Helkroppsmätning Typ av dosmätning som genomförs med avancerad 
utrustning. Mäter halten radioaktiva ämnen som 
eventuellt kommit in i kroppen med mat, inandning 
eller på annat sätt. 

Hot spot Område där det radioaktiva nedfallet har koncentrerats 
Oftast på grund av rådande väderlek), vilket leder till en 
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betydande högre dosrat på platsen än på omgivande 
områden. 

Indikering Annat namn för strålningsmätning. 

Insatspersonal Personal som jobbar med insats i fält, i denna plan med 
kärnkraftsolyckan. 

In-situ mätning Mätning på plats, (oftast avancerade mätningar som 
sker på en plats i fält) 

Joniserande 
strålning 

Elektromagnetisk strålning eller partikelstrålning med 
tillräckligt hög energi för att jonisera materia, dvs. slå 
loss elektroner från atomer och molekyler. 

Kontamination Kontamination syftar till när något eller någon fått 
radioaktiva partiklar på sig eller i sig. 

Livstidsdos Den dos en människa utsätts för under sin livstid. 

Mätpersonal, 
mätpatrull 

Personal som utför strålningsmätningar och som även 
är insatspersonal. 

Optimering av 
strålskydd 

Att så långt det är möjligt och rimligt med hänsyn till 
befintlig teknisk kunskap och ekonomiska och 
samhälleliga faktorer begränsa: 

• sannolikheten för exponering 
• antalet personer som exponeras 
• storleken på den individuella stråldosen. 

Persondosimetri System för att med hjälp av en dosimeter registrera en 
persons dos. 

Personsanering Sanering av människor för att avlägsna yttre 
kontaminering av kläder eller hud. 

Referensnivå Värde för stråldos eller aktivitetskoncentration för 
optimering av strålskyddet. 

Stokastiska 
hälsoeffekter 

är slumpmässiga hälsoeffekter som kan uppstå på sikt 
som en följd av exponering för joniserande strålning. 
Sannolikheten att de ska inträffa ökar med ökande 
stråldos, men allvarligheten av hälsoeffekten om den 
inträffar är oberoende av stråldosens storlek. Ett 
exempel på en stokastisk hälsoeffekt är cancer. 
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Stråldos Detsamma som dos. 

Strålskyddsåtgärder 
eller 
skyddsåtgärder 

Åtgärder som görs för att minska pågående eller 
kommande exponering för joniserande strålning. 

Tjänsteplikt Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor: När 
det behövs, är var och en som under kalenderåret fyller 
lägst arton och högst sextiofem år skyldig att medverka 
i räddningstjänst, i den mån hans eller hennes 
kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. 
Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av 
räddningsledaren. 

Torrdeposition Nedfall av radioaktiva partiklar vid torr väderlek. 

Våtdeposition Nedfall av radioaktiva partiklar i samband med 
nederbörd. 
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Inledning  
I den här delplanen finns underlag för skyddsåtgärderna inomhusvistelse och 

jodtabletter och som är en del av Program för räddningstjänst vid kärnteknisk 

olycka1. Delplanen beskriver de åtgärder som ska vidtas inför, under och efter att 

de är aktiverade. 

En kärnteknisk olycka kan leda till utsläpp av radioaktiva ämnen som kan påverka 

människor och miljö. Genom att aktivera förberedda skyddsåtgärder vid en 

kärnteknisk olycka kan konsekvenserna för människor och miljö begränsas. En 

förutsättning för skyddsåtgärdernas effektivitet är att de är förberedda och kan 

aktiveras med kort framförhållning. 

Planens syfte 
Delplanen beskriver hur en rekommenderad inomhusvistelse och intag av 

jodtabletter ska genomföras i de inre och yttre beredskapszonerna samt 

planeringszonen för att på så sätt begränsa konsekvenserna av en kärnteknisk 

olycka.   

Avgränsning 
I arbetet med har det funnits ett flertal förändrade och tillkomna paragrafer i 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor att ta hänsyn till.  

När det gäller de olika formerna av utdelning av jodtabletter presenterades i mars 

2021 delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården2   

som är en del av den statliga utredningen Hälso- och sjukvårdens beredskap och 

förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap3. 

Delbetänkandet föreslår bland annat att länsstyrelsen ska fortsätta ansvara för 

utdelningen av jodtabletter före och under en kärnteknisk olycka, men att den 

praktiska hanteringen upphandlas av ett apoteksbolag. Det återstår att se vad som 

blir det slutliga resultatet av utredningen och den här versionen av planen kommer 

inte ta delbetänkandet i beaktande. 

Revidering av planen 
Översyn och revideringar av delplanen görs vid behov. De görs vid större 

förändringar av kärnenergiberedskapen och i samband med övningar eller 

utbildningar.  

 

1 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 452-1313-2022 
2 Socialdepartementet, En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU 2021:19 
3 Socialdepartementet, Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga 

händelser i fredstid och höjd beredskap, dir. 2018:77 
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Sekretess och säkerhetsskydd 
Delplanen innehåller inga uppgifter som omfattas av sekretess. Information som 

omfattas av sekretess eller säkerhetsskydd hanteras i särskilda bilagor. 

Annan planering 
Delplan rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter är en av flera 

delplaner till Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. Följande 

delplaner berör rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter 

• Delplan utrymning4 

• Delplan varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka 5 

• Delplan strålningsmätning6 

 

Ett flertal styrande dokument beskriver hur länsstyrelsen hanterar kriser och 

beredskap och de är 

 

• Regional krishanteringsplan 20127 

• Regional krisinformationsstrategi 20148 

• Arbetsinstruktion för länsstyrelsens krisorganisation 20149  

• Beredskapsprogram för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka 202210  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 452-1315-2022 
5 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 452-1328-2022 
6 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 452-1314-2022 
7 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr:  450-1399-12  
8 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 457-7784-14 
9 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 457-2668-14 
10 Länsstyrelsen Kalmar län, dnr: 452-1313-2022 
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Beslut om rekommenderad inomhusvistelse 
och intag av jodtabletter 
Att dela ut jodtabletter är i sig inte ett nytt krav, men det geografiska område där 

jodtabletter ska finnas förhandsutdelade har utökats (till 25 kilometer istället för 

nuvarande 15 kilometer från kärnkraftverket i Oskarshamn). Det ska även finnas 

planering för att kunna genomföra kompletteringsutdelning i de inre och yttre 

beredskapszonerna och begränsad extrautdelning i planeringszonen.  

Innan beslut om rekommendation av inomhusvistelse och intag av jodtabletter 

fattas bör räddningsledaren samverka med medicinsk expertis knuten till 

länsstyrelsen.  

Målsättningen är att en rekommendation om inomhusvistelse och intag av 

jodtabletter kommuniceras innan ett utsläpp och därför måste beslutet fattas i så 

god tid att allmänheten hinner 

 

• få informationen. 

• förbereda sig.   

• genomföra skyddsåtgärderna. 

Det betyder att i de inre och yttre beredskapszonerna behöver beslutet fattas minst 

sex timmar innan skyddsåtgärden ska påbörjas och beslutet fattas med stöd av 

• SSM:s spridningsprognoser.  

• information om kärnkraftverkets status. 

• uppskattad tid till utsläpp. 

 

Beslutet kan påverkas av de förhållanden som råder när det fattas utifrån  

 

• årstid och väderförhållanden. 

• övrig samhällspåverkan (tillgång till el, vatten, värme eller antagonistiska 

hot). 
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I tabellen framgår på vilket avstånd från kärnkraftverket skyddsåtgärderna kan bli 

aktuella11.  

Skyddsåtgärd Upp till FILTRA Mellan FILTRA 

och FILTRAx10 

Större än 

FILTRAx10 

Rekommenderad 

inomhusvistelse  

15 (25) km (1) 25 (50) km (2,3) 100 km (3) 

Rekommenderat 

intag av 

jodtabletter 

15 (25) km (1) 25 (50) km (2,3) 100 km (3) 

 

Förklaring av siffrorna i parentes i tabellen 

1. För barn och gravida kan det vara motiverat att ta förhandsutdelade 

jodtabletter upp till 25 km från kärnkraftverket.  

- Om intag av förhandsutdelade jodtabletter rekommenderas ska barn 

och gravida också gå inomhus.  

- Intag av jodtabletter kommer inte att rekommenderas som en 

fristående skyddsåtgärd. 

2. För barn och gravida kan det vara motiverat att ta förhandsutdelade 

jodtabletter upp till 50 km från kärnkraftverket.  

- Om intag av förhandsutdelade jodtabletter rekommenderas ska barn 

och gravida också gå inomhus.  

- Intag av jodtabletter kommer inte att rekommenderas som en 

fristående skyddsåtgärd.  

- Om en begränsad extrautdelning inte hinner genomföras kommer ändå 

en rekommendation om att vistas inomhus att kommuniceras. 

3. Kräver begränsad extrautdelning av jodtabletter.  

När utsläppet är över, alternativt efter max 48 timmar, ska rekommendationen om 

inomhusvistelse upphävas. Om strålningsnivån från en eventuell markbeläggning 

ändå motiverar fortsatt inomhusvistelse bör utrymning ske.  

Skulle det uppstå en situation där det bedöms att en rekommenderad 

inomhusvistelse inte kan genomföras som planerat, behöver räddningsledaren se 

över vilka alternativ som finns. Till exempel kan det vara att ändå rekommendera 

inomhusvistelse med vetskapen att målet med skyddsåtgärden riskerar att inte 

 

11 För en förklaring av begreppen FILTRA, FILTRAx10 se ”Program för räddningstjänst Kalmar 

län 2022” 
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uppnås. Ett ytterligare alternativ är skyddsåtgärden utrymning med risk för att den 

inte kommer vara slutförd när ett utsläpp sker. 

Beskrivning av skyddsåtgärden 
inomhusvistelse 
När samhället drabbas av allvarliga störningar på grund av exempelvis en 

kärnteknisk olycka måste befintliga resurser prioriteras. Därför måste allmänheten 

ha en egen beredskap för att klara av en rekommenderad inomhusvistelse. På 

Livsmedelsverkets hemsida finns det tips för hemberedskap och även svar på 

frågor om exempelvis restriktioner när det gäller livsmedel. 

Inomhusvistelse vid en kärnteknisk olycka innebär att allmänheten 

rekommenderas att hålla sig inomhus med dörrar, fönster och ventilation stängda. 

Det är en enkel och effektiv åtgärd vid händelser där det förväntas ett utsläpp av 

radioaktiva ämnen som sprids i luften genom exempelvis en brand eller explosion. 

Effektiviteten i åtgärden består av att den minskar risken att utsättas för eventuella 

radioaktiva ämnen som finns i luften eller på marken. Planeringen av 

inomhusvistelse ska utgå från att den kan komma att pågå mellan 24 och 48 

timmar. Efter 48 timmar bedöms det kunna vara mer skadligt att fortsätta vistas 

inomhus på grund av att omsättningen av luft är för låg. 

Inomhusvistelse på grund av utsläpp av radioaktiva ämnen skiljer sig inte från 

inomhusvistelse som rekommenderas på grund av utsläpp av andra farliga ämnen. 

I Sverige rekommenderas inomhusvistelse, främst på grund av giftig rök vid 

bränder eller utsläpp av farliga ämnen, ett 40-tal gånger varje år.  

I de beslutsunderlag som finns förberedda antas att inomhusvistelse minskar 

stråldosen jämfört med att vistas utomhus på samma plats under samma tid. 

Skyddet beror dock på ett flertal faktorer som 

• typ av byggnad 12. 

• filtrering av luft som kommer in. 

• typ av ventilation13. 

Förberedelser för inomhusvistelse 
Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor säger att länsstyrelsen ska göra 

förberedelser för inomhusvistelse i beredskapszonerna. En viktig del av 

förberedelserna är att samverka med aktörer som ingår i kärnenergiberedskapen. 

 

12 Hus av tegel skyddar bättre än hus av trä på grund av att strålningen från radioaktiva ämnen 

skärmas av bättre av tegel än trä. Att vistas i en källare eller ett flerfamiljshus ger ett bättre skydd 

än att vistas på markplan i ett småhus eftersom man är mindre utsatt för radioaktiva ämnen i luften 

och på marken. 
13 Även med ventilationen avstängd kan det komma in radioaktiva ämnen som sammantaget 

försämrar skyddet om inomhusvistelsen pågår en längre tid. 
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Samverkan är nödvändig för att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter som 

vård och omsorg, regional och lokal ledning, vissa företag eller lantbruk kan 

fortsätta fungera på en godtagbar nivå även under en rekommenderad 

inomhusvistelse.  

Respektive aktör måste själv kartlägga om deras verksamhet behöver fortsätta 

fungera under en inomhusvistelse. När kartläggningen görs är det viktigt att den 

utgår från risk- och sårbarhetsanalyser som redan finns. Förberedelserna ska också 

innefatta planering av skydd och information till den personal som måste fortsätta 

arbeta eller vistas utomhus trots att inomhusvistelse är rekommenderad. När 

planeringen görs är det viktigt att komma ihåg att erfarenheter från tidigare 

samhällsstörningar har visat att förhållandevis mycket verksamhet kan pausas 

under en kortare tid.  

Förberedelserna ska utgå från att inomhusvistelse kan pågå mellan 24 och 48 

timmar. Under en inomhusvistelse kan även yttre faktorer försvåra för dem som 

rekommenderas att vistas inomhus. Det kan till exempel handla om att det under 

inomhusvistelsen också råder långvarigt ström- eller dricksvattenavbrott eller 

avbrott i eventuell fjärrvärmeförsörjning. 

Varning av allmänheten 
Räddningsledaren rekommenderar inomhusvistelse genom ett VMA14. Texten till 

meddelandet finns förberett hos länsstyrelsen. Meddelandet uppmanar den som 

hör det att gå inomhus och stänga fönster, dörrar samt ventilation och lyssna på 

Sveriges Radio P4. Dessutom finns det i beredskapszonerna system för 

inomhusvarning som baseras på RDS-mottagare 15 som delas ut till boende, 

verksamheter och företag. Utöver de som bor i området runt kärnkraftverket 

behöver även besättningar på fartyg kunna varnas. 

Rekommendation om inomhusvistelse 
För skyddsåtgärden rekommenderad inomhusvistelse ska budskap om varför man 

ska vistas inomhus och hur man förbereder sig på bästa sätt kommuniceras. I 

arbetet med planeringen av kommunikationen är det viktigt att tänka på att få med 

• vem som beslutat om inomhusvistelsen och varför 

• hur länge den förväntas pågå 

• vad de som berörs rekommenderas att göra 

 

 

14 Viktigt meddelande till allmänheten 
15 Radio Data System 
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Enskild personsanering 
För att minska risken att utsättas för intern kontamination är det viktigt att de som 

har varit på en plats där ett utsläpp skett uppmanas till enskild personsanering. Det 

innebär att tvätta händerna, duscha och byta kläder för att på så sätt minska risken 

att få i sig radioaktiva ämnen när man till exempel äter. Om inomhusvistelsen 

pågår över en längre tid är det viktigt att påminna om att personsanera upprepade 

gånger. 

Inomhusvistelse i planeringszonen 
Även i planeringszonen måste aktörer som planerar för inomhusvistelse göra det 

så att samhällsviktig verksamhet fungerar när inomhusvistelsen pågår.  

Beskrivning av skyddsåtgärden jodtabletter 
Intag av jodtabletter är en skyddsåtgärd som kräver omfattande planering och 

förberedelser för att kunna genomföras. Jodtabletter ska antingen finnas 

förhandsutdelade innan en kärnteknisk olycka äger rum eller delas ut vid behov 

när den förväntas ske, vilket kallas kompletteringsutdelning eller begränsad 

extrautdelning. Att ta jodtabletter används normalt inte som ensam skyddsåtgärd 

utan i kombination med inomhusvistelse eller utrymning. 

För att uppnå bästa möjliga effekt ska jodtabletter tas mindre än 24 timmar innan 

och upp till två timmar efter ett utsläpp skett. Att ta jodtabletter mer än 24 timmar 

efter ett utsläpp kan vara skadligt eftersom det kan förlänga tiden som eventuell 

radioaktiv jod som samlats i sköldkörteln stannar kvar. 

Jodtabletter skyddar sköldkörteln genom att mätta den med icke radioaktiv jod 

som hindrar den från att ta upp radioaktiv jod som kan leda till cancer i 

sköldkörteln. Därför ska jodtabletter tas innan ett utsläpp av radioaktiva ämnen 

sker. 

Jodtabletter ska tas av gravida och personer under fyrtio år eftersom deras 

sköldkörtel fortfarande utvecklas och är extra känslig. Gravida är inte särskilt 

utsatta att utveckla sköldkörtelcancer utan ska ta jodtabletter för att skydda barnet 

de bär på. Om tillgången till jodtabletter är begränsad ska gravida och barn 

prioriteras. 

Rekommendation om intag av jodtabletter 
Länsstyrelsen kan rekommendera intag av jodtabletter enligt lagen om skydd mot 

olyckor. Rekommendationen kommer vara en del av de meddelanden som sänds i 

radions P4 med anvisningar om hur man bör skydda sig vid en kärnteknisk 

olycka. 
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Förhandsutdelning av jodtabletter i de inre och yttre 
beredskapszonerna 
Enligt förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor har länsstyrelsen 

ansvar för att förhandsutdelning av jodtabletter genomförs i de inre och yttre 

beredskapszonerna. Syftet är att begränsa eventuella konsekvenser av en 

kärnteknisk olycka. Förhandsutdelning av jodtabletter har gjorts i Sverige sedan 

1980-talet. 

Förhandsutdelningen görs till boende, verksamheter, företag och platser där 

många människor samlas, till exempel campingplatser. Vid förhandsutdelning till 

företag och verksamheter sker distributionen oftast med hjälp av ordinarie 

postgång men det kan förekomma enskilda fall då länsstyrelsen sköter 

distributionen själv. Till exempel görs förhandsutdelning genom länsstyrelsen till 

regionala aktörer som ingår i kärnenergiberedskapen och de är 

• Räddningstjänster i Kalmar län 

• Polismyndigheten 

• Sjöfartsverket  

• Kustbevakningen 

Eventuella ytterligare aktörer som deltar i arbetet med att hantera en kärnteknisk 

olycka, som exempelvis vägunderhållsentreprenörer, kommer vid behov att förses 

med jodtabletter genom begränsad extrautdelning.  

Jodtabletter finns även förhandsutdelade till företag och verksamheter på 

kärnkraftverkets område och SKB.  

Kompletteringsutdelning av jodtabletter i de inre och 
yttre beredskapszonerna  
Kompletteringsutdelning görs vid en kärnteknisk olycka i områden där 

förhandsutdelning gjorts tidigare. I kompletteringsutdelning ingår utdelning till de 

som kommer till en utrymningsplats och inte har jodtabletter med sig eller tidigare 

inte har tagit förhandsutdelade jodtabletter. Jodtabletter för 

kompletteringsutdelning finns lagrade av länsstyrelsen. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter i 
planeringszonen 
Räddningsledaren kan besluta om extrautdelning av jodtabletter i 

planeringszonen, 25 till 100 km från kärnkraftverket. Den ska kunna genomföras 

inom 24 till 48 timmar och därför måste ett beslut om att genomföra en begränsad 

extrautdelning om möjligt fattas vid larmnivån ”Förstärkt beredskap”. 

Jodtabletter för en begränsad extrautdelning finns i nationellt beredskapslager som 

Socialstyrelsen ansvarar för. Lagret, som förvarar läkemedel under rätta 
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förhållanden avseende fukt och temperatur, är tillgängligt dygnet runt, året runt 

och de läkemedel som förvaras där testas regelbundet för att kontrollera 

hållbarheten på dem. I de scenarion som tagits fram och som den svenska 

kärnenergiberedskapen planeras utifrån kommer målet med en begränsad 

extrautdelning kunna uppnås om jodtabletterna transporteras från ett centralt lager 

för att sedan delas ut. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har tillsammans med berörda aktörer förberett för att 

kunna genomföra den begränsade extrautdelningen  

• Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar en begäran om jodtabletter från 

berörda län och vidareförmedlar den till SSM.  

• SSM samordnar och gör en prioritering av jodtabletter i planeringszonen. 

• SSM tar kontakt med Socialstyrelsens Tib genom SOS Alarm. 

• Socialstyrelsen tar kontakt med det nationella lagret.  

• Länsstyrelsen i Kalmar transporterar jodtabletter till grannlän (rutin och avtal 

utarbetas under våren 2022). 

• Länsstyrelsen i berört län delar ut jodtabletter. 

 

Länsstyrelserna i berörda län ansvarar för extrautdelning av jodtabletterna på 

platser de bestämt. Därför behöver länsstyrelserna i Östergötland, Kronoberg, 

Jönköping och på Gotland göra en egen planering för att kunna genomföra en 

begränsad extrautdelning. Planeringen ska innefatta mottagande, transport inom 

det egna länet och genomförande av utdelning av jodtabletter. 

Månadsvis kompletteringsutdelning av jodtabletter i de 
inre och yttre beredskapszonerna 
Länsstyrelsen skickar månadsvis jodtabletter till de företag, verksamheter och 

privatpersoner som flyttar in i beredskapszonerna. Som grund för utskicken 

används utdrag från Skatteverket. För att göra den månadsvisa utdelningen har 

länsstyrelsen jodtabletter, informationsbroschyrer och askar i lager.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 73 Dnr 2021/332-4.2.2 
 

Granskningsyttrande för detaljplan för del 
av fastigheten Hovmantorp 6:1 (Wergels 
väg) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på förslaget till detaljplan. 

 
Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps samhälle 
och avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr samt öster längs 
Wergels väg. Söder om området ligger järnvägsspåret (Kust- till 
kustbanan). I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets 
areal är 7 000 kvadratmeter.  
 
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i 
direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god tillgänglighet 
till service, natur och kollektivtrafik. Lessebo kommun behöver 
förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-21 att sända ut 
förslaget på granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-21 § 16 
Underrättelse om granskning, 2022-03-22  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-02-01  
Plankarta med bestämmelser, 2022-02-01  
Samrådsredogörelse, 2022-02-01  
Bullerutredning, 2022-02-11  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2021-11-01 
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Granskningsyttrande för detaljplan för del av 
fastigheten Hovmantorp 6:1 (Wergels väg) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på 
förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps 
samhälle och avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr samt 
öster längs Wergels väg. Söder om området ligger järnvägsspåret 
(Kust- till kustbanan). I övrigt omges området av skogsmark. 
Planområdets areal är 7 000 kvadratmeter.  
 
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i 
direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god 
tillgänglighet till service, natur och kollektivtrafik. Lessebo 
kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten 
i detta område. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-21 att sända ut 
förslaget på granskning. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-21 § 16 
Underrättelse om granskning, 2022-03-22  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-02-01  
Plankarta med bestämmelser, 2022-02-01  
Samrådsredogörelse, 2022-02-01  
Bullerutredning, 2022-02-11  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2021-11-01 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-21 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 16 Dnr 2021/164-4.2.2 
 

Ny detaljplan för del av fastigheten 
Hovmantorp 6:1, Hovmantorp (Wergels 
väg) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på granskning.  

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Hovmantorps 
samhälle. Planområdet avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr 
samt öster längs Wergels väg. Området är beläget cirka 60 meter från 
Kust- till kustbanas spårområde. I övrigt omges området av 
skogsmark. Planområdets areal är 7000 kvadratmeter. 
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 18–25 §§ ”Granskning”. 
 
Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i 
direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god tillgänglighet 
till service, natur och kollektivtrafik. Lessebo kommun behöver 
förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område.  
 
Förenlighet med översiktsplanen 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-02-01 
Plankarta 2022-02-01 
Samrådsredogörelse 2022-02-01 
Bullerutredning 2022-02-11 
Tjänsteskrivelse 2022-02-24 
Beslut SBNAU 2022-03-14 § 14 
 

Beslutsexpediering 
Berörda sakägare  
Berörda nämnder och styrelser  
EON  
Lantmäteriet  
Trafikverket  
Länsstyrelsen  
Region Kronoberg 
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info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Detaljplan för del av fastigheten 

Hovmantorp 6:1(Wergels väg), 

Hovmantorp, Lessebo kommun, 

Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av 

fastigheten Hovmantorp 6:1 (Wergels väg), Hovmantorps 

samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut på granskning 

och granskningstiden är från och med tisdag den 22 mars 2022 till 

och med tisdag den 12 april 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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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. 18-25§§ 

”Granskning”.  

Läge  

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps 

samhälle och avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr samt 

öster längs Wergels väg. Söder om området ligger järnvägsspåret 

(Kust- till kustbanan). I övrigt omges området av skogsmark. 

Planområdets areal är 7 000 kvadratmeter. 

Syfte  

Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i 

direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god 

tillgänglighet till service, natur och kollektivtrafik. Lessebo 

kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i 

detta område.   

Handlingar  

Underrättelse om granskning, 2022-03-22 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-02-01 

Plankarta med bestämmelser, 2022-02-01 

Samrådsredogörelse, 2022-02-01 

Bullerutredning, 2022-02-11 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2021-11-01 

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 

planområdet som ”Befintliga bostäder”. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare 

exploatering i området. 
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Påverkan på omgivningen  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Vad händer sedan?  

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 8 december 

2021 – 3 januari 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 tisdag den 12 april 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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2022-02-01 

Dnr: SBN 2021/164 

Granskningshandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN februari 2022 

 

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

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.   
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som 

är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, 

kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till 

grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan finns en plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet 

med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av 

detaljplanen ska förstå konsekvenserna av planens genomförande.  

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Kommunen upprättar 

även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra om 

detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om 

kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3 

• Bilaga: Bullerutredning, daterad 2022-02-11, Ramböll 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

• Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Planens syfte och huvuddrag  

Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i direkt anslutning till 

ett redan utbyggt område med god tillgänglighet till service, natur och kollektivtrafik. 

Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta 

område.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit 

laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande. 

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps samhälle, cirka en km från 

järnvägsstationen. Planområdet avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr samt 

öster längs Wergels väg. Söder om området ligger järnvägsspåret (Kust- till kustbanan). 

Planområdet är beläget cirka 60 meter från Kust- till kustbanans spårområde. I övrigt 

omges området av skogsmark. Planområdet omfattar del av fastigheten Hovmantorp 6:1 

som ägs av Lessebo kommun. Planområdets areal är 7 000 kvadratmeter.  

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning 

markerad med röd linje.  

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2021-10-05 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  
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Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”Befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i 

anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.   

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”B1” är utpekat för bostadsändamål.  

Detaljplan 

Planområdet berörs av två stadsplaner: 

• Stadsplan för del av Hovmantorps Municipalsamhälle (1934, aktnr. 07-HOS-

195), som anger användningen allmän platsmark med ändamål ”Park” för berört 

område. 

• Stadsplan för område norr om kv. Staren (1971, aktnr. 07-HOS-31), som anger 

användningen allmän platsmark med ändamål ”Park” för berört område. 

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande 

stadsplaner från 1934 och 1971 i berörda delar.  
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Figur 5 – Kartan till vänster visar stadsplanen för del av Hovmantorps Municipalsamhälle. Kartan till höger visar 

stadsplanen för område norr om kv. Staren. Planområdet är markerat i rött.  

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen i linje med Lessebo kommuns 

målsättning är kommunen i behov av fler bostäder. Planförslaget innebär en förtätning 

med fem villatomter i ett redan utbyggt område huvudsakligen genom att en del 

oexploaterad parkmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Aktuell mark är idag 

planlagd som allmän platsmark för park, men någon park är inte iordningsställd i 

området. Marken har tidigare användes för parkering till daghem i närområdet och 

gräsytan har varit en mindre fotbollsplan i anslutning till denna. Dessa funktioner 

behövs inte längre för nuvarande villabebyggelse. Gräsytan kan dock tänkas ha ett visst 

värde för rekreation för boende i närområdet. En del av planområdet planläggs därför 

som allmän plats ”PARK” och tanken är att området ska vara en lekplats/park med 

naturkaraktär. Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka 

befintliga förhållanden. Kommunen är medveten om att parkmarken minskar i 

omfattning men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom 

planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Detta bedöms 

därför inte medföra någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden allmän 

tillgänglig naturmark fortsatt är hög i området, då det finns allmän platsmark både 

väster, söder och norr om planområdet. 

Motivet till att en del av området tas i anspråk till bostadsbebyggelse är att Lessebo 

kommun och efterfrågan på tomter för nybyggnation är stor. Planområdet utgör ett 

perfekt läge för förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av 

gator, kollektivtrafiknät och VA-nät är redan utbyggt i området och kan då användas 

utan kostsamma nyinvesteringar. Det finns också goda möjligheter att gå och cykla till 

och från planområdet i en miljö som är väl upplyst och där andra människor och bilar 

rör sig även kvällstid. Genom förtätningen kommer den idag outnyttjade platsen bättre 

integreras med intilliggande bebyggelse. Områdets karaktär kommer inte att förändras 

nämnvärt och stadsbilden bedöms därför inte påverkas negativt.  
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Kommunens bedömning är att det allmänna intresset av att bygga och skapa plats för 

fler bostäder i detta fall väger tyngre än ett bevarande av den berörda parkmarken samt 

de eventuella konsekvenser som byggnationen kan innebära för närboende i 

omkringliggande fastigheter. Förändringar i befintliga miljöer är också en naturlig del 

av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp som tätort ska kunna 

möta framtidens behov och utmaningar. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark, vegetation och friytor 

Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och består delvis av en mindre asfalterad 

yta som tidigare har användes för parkering till daghem i närområdet och som idag 

används som en spontan parkeringsplats samt en öppen klippt gränsyta som tidigare har 

varit en mindre fotbollsplan i anslutning till denna. I mitten av planområdet finns även 

en mindre träddunge. Merparten av planområdet utgörs av ordinär skogsmark, både 

barr- och blandskog. Trädbeståndet är ganska ungt. 

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

Figur 7 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.   
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Inom planområdet finns inga uttalade naturvärden eller värdefull vegetation enligt 

Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens sökdatabaser. I Artdatabanken 

finns inga fynd under perioden 1950–2020 av rödlistade arter inom planområdet. Inga 

speciella arter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga fältbesöket i 

området. Omgivande skog är viktig som buffert och skyddszon därav bör befintlig 

vegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt. Bevarande av skogsmiljö är även 

viktig för karaktären i området. En del av skogsytan i den norra delen av planområdet 

lämnas dock kvar i befintligt tillstånd för att bibehålla god tillgänglighet till 

skogsmarken och planläggs som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. 

Skogsmarken kommer därför att fungera som ett närrekreationsområde med möjlighet 

att ta sig ut till omgivande skog. I den södra delen av planområdet föreslås att en yta 

med parkkaraktär anläggs, ”PARK” på plankartan. Denna ska fungera som en yta för 

exempelvis spontanidrott, lek eller utevistelse. Parkområdet kan även nyttjas för 

fördröjning av dagvatten med intentionen att vegetationen ska bevaras så mycket som 

möjligt. 

Geotekniska förhållande  

Marken inom planområdet är relativt flack men samtidigt finns vissa små nivåskillnader 

i planområdets västra kant och vidare i sydvästlig riktning. Lutningsförhållandena är 

dock inte sådana att exploatering försvåras. Enligt jordartskartan från Sveriges 

Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i och omkring planområdet av morän 

med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. Moränen har ett stort innehåll av 

block och sten. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 5–10 meter. Med tanke på den 

uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra hållfastighetsegenskaper 

och bra genomsläpplighet. Den nytillkommande bebyggelse bör i möjligaste mån 

anpassas till omgivande terräng och färdig golvnivå får inte vara lägre än intilliggande 

gatunivå. Någon närmare geoteknisk undersökning har inte genomförts inom ramen för 

planarbetet. Utifrån SGU:s information och tänkt bebyggelseutformning anses inte en 

geoteknisk undersökning vara nödvändig för det aktuella området. Närmare 

undersökningar får vid behov göras i bygglovsskedet.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns inom eller i närheten av planområdet. Inga särskilda skyddsåtgärder avseende risk 

för skred och höga vattentillstånd bedöms behöva vidtas i samband med byggnation på 

platsen.  

Masshantering  

Schaktmassorna kommer återanvändas så långt det är möjligt på platsen. 

Sprängstensmassor från området kommer förläggas i dess lågpunkter. Massorna 

kommer att provtas för att kunna klassificera och hantera dem rätt. Massor som är 

förorenade kommer behandlas på anläggningar med erforderliga tillstånd. Alternativt 

deponeras på deponier som har erforderliga tillstånd. Då området inte är ianspråktaget 

sedan tidigare bedöms det inte finnas några föroreningar i massorna. 

Parkering 

Parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering 

bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.    
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Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i närområdet. Den som äger eller brukar en fastighet 

ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten 

om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB kap. 10§ 11). 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid 

kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.  

Riksintresse 

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det gäller 

område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med 

påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka 

flygsäkerheten. 

Fornlämningar  

I sydväst utanför planområdet finns mindre rester av en gammal stenmur och denna 

stenmur kommer inte beröras av det nya planförslaget.  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 

okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 

eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Figur 8 – Delar av befintlig stenmur utanför planområdet.  
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Kollektivtrafik 

Busshållplats finns vid Storgatan, intill planområdet. Området har goda 

kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till busshållplatslägen och nära till 

Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot Växjö 

och Lessebo.  

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland 

annat en sporthall, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård, restaurang och 

konditori. En förskola (Askungen) ligger inom cirka 450 meter avstånd från aktuell 

fastighet. Kvarndammskolan (F-6-skola) ligger cirka 800 meter från planområdet. 

Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort. 

Posthantering 

Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor och 

radhus är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för 

en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska postlådor samlas i en fastighetsbox på 

entréplan. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Befintlig bebyggelse  

Planområdet är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form 

av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande komplementbyggnader. Området 

uppvisar en blandning av material, färg och skala. Träpanel är det mest förekommande 

fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland annat tegel och puts. Större delen av 

husen i närområdet är uppförda i en våning med inredda vindar som är av varierade 

ålder och storlek. Tomterna i området är cirka 1000 – 1500 kvadratmeter. 

Bostadstomterna har karaktären av anlagda villaträdgårdar med gräsmattor, träd, buskar 

och rabatter.  

Figur 9 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.    
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Detaljplaneförslaget medger bostadsbebyggelse ”B”. I användningen bostäder ingår 

bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, parkering och gäststuga. Dessa 

komplement är kopplade till huvudändamålet för användningen som är bostäder. 

Intentionen är att hela planområdet endast ska bestå av friliggande villor, vilket regleras 

med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera bostadsutbudet i området. 

Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 5100 m2. Ny bebyggelse ska 

uppföras med högsta tillåtna nockhöjd 8,0 meter. I praktiken innebär regleringen att 1,5-

planshus kan uppföras. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta delen på en 

byggnads takkonstruktion och ska räknas från medelmarknivå. Delar som sticker upp 

över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Största byggnadsarea, 

inklusive komplementbyggnader för villabebyggelse är 30 procent av fastighetsarean. 

Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. Med byggnadsarea (BYA) 

avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar, 

taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar användbarheten 

av underliggande mark. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena, detta 

regleras med ”b1”. Dagvatten ska i största möjliga utsträckning omhändertas, renas och 

fördröjas lokalt inom den egna fastigheten genom exempelvis infiltration. För att 

säkerställa att inte hela fastigheten ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att 

maximalt 60 procent av fastigheten får hårdgöras. Det är därför viktigt att marken inte 

hårdläggs mer än nödvändigt. En bestämmelse om att 900 kvadratmeter är minsta 

fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna, 

vilket regleras med egenskapsbestämmelsen ”d1”. Längs Wergels vägen ligger ett 

område med prickmark där byggnader inte får placeras. De enskilda villaägarna 

förutsätts ordna sin utemiljö utifrån den enskilda familjens/individens behov. 

Villabebyggelsens utformning och placering kommer att utredas vidare under 

bygglovsskedet. I illustrationen på nästa sida visas placering och möjlig utformning av 

villabebyggelserna. 
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Figur 10 – Illustration av hur planområdet kan komma att byggas ut. Illustrationen är inte bindande utan endast ett 

exempel på en möjlig utformning.     

Servitut  

För följande ledningar finns det sedan tidigare servitut och ledningsrätter: 

• 0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme 

• 0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation 

I plankartan har befintliga allmännyttiga ledningar markerats genom u-områden 

(markreservat). Markerad u-område i plankartan innebär inte att rättighet bildats per 

automatik. Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på 

ledningar som är skyddade enligt servitut/ledningsrätt i samband med genomförandet av 
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detaljplanen. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på 

befintliga servitut och ledningsrätter. 

Vattenskyddsområde 

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

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet 

ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande 

föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland 

annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan 

medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från 

myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och 

anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får 

utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför 

att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att 

exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på 

plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

Åtgärder som behöver göras i området som exempelvis grävning eller anläggning av 

trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering 

och byggande av anläggningarna i området.  

Strandskydd  

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. Cirka 40 

meter väster om planområdet rinner ett litet vattendrag, Ekebäcken som går genom 

skogsområdet i nordväst-sydvästlig riktning, vilket sedan rinner vidare söderut ner mot 

sjön Rottnen. Då det inte finns en skarp gräns mellan naturliga och artificiella 

vattendrag är det inte möjligt att göra något generellt uttalande att just detta vattendrag 

omfattas av strandskydd eller inte. En sådan bedömning görs istället från fall till fall. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett annat projekt haft kontakt med Länsstyrelsen i 

Kronobergs län för att klargöra vattendragets karaktär och om detta ger upphov till ett 

strandskyddsområde eller inte. Länsstyrelsen har vid granskning av vattendragets längd 

(relativt kort), var det börjar (vid landsvägen) samt formen på det (uträtat och tydligt) i 

Länsstyrelsens GIS-databas. Länsstyrelsen har bedömt att detta rör sig om ett dike, se 

gul markering i figur 10. Diket är som bredast cirka 1,5 meter. Detta dike används idag 

för att avleda vatten från angränsande skogsbruksmark och i viss mån även hanterar 

dagvatten från närliggande bostadsområden. Vid platsbesök kunde det konstateras att 

diket har grumligt vatten med en begränsad vattenföring förutom vid perioder med 

omfattande nederbörd. Diket och omgivande miljö bedöms inte ha några egentliga 

naturvärden och vegetationen vid diket är densamma som övriga delar av skogsområdet. 

Varken värdefulla, ovanliga eller känsliga arter vilka skulle kunna indikera ett naturligt 

vattendrag har kunnat påvisas eller observerats. Det aktuella diket är av sådan ringa art 

att den inte är dokumenterad i VISS (vattenkarta över vattenförekomster). 

Med hänsyn till ovan information bedömer kommunen att strandskyddsdispens inte 

gäller för detta dike på grund av att det är skapad av människor; så kallad artificiellt 

dike. Ett dike är inte ett vattendrag i strandskyddets mening och således ger det inte 

upphov till ett strandskyddsområde. Kommunen hänvisar till Mark- och 

miljööverdomstolen dom; målnummer M 10756–14 (2015-06-11). 
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Figur 11 – Foton som visar diket väster om planområdet, vilket kommunen inte bedömer omfattas av strandskydd.   

Figur 12 – Kartan över planområdet och sträckning av diket 
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Gator och trafik 

Söder om planområdet ligger järnvägsspår (Kust till kustbanan), cirka 60 meter ifrån 

planerade bebyggelse. Öster om planområdet går Wergels väg som är en mindre 

asfaltsbelagd lokalgata, vilken kommer fortsätta ha sin nuvarande sträckning. Den 

skyltade hastigheten är 40 km/h på Wergels vägen. Kommunen är väghållare. 

Gatuområdet är 6 meter brett utan strikt trafikseparering, men hastigheten är låg och 

trafiksäkerheten bedöms vara god. Infart till kvartersmarken sker från Wergels vägen. 

Övriga gator utanför planområdet utgör lokalgator.  

Figur 13 – Bilden visar Wergels vägen.      

I direkt anslutning till planområdet går även en separat gång- och cykelväg anlagd längs 

en del av Wergels väg som förbinder och kopplar ihop villaområdena i norr och söder. 

Gång- och cykelvägen har en bredd på cirka 2,5 meter och är asfalterad där kommunen 

är väghållare.  

 Figur 14 – Bilden visar gång- och cykelvägen som löper utanför planområdet.       
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Trafikflöden och hastigheter 

En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2022-02-10 för att analysera hur 

planförslaget påverkas av buller från trafik på väg och järnväg. Bullerutredningen 

bifogas i sin helhet till detaljplanen. Trafiken i dagsläget samt framtida trafikmängder 

har utretts. Resultaten från utredningen jämförs mot riktvärden enligt Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dessa nedanstående riktvärden bör 

normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse;  

Utomhus vid fasad – Om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör minst 

hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids 

nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället att 

bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  

Uteplats – Om 70 dB(A) maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas 

med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00. 

För väg 25 samt för Storgatan (väg 847) har uppgifter om årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 

och andel tung trafik hämtats ifrån Trafikverkets Samrådsunderlag Väg 25 delen 

Hovmantorp-Lessebo, Vägplan 2021-11-02. Väg 25 har något högre trafiksiffror än vad 

som visas nedan för vägavsnittet Furuby fram till där väg Storgatan ansluts. Efter 

ombyggnad av väg 25 förbi Hovmantorp kommer hastigheten att anpassas från 90 

km/tim. (i nuläget) till 100 km/tim. 

För Wergels väg, som ligger i direkt anslutning till planområde, saknas uppgifter om 

trafiken. Här har trafikflöden beräknats med hjälp av Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg. 

Tabell 1 visar trafikuppgifter, vägtrafik för nuläge och prognosår 2045.  

Uppgifter om järnvägstrafiken på Kust till kustbanan har hämtats från Trafikverket 

(\trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx). Uppskattningsvis 

trafikerar persontågen cirka 74 % dagtid, cirka 23 % kvällstid och cirka 3% nattetid. 

Trafiken för 2021 och prognosår 2040 visas i tabell 2 på andra sidan.  
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Tabell 2 visar trafikuppgifter, Kust-till-kustbanan för nuläge och prognosår 2040.  

Resultat visar att beräknade ljudnivåer från väg och järnväg klarar riktvärdet 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad för nya bostäder enligt förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggande för samtliga planerade bostäder. Som högst beräknas 

dygnsekvivalenta ljudnivåer inom 51–52 dBA vid fasad för nuläget och upp till 49 dBA 

för prognosår 2040. Inom planområdet bedöms det möjligt att uppföra uteplats i 

anslutning till planerade bostadshus som uppfyller riktvärdet 50 dBA dygnsekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. I några lägen kan uteplatsen behöva skyddas så 

att riktvärdena klaras. Detta gäller bostadshusen närmast järnvägen. Buller från 

vägtrafiken ger upphov till ljudnivåer under riktvärdena. Enligt trafikbullerförordningen 

får 70 dBA överskridas högst fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med 

mer än 10 dBA. Bedömning är att det passerar högst 5 tåg per timma kl. 06-22, vilket 

innebär att kriteriet för 70 dBA klaras. Dock kan maximala ljudnivåer över 80 dBA 

förekomma och de utsatta uteplatserna bör då utformas så att 80 dBA klaras. Detta kan 

göras genom att placera uteplatserna i skyddat läge eller skapa lokalt skydd i form av 

bullerskärm. Med uteplatser placerade i bullerskyddat läge bedöms riktvärdena kunna 

klaras. Om två uteplatser anordnas på samma tomt behöver endast en uteplats klara 

riktvärden för uteplats. 

En planbestämmelse ”m1” har införts på plankartan som reglerar att; ”Där 

trafikbullernivå överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad skall 

minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där högst 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen skall 

vara vända mot en fasad där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22.00 och 

06.00 vid fasad. Där uteplats anordnas i anslutning till bostaden får trafikbuller vid 

uteplatsen högst uppgå till 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal 

ljudnivå. Dock får 70 dBA på uteplats överskridas högst 5 gånger per timma kl. 06-22 

och med högst 10 dB. Det räcker om en uteplats per bostad, enskild eller gemensam, 

uppfyller riktvärdena på uteplats”. 
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Figur 15 – Nuläge ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik. 

Figur 16 – Nuläge maximal ljudnivå från vägtrafik. 
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Figur 17 – Maximal ljudnivå från järnväg – gods.  

Figur 18 – Maximal ljudnivå från järnväg – pass.  
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Figur 19 – Maximal ljudnivå från järnvägstrafik – X31. 

Figur 20 – Prognos 2040 ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik. 
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Figur 21 – Prognos 2040 maximal ljudnivå från vägtrafik.  

Figur 22 – Prognos 2040 maximal ljudnivå från järnvägstrafik – gods.  
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Figur 23 – Prognos 2040 maximalljudnivå från järnvägstrafik – X60.  

Farligt gods 

Kust- till kustbanans spårområde söder om planområdet är en rekommenderad farligt 

gods-led, vilket kan påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under 

transporten. Kust- till kustbanan trafikeras av framför allt persontåg men även en hel del 

godstransporter. Närmsta järnvägsspår ligger cirka 60 meter från kvartersmark som får 

bebyggas. Trafikverket har tagit fram en generell riktlinje för bebyggelse intill järnväg 

som anger att ny bebyggelse inte bör uppföras inom 30 meter från järnvägen. 

Motiveringen för detta avstånd är att det ska finnas utrymme för räddningsinsats vid 

olycka, både på järnväg och i byggnad samt att det ska finnas möjlighet att utveckla 

järnvägsanläggningen. Vid en urspårning hamnar vagnarna nästan alltid inom en 

vagnslängd från banan. Spridningen (avvikelsen från spåret) är beroende av spårets läge 

i förhållande till omgivningen och omgivningens beskaffenhet. Vid urspårning finns 

också en risk för att tåget träffar och skadar människor och byggnader i omgivningen, 

oberoende på om det rör sig om ett godståg eller persontåg. Huruvida personer i 

omgivningen skadas eller inte beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter 

urspårning. Risken för mekanisk påverkan av urspårande tåg begränsas till området 

närmast banan cirka 25–30 meter, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta 

fall hamnar inom, se figur 24. 

Aktuellt planförslag, där ny villabebyggelse planeras ligger cirka 60 meter från 

riskkällan, vilket ger mycket god marginal till de avstånd som erfordras. Utöver 

avståndet, finns en slänt, diken, träd och trädskikt som alla bidrar till att eliminera risk 

för spridning i samband med olycka med farligt gods. Bedömningen är därmed att 

risknivån i området är godtagbar utan att ytterligare riskreducerande åtgärder behöver 

utföras. 
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Figur 24 – Illustration över schematisk urspårning och påverkansavstånd.  

Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög 

genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Figur 25 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet. 
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Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i gatumark i anslutning till 

planområdet. Inom planområdet ska dagvatten fördröjas och renas inom den egna 

fastigheten i största möjliga mån. För att säkerställa att inte hela fastigheterna ska 

hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60% av fastighetsarean får 

hårdgöras. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att 

kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Det dagvatten som inte kan omhändertas 

lokalt leds till den kommunala dagvattenledningen som leder vattnet vidare västerut mot 

ett befintligt avvattningsdike ”Ekebäcken” i området och vidare ut i recipienten. 

Planområdet har en god lutning och inga instängda områden eller andra kända problem 

kring dagvattenhanteringen har noterats. Skogsmarken som kommunen äger utanför 

planområdet, likväl som de ytor som betecknas ”NATUR” och ”PARK” inom 

planområdet kan även användas som en plats för lokalt omhändertagande av dagvattnet. 

Dagvatten från bostadsområden är i allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda 

reningsåtgärder. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses 

med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och 

renar regnvatten. Dagvatten från tak kan också avledas genom att använda stuprör med 

utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor 

och/ eller planteringar på fastigheten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset 

skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara 

tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut 

från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. Hur dagvattenhanteringen ska 

hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras närmare i detalj inför 

bygglovsskedet. 

Figur 26 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.   
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Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 

vattenföroreningar.  

Ett område med markanvändning för parkmark utgår och ersätts av bostadsändamål. 

Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning med fem villatomter i redan befintlig 

bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god resurshållning 

samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Detta innebär att inga stora och kostsamma 

investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket följaktligen 

innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett 

plangenomförande. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms 

inte påverka närmiljön för de boende inom området nämnvärt. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas 

med en utbyggnad av området enligt planförslaget.  

Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet 

och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften. 

Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid 

bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I 

mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5. 

Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, 

damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för 

luftföroreningar inte överskrids. Planförslaget förväntas inte påverka luftkvalitén 

negativt. Då planförslaget endast rör ett mindre antal villatomter lokaliserade intill ett 

tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt planförslaget 

bli försumbart liten. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till och från 

området. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är en faktor som 

skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel än just bil, vilket leder till 

att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet inom området 

hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för luft 

kommer inte påverkas nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till 
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sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.  

Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön 

avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via 

Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan 

vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i 

Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om 

Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.  

Figur 27 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.  

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022–146127. 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter, 

bly, kadmium och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 28 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  
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Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 

status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). 

Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda 

avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att 

halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn 

överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk 

deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet 

bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för 

denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten 

inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenade 

ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk 

status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och 

kadmiumföroreningar. 

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att 

gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att 

spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar 

med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Spillvatten från 

planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet. 

Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. För att 

förhindra att exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse 

införts på plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall 

följas”. 

Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 

bostäder som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 

Planförslaget innebär att andel hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något, 

vilket i sin tur innebär ökade dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock 

inte uppstå och några särskilda anordningar för detta bedöms inte behövas. Dagvattnet 

ska omhändertas inom den egna fastigheten. Möjligheten att ta hand om dagvattnet 

inom området bedöms som mycket god. Rening av dagvattnet måste ske innan det 

lämnar området. För att säkra ett lokalt omhändertagande av dagvatten har en 

planbestämmelse ”b2” lagts in i plankartan som reglerar att maximalt 60% av 

fastighetsarean får hårdgöras. Vatten som inte tas upp av växter, jord eller avdunstar 

leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som finns i Wergels vägen. 

Dessa åtgärder anses vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk och kemisk 

status i Rottnen som miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst kräver. De 

negativa effekterna bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända 

industrier eller andra verksamheter som kan påverka genomförandet av planen. 
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Genomförandebeskrivning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  december 2021 

Granskning  mars 2022 

Antagande SBN april 2022 

Antagande KS maj 2022 

Laga kraft  juni 2022 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder. 

Huvudmanskap/ansvarsfördelning 

Lessebo kommun är huvudman för den allmänna platsmark som på plankartan utgörs av 

natur- och parkmark. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll, utbyggnad och 

skötsel av dessa områden. 

Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen. 

E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet. 

Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet.  

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark, 

det vill säga byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av 

fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på den enskilde fastighetsägarens 

initiativ.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsbildning 

Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Genom avstyckning från 

stamfastigheten Hovmantorp 6:1 kan fem nya fastigheter för bostadsändamål bildas och 

säljas. Detta är visat i illustrationskartan och kan genomföras när detaljplanen vunnit laga 

kraft. Behovet bedöms inte finnas att reglera fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser.  

Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun. 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har avsatts (u1). Detta för att 

säkerhetsställa rätten till befintliga ledningar inom kvartersmark. Inga servitut eller 

andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget. 

För fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller 

dylikt står och ansvarar respektive exploatör för. Lessebo kommun biträder genom att 

skicka in ansökan till Lantmäteriet. 

Fastighetskonsekvenser 

En del av allmän platsmark ”Park” kommer att övergå till kvartersmark för 

bostadsändamål. Natur- och parkmark inom planområdet kommer fortsättningsvis vara 

allmän platsmark. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan. 

Den enskilde fastighetsägaren bekostar eventuellt framtida kostnader för skydd mot 

buller från bil- och tågtrafik i samband med nybyggnation/bygglovet. 

Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.  

Anslutningsavgifter 

Den enskilde fastighetsägaren står för alla uppkomna kostnader i samband med 

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

eventuella framtida fastighetsregleringar eller dylikt. 

Kommunala inkomster 

Lessebo kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder. 

Vidare får kommunen inkomster i form av anslutningsavgifter för vatten- och avlopp 

enligt gällande taxa.  
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Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Utredningar som tagits fram under planarbetet är: 

• Bullerutredning, daterad 2022-02-11, Ramböll. 

Något behov av geotekniska undersökningar i samband med sökningar planarbetet 

föreligger inte. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Den nya bebyggelsen avses kopplas till befintligt kommunalt VA-nät. Vatten- och 

avloppsledningar finns framdragna i Wergels vägen. Anslutningsavgift till befintliga 

vatten- och avloppsledningar samt omläggning av ledningar inom kvartersmark från 

förbindelsepunkt bekostas av den enskilde fastighetsägaren.   

Anslutningsavgift till befintliga dagvattenledningar samt eventuell nyläggning/ 

omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas av 

exploatören. Ansvaret för avvattning av kvartersmark åligger den enskilde 

fastighetsägaren.  

Ledningar 

Mark finns för underjordiska ledningar. Befintliga ledningar inom planområdet ska 

behållas i sitt befintliga läge och skyddas med ett u-område och bedöms inte påverkas 

av detaljplaneförslaget. U-området här även kombinerats med prickmark som har 

innebörden att marken inte får förses med byggnad. U-områdens innebörd är att marken 

ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte 

bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av 

elektriska starkströmsanläggningar.  

Längs med planområdets östra gräns utmed Wergels väg har E.ON markförlagda låg- 

och mellanspänningskablar. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbetet 

påbörjas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 

3 meter från markkabeln. Detsamma gäller för anordnande av upplag eller ändring av 

marknivån ovanför eller invid markkabeln, vilket inte får ske så att reparation och 

underhåll av ledningarna försvåras. 

Fjärrvärme, el och tele 

Hovmantorps samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde. 

Fastigheterna i närheten av planområdet är anslutna till fibernät och till det kommunala 

fjärrvärmenätet.  

Anslutning sker mellan fastighetsägare och ledningshavare för respektive teknisk 

anläggning. 
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Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för 

avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt 

gällande avfallstaxa. 

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Nybyggnation av bostäder ”villatomter” i området kan resultera i fler barnfamiljer. När 

fler människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna till spontana 

möten under fler tider på året. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt 

utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten 

människor emellan. Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för 

lek och rekreation är god. I närheten av planområdet vid Triangelvägen finns både 

förskolan Askungen och en mindre allmän lekplats. Vid Gökaskratts camping finns en 

större kommunal lekplats som är tillgänglig via Wergels väg – Ringsbergsgatan och 

därefter under järnvägen och vidare på Strandpromenaden. Det finns även tillgång till 

kollektivtrafik i planområdets närhet. Detaljplanen föreslår även att en del mark i söder 

planläggs som parkmark med möjlighet till uppförandet av en kommunal lekplats där 

ytor för spontanlek kan finnas. Parken har en mycket viktig funktion att fylla i ett 

barnrättsperspektiv som bostadsnära yta för lek och rekreation.  

Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under 

planprocessen. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste 

genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att 

genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla 

fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs. 

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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2. Samrådets genomförande 
Förslaget till detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 (Wergels väg) har varit ute 

på samråd under tiden 8 december 2021 till och med 3 januari 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.  

3. Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut 

för samråd och granskning innan antagande. 

4. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 11 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

5. Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett 

tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska 

prövas av Länsstyrelsen.   

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

Enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL). 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Området berörs av riksintresse för totalförsvaret (lågflygningsområde med 

påverkansområde). Påverkas inte av planförslaget.  

 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. 

MB följs. Kommunen redovisar för områdets dagvattenrecipient samt dess status. 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planens genomförande inte bör 

påverka MKN vatten.  

 

HÄLSA OCH SÄKERHET  

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Enligt Länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns det ingen förorenad mark inom 

planområdet. Vi ser dock positivt på att massor från området ska provtas eftersom en 

del av planområdet idag används som parkering och det skulle kunna finnas oljespill 

eller liknande där.  
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Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området 

tidigare ansetts förorenat genast underlätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en 

förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.   

 

BULLER 

Enligt 4 kap. 33a § PBL ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader i 

planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen 

innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. 

 

Inget underlag om bullernivåer finns med i planhandlingarna, kommunen hänvisar till 

att en bullerutredning har beställts och är under framtagande. Länsstyrelsen anser att 

kommunen behöver förtydliga och utveckla bullerfrågan. Eftersom planområdet är 

beläget nära Kust- till kustbanan är det viktigt att buller från både väg- och spårtrafik 

beaktas. Beräkning av buller från väg- och spårtrafik bör redovisas utifrån förväntat 

scenario för år 2040.  

 

FARLIGT GODS 

Planområdet ligger strax öster om Kust- till kustbanan som är rekommenderad farligt 

gods-led. Av plankartan kan utlösas att bostäder planeras som närmast cirka 60 meter 

från spårområdet. Länsstyrelsen saknar analys och bedömning beträdande riskerna 

med att bygga bostäder nära järnvägen.    

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESESN 

Enligt 5 kap. 14 § Plan- och bygglagen (PBL).  

 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLAN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING 

Det föreslagna området finns redovisat som befintliga bostäder i kommunens gällande 

översiktsplan antagen år 2018. Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens 

intentioner.  

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP. 11 § MILJÖBALKEN (MB) 

Kommunen har i en undersökning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 

medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed 

inte upprättats. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2022-01-26 för att analysera hur 

planförslaget påverkas av buller från trafik på väg och järnväg vid bostadsbebyggelse. 

Trafiken i dagsläget samt framtida trafikmängder har utretts. Planbestämmelse 
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angående buller finns med i plankartan om att riktvärden inte får överstigas, vilket 

säkerställs i bygglovsskedet. Bullerutredningen bifogas i sin helhet till detaljplanen.  

Ett stycke har lagts till i planbeskrivningen som beskriver och bedömer riskbilden med 

att bygga bostäder nära järnvägen (Kust- till kustbanan).  

2. Trafikverket 

Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för fem nya villatomter i anslutning till ett 

redan utbyggt område. Planområdet är beläget cirka 35 meter ifrån Kust- till kustbanan, 

den planerade bebyggelsen ska enligt kommunen ligga på ett ungefärligt avstånd om 60 

meter ifrån järnvägsspåren. I planbeskrivningen framgår att kommunen har beställt en 

bullerutredning kopplat till vägbuller, men buller från järnvägen omnämns inte. Kust- till 

kustbanan utgör ett riksintresse för kommunikationer. Kommunen bör i sin redogörelse 

av bullerpåverkan även ta hänsyn till buller från Kust- till kustbanan. Trafikverket 

förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 

fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan 

krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.  

 

En övrig synpunkt handlar om Lessebo kommuns benämning av detaljplaner. För 

närvarande finns två detaljplaner utskickat på remiss som har samma namn. När flera 

olika planområden är belägna på samma fastighet skulle det öka tydligheten att 

specificera/namnge den delen av fastigheten som avses.   

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2022-01-26 för att analysera hur 

planförslaget påverkas av buller från trafik på väg och järnväg vid bostadsbebyggelse. 

Trafiken i dagsläget samt framtida trafikmängder har utretts. Planbestämmelse 

angående buller finns med i plankartan om att riktvärden inte får överstigas, vilket 

säkerställs i bygglovsskedet. Bullerutredningen bifogas i sin helhet till detaljplanen.  

För att öka tydligheten har namnet på detaljplanen ändrats till: Detaljplan för del av 

Hovmantorp 6:1 (Wergels väg). 

3. E.ON 

Längs med planområdets östra gräns utmed Wergels väg har E.ON markförlagda låg- 

och mellanspänningskablar, se bifogad karta. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas 

innan markarbete påbörjas. Kostnadsfri kabelvisning i fält beställs 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 så som staket eller liknande 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 markkabeln, så att reparation och 

underhåll försvåras. E.ON förutsätter att våra befintliga anläggningar kan vara kvar i 

nuvarande läge och att utformningen av dagvattenledning sker med hänsyn till dessa. 

552

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html


6(11) 

Dnr: SBN 2021/164 

E.ON utgår ifrån att vi inte drabbas av några kostnader i samband med planens 

genomförande.  

 

E.ON noterar att det i planbeskrivningen finns upptaget om att exploatören står för alla 

uppkomna kostnader i samband med exploateringen såsom flytt av ledningar, vilket vi 

tycker är bra. Vidare noterar vi att det står i planbeskrivningen att ”Rättighet för 

ledningar behöver bildas genom lantmäteriförrättning”. E.ON vill göra ett förtydligande 

med att en rätt kan utöver ledningsrätt även grunda sig på servitutsavtal samt på de 

allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012K) som gäller mellan elnätsföretaget och kunder som 

är anslutna till elnätet. Varför texten bör ändras till att ”Mark finns för underjordiska 

ledningar. Området kan upplåtas för nätägare med servitut och ledningsrätt om det 

behövs.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen. Ett genomförande av 

detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på E.ON:s befintliga anläggningar.  

4. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktigt frågor där planen måste förbättras. 

Plankarta 

I grundkartan saknas fastighetsbeteckning för Hovmantorp 6:1. Det är viktigt att 

fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen 

att hitta respektive fastighet på plankartan.  

Ledningar 
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Det anges under flera rubriker att servitut eller ledningsrätt behöver bildas för befintliga 

ledningar. Lantmäteriet noterar att det inom utlagda u-områden redan finns befintliga 

ledningsrätter. Är det andra ledningar som avses? Det beskrivs inte vem som är 

ledningshavare för ledningar utlagda med ledningsrätt.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Med begreppet huvudmannaskap i en detaljplan avses normalt sett vem som är 

ansvarig för de allmänna platserna. I 1 kap. 4 PBL definieras allmän plats som gata, väg, 

park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt 

behov.  

Det är bra om begreppet huvudman/huvudmannaskap reserveras för ansvaret för 

allmänna platser och att andra former av ansvar beskrivs med andra termer än 

huvudmannaskap för att undvika otydlighet och risk för sammanblandning. Andra 

ansvarsfrågor (t.ex. vem som har hand om fjärrvärme och elförsörjning) bör beskrivas 

med annat/andra ord.  

Delar av planen som bör förbättras 

Innehållet i planbeskrivning och plankarta stämmer inte överens 

Av planbeskrivningen framgår att fem nya fastigheter avses bildas. Lantmäteriet noterar 

dock att plankartan enbart innehåller bestämmelse om minsta fastighetsstorlek. Den 

möjliggör därmed för avstyckning av färre men större fastigheter.  

Byggnadshöjd bör helst inte används 

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast 

i undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i 

rättspraxis finns olika tolkningar av begreppet och därför kan det försvåra 

lovprövningen och leda till svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första 

hand att totalhöjd eller nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd.   

Fastighetsgräns som gränsar till planområdet 

Planområdesgränsen går enligt plankartan i fastighetsgränsen till bostadsfastigheten 

Älgen 7. Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar 

sig ha ett annat läge.   

Servitut 

”Planområdet berörs av följande ledningsrätter”. Det är två ledningsrätter i samma 

ledningsgrav.  

I sista meningen kan ”servitut och” plockas bort, om det inte finns några avtalsservitut 

som inte redovisas. Se också yttrande under rubriken ”Ledningar”.  

Fastighetsbildning 
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Andra meningen är lite otydlig. Kanske orden ”vilka avses” ska läggas till istället för ordet 

”och”. Sista meningen skulle kunna förtydligas angående initiering och bekostnad av den 

fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen, om det är det som är 

avsikten.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Grundkartan har uppdaterats inför granskningsskedet. Fastighetsbeteckningarna har 

förtydligats på plankartan. 

Texten om huvudman/huvudmannaskap har justerats och förtydligats. 

Tillåten höjd ändras från 4,8 meter byggnadshöjd till en högsta nockhöjd på 8 meter 

enligt framförda synpunkter. Ändringen av höjden innebär i praktiken att byggnadernas 

maximalt tillåtna höjd blir i princip densamma. Det som ändras är sättet som 

byggnadernas höjd beräknas på, där byggnadshöjd ändras till nockhöjd, alltså 

byggnadshöjd + takvinkel. Således innebär inte begreppet nockhöjd att det blir möjligt 

att bygga högre byggnader än vad som tilläts med begreppet byggnadshöjd. Ändringen 

görs för att underlätta beräkning av byggnaders höjder i bygglovskedet. Att ändra från 

byggnadshöjd till nockhöjd innebär dessutom en större säkerhet för fastighetsägarna 

eftersom nockhöjden alltid är densamma, till skillnad från byggnadshöjden som kan 

variera och därmed gör höjdbedömningar mer osäkra och oförutsägbara med tiden. 

Det är kommunens ambition att ta fram flexibla detaljplaner där det är lämpligt för att 

skapa ett handlingsutrymme om det visar sig att något annat än exakt det tilltänkta ska 

uppföras på platsen. Detaljplanens avsikt är att bilda fem nya fastigheter för 

bostadsändamål samtidigt möjliggörs även att flera fastigheter kan tillskapas genom 

fastighetsindelning efter utövares eventuella önskemål.  

Övriga synpunkter har arbetats in i planbeskrivning och plankarta. 

5. Skogsstyrelsen  

Det är positivt att den befintliga vegetationen planeras sparas i så stor utsträckning som 

möjligt eftersom omgivande skog är viktig som buffert och skyddszon. I övrigt har vi inga 

synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon information att tillföra som 

har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Befintliga träd och befintlig vegetation ska sparas och behållas i så stor utsträckning som 

möjligt. Detta är lättast att tillgodose inom området som i planbestämmelsen betecknas 

som ”NATUR” och ”PARK”. 

6. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  
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7. Region Kronoberg  

Region Kronoberg har inget att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Villaägarna Kronoberg 

Då nya villatomter i samhället är av vikt är det positivt att denna detaljplan medger 

förtätning med fem nya tomter i ett relativt centralt läge med bra kommunikationer och 

infrastruktur. Med dessa synpunkter tillstyrker vi detaljplaneförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

9. PostNord  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 

bland annat innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen och standarden 

på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord samtliga 

postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut 

miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för 

chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 

utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 

lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 

fastighetsbox på entréplan. Kontakta PostNord i god tid på 

utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 

postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder 

till att posten inte börjar delas ut till adressen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.  

10. Fastighetsägare till Staren 20 samt Ringduvan 1 

Vi hade gärna sett att man lämnar området oförändrat då det inte finns så mycket ytor 

att sparka boll eller utföra annan aktivitet på. Vi vill ju att våra barn ska vara aktiva och 

röra på sig samt att de i befintlig skogsmiljö har chansen att utforska naturen och 

använda sin fantasi vid lek.  

I detaljplanen som har lämnats skriver ni på sida 21 om konsekvenser gällande 

barnperspektivet. Ni skriver att i närområdet finns en offentlig lekplats. Det som inte 

framgår är att den ligger på andra sidan av en hårt trafikerad väg (Storgatan) utan någon 

trygg överfart i form av gångbro/tunnel. Det finns inte ens ett övergångsställe, vilket gör 

att det inte finns någon säker övergång alls för barn som ska passera Storgatan till 

lekplatsen. Det är många barn från närområdet som leker både på fotbollsplanen, i 

skogspartiet samt på den asfalterade ytan inom detaljområdet. Om det inte går att 

bibehålla miljön som det är nu hade vi gärna sett att det planeras in en lekpark/lek yta 
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samt att det bibehålls större skogsparti inom detaljplansområdet då barnen förlorar de 

befintliga ovannämnda ytor.  

Vi hade gärna sett att man försöker minska ned antalet tomter så att så lite skog som 

möjligt behöver avverkas. Vi förstår att det behöver frigöras tomter för att expandera 

Hovmantorp men samtidigt vill vi som har valt att bosätta oss här ha kvar den här 

natursköna närmiljön.  

Idag hörs järnvägstrafiken väl och vi är mycket oroliga att om träd avverkas kommer det 

göra så att bullernivån kommer ökas vilket gör att det blir mindre trevligt att vistas ute. 

Vi förutsätter också att cykelvägen mellan Wergels väg och Tallvägen bibehålls då det är 

markerat så på detaljplanen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun har förståelse för att närliggande närboende upplever det som en 

negativ förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en 

naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna 

möta framtidens behov och utmaningar. Planområdet är i dagsläget helt obebyggt och 

ligger centralt i Hovmantorps tätort. Lessebo kommun har ett stort behov av attraktiva 

tomter för villabebyggelse och detta område betraktas som ett sådant område.  

Skog blir kvar både runtom, men även inom planområdet då delar planläggs som natur- 

och parkmark, men även inom tomtmark kan träd och vegetationen bli kvar där det är 

lämpligt. Ett markområde i söder som i samrådshandlingen var reglerad som allmän 

platsmark ”NATUR” har fått ändrad markanvändning och kommer att planläggas som 

allmän platsmark ”PARK” med kommunalt huvudmannaskap inför granskning. 

Ambitionen är att parkområdet skall fungera som en yta för exempelvis spontanidrott, 

lek eller utevistelse för de närboendes nyttjande. Parken kan också ses som en naturlig 

lekplats för barn med stora möjligheter till variation och kreativitet inom ett rimligt 

avstånd från bebyggelse, både befintlig men även ny. Kommunen har därför bejakat de 

behov för detta som finns i området.  

Utmed Storgatan från Tollstorp till Skogsgatans hållplats kommer Trafikverket att bygga 

en ny gång- och cykelväg under 2022–2023. I samband med byggnationen kommer även 

hastighetsdämpande åtgärd utföras mellan Triangelvägen och busshållplatsen för att 

underlätta passagen över vägen. I området vid Triangelvägen finns både förskolan 

Askungen och en mindre allmän lekplats. Vid Gökaskratts camping finns en större 

kommunal lekplats som är tillgänglig via Wergels väg – Ringsbergsgatan och därefter 

under järnvägen och vidare på Strandpromenaden.  

En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2022-01-26 för att analysera hur 

planförslaget påverkas av buller från trafik på väg och järnväg vid bostadsbebyggelse. 

Trafiken i dagsläget samt framtida trafikmängder har utretts. Planbestämmelse 

angående buller finns med i plankartan om att riktvärden inte får överstigas, vilket 

säkerställs i bygglovsskedet. Bullerutredningen bifogas i sin helhet till detaljplanen.  
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Planförslaget medför inga förändringar för gång- och cykelvägen mellan Wergels väg 

och Tallvägen.  

11. Fastighetsägare till Älgen 7 

Jag bor på Tallvägen 24 som är närmast Wergels väg och som kommer att påverkas då 

de nybyggda tomterna efter den övergripande planritningen kommer att vara på vår 

östra sida av vår tomt. När jag sedan tittar på den mer detaljerade kartan så ser jag att 

det kommer att vara ett naturområde med dagvatten på det som är en gång- och 

cykelväg idag. Kommer det att vara så eller är det bara ett förslag? Det som blir ett 

naturområde, kommer det vara som det är nu eller kommer ni att hugga ner och 

planera för gräsområde eller liknande? Det som vi har problem med idag är att denna 

gång- och cykelväg trafikeras mycket med bilar då det inte finns några stenstuggor i 

vägen och därför kör många bilar mellan Tallvägen och Wergels väg för att det är 

bekvämt, och även när det har varit en sugga så kör bilar på gräset. Jag hoppas att ni har 

tänkt på denna faktor då det inte är ok? 

För övrigt så tycker jag att det är synd att gräsplätten som faktiskt används mycket till 

olika fritidsaktiviteter kommer att bebyggas men det får jag förstås inte något gehör för 

då det handlar om att hitta nya tomter i Lessebo kommun. Men se till att 

trafiksituationen blir rimlig så att det får fortsätta att vara ett lugnt och trevligt område.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Befintlig naturmark sparas norr om kvartersmarken. Naturområdet ska lämnas orört 

och regleras som allmän platsmark ”NATUR” i plankartan.  

Ett markområde i söder som i samrådshandlingen var reglerad som allmän platsmark 

”NATUR” har fått ändrad markanvändning och kommer att planläggas som allmän 

platsmark ”PARK” med kommunalt huvudmannaskap inför granskning. Ambitionen är 

att parkområdet skall fungera som en yta för exempelvis spontanidrott, lek eller 

utevistelse för de närboendes nyttjande. Parken kan också ses som en naturlig lekplats 

för barn med stora möjligheter till variation och kreativitet inom ett rimligt avstånd från 

bebyggelse, både befintlig men även ny. Kommunen har därför bejakat de behov för 

detta som finns i området.  

Övriga synpunkter ang. trafiksituationen har noterats och kommer att beaktas vid 

framtida byggnation.  

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Sammanfattning 
 
I samband med detaljplan för Hovmantorp 6:1, i Lessebo kommun, har en 
utredning utförts avseende trafikbuller från närliggande vägar och järnväg. Planen 
syftar till att skapa utrymme för fem nya villatomter i direkt anslutning till ett 
befintligt bostadsområde. 
 
Resultat från bullerutredningen visar att beräknade ljudnivåer från väg och 
järnväg klarar riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för nya bostäder 
enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande inom hela 
planområdet. Som högst beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer inom 51-52 dBA 
vid fasad för nuläget och upp till 49 dBA för prognosår 2040. 
 
Inom planområdet bedöms det möjligt att uppföra uteplats i anslutning till 
planerade bostadshus som uppfyller riktvärdet 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 
Enligt trafikbullerförordningen får 70 dBA överskridas högst fem gånger per timme 
mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dBA. Bedömning är att det passerar 
högst 5 tåg per timma kl. 06-22, vilket innebär att kriteriet för 70 dBA klaras. 
Dock kan maximala ljudnivåer över 80 dBA förekomma och de utsatta 
uteplatserna bör då utformas så att 80 dBA klaras. I några lägen kan uteplatsen 
behöva skyddas så att riktvärdena klaras. Detta gäller bostadshusen närmast 
järnvägen. Buller från vägtrafiken ger upphov till ljudnivåer under riktvärdena. 
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1. Inledning 

1.1 Förutsättningar och syfte 

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

1.2 Utredningsområde  

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hovmantorps samhälle och 
avgränsas av naturmark utmed den västra delen samt villabebyggelse och 
Wergels väg på övriga sidor. Söder om området ligger Kust- till kustbanan 
(järnväg), vilken bedöms vara den dominerande bullerkällan. Området består i 
nuläget av öppna ytor och skog. Planområdets areal är 7 000 kvadratmeter. 
 
Omfattningen av planområdet visas med gul markering i figur 1. Planen syftar till 
att skapa utrymme för fem nya villatomter i direkt anslutning till ett befintligt 
bostadsområde.   
 

 

Figur 1. Översiktbild med ungefärlig gräns för planområdet, området är markerat 
med gult. Ort foto, ArcGis Pro© 
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1.3 Planområdet med möjlig bebyggelse  

Inget byggnadsförslag är framtaget i dagsläget. Enligt planbeskrivning kan det bli 
tal om friliggande enfamiljshus på fem villatomter. Ny bebyggelse ska uppföras 
med högsta byggnadshöjd 4,8 meter vilket innebär 1,5-plans bostadshus eller hus 
med förhöjt väggliv .Beräkning har utförts med fem byggnader, en byggnad på 
respektive fastighet, och en höjd av 2 våningar enligt illustrationen nedan i figur 
2.  
 

 

Figur 2. Ungefärlig gräns för pplanområdet visas i figuren med streckad linje. 
Illustration av hur planområdet kan komma att byggas ut. 

(Källa Lessebo kommun) 

 

2. Förutsättningar 

2.1 Beräkningsmetod 
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverket rapport 4653) och spårtrafik 
(Naturvårdsverkets rapport 4936) i programmet SoundPLAN version 8.2. I 
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beräkningsprogrammet har en 3D-modell byggts upp som bland annat inkluderar 
markytor, byggnader, vägar och spår. 

Noggrannheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp 
av uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Noggrannheten är cirka 3 dB 
på 50 m avstånd och cirka 5 dB på 200 m avstånd. Noggrannheten i beräknad 
ekvivalentnivå för tågtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 4935 
från Naturvårdsverket, och bedöms vara cirka 2 dB nära spåret och cirka 3 dB på 
upp till 300 – 500 m avstånd. Noggrannheten hos maximala ljudnivåer från tåg 
bedöms vara cirka 4 dB. 

Maximal ljudnivå från vägtrafik avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste 
fordonspassagen under respektive tidsperiod (maximal trafiktimma och nattetid kl. 
22-06). Om antalet fordonspassager är mindre än 10 motsvarar ljudnivån det 
artmetriska medelvärdet av passagerna (ref. Boverkets handbok Bullerskydd i 
bostäder och lokaler). För spårtrafik definieras maximal ljudnivå av respektive 
tågpassage. 

2.2 Indata 
Följande indata har använts i utredningen: 

 Baskarta: Underlag bullerutredning, Grundkarta_bullerutredning.dwg, 
mottaget 2021-11-11 

 Plankarta för del av Hovmantorp 6.pdf, mottaget 2021-11-11 
 Illustration.pdf, mottaget 2021-10-25 
 Trafiksiffror väg: Har hämtat från Trafikverkets trafikflödesmätningar samt 

”Samrådsunderlag – Väg 25 Växjö – Kalmar, delen Hovmantorp-Lessebo, 
vägplan, 2021-11-02. 

 Trafiksiffror järnväg: Har hämtats från Trafikverkets tågplan 2021.      
(Källa: Trafikverket)  

 

2.3 Trafikflöden och hastigheter 
 
Vägtrafik 
För väg 25 samt för Storgatan (väg 847) har uppgifter om årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) och andel tung trafik hämtats ifrån Trafikverkets Samrådsunderlag Väg 25 
delen Hovmantorp-Lessebo, Vägplan 2021-11-02. 
 
Väg 25 har något högre trafiksiffror än vad som visas nedan för vägavsnittet 
Furuby fram till där väg Storgatan ansluts. Efter ombyggnad av väg 25 förbi 
Hovmantorp kommer hastigheten att anpassas från 90 km/tim. (i nuläget) till 100 
km/tim.  
 
För Wergels väg, som ligger i direkt anslutning till planområde, saknas uppgifter 
om trafiken. Här har trafikflöden beräknats med hjälp av Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg.  
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Tabell 1. Trafikuppgifter, vägtrafik, för nuläge och prognosår 2045.  

 

*tung trafik antas ha hastighet 90 km/tim. 
 
Järnvägstrafik 
Uppgifter om järnvägstrafiken på Kust till kustbanan har hämtats från Trafikverket 
(\trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx). Trafiken för 2021 
och prognosår 2040 visas i tabell 2 nedan. Uppskattningsvis trafikerar 
persontågen cirka 74 % dagtid, cirka 23 % kvällstid och cirka 3 % nattetid. 
 

Tabell 2. Trafikuppgifter, Kust-till-kustbanan, för nuläge och prognosår 2040.  

 
  

Väg 

Nuläge 2021 Prognos 2045 

ÅDT 
 

Tung 
trafik 
(%) 

 

Hastighet 
(km/tim.) 

ÅDT 
Tung 
trafik 
(%) 

Hastighet 
(km/tim.) 

Storgatan  1660 12 60 2220 14 60 

Riksväg 25 5080 16 90 6870 18 100/90* 

Wergels väg 60 0 40 90 0 40 

Tågtyp 
ÅDT 

(2021) 
ÅDT 

(2040) 
Medellängd 

(m) 
Maxlängd 

(m) 
Hastighet 
(km/tim.) 

Godståg  0,8 1,9 578 630 100 

Godståg 
Diesel 

0,7 - 441 630 100 

Pass 7,4 - 150 254 120 

X31 22,3 - 85 160 120 

X60 
(EC250) 

- 29,8 125 250 120 

X60 - 22,8 75 75 120 

Totalt per 
dygn 

31,2 54,5    
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2.4 Allmänt om buller 

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks. 
Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över 
allvarligare störningar i samhället. Mest kommer störande påverkan från 
trafikbuller som vägar eller järnvägar, men också flygtrafik. 

Redan sedan 2002 följer alla EU medlemmar samma direktiv för att undersöka och 
minimera bullerpåverkan (2002/49/EC) i samhället. Med tanke på en växande 
urbanisering (UN, 2018) växer också utmaningar i hantering av bullerfrågor. 

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, 
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador 
(6553 Naturvårdsverket).  

Ramboll tar ansvar för hållbara städer och god hälsa i allt vi gör. Bullerutredningar 
har direkt påverkan till förståelse av bullermiljön och vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att skapa en bra ljudmiljö. Härmed följer vi direkt vårt ansvar 
gentemot FN:s globala hållbarhetsmål. 

Minskat buller har positiv påverkan på mål 3 – god hälsa och välbefinnande och på 
mål 11 – hållbara städer och samhällen. 
 

 
 
 
 
 

 
Tekniskt om buller 
För beskrivning av ljud används oftast ljudnivå i decibel med beteckningen dBA. 
Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur 
det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med 
och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått 
för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå 
avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i 
de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande 
ljudnivån under exempelvis en fordonspassage. 
 

 

Figur 3. Exempel på ljudtrycksnivåer 
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Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland 
annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 
3 dBA. På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dBA 
högre/lägre ekvivalent ljudnivå.  
Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, 
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.  
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3. Riktvärden 

3.1 Ny bostadsbebyggelse 

Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande 
antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. 
Från den 1 juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den 
beslutade förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i 
planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att 
ljudnivåer från spårtrafik och vägar inte bör överstiga: 
 

 
 

Utomhus - Om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör minst hälften av 
alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte 
överskrids nattetid kl. 22.00–06.00.  
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad 
 
Uteplats - Om 70 dB(A) maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte 
överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00. 
 

Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå avser den sammanvägda ljudnivån från alla 
trafikbullerkällor och som ett medelvärde per dygn under ett år. Förordningen 
definierar ingen högsta tillåtna nivå för buller på den utsatta sidan så länge 
avstegskraven ovan uppfylls. Med begreppet bostadsrum räknas rum för daglig 
samvaro och sovrum, däremot ingår inte kök, badrum och hall i begreppet.  

Med uteplats avses särskilt avgränsat område i närhet till bostad, vård- eller 
undervisningslokal. Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men 
om det finns bör minst en uppfylla riktvärden i förordningen. Uteplatser till 
bostäder kan vara såväl balkonger som anordnade platser på egen tomt eller på 
en gemensam yta.  

Strax framför en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket 
normalt ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå i närområdet framför fasaden. 
Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivån utan inverkan av 
fasadreflex men inkluderar reflexer från annan omgivande bebyggelse mm. 

Ljudnivåer inomhus regleras separat genom Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om buller inomhus samt i Boverkets byggregler som beskriver de ljudnivåer som 
skall uppfyllas inomhus från trafikbuller. 
  

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå  

Uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå  
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4. Resultat 

Beräkning har utförts med en byggnad på respektive fastighet. Byggnadshöjden är 
enligt planbeskrivningen högst 4,8 m vilket innebär 1,5-plans hus eller hus med 
förhöjt väggliv. I beräkningarna har det antagits 2 våningar.  

I bilagorna redovisas ljudutbredning på två meters höjd ovan mark för 
dygnsekvivalentnivå respektive maximalnivå. Beräkning redovisas för nuläge samt 
för prognosår 2040. Maximala ljudnivåer från tågtrafiken och vägtrafik redovisas 
separat.  

Nuläge redovisas för i bilagorna 1:1 till 1:5. Prognosår 2040 redovisas i bilagorna 
2:1 till 2:4.  

Möjliga uteplatser har placerats väster om byggnaderna och beräkningshöjden har 
ansatts till 1,5 meter över mark.  
 

4.1 Beräkningsresultat – nuläget 
 
Ekvivalent ljudnivå  

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid planerade bostäder beräknas 
klaras inom hela planområdet. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad beräknas som 
högst till 52 dBA, därmed uppfyller beräknade ljudnivåer riktvärdet 60 dBA enligt 
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader  
 
Maximal ljudnivå 

För vägtrafiken beräknas maximala ljudnivåer som högst 67 dBA vid fasad mot 
Wergels väg.  

Godståg beräknas ge maximala ljudnivåer som högst 81 dBA vid fasad på 
byggnaden närmast järnvägen. Vid fasad på byggnaden i den norra delen av 
planområdet beräknas cirka 76 dBA.  

Passagerartåg beräknas ge maximala ljudnivåer som högst 82 dBA vid fasad vid 
byggnaden närmast järnvägen. Vid fasad på byggnaden längst från järnvägen 
beräknas cirka 76 dBA. 

Övriga persontåg beräknas ge lägre maximala ljudnivåer, inom cirka 68-75 dBA 
vid fasad mot väster och söder. 
 
Uteplats 

Enligt trafikbullerförordningen (2015:216) bör ljudnivån på uteplats inte 
överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Riktvärdet 
50 dBA ekvivalent ljudnivå beräknas klaras på merparten av möjliga uteplatser, 
som högst beräknas 51-52 dBA på uteplatser vid de två bostadshusen närmast 
järnvägen.  
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Maximal ljudnivå från godståg beräknas som högst 81 dBA och från passagerartåg 
som högst 82 dBA på en uteplats närmast järnvägen. På övriga uteplatser 
beräknas maximal ljudnivå att variera mellan 76 och 80 dBA beroende på 
avståndet från järnvägen.  

Under ett normalt trafikdygn passerar cirka två godståg (ett elektriskt och ett 
diesel-drivet) och 7 passagerartåg. Buller från dessa tågpassager ger upphov till 
de högsta maximala ljudnivåerna, med värden upp till 81-82 dBA. Maximala 
ljudnivån från X31-tåg beräknas som högst till 75 dBA på uteplatsen närmast 
järnvägen. Bedömning är att det sker högst 5 tågpassager per timma kl. 06-22, 
ett godståg eller passagerartåg samt 4 stycken X31 tåg. Detta innebär att kriteriet 
fler än 5 tågpassager med maximala ljudnivåer > 70 dBA kl. 06-22 inte bedöms 
uppfyllas. Dock förväntas det förekomma maximala ljudnivåer > 80 dBA vilka 
behöver åtgärdas då kravet högst 80 dBA överskrids en uteplats. 
 

4.2 Beräkningsresultat – prognosår 2040 

Ekvivalent ljudnivå  

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid planerade bostäder beräknas 
klaras inom hela planområdet. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad beräknas som 
högst till 49 dBA, därmed uppfyller beräknade ljudnivåer riktvärdet 60 dBA enligt 
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
 
Maximal ljudnivå 

För vägtrafiken beräknas maxnivåer som högst 67 dBA vid fasad mot Wergels väg 

Godståg beräknas ge som högst 81 dBA vid fasad vid byggnaden närmast 
järnvägen. Som lägst beräknas 69 dBA vid fasad vid den norra byggnaden i 
planområde§t.  

X60 tåg beräknas som högst ge upphov till 70 dBA vid fasad vid byggnaden 
närmast järnvägen. 
 

Uteplats 

Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå beräknas klaras på samtliga möjliga 
uteplatser. Som högst beräknas 49 dBA på uteplatsen vid bostadshuset närmast 
järnvägen.  

Maximala ljudnivåer från godståg beräknas som högst till 81 dBA på uteplats 
närmast järnvägen. På övriga uteplatser vid de övriga bostadshusen beräknas 
maxnivån variera mellan 76 och 79 dBA beroende på avståndet från järnvägen.  

Under ett normalt trafikdygn passerar cirka två godståg. Buller från dessa 
tågpassager ger upphov till de högsta maximala ljudnivåerna, med värden upp till 
81 dBA. Maximala ljudnivån från X60-tåg beräknas som högst till 70 dBA på 
uteplatsen närmast järnvägen. Bedömning är att det sker högst 5 tågpassager per 
timma, ett godståg samt 4 stycken X60 tåg. Detta innebär att kriteriet 5 
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tågpassager med maximala ljudnivåer > 70 dBA inte bedöms uppfyllas. Dock 
förväntas det förekomma maximala ljudnivåer > 80 dBA vilka behöver åtgärdas 
då kravet högst 80 dBA överskrids en uteplats. 

5. Slutsats 

Resultat visar att beräknade ljudnivåer från väg och järnväg klarar riktvärdet 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för nya bostäder enligt förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggande för samtliga planerade bostäder. Som högst 
beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer inom 51-52 dBA vid fasad för nuläget och 
upp till 49 dBA för prognosår 2040. 

Inom planområdet bedöms det möjligt att uppföra uteplats i anslutning till 
planerade bostadshus som uppfyller riktvärdet 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå. I några lägen kan uteplatsen behöva skyddas så att 
riktvärdena klaras. Detta gäller bostadshusen närmast järnvägen. Buller från 
vägtrafiken ger upphov till ljudnivåer under riktvärdena. 
 
Enligt trafikbullerförordningen får 70 dBA överskridas högst fem gånger per timme 
mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dBA. Bedömning är att det passerar 
högst 5 tåg per timma kl. 06-22, vilket innebär att kriteriet för 70 dBA klaras. 
Dock kan maximala ljudnivåer över 80 dBA förekomma och de utsatta 
uteplatserna bör då utformas så att 80 dBA klaras. Detta kan göras genom att 
placera uteplatserna i skyddat läge eller skapa lokalt skydd i form av bullerskärm. 
Med uteplatser placerade i bullerskyddat läge bedöms riktvärdena kunna klaras. 
 
Om två uteplatser anordnas på samma tomt behöver endast en uteplats klara 
riktvärden för uteplats. 

6. Förslag till text om störningsskydd på plankartan 

Där trafikbullernivå överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads 
fasad skall minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida 
där högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av 
bostadsrummen skall vara vända mot en fasad där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan 22.00 och 06.00 vid fasad. Där uteplats anordnas i anslutning 
till bostaden får trafikbuller vid uteplatsen högst uppgå till 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Dock får 70 dBA på uteplats 
överskridas högst 5 gånger per timma kl. 06-22 och med högst 10 dB. Det räcker 
om en uteplats per bostad, enskild eller gemensam, uppfyller riktvärdena på 
uteplats. 
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Nuläge - Ljudnivå från väg- och järnvägstrafik
Ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark

Bilaga 1:1

Teckenförklaring

            

Byggnader illustration 

Befintlig bebyggelse

Planområde

Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Våning | ljudnivå

Järnväg

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 09/02/2022

Dp Västra Hovmantorp (Wergels väg)

Projektnummer:1320058391
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Skala A4 1:1500
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m
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 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  
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Nuläge - Ljudnivå från vägtrafik
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark

Bilaga 1:2
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Byggnader illustration 
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1 57 50
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65 < <= 70
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90 <  
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Nuläge - Ljudnivå från järnväg - gods
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark
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Byggnader illustration 

Befintlig bebyggelse
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Nuläge - Ljudnivå från järnvägstrafik - Pass
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark
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Byggnader illustration 
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Nuläge - Ljudnivå från järnvägstrafik - X31
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark
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Byggnader illustration 
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Prognos 2040 - Ljudnivå från väg- och järnvägstrafik
Ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark

Bilaga 2:1
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Byggnader illustration 
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Prognos 2040 - Ljudnivå från vägtrafik
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark

Bilaga 2:2

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 09/02/2022

Dp Västra Hovmantorp (Wergels väg)

Projektnummer:1320058391
Resultatfil: 18

Skala A4 1:1500
0 10 20 30 40

m

1 52

1 34
2 39

1 58
2 58

1 57
2 581 46

2 49

1 54

1 67
2 66

1 34
2 39

1 64
2 63

1 53

1 66
2 66

1 34
2 38

1 63
2 63

1 53

1 67
2 66

1 37
2 39

1 64
2 64

1 54

1 67
2 67

1 38
2 40

1 64
2 63

Kust till kustbanan

Wergels väg

Maximal ljudnivå_LAmax Teckenförklaring

            

Byggnader illustration 

Befintlig bebyggelse
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Beräkningspunkt

1 57 50
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Prognos 2040 - Ljudnivå från järnvägstrafik - Gods
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark
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Byggnader illustration 
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Prognos 2040 - Ljudnivå från järnvägstrafik - X60
Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 74 Dnr 2021/271-4.2.2 
 

Samrådsyttrande för detaljplan för del av 
fastigheten Hovmantorp 5:1 
(Morkullevägen) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och 
angränsar i väster till Morkullevägen samt befintlig bebyggelse. I 
nordväst gränsar området till Kullagatan samt Kunskapsskolan. I 
övrigt omges området av skogsmark. Planområdets areal är cirka 2,5 
hektar.  
 
Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps 
tätort genom att möjliggöra bildandet av 13 stycken nya villatomter 
för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-21 att sända 
planförslaget på samråd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-21 § 17 
Underrättelse om samråd, 2022-03-22  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-02-01  
Plankarta med bestämmelser, 2022-02-01  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsyttrande för detaljplan för del av 
fastigheten Hovmantorp 5:1 
(Morkullevägen) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på 
planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle 
och angränsar i väster till Morkullevägen samt befintlig 
bebyggelse. I nordväst gränsar området till Kullagatan samt 
Kunskapsskolan. I övrigt omges området av skogsmark. 
Planområdets areal är cirka 2,5 hektar.  
 
Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps 
tätort genom att möjliggöra bildandet av 13 stycken nya villatomter 
för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-21 att sända 
planförslaget på samråd. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-21 § 17 
Underrättelse om samråd, 2022-03-22  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-02-01  
Plankarta med bestämmelser, 2022-02-01  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Kommunstyrelsen 

2022-03-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-21 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 17 Dnr 2021/134-4.2.2 
 

Ny detaljplan för del av fastigheten 
Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på samråd. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorps samhälle. 
Planområdet angränsar i väster till Morkullevägen och Kullagatan 
samt befintlig villabebyggelse. Området är beläget cirka 250 meter 
från Kust- till kustbanans spårområde. I övrigt omges området av 
skogsmark. Planområdets areal är cirka 2,5 hektar.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 11–17 §§ ”Samråd”. 
 
Detaljplanens syfte  
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen 
ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen och kommunen 
har fortsatt många i tomtkön. Syftet med planläggningen är därför att 
fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra 
bildandet av 13 nya villatomter för småhus som är anpassade till 
terrängen och omgivningen.  
 
Förenlighet med översiktsplanen 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-02-01 
Plankarta 2022-02-01 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-02-01 
Tjänsteskrivelse 2022-02-24 
Beslut SBNAU 2022-03-14 § 15 

 
 

Beslutsexpediering 
Berörda sakägare  
Berörda nämnder och styrelser  
EON  
Lantmäteriet  
Trafikverket  
Länsstyrelsen  
Region Kronoberg 
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2022-03-22 
Dnr: SBN 2021/134 

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 del av fastigheten 

Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen), 

Hovmantorp, Lessebo kommun, 

Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av 

fastigheten Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen), Hovmantorps 

samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut på samråd och 

samrådstiden är från och med tisdag den 22 mars 2022 till och med 

tisdag den 12 april 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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2022-03-22 
Dnr: SBN 2021/134 

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 ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och 

angränsar i väster till Morkullevägen samt befintlig bebyggelse. I 

nordväst gränsar området till Kullagatan samt Kunskapsskolan. I 

övrigt omges området av skogsmark. Planområdets areal är cirka 

2,5 hektar.  

Syfte  

Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps 

tätort genom att möjliggöra bildandet av 13 stycken nya villatomter 

för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen.  

Handlingar  

Underrättelse om samråd, 2022-03-22 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-02-01 

Plankarta med bestämmelser, 2022-02-01 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01 

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 

planområdet som ”Framtida bostäder”. Enligt översiktsplanen bör 

ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en 

förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare 

exploatering i området. 

Påverkan på omgivningen  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  
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2022-03-22 
Dnr: SBN 2021/134 

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 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 tisdag den 12 april 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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2022-02-01 

Dnr: SBN 2021/134 

Samrådshandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN februari 2022 

 

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

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.   
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som 

är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, 

kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till 

grund för kommande bygglovsprövning. Till varje detaljplan finns en plan- och 

genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska 

genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå konsekvenserna 

av planens genomförande. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag  

Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen ökar i takt med den 

pågående samhällsomvandlingen och kommunen har fortsatt många i tomtkön. Syftet 

med planläggningen är därför att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom 

att möjliggöra bildandet av 13 stycken nya villatomter för småhus som är anpassade till 

terrängen och omgivningen. Genom förtätning i bebyggda miljöer skapas bättre 

underlag för service och bättre förutsättningar för ökad användning av kollektivtrafik. 

De nya villatomterna kommer att ha närhet till såväl förskola som natur- och 

skogsmiljöer.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit 

laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande. 

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle, ungefär 1 km från 

järnvägsstationen. Planområdet angränsar i väster till Morkullevägen samt befintlig 

villabebyggelse. I nordväst gränsar området till Kullagatan samt en förskola, 

Kunskapsförskolan som är under byggnation. Inom planområdet sträcker sig en mindre 

enskild skogsväg som försörjer vattenverket längre österut. I övrigt omges området av 

skogsmark. Planområdet är beläget cirka 250 meter från Kust- till kustbanans 

spårområde. Området omfattar del av fastigheten Hovmantorp 5:1 och har en areal av 

cirka 2,5 hektar. Marken inom planområdet ägs av Lessebo kommun.  

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning 

markerad med röd linje.  

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2021-08-17 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  
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Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”Framtida bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i 

anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.  

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”BH4” är utpekat för 

bostadsändamål.  

Detaljplan 

Figur 5 – Gällande stadsplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1973-02-19. Planområdet är markerat i rött.  
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Planförslaget berör delar av stadsplanen (07-HOS-227 B), lagakraftvunnen den 19 

februari, 1973. Den berörda stadsplanen är namngiven enligt följande: Förslag till 

ändring och utvidgning av stadsplanen för Hovmantorps samhälle i Lessebo kommun. 

Stadsplanen anger användningen allmän platsmark med ändamål Gata samt Park eller 

Plantering inom aktuellt planområde.  

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande 

stadsplan från 1973 i berörda delar, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 

aktuella planområdet.  

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

I kommunen finns ett stort behov av fler bostäder och lämpliga platser inom tätorten är 

för övrigt få och små. Inom tätbebyggda områden sker ofta förändringar, med nya 

omtag som följd. Planförslaget innebär att oexploaterad skogsmark med delvis uppväxta 

träd bebyggs med nya bostäder vilket kommer att upplevas som en väsentlig förändring 

för de omkringboende. Området ska samtidigt förhålla sig till sin omgivning och dess 

värde såväl befintlig bebyggelse, strövområde som för människors rekreation. Platsen 

innehåller inga sådana särskilda naturvärden att en exploatering av det skälet ska 

undvikas. Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park eller 

plantering, men någon park är inte iordningsställd i området. Planområdet utgör ett 

perfekt läge för förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av 

gator och VA-nät är redan utbyggt i närområdet och kan då användas utan kostsamma 

nyinvesteringar. Det finns också goda möjligheter att gå och cykla till och från 

planområdet i en miljö som är väl upplyst och där andra människor och bilar rör sig 

även kvällstid. 

Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga 

förhållanden. Planområdet angränsar till ett befintligt planområde för bostäder i väster 

vilket gör att området redan har en mänsklig påverkan. Planförslaget påverkar 

landskapsbilden marginellt och bedöms till obetydlig konsekvens som medför en liten 

marginell negativ konsekvens. Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i 

omfattning men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom 

planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Detta bedöms 

därför inte medföra någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden allmän 

tillgänglig skogsmark fortsatt är hög i området. Kommunens bedömning är att det 

allmänna intresset av att bygga och skapa plats för fler bostäder i detta fall väger tyngre 

än ett bevarande av den berörda skogsmarken samt de eventuella konsekvenser som 

byggnationen kan innebära för närboende i omkringliggande fastigheter. Förändringar i 

befintliga miljöer är också en naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs 

för att Hovmantorp som tätort ska kunna möta framtidens behov och utmaningar. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark, vegetation och friytor 

Planområdet är bevuxet med blandskog som bitvis domineras av tall, bitvis av 

granskog. Trädbeståndet är ganska ungt. Mindre sten och block förekommer mer 

frekvent i den djupare delen av planområdet. Inga av Skogsstyrelsens sumpskogsobjekt, 

nyckelbiotoper eller andra kända skogliga naturvärden finns inom planområdet. Det 

finns inte heller några djurarter rapporterade i Artportalen (sökår, 2000 – 2021) inom 
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området. Inga speciella växtarter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga 

fältbesöket i området.  

Det finns en sumpskog (kärrskog) öst om planområdet, vilken inte kommer att påverkas 

av detaljplaneförslaget då förutsättningarna för sumpskogen inte ändras jämfört med hur 

det ser ut idag. I sumpskogen domineras trädskiktet av glasbjörk, tall samt ett mindre 

inslag av klibbal. I närområdet finns mycket goda möjligheter till rekreation. Söder och 

sydväst om planområdet finns ett stort skogsområde som inrymmer ett kommunalt 

motionsspår ”Hovmantorps elljusspår” som nyttjas för promenader och löpning. Den 

nya bebyggelsen ligger betydligt längre från elljusspåret än de befintliga hus som ligger 

närmast Morkullevägen i söder.  

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

I nära anslutning till planområdet finns också ett flertal stigar som används av 

närboende för att komma ut i naturen. Detaljplaneförslaget innebär en marginell 

påverkan på de rekreationsvärdena som används idag. I planförslaget bevaras stora delar 

av skogsmarken för att fortsatt möjliggöra för passage och rekreation i området och 

planläggs som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. Omgivande skog är också 

viktig som buffert och skyddszon därav bör befintlig vegetation sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Bevarande av skogsmiljö är även viktig för karaktären i 

området.  
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Figur 7 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.   

Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i närområdet. Då området inte är ianspråktaget sedan 

tidigare bedöms det inte heller finnas några föroreningar i massorna. Den som äger eller 

brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening under gräv- och schaktarbete på 

fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön (MB kap. 10§ 11). 

Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. 

Moränen har ett stort innehåll av block och sten. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 

3–5 meter. Marken i området är relativt flack men sluttar måttligt från väster ner mot 

öster. Marknivåer inom planområdet enligt bilden nedan varierar mellan cirka +164 och 

+160 meter. Lutningsförhållandena är dock inte sådana att exploatering försvåras. Med 

tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra 

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. 
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Figur 8 – Kartan visar höjdpunkter inom planområdet.  

Strandskydd  

Planområdet berörs inte av strandskydd.  

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid 

kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.  

Riksintresse 

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det gäller 

område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med 

påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka 

flygsäkerheten. 

Parkering 

Parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering 

bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.   

Posthantering 

Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor och 

radhus är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för 

en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska postlådor samlas i en fastighetsbox på 

entréplan. 

596



Dnr: SBN 2021/134   9(23)  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Planering ska ske med långsiktighetsperspektiv och en medvetenhet om framtida risker 

och förändringar. Klimatförändringar kan exempelvis öka riskerna för ras, skred, 

erosion och översvämning.  

Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget Scalgo Live 

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

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

ytvattenperspektiv. I skyfallsanalysen används både terrängdata och vattenvolymer för 

att identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen 

visas i Figur 8.  

Figur 9 – Visualisering av beräkningsmetodik i Scalgo Live. Mängden vatten som terrängen belastas med rinner till 

närmsta lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls lågpunkten upp till sin tröskelnivå (svarta prickar), och 

vattnet rinner vidare till nästa område (svarta pilar). Ju större nettonederbörd som belastar terrängen desto större 

kommer avrinningsområdet för den lägsta punkten att vara. Orange markering visar det avrinningsområde som 

bidrar med vatten till det lägst liggande instängda området. Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en given 

nettonederbörd kan beräknas eftersom metoden tar hänsyn till mängden tillgängligt vatten. 

Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i SCALGO Live utgår från ett 

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

Regnvolymen har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 2010). 

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

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

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

P110 (Svenskt Vatten, 2016).  

I Figur 9 visas lågpunkter och rinnvägar inom planområdet. Det finns idag fyra 

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

visar att det finns risk för stående vatten med ett vattendjup om 10 mm (blått område). 

Grönmarkerat område visar lågområde med risk för ett vattendjup mellan 10–25 mm. 

Observera att figur 9 påvisar befintliga förhållanden och tar inte hänsyn till 

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

nytillkommande bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande terräng och färdig 

golvnivå får inte vara lägre än marknivån för den nya lokalgatan. Hänsyn bör även tas 

till de fåtal lågpunkter som finns inom planområdet så att befintliga lågpunkter fyllas 

upp och dessa bedöms fullt hanterbara genom rätt höjdsättning. Med hänsyn till de små 

höjdskillnaderna inom planområdet bedöms risken för ras och skred vara liten. Marken 

bedöms översiktligt vara byggbar och risken för påtagliga konsekvenser av 

översvämning vid 100-årsflöden är således låg.  
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Figur 10 – På karan syns lågpunkter inom planområdet. Rinnvägar markerade i rött, lågområden är färgade ytor där 

vattendjup mindre än 10 mm visas i ljusblått, 10–25 mm visas i grönt och planområdet markerat i svart (Scalgo Live, 

2021).  

Kollektivtrafik 

Området har goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till 

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

och Kalmar och buss mot Växjö och Lessebo.  

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland 

annat en sporthall, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård och restaurang. 

Direkt nordväst om planområdet byggs just nu en ny förskola (Kunskapsförskolan) för 

cirka 100 barn. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort. 
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Servitut  

För följande objekt finns det sedan tidigare servitut och ledningsrätter: 

• 0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme 

• 0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation 

• 0761–01/16, Förmån, Officialservitut, Båtplats 

Inom planområdet finns idag inga tekniska ledningar framdragna, men Lessebo 

fjärrvärme och E.ON:s ledningar finns i gatumark i närheten. Befintliga ledningar 

bedöms kunna ligga kvar och ett genomförande av detaljplanen bedöms inte heller 

medföra någon påverkan på befintliga servitut och ledningsrätter. 

I och med utbyggnaden av planområdet planeras de nya allmännyttiga ledningar att 

ligga inom vägområdet (allmän platsmark). Det finns dock inga u-områden utlagda i 

alla de aktuella sträckningarna i plankartan. De allmänna ändamålen ledningar och gata 

anses möjliga att förena eftersom ändamålen går att genomföra utan att påverka 

varandra. Allmännyttiga ledningar bedöms kunna anläggas inom samma område som 

gata eller naturområde då ledningarna anläggs under marken. Det är exploatören som 

bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar som är skyddade enligt 

servitut/ledningsrätt i samband med genomförandet av detaljplanen.  

Befintlig bebyggelse  

Aktuellt område är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i 

form av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar och 

komplementbyggnader. Större delen av husen i närområdet är uppförda i en våning med 

inredda vindar som är av varierade ålder och storlek. Tomterna i området är cirka 800 - 

900 kvadratmeter. Bostadstomterna har karaktären av anlagda villaträdgårdar med 

gräsmattor, träd, buskar och rabatter. Husen har varierande utformning vad gäller 

fasadmaterial och färgsättning.  

Figur 11 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.    

Detaljplaneförslaget medger bostadsbebyggelse ”B”. I användningen bostäder ingår 

bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, parkering och gäststuga. Dessa 

komplement är kopplade till huvudändamålet för användningen som är bostäder. 
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Intentionen är att hela planområdet endast ska bestå av friliggande villor, vilket regleras 

med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera bostadsutbudet i området. 

Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 13 000 m2. Ny bebyggelse ska 

uppföras med högsta tillåtna nockhöjd 8 meter. I praktiken innebär regleringen att 2-

planshus kan uppföras. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta delen på en 

byggnads takkonstruktion och ska räknas från medelmarknivå. Delar som sticker upp 

över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Största byggnadsarea, 

inklusive komplementbyggnader för villabebyggelse är 35 procent av fastighetsarean. 

Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. Med byggnadsarea (BYA) 

avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar, 

taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar användbarheten 

av underliggande mark. Dagvatten ska i största möjliga utsträckning omhändertas, renas 

och fördröjas lokalt inom den egna fastigheten genom exempelvis infiltration. För att 

säkerställa att inte hela fastigheten ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att 

maximalt 60 procent av fastigheten får hårdgöras. Det är därför viktigt att marken inte 

hårdläggs mer än nödvändigt. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena, 

detta regleras med ”b1”. En bestämmelse om att 900 kvadratmeter är minsta 

fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna, 

vilket regleras med egenskapsbestämmelsen ”d1”. De enskilda villaägarna förutsätts 

ordna sin utemiljö utifrån den enskilda familjens/individens behov. Villabebyggelsens 

utformning och placering kommer att utredas vidare under bygglovsskedet. 

Fornlämningar  

Inom planområdet finns tre stycken lämningar enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ): 

• RAÄ-nr Hovmantorp 296, område med skogsbrukslämningar – övrig 

kulturhistorisk lämning. 

• RAÄ-nr Hovmantorp 308, område med skogsbrukslämningar – övrig 

kulturhistorisk lämning.  

• RAÄ-nr Hovmantorp 297, kolningsanläggning – övrig kulturhistorisk lämning.  

Alla fornlämningar såväl kända som okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Den 

som exploaterar ett område skall se till att påverkan eller skador på kulturmiljön helst 

undviks eller begränsas. Det är enligt denna lag förbjudet att utan tillstånd av 

Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering 

eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Den planerade exploateringsytan 

kan därför innebär ingrepp i fornlämning och kräver såldes Länsstyrelsens 

tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § Kulturmiljölagen (1988:950). Dessa ovan nämnda 

lämningar kommer att behöva tas bort vid en exploatering av området. En arkeologisk 

utredning/förundersökning kan komma att behöva tas fram, men Länsstyrelsen i 

Kronobergs län får utreda behovet av detta.  

I anslutning till planområdet ligger ytterligare tre lämningar som utgörs av kolbottnar 

efter en resmila och rest av kolarkoja (RAÄ-nr Hovmantorp 302, 306 och 362 övriga 

kulturhistoriska lämningar). Ingen av dessa bedöms påverkas av nytillkommande 

bebyggelse eftersom dessa objekt ligger utanför det aktuella planområdet och ett 

genomförande av planen påverkar inte lämningarna i något avseende. Skulle det i 

samband med exploatering eller andra markarbeten påträffas ytterligare fornlämningar eller 

misstänkta fornlämningar ska arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län. 
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Figur 12 – Kartan utklippt från Riksantikvarieämbetets Fornsök visar kulturhistoriska lämningar inom eller i 

närheten av planområdet.      

Vattenskyddsområde 

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

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet 

ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande 

föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland 

annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan 

medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från 

myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och 

anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får 

utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför 

att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att 

exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på 

plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

Åtgärder som behöver göras i området som exempelvis grävning eller anläggning av 

trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering 

och byggande av anläggningarna i området.  

601



Dnr: SBN 2021/134   14(23)  

Gator och trafik 

I planområdets nordvästra utkant går en mindre kommunal gata, Kullagatan som har en 

total gatubredd på nio meter inklusive en tre meter bredd gång- och cykelled på ena 

sidan av gatan. Den skyltade hastigheten är 40 km/tim på Kullagatan. Kommunen är 

väghållare. Den tillkommande villabebyggelse angörs via en befintlig skogsväg i norr 

via en ny kommunal lokalgata. Den befintliga skogsvägen fungerar idag som köryta för 

de som arbetar inom vattenverket och rör sig mellan denna verksamhet. Den nya 

lokalgatan blir 8 meter bred och förses med en vändplats i söder så att både personbilar, 

postbilar och sopbilar kan vända. Den nya lokalgatan ska endast mata trafik till de nya 

bostadstomterna. Exakt utformning av anslutningspunkter, korsningar samt 

vägsträckning kommer att bestämmas i bygglovsskedet. Nedan visas fotografier tagna 

från Kullagatan och skogsvägen.  

Figur 13 – Bilden till vänster visar Kullagatan och bilden till höger visar skogsvägen.      

I sydvästra delen av planområdet planeras även en ny gång- och cykelväg som ska binda 

samman och knyta ihop den nya lokalgatan/bebyggelsen med den gång- och cykelväg 

som finns längre västerut på Morkullevägen, Orrvägen och Lärkvägen så det blir en 

sammanhängande gång- och cykelväg hela vägen till tätorten. Syftet är att underlätta att 

ta sig till och från området med cykel. Bredden på gång- och cykelvägen föreslås bli 5 

meter och regleras genom planbestämmelsen GÅNG och CYKEL (GC) på plankartan.  

Trafikflöden och hastigheter 

Trafikverkets Kust- till kustbanans spårområde är belägen cirka 250 meter norr om 

planområdet. Järnvägen bedöms inte bidra med stor andel buller och påverkar därmed 

inte den totala ljudnivån i planområdet. 

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

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

juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den beslutade 

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

efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att ljudnivåer från spårtrafik och 

vägar inte bör överstiga: 

602



Dnr: SBN 2021/134   15(23)  

Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå 

överskridas bör minsta hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida 

där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35 

kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 

vid bostadsbyggnadens fasad.  

Uteplats – Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas 

med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00. 

Två kommunala lokalgator angränsar planområdet, Kullagatan och Morkullevägen. 

Gatorna används framförallt av boende i närområdet. För Kullagatan har det gjorts en 

uppskattad trafikmätning som visar att Kullagatan idag har en uppskattad 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 700 fordon/dygn varav antalet lastbilar är 28/dygn 

(Sierzega, mätår 2017). Trafikmätning Kullagatan gjordes år 2017 i höjd med 

Vikingagatan. Hastighetsbegränsningen på Kullagatan är 40 km/tim, vilket ger 

bullernivåer på cirka 50 dBA 10 ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 10 

meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Detta är 

under riktvärdena för buller vid bostadsbyggnader och uteplatser. En viss ökning av 

biltrafiken kan antas ha skett från detta mättillfälle men med hänvisning till att inga 

stora förändringar skett i närområdet bedöms trafikökningen som marginell. Detta 

innebär att inga bulleråtgärder behöver utföras.  

Morkullevägen är en liten lokalgata som angör till befintliga bostäder väster om 

planområdet. Skyltad hastighet på Morkullevägen är 40 km/tim. Här har trafikflöden 

beräknats med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg för att uppskatta hur trafiken 

kan komma att öka som en konsekvens av exploateringen. Verktyget uppskattar det 

totala antalet resor till ungefär 90 varav 57 bilresor per dygn.  

För skogsvägen, som går genom planområdet, saknas uppgifter om trafiken. Det finns 

ingen information om antalet fordon som passerar den aktuella vägsträckan utan istället 

uppskattas värden avseende antal fordon. Uppskattningen gjordes utifrån fältbesöken 

vid flera separata inventeringstillfällen samt utifrån dagens trafikflöden på Kullagatan. 

Antalet fordon på denna skogsväg uppskattas till 20 fordon (högt räknat) per dygn. 

Detta är under gällande riktvärden. Trafiken på skogsvägen är betydligt lägre än 

Kullagatan då endast arbetarna i vattenverket och några enstaka besökare nyttjar denna 

väg.  

Högst trafikmängd passerar Kullagatan. Enligt Trafikverkets basprognos kan den 

genomsnittliga trafikökningen förväntas bli 1,8% för godstransporter respektive 1% för 

persontransporter fram till år 2040. Trafikverket har ingen statistik men vid beräkningar 

av hur många fordonsrörelser som villabebyggelse medför schablontalet fyra 

fordonsrörelser per hushåll. Detta skulle medföra att andelen trafik på Kullagatan skulle 

öka med cirka 100 fordonsrörelser/dygn. Vid en omräkning enligt denna prognos skulle 

den totala årsdygnstrafiken för Kullagatan uppgå till cirka 800 fordon 2040, från 700 

fordon idag, vilket får anses som en mycket begränsad ökning. Planförslaget håller sig 

således inom riktvärdet för trafikbuller och påverkan på bullernivån blir i princip 

oförändrad. Föreslagen markanvändning medför ingen ökning av tung trafik. Ökningen 

bedöms dock inte vara av betydande karaktär, då det sannolikt inte rör sig om någon 

större mängd fordonstrafik. 
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Den nya lokalgatan inom planområdet kommer endast att betjäna villatomterna inom 

planområdet och trafikmängderna blir därför små. Den trafikökning som ett tillskott av 

13 villatomter medför har en begränsad inverkan på omgivningen.  

Dagvatten  

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög 

genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Figur 14 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet. 

Kommunal dagvattenledning finns i gatumark i anslutning till planområdet. Ny 

bebyggelse avses få anslutningspunkter till en ny kommunal dagvattenledning i den nya 

vägen, men anslutningen förutsätter att dagvatten även omhändertas, fördröjas och renas 

lokalt på varje enskild fastighet. Nya kommunala vatten- och spillvattenledningar läggs 

också i den nya vägen fram till föreslagen vändplan. Stora fastigheter bidrar också till 

goda förutsättningar till lokal infiltration. För att säkerställa att inte hela fastigheterna 

ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60% av fastighetsarean 

får hårdgöras. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för 

att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Det dagvatten som inte kan 

omhändertas lokalt leds till den nya kommunala dagvattenledningen som leder vattnet 

vidare norrut mot ett befintligt avvattningsdike, utanför planområdet och vidare ut i 

recipienten. Befintligt avvattningsdike är en naturlig lågpunkt och denna föreslås utgöra 

översvämningsyta vid kraftiga regn. Skogsmarken som kommunen äger utanför 

planområdet, likväl som de ytor som betecknas ”NATUR” inom planområdet kan även 

användas som en plats för lokalt omhändertagande av dagvattnet.  
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Dagvatten från bostadsområden är i allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda 

reningsåtgärder. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses 

med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och 

renar regnvatten. Dagvatten från tak kan också avledas genom att använda stuprör med 

utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor 

och/ eller planteringar på fastigheten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset 

skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara 

tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut 

från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador.  

Figur 15 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.   

Eftersom planförslaget endast möjliggör ett fåtal nya villatomter och fördröjning av 

dagvattnet rekommenderas bedöms påverkan på vattenkvaliteten i området vara liten. 

Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras 

närmare i detalj inför bygglovsskedet. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 

vattenföroreningar.  

Ett område med markanvändning för parkmark utgår och ersätts av bostadsändamål. 

Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning med 13 nya villatomter i redan 

befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god 

resurshållning samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Detta innebär att inga stora 

och kostsamma investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket 

följaktligen innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett 

plangenomförande. Föreslagen markanvändning bedöms även ansluta väl till befintlig 

bebyggelse och den karaktär som finns inom området. Andelen ökad trafik bedöms vara 
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mycket begränsad, då det sannolikt inte rör sig om någon större mängd fordonstrafik. 

Planförslaget påverkar inte bullret nämnvärt för de boende i området. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas 

med en utbyggnad av området enligt planförslaget.  

Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet 

och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften. 

Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid 

bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I 

mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5. 

Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, 

damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för 

luftföroreningar inte överskrids. Planförslaget förväntas inte påverka luftkvalitén 

negativt. Då planförslaget endast rör ett mindre antal villatomter lokaliserade intill ett 

tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt planförslaget 

bli försumbart liten. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till och från 

området. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är en faktor som 

skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel än just bil, vilket leder till 

att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet inom området 

hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för luft 

kommer inte påverkas nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till 

sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan. 

Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön 

avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via 

Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan 

vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i 

Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om 

Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.  
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Figur 16 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.  

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022 – 146127. 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter, 

bly, kadmium och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 17 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 

status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). 

Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda 

avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att 

halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn 

överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk 

deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet 

bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för 

denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten 

inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenade 

ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk 
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status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och 

kadmiumföroreningar. Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för 

vattenskyddsområde, vilket medför att gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis 

markarbeten. Detta innebär att spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara 

täta och att avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte 

anläggas utan tillstånd. Spillvatten från planområdet planeras att omhändertas genom 

det kommunala spillvattennätet. Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i 

kommunalt avloppsreningsverk. För att förhindra att exploateringen förorenar 

ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på plankartan ”Befintliga 

restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. Miljökvalitetsnormen för 

vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att bostäder som planen tillåter 

är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Planförslaget innebär att andel 

hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något, vilket i sin tur innebär ökade 

dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock inte uppstå och några särskilda 

anordningar för detta bedöms inte behövas. Dagvattnet ska omhändertas inom den egna 

fastigheten. Möjligheten att ta hand om dagvattnet inom området bedöms som mycket 

god. Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. För att säkra ett lokalt 

omhändertagande av dagvatten har en planbestämmelse ”b2” lagts in i plankartan som 

reglerar att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Dessa åtgärder anses vara 

tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk och kemisk status i Rottnen som 

miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst kräver. De negativa effekterna 

bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända industrier eller andra 

verksamheter som kan påverka genomförandet av planen. 

Genomförandebeskrivning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  mars 2022 

Granskning  maj 2022 

Antagande SBN augusti 2022 

Antagande KS september 2022 

Laga kraft  oktober 2022 
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Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder. 

Huvudmanskap/ansvarsfördelning 

Lessebo kommun är huvudman för den allmänna platsmark som på plankartan utgörs av 

natur- och gatumark. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll, utbyggnad och 

skötsel av dessa områden.  

Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen.  

E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet.  

Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet.  

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark, 

det vill säga byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av 

fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på den enskilde fastighetsägarens 

initiativ. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsbildning 

Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Genom avstyckning från 

stamfastigheten Hovmantorp 5:1 kan 13 stycken nya tomter för bostadsändamål bildas 

och säljas när det finns intressenter för exploatering. Detta kan genomföras när 

detaljplanen vunnit laga kraft. Behovet bedöms inte finnas att reglera 

fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser. 

Lokalgata och naturområdet överförs till kommunens stamfastighet Hovmantorp 5:1. 

Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun. 

Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget. För 

fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller 

dylikt står och ansvarar respektive exploatör för. Lessebo kommun biträder genom att 

skicka in ansökan till Lantmäteriet. 

Fastighetskonsekvenser 

En del av allmän platsmark i form av Gata samt Park och Plantering kommer att övergå 

till kvartersmark för bostadsändamål. Natur- och gatumark inom planområdet kommer 

fortsättningsvis vara allmän platsmark 
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Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan. Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att 

upprättas. Planen kräver inte heller bildande av någon gemensamhetsanläggning inom 

planområdet.  

Det kommunala ledningsnätet för vatten- och avlopp kommer byggas ut till respektive 

fastighetsgräns och kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar bekostas 

av kommunen. 

Kommunen får kostnad för iordningställandet av en ny lokalgata med tillhörande 

vändplats samt anläggandet av ny gång- och cykelvägen i området. 

Anslutningsavgifter 

Den enskilde fastighetsägaren står för alla uppkomna kostnader i samband med 

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

eventuella framtida fastighetsregleringar eller dylikt. 

Kommunala inkomster 

Lessebo kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder. 

Vidare får kommunen inkomster i form av anslutningsavgifter för vatten- och avlopp 

enligt gällande taxa. 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Något behov av geotekniska undersökningar i samband med sökningar planarbetet 

föreligger inte. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Nya ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten behöver dras fram till 

planområdet från Kullagatan/Morkullevägen som ligger i direkt anslutning till 

planområdet. Utbyggnaden av nya VA-ledningar kommer huvudsakligen att ske i den 

planerade lokalgatan med en förbindelsepunkt till varje fastighet. Exakt placering av 

ledningsdragningar inom allmän platsmark ska utredas vidare. 

Anslutningsavgift till nya vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt eventuell 

nyläggning/omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas 

av varje enskild fastighetsägare. Varje enskild fastighetsägare kommer att ansvara för 

dagvattenhantering på den egna tomtmarken.  

Fjärrvärme, el och tele 

Hovmantorps samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde.  

Fastigheterna i närheten av planområdet är anslutna till fibernät och till det kommunala 

fjärrvärmenätet.  
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Anslutning sker mellan fastighetsägare och ledningshavare för respektive teknisk 

anläggning. 

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för 

avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt 

gällande avfallstaxa. 

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Nybyggnation av bostäder ”villatomter” i området kan resultera i fler barnfamiljer. När 

fler människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna till spontana 

möten under fler tider på året. Området är mycket barnvänligt, sett till omkringliggande 

miljöer. Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för lek och 

rekreation är god. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett 

socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor 

emellan. Plats bedöms finnas för att anlägga en separat gång- och cykelväg, vilket 

medför att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna bedöms bli tillfredställande. I 

närheten av planområdet vid Kullagatan finns även en förskola, Kunskapsförskolan som 

är under byggnation. Att föräldrar inte behöver transportera sina barn till skolan minskar 

även bilåkandet. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter 

under planprocessen. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste 

genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att 

genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla 

fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs. 

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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Hovmantorp 5:1

Beslutsdatum

Planarkitekt

Hovmantorps samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

Samråd      2022-03-21

 
 
 
 

0 70 14035 Meter

Plankarta

Orienteringskarta

(A3)
SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för del av 

Granskning

Antagande

Laga kraft 

Sayf Noel
Samhällsbyggnadschef
Conny Axelsson

Diarienummer:  SBN 2021/134
Upprättad:  2022-02-01

Instans

SBN

1:1 500Skala

Begränsning av markens utnyttjande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

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

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

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

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

PLANBESTÄMMELSER
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad

Bostäder (PBL 4 kap 5§)

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

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Upplsyning

SBN

KS

KS

Användningsgräns

b1

Maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras 
(PBL 4 kap 16§)

Utförande

Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas

Höjd på byggnader
e1 35%

Endast källarlösa hus (PBL 4 kap 16 §)

b2

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

f1 Endast friliggande villor inklusive komplementbyggnader 
(PBL 4 kap 16§)

Naturområde (PBL 4 kap 5§)

B

Sammanfallande egenskapsgränser

d1900
Fastighetsstorlek

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

79

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2022-02-01
Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningHovmantorp 5:1

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

Genomförandetid

h18,0

Gång- och cykelväg (PBL 4 kap. 5§)

Lokalgata (PBL 4 kap. 5§)GATA1

NATUR

GC
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2022-02-01 

Dnr: SBN 2021/134 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen) 

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:  

Syftet med planläggningen är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom 

att möjliggöra bildandet av 13 stycken nya villatomter för småhus som är anpassade till 

terrängen och omgivningen.  

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad markanvändning?  X  Förändringen i förhållande till den 

nuvarande situationen är att en bit 

mark som i nuvarande plan är allmän 

platsmark – Gata samt Park eller 

Plantering regleras till bostäder.  

Ökad exploatering?  X  En stor del av planområdet har inte 

tidigare varit exploaterat utan 

kommer först få den möjligheten i 

samband med detta planförslag. 

Behov av följdinvesteringar?   X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X 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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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  Inom och i närheten av 

planområdet finns övriga 

kulturhistoriska lämningar. En 

förundersökning kan komma att 

behövas och resultatet från denna 

får hanteras i det fortsatta arbetet. 

Strandskydd, vattendrag  X  

Öp/föp/Dp  X Gällande översiktsplan antagen 

2018 pekar ut det aktuella 

planområdet som ”befintliga 

bostäder”. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och 

därmed motiverar vidare 

exploatering i området. 

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark  X  Mark som tidigare har varit allmän 

platsmark kommer efter planens 

antagande kunna tas i anspråk för 

bostadsändamål. Planens ingrepp är 

av en sådan karaktär att påverkan 

bör vara relativt liten.  

Luft och klimat   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen.  

Vatten   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen. 

Planområdet ansluts till det 
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kommunala spill ledningsnätet. 

Dagvatten bör även ordnas så att det 

lokalt tas omhand. Det finns inga 

misstänkta föroreningar inom 

planområdet. 

 

Planområdet ligger inom sekundär 

skyddszon för vattenskyddsområde, 

vilket medför att gällande föreskrifter 

ska följas vid exempelvis 

markarbeten.  

Vegetation  X  En del av befintliga vegetationen 

(träd, buskar m.fl.) som finns på 

fastigheten kommer behöva tas bort 

i samband med byggnation.  

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

Landskapsbild/stadsbild   X Exploateringen bedöms vara 

begränsad.   

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X Exploateringen bedöms vara av 

småskalig karaktär och bedöms inte 

medföra någon miljöpåverkan på 

omgivningen.  

Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap MB) 

eller andra riktvärden?  

 X Det finns inget som indikerar på att 

uppsatta miljökvalitetsnormer 

riskerar att överskridas vid 

genomförandet av planen.  

Behöver åtgärder vidtas 

för att hantera 

dagvatten? 

 X Dagvatten ska i möjligaste mån 

omhändertas på den egna 

fastigheten genom att i första hand 

infiltreras och i andra hand fördröjas 

innan avledning sker till det 

kommunala nätet. Förutsatt att 

dagvatten renas och fördröjs inom 

planområdet innebär planförslaget 

ingen större påverkan på 

vattenkvaliteten inom planområdet.  

 

För att säkra denna 

omhändertagande av dagvatten har 

en planbestämmelse ”b2” lagts in i 

plankartan som reglerar att maximalt 

60% av fastighetsarean får 

hårdgöras. 
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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 Ej aktuellt. 

Buller   X Viss trafikökning.  

Ljus   X  

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 En del av befintlig skogsmark tas i 

anspråk för bostäder. Planens ingrepp 

är av en sådan karaktär att påverkan 

bör vara relativt liten.  

Naturresurser  X  Liten påverkan på grund av att ett 

skogsområde exploateras samtidigt tar 

planförslaget inte ytor som hyser kända 

naturvärden i anspråk. 

Transportrörelser  X Planförslaget medger ingen 

markanvändning som medför att 

andelen tunga transporter ökar inom 

området.   

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X En befintlig allmän platsmark – Gata 

samt Park eller Plantering exploateras.  

Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

 X  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

X  Inom och i närheten av planområdet 

finns övriga kulturhistoriska lämningar. 
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En förundersökning kan komma att 

behövas och resultatet från denna får 

hanteras i det fortsatta arbetet. 

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  

5. Säker strålmiljö   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 Området saknar dokumenterade 

naturvärden kopplat till växt- och 

djurliv. Inga sådana sällsynta och 

rödlistade arter är kända i området.  

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Detaljplanen följer intentionerna i 

gällande översiktsplan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt Miljöbalken kommer inte att upprättas 

eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. 

Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms inte påverka närmiljön för de boende 

inom området nämnvärt. Det finns inga 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. 

 

2022-02-01 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lessebo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 75 Dnr 2021/333-4.2.2 
 

Samrådsyttrande för detaljplan för del av 
fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och 
angränsar i öster till Lärkvägen och i väsgter till Vikingagatan. 
Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster om 
planområdet. I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets 
areal är cirka 12 000 kvadratmeter.  
 
Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps 
tätort genom att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villatomter för 
småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-21 att sända ut 
planförslaget på samråd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-21 § 18 
Underrättelse om samråd, 2022-03-22  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-02-01  
Plankarta med bestämmelser, 2022-02-01  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01 
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Kommunstyrelsen 

2022-03-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsyttrande för detaljplan för del av 
fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på 
planförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle 
och angränsar i öster till Lärkvägen och i väsgter till Vikingagatan. 
Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster om 
planområdet. I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets 
areal är cirka 12 000 kvadratmeter.  
 
Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps 
tätort genom att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villatomter 
för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-21 att sända ut 
planförslaget på samråd. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-21 § 18 
Underrättelse om samråd, 2022-03-22  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-02-01  
Plankarta med bestämmelser, 2022-02-01  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-21 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 18 Dnr 2021/163-4.2.2 
 

Ny detaljplan för del av fastigheten 
Hovmantorp 5:1, Hovmantorp 
(Lärkvägen) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på samråd.  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorps samhälle. 
Planområdet angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till 
Vikingagatan. Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster 
om planområdet. I övrigt omges området av skogsmark. 
Planområdets areal är cirka 11 hektar.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 11–17 §§ ”Samråd”. 
 
Detaljplanens syfte  
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen 
ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen och kommunen 
har fortsatt många i tomtkön. Syftet med planläggningen är därför att 
fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra 
bildandet av 8 nya villatomter för småhus som är anpassade till 
terrängen och omgivningen.  
 
Förenlighet med översiktsplanen 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-02-01 
Plankarta 2022-02-01 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-02-01 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Beslut SBNAU 2022-03-14 § 16 
 

Beslutsexpediering 
Berörda sakägare  
Berörda nämnder och styrelser  
EON  
Lantmäteriet  
Trafikverket  
Länsstyrelsen  
Region Kronoberg 
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2022-03-22 
Dnr: SBN 2021/163 

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 del av fastigheten 

Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen), 

Hovmantorp, Lessebo kommun, 

Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av 

fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen), Hovmantorps samhälle, 

Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut på samråd och 

samrådstiden är från och med tisdag den 22 mars 2022 till och med 

tisdag den 12 april 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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2022-03-22 
Dnr: SBN 2021/163 

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 ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och 

angränsar i öster till Lärkvägen och i väsgter till Vikingagatan. 

Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster om 

planområdet. I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets 

areal är cirka 12 000 kvadratmeter.   

Syfte  

Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps 

tätort genom att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villatomter 

för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen.  

Handlingar  

Underrättelse om samråd, 2022-03-22 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-02-01 

Plankarta med bestämmelser, 2022-02-01 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01 

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 

planområdet som ”Framtida bostäder och skola”. Enligt 

översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning 

till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. 

Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 

motiverar vidare exploatering i området. 

Påverkan på omgivningen  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  
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2022-03-22 
Dnr: SBN 2021/163 

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 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 tisdag den 12 april 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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2022-02-01 

Dnr: SBN 2021/163 

Samrådshandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN februari 2022 

 

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

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.   
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som 

är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, 

kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till 

grund för kommande bygglovsprövning. Till varje detaljplan finns en plan- och 

genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska 

genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå konsekvenserna 

av planens genomförande. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag  

Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen ökar i takt med den 

pågående samhällsomvandlingen och kommunen har fortsatt många i tomtkön. Syftet 

med planläggningen är därför att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom 

att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villatomter för småhus som är anpassade till 

terrängen och omgivningen. Genom förtätning i bebyggda miljöer skapas bättre 

underlag för service och bättre förutsättningar för ökad användning av kollektivtrafik. 

De nya villatomterna kommer att ha närhet till såväl förskola som natur- och 

skogsmiljöer.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit 

laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande. 

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle, ungefär 1 km från 

järnvägsstationen. Planområdet angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till 

Vikingagatan. Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster om planområdet. I 

övrigt omges området av skogsmark. Området omfattar del av fastigheten Hovmantorp 

5:1 och har en areal av cirka 12 000 kvadratmeter. Marken inom planområdet ägs av 

Lessebo kommun.  

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning 

markerad med röd linje.  

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2021-10-05 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  
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Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

utvecklingsområde för ”Framtida bostäder och skola”. Enligt översiktsplanen bör ny 

bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda 

områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare 

exploatering i området.  

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

skoländamål.  

Detaljplan 

Figur 5 – Kartan till vänster visar stadsplanen för kv. Hagen, Sandvik m.fl. Kartan till höger visar stadsplanen för 

Hovmantorps samhälle.  

Planområdet berörs av två stadsplaner: 

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kv. Hagen, Sandvik m.fl. i 

Hovmantorps Köping (1969, aktnr. 07-HOS-172 B), som anger användningen 

allmän platsmark med ändamål ”Park eller Plantering” för berört område. 
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• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Hovmantorps samhälle i 

Lessebo kommun (1973, aktnr. 07-HOS-227 B), som anger användningen 

allmän platsmark med ändamål ”Park eller Plantering” för berört område.  

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande 

stadsplaner från 1969 och 1973 i berörda delar, men fortsätter att gälla som tidigare 

utanför det nu aktuella planområdet.  

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

I kommunen finns ett stort behov av fler bostäder och lämpliga platser inom tätorten är 

för övrigt få och små. Inom tätbebyggda områden sker ofta förändringar, med nya 

omtag som följd. Planförslaget innebär att oexploaterad skogsmark med delvis uppväxta 

träd bebyggs med nya bostäder vilket kommer att upplevas som en väsentlig förändring 

för de omkringboende. Området ska samtidigt förhålla sig till sin omgivning och dess 

värde såväl befintlig bebyggelse, strövområde som för människors rekreation. Platsen 

innehåller inga sådana särskilda naturvärden att en exploatering av det skälet ska 

undvikas. Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park eller 

plantering, men någon park är inte iordningsställd i området. Planområdet utgör ett 

perfekt läge för förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av 

gator och VA-nät är redan utbyggt i närområdet och kan då användas utan kostsamma 

nyinvesteringar. Det finns också goda möjligheter att gå och cykla till och från 

planområdet i en miljö som är väl upplyst och där andra människor och bilar rör sig 

även kvällstid. 

Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga 

förhållanden. Planområdet angränsar till ett befintligt planområde för bostäder i väster 

vilket gör att området redan har en mänsklig påverkan. Planförslaget påverkar 

landskapsbilden marginellt och bedöms till obetydlig konsekvens som medför en liten 

marginell negativ konsekvens. Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i 

omfattning men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom 

planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Detta bedöms 

därför inte medföra någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden allmän 

tillgänglig skogsmark fortsatt är hög i området. Kommunens bedömning är att det 

allmänna intresset av att bygga och skapa plats för fler bostäder i detta fall väger tyngre 

än ett bevarande av den berörda skogsmarken samt de eventuella konsekvenser som 

byggnationen kan innebära för närboende i omkringliggande fastigheter. Förändringar i 

befintliga miljöer är också en naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs 

för att Hovmantorp som tätort ska kunna möta framtidens behov och utmaningar. 
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Förutsättningar och förändringar 

Mark, vegetation och friytor 

Planområdet är bevuxet med blandskog som bitvis domineras av tall, bitvis av 

granskog. Trädbeståndet är ganska ungt. Stora sten och block förekommer mer frekvent 

i den djupare delen av planområdet. Inga av Skogsstyrelsens sumpskogsobjekt, 

nyckelbiotoper eller andra kända skogliga naturvärden finns inom planområdet. Det 

finns inte heller några djurarter rapporterade i Artportalen (sökår, 2000 – 2021) inom 

området. Inga speciella växtarter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga 

fältbesöket i området. I närområdet finns mycket goda möjligheter till rekreation. 

Sydväst och sydöst om planområdet finns ett stort skogsområde som inrymmer ett 

kommunalt motionsspår ”Hovmantorps elljusspår” som nyttjas för promenader och 

löpning. Elljusspåret ligger cirka 90–100 meter från planområdet.  

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

I nära anslutning till planområdet finns också ett flertal stigar som används av 

närboende för att komma ut i naturen. Detaljplaneförslaget innebär en marginell 

påverkan på de rekreationsvärdena som används idag. I planförslaget bevaras stora delar 

av skogsmarken för att fortsatt möjliggöra för passage och rekreation i området och 

planläggs som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. Omgivande skog är också 
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viktig som buffert och skyddszon därav bör befintlig vegetation sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Bevarande av skogsmiljö är även viktig för karaktären i 

området.  

Figur 7 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.   

Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i närområdet. Då området inte är ianspråktaget sedan 

tidigare bedöms det inte heller finnas några föroreningar i massorna. Den som äger eller 

brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening under gräv- och schaktarbete på 

fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön (MB kap. 10§ 11). 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid 

kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.  
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Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän och berg med jordlager som har medelhög 

genomsläpplighet. Moränen har ett stort innehåll av block och sten. På ett fåtal ställen 

går berget i dagen, vilket gör att det kan vara svårt att schakta i vissa delar av området 

på grund av ytliga block, berg och sten. Bergschakt kan komma att krävas vid 

utbyggnad av området. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 3–5 meter. Marken i 

området är relativt flack men sluttar måttligt från nordväst ner mot sydväst. Marknivåer 

inom planområdet enligt bilden nedan varierar mellan cirka +163 och +167 meter. 

Lutningsförhållandena är dock inte sådana att exploatering försvåras. Med tanke på den 

uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra 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. 

Figur 8 – Kartan visar höjdpunkter inom planområdet.  

Strandskydd  

Planområdet berörs inte av strandskydd.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Planering ska ske med långsiktighetsperspektiv och en medvetenhet om framtida risker 

och förändringar. Klimatförändringar kan exempelvis öka riskerna för ras, skred, 

erosion och översvämning.  
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Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget Scalgo Live 

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

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

ytvattenperspektiv. I skyfallsanalysen används både terrängdata och vattenvolymer för 

att identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen 

visas i Figur 8.  

Figur 9 – Visualisering av beräkningsmetodik i Scalgo Live. Mängden vatten som terrängen belastas med rinner till 

närmsta lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls lågpunkten upp till sin tröskelnivå (svarta prickar), och 

vattnet rinner vidare till nästa område (svarta pilar). Ju större nettonederbörd som belastar terrängen desto större 

kommer avrinningsområdet för den lägsta punkten att vara. Orange markering visar det avrinningsområde som 

bidrar med vatten till det lägst liggande instängda området. Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en given 

nettonederbörd kan beräknas eftersom metoden tar hänsyn till mängden tillgängligt vatten. 

Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i SCALGO Live utgår från ett 

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

Regnvolymen har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 2010). 

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

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

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

P110 (Svenskt Vatten, 2016).  

I Figur 9 visas lågpunkter och rinnvägar inom planområdet. Det finns idag två 

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

visar att det finns risk för stående vatten med ett vattendjup om 10 mm (blått område). 

Observera att figur 9 påvisar befintliga förhållanden och tar inte hänsyn till 

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

nytillkommande bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande terräng och färdig 

golvnivå får inte vara lägre än marknivån för den nya lokalgatan. Hänsyn bör även tas 

till de fåtal lågpunkter som finns inom planområdet så att befintliga lågpunkter fyllas 

upp och dessa bedöms fullt hanterbara genom rätt höjdsättning. Med hänsyn till de små 

höjdskillnaderna inom planområdet bedöms risken för ras och skred vara liten. Marken 

bedöms översiktligt vara byggbar och risken för påtagliga konsekvenser av 

översvämning vid 100-årsflöden är således låg. 
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Figur 10 – På karan syns lågpunkter inom planområdet. Rinnvägar markerade i rött, lågområden är färgade ytor där 

vattendjup mindre än 10 mm visas i ljusblått, 10–25 mm visas i grönt och planområdet markerat i svart (Scalgo Live, 

2021).  

Parkering 

Parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering 

bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.   

Riksintresse 

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det gäller 

område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med 

påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka 

flygsäkerheten. 

Kollektivtrafik 

Området har goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till 

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

och Kalmar och buss mot Växjö och Lessebo.  

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland 

annat en sporthall, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård och restaurang. 
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Direkt nordväst om planområdet byggs just nu en ny förskola (Kunskapsförskolan) för 

cirka 100 barn. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort. 

Posthantering 

Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor och 

radhus är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för 

en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska postlådor samlas i en fastighetsbox på 

entréplan. 

Servitut  

För följande objekt finns det sedan tidigare servitut och ledningsrätter: 

• 0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme 

• 0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation 

Inom planområdet finns idag inga tekniska ledningar framdragna, men Lessebo 

fjärrvärme och E.ON:s ledningar finns i gatumark i närheten. Befintliga ledningar 

bedöms kunna ligga kvar och ett genomförande av detaljplanen bedöms inte heller 

medföra någon påverkan på befintliga servitut och ledningsrätter. 

I och med utbyggnaden av planområdet planeras de nya allmännyttiga ledningar att 

ligga inom vägområdet (allmän platsmark). Det finns dock inga u-områden utlagda i 

alla de aktuella sträckningarna i plankartan. De allmänna ändamålen ledningar och gata 

anses möjliga att förena eftersom ändamålen går att genomföra utan att påverka 

varandra. Allmännyttiga ledningar bedöms kunna anläggas inom samma område som 

gata eller naturområde då ledningarna anläggs under marken. Det är exploatören som 

bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar som är skyddade enligt 

servitut/ledningsrätt i samband med genomförandet av detaljplanen.  

Fornlämningar  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 

okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 

eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Vattenskyddsområde 

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

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet 

ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande 

föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland 

annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan 

medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från 

myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och 

anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får 

utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför 

att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att 

exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på 
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plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

Åtgärder som behöver göras i området som exempelvis grävning eller anläggning av 

trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering 

och byggande av anläggningarna i området.  

Befintlig bebyggelse  

Aktuellt område är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i 

form av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar och 

komplementbyggnader. Större delen av husen i närområdet är uppförda i en våning med 

inredda vindar som är av varierade ålder och storlek. Tomterna i området är cirka 800 – 

1300 kvadratmeter. Bostadstomterna har karaktären av anlagda villaträdgårdar med 

gräsmattor, träd, buskar och rabatter. Husen har varierande utformning vad gäller 

fasadmaterial och färgsättning.  

Figur 11 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.    

Detaljplaneförslaget medger bostadsbebyggelse ”B”. I användningen bostäder ingår 

bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, parkering och gäststuga. Dessa 

komplement är kopplade till huvudändamålet för användningen som är bostäder. 

Intentionen är att hela planområdet endast ska bestå av friliggande villor, vilket regleras 

med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera bostadsutbudet i området. 

Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 8 500 m2. Ny bebyggelse ska 

uppföras med högsta tillåtna nockhöjd 8 meter. I praktiken innebär regleringen att 2-

planshus kan uppföras. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta delen på en 

byggnads takkonstruktion och ska räknas från medelmarknivå. Delar som sticker upp 

över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Största byggnadsarea, 

inklusive komplementbyggnader för villabebyggelse är 35 procent av fastighetsarean. 

Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. Med byggnadsarea (BYA) 

avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar, 

taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar användbarheten 

av underliggande mark. Dagvatten ska i största möjliga utsträckning omhändertas, renas 

och fördröjas lokalt inom den egna fastigheten genom exempelvis infiltration. För att 

säkerställa att inte hela fastigheten ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att 

maximalt 60 procent av fastigheten får hårdgöras. Det är därför viktigt att marken inte 

hårdläggs mer än nödvändigt. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena, 
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detta regleras med ”b1”. En bestämmelse om att 900 kvadratmeter är minsta 

fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna, 

vilket regleras med egenskapsbestämmelsen ”d1”. De enskilda villaägarna förutsätts 

ordna sin utemiljö utifrån den enskilda familjens/individens behov. Villabebyggelsens 

utformning och placering kommer att utredas vidare under bygglovsskedet. 

Gator och trafik 

Planområdet angränsar till två lokalgator; Lärkvägen och Vikingagatan. Skyltad 

hastighet är 40 km/tim och kommunen är väghållare. Lokalgatorna har en gatubredd på 

cirka 8 meter utan strikt trafikseparering, men hastigheterna är låga och trafiksäkerheten 

bedöms vara god. Planområdet angörs från Lärkvägen och för att mata trafiken till 

planområdet utförs en ny kommunal lokalgata till en bredd av 8 meter vid villatomter. 

Den nya lokalgatan förses med en vändplats i söder så att både personbilar, postbilar 

och sopbilar kan vända. Exakt utformning av anslutningspunkter, korsningar samt 

vägsträckning kommer att bestämmas i bygglovsskedet. Nedan visas fotografier tagna 

från Lärkvägen och Vikingagatan.  

Figur 12 – Bilden till vänster visar Lärkvägen och bilden till höger visar Vikingagatan.  

I västra delen av planområdet planeras även en ny gång- och cykelväg som ska binda 

samman och knyta ihop den nya lokalgatan/bebyggelsen med den gång- och cykelväg 

som finns längre österut på Lärkvägen, Orrvägen och Morkullevägen så det blir en 

sammanhängande gång- och cykelväg hela vägen till tätorten. Syftet är att underlätta att 

ta sig till och från området med cykel. Bredden på gång- och cykelvägen föreslås bli 5 

meter och regleras genom planbestämmelsen GÅNG och CYKEL (GC) på plankartan.  

Trafikflöden och hastigheter 

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

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

juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den beslutade 

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

efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att ljudnivåer från spårtrafik och 

vägar inte bör överstiga: 

Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå 

överskridas bör minsta hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida 
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där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35 

kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 

vid bostadsbyggnadens fasad.  

Uteplats – Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas 

med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00. 

För Vikingagatan och Lärkvägen har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar 

att gatorna idag har en uppskattad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 600 fordon/dygn 

varav antalet lastbilar är 28/dygn (Sierzega, mätår 2017). Trafikmätning Vikingagatan 

och Lärkvägen gjordes år 2017 i höjd med Kullagatan. Hastighetsbegränsningen på de 

två lokalgatorna är 40 km/tim, vilket ger bullernivåer på cirka 50 dBA 10 ekvivalent 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur 

mycket bullrar vägtrafiken?”. Detta är under riktvärdena för buller vid 

bostadsbyggnader och uteplatser. En viss ökning av biltrafiken kan antas ha skett från 

detta mättillfälle men med hänvisning till att inga stora förändringar skett i närområdet 

bedöms trafikökningen som marginell. Detta innebär att inga bulleråtgärder behöver 

utföras.  

Enligt Trafikverkets basprognos kan den genomsnittliga trafikökningen förväntas bli 

1,8% för godstransporter respektive 1% för persontransporter fram till år 2040. 

Trafikverket har ingen statistik men vid beräkningar av hur många fordonsrörelser som 

villabebyggelse medför schablontalet fyra fordonsrörelser per hushåll. Detta skulle 

medföra att andelen trafik på Vikingagatan och Lärkvägen skulle öka med cirka 100 

fordonsrörelser/dygn. Vid en omräkning enligt denna prognos skulle den totala 

årsdygnstrafiken för Kullagatan uppgå till cirka 700 fordon 2040, från 600 fordon idag, 

vilket får anses som en mycket begränsad ökning. Planförslaget håller sig således inom 

riktvärdet för trafikbuller och påverkan på bullernivån blir i princip oförändrad. 

Föreslagen markanvändning medför ingen ökning av tung trafik. Ökningen bedöms 

dock inte vara av betydande karaktär, då det sannolikt inte rör sig om någon större 

mängd fordonstrafik. 

Den nya lokalgatan inom planområdet kommer endast att betjäna villatomterna inom 

planområdet och trafikmängderna blir därför små. Den trafikökning som ett tillskott av 

8 villatomter medför har en begränsad inverkan på omgivningen.  
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Dagvatten  

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög 

genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Figur 13 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet. 

Kommunal dagvattenledning finns i gatumark i anslutning till planområdet. Ny 

bebyggelse avses få anslutningspunkter till en ny kommunal dagvattenledning i den nya 

vägen, men anslutningen förutsätter att dagvatten även omhändertas, fördröjas och renas 

lokalt på varje enskild fastighet. Nya kommunala vatten- och spillvattenledningar läggs 

också i den nya vägen fram till föreslagen vändplan. Stora fastigheter bidrar också till 

goda förutsättningar till lokal infiltration. För att säkerställa att inte hela fastigheterna 

ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60% av fastighetsarean 

får hårdgöras. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för 

att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. I de fall det inte är möjligt att ta hand 

om dagvattnet lokalt på fastigheten kan dagvattnet efter fördröjning ledas till den nya 

kommunala dagvattenledningen. Skogsmarken som kommunen äger utanför 

planområdet, likväl som de ytor som betecknas ”NATUR” inom planområdet kan även 

användas som en plats för lokalt omhändertagande av dagvattnet.  
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Dagvatten från bostadsområden är i allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda 

reningsåtgärder. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses 

med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och 

renar regnvatten. Dagvatten från tak kan också avledas genom att använda stuprör med 

utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor 

och/ eller planteringar på fastigheten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset 

skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara 

tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut 

från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador.  

Figur 14 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.   

Eftersom planförslaget endast möjliggör ett fåtal nya villatomter och fördröjning av 

dagvattnet rekommenderas bedöms påverkan på vattenkvaliteten i området vara liten. 

Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras 

närmare i detalj inför bygglovsskedet. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 

vattenföroreningar.  

Ett område med markanvändning för parkmark utgår och ersätts av bostadsändamål. 

Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning med 8 nya villatomter i redan 

befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god 

resurshållning samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Detta innebär att inga stora 

och kostsamma investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket 

följaktligen innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett 

plangenomförande. Föreslagen markanvändning bedöms även ansluta väl till befintlig 

bebyggelse och den karaktär som finns inom området. Andelen ökad trafik bedöms vara 
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mycket begränsad, då det sannolikt inte rör sig om någon större mängd fordonstrafik. 

Planförslaget påverkar inte bullret nämnvärt för de boende i området. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas 

med en utbyggnad av området enligt planförslaget.  

Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet 

och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften. 

Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid 

bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I 

mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5. 

Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, 

damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för 

luftföroreningar inte överskrids. Planförslaget förväntas inte påverka luftkvalitén 

negativt. Då planförslaget endast rör ett mindre antal villatomter lokaliserade intill ett 

tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt planförslaget 

bli försumbart liten. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till och från 

området. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är en faktor som 

skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel än just bil, vilket leder till 

att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet inom området 

hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för luft 

kommer inte påverkas nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till 

sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan. 

Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön 

avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via 

Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan 

vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i 

Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om 

Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.  
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Figur 15 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.  

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022 – 146127. 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter, 

bly, kadmium och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 16 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 

status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). 

Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda 

avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att 

halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn 

överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk 

deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet 

bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för 

denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten 

inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenade 

ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk 
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status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och 

kadmiumföroreningar.  Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för 

vattenskyddsområde, vilket medför att gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis 

markarbeten. Detta innebär att spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara 

täta och att avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte 

anläggas utan tillstånd. Spillvatten från planområdet planeras att omhändertas genom 

det kommunala spillvattennätet. Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i 

kommunalt avloppsreningsverk. För att förhindra att exploateringen förorenar 

ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på plankartan ”Befintliga 

restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. Miljökvalitetsnormen för 

vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att bostäder som planen tillåter 

är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Planförslaget innebär att andel 

hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något, vilket i sin tur innebär ökade 

dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock inte uppstå och några särskilda 

anordningar för detta bedöms inte behövas. Dagvattnet ska omhändertas inom den egna 

fastigheten. Möjligheten att ta hand om dagvattnet inom området bedöms som mycket 

god. Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. För att säkra ett lokalt 

omhändertagande av dagvatten har en planbestämmelse ”b2” lagts in i plankartan som 

reglerar att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Dessa åtgärder anses vara 

tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk och kemisk status i Rottnen som 

miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst kräver. De negativa effekterna 

bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända industrier eller andra 

verksamheter som kan påverka genomförandet av planen. 

Genomförandebeskrivning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  mars 2022 

Granskning  maj 2022 

Antagande SBN augusti 2022 

Antagande KS september 2022 

Laga kraft  oktober 2022 
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Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder. 

Huvudmanskap/ansvarsfördelning 

Lessebo kommun är huvudman för den allmänna platsmark som på plankartan utgörs av 

natur- och gatumark. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll, utbyggnad och 

skötsel av dessa områden.  

Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen.  

E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet.  

Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet.  

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark, 

det vill säga byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av 

fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på den enskilde fastighetsägarens 

initiativ. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsbildning 

Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Genom avstyckning från 

stamfastigheten Hovmantorp 5:1 kan 8 stycken nya tomter för bostadsändamål bildas 

och säljas när det finns intressenter för exploatering. Detta kan genomföras när 

detaljplanen vunnit laga kraft. Behovet bedöms inte finnas att reglera 

fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser. 

Lokalgata och naturområdet överförs till kommunens stamfastighet Hovmantorp 5:1. 

Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun. 

Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget. För 

fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller 

dylikt står och ansvarar respektive exploatör för. Lessebo kommun biträder genom att 

skicka in ansökan till Lantmäteriet. 

Fastighetskonsekvenser 

En del av allmän platsmark i form av Park och Plantering kommer att övergå till 

kvartersmark för bostadsändamål. Natur- och gatumark inom planområdet kommer 

fortsättningsvis vara allmän platsmark.  
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Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan. 

Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.  

Planen kräver inte bildande av någon gemensamhetsanläggning inom planområdet.  

Det kommunala ledningsnätet för vatten- och avlopp kommer byggas ut till respektive 

fastighetsgräns och kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar bekostas 

av kommunen. 

Kommunen får kostnad för iordningställandet av en ny lokalgata med tillhörande 

vändplats samt anläggandet av ny gång- och cykelvägen i området. 

Anslutningsavgifter 

Den enskilde fastighetsägaren står för alla uppkomna kostnader i samband med 

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

eventuella framtida fastighetsregleringar eller dylikt. 

Kommunala inkomster 

Lessebo kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder. 

Vidare får kommunen inkomster i form av anslutningsavgifter för vatten- och avlopp 

enligt gällande taxa. 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Något behov av geotekniska undersökningar i samband med sökningar planarbetet 

föreligger inte. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Nya ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten behöver dras fram till 

planområdet från Vikingagatan/Lärkvägen som ligger i direkt anslutning till 

planområdet. Utbyggnaden av nya VA-ledningar kommer huvudsakligen att ske i den 

planerade lokalgatan med en förbindelsepunkt till varje fastighet. Exakt placering av 

ledningsdragningar inom allmän platsmark ska utredas vidare. 

Anslutningsavgift till nya vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt eventuell 

nyläggning/omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas 

av varje enskild fastighetsägare. Varje enskild fastighetsägare kommer att ansvara för 

dagvattenhantering på den egna tomtmarken.  

Fjärrvärme, el och tele 

Hovmantorps samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde.  

644



Dnr: SBN 2021/163  22(22)  

Fastigheterna i närheten av planområdet är anslutna till fibernät och till det kommunala 

fjärrvärmenätet.  

Anslutning sker mellan fastighetsägare och ledningshavare för respektive teknisk 

anläggning. 

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för 

avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt 

gällande avfallstaxa. 

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Nybyggnation av bostäder ”villatomter” i området kan resultera i fler barnfamiljer. När 

fler människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna till spontana 

möten under fler tider på året. Området är mycket barnvänligt, sett till omkringliggande 

miljöer. Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för lek och 

rekreation är god. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett 

socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor 

emellan. Plats bedöms finnas för att anlägga en separat gång- och cykelväg, vilket 

medför att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna bedöms bli tillfredställande. I 

närheten av planområdet vid Kullagatan finns även en förskola, Kunskapsförskolan som 

är under byggnation. Att föräldrar inte behöver transportera sina barn till skolan minskar 

även bilåkandet. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter 

under planprocessen. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste 

genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att 

genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla 

fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs. 

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för del av 

Granskning

Antagande

Laga kraft 

Sayf Noel
Samhällsbyggnadschef
Conny Axelsson

Diarienummer: SBN 2021/163
Upprättad:  2022-02-01

Instans

SBN

1:1 000Skala

Begränsning av markens utnyttjande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

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

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

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

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

PLANBESTÄMMELSER
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad

Bostäder (PBL 4 kap 5§)

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

Planområdesgräns

Upplsyning

SBN

KS

KS

Användningsgräns

b1

Maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras 
(PBL 4 kap 16§)

Utförande

Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas

Höjd på byggnader

e1 35%

Endast källarlösa hus (PBL 4 kap 16 §)

b2

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

f1 Endast friliggande villor inklusive komplementbyggnader 
(PBL 4 kap 16§)

Naturområde (PBL 4 kap 5§)

Egenskapsgräns och administrativ gräns

d1900

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

79

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2022-02-01
Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningHovmantorp 5:1

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

Genomförandetid

B

NATUR

Sammanfallande egenskapsgränser

h18,0

Gång- och cykelväg (PBL 4 kap. 5§)

Lokalgata (PBL 4 kap. 5§)GATA1

GC
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2022-02-01 

Dnr: SBN 2021/163 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen) 

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:  

Syftet med planläggningen är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom 

att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villatomter för småhus som är anpassade till 

terrängen och omgivningen.  

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad markanvändning?  X  Förändringen i förhållande till den 

nuvarande situationen är att en bit 

mark som i nuvarande plan är allmän 

platsmark – Park eller Plantering 

regleras till bostäder.  

Ökad exploatering?  X  En stor del av planområdet har inte 

tidigare varit exploaterat utan 

kommer först få den möjligheten i 

samband med detta planförslag. 

Behov av följdinvesteringar?   X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X 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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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  

Öp/föp/Dp  X Gällande översiktsplan antagen 

2018 pekar ut det aktuella 

planområdet som ”framtida 

bostäder och skola”. Planförslaget 

följer översiktsplanens intentioner 

och därmed motiverar vidare 

exploatering i området. 

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark  X  Mark som tidigare har varit allmän 

platsmark kommer efter planens 

antagande kunna tas i anspråk för 

bostadsändamål. Planens ingrepp är 

av en sådan karaktär att påverkan 

bör vara relativt liten.  

Luft och klimat   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen.  

Vatten   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen. 

Planområdet ansluts till det 

kommunala spill ledningsnätet. 

Dagvatten bör även ordnas så att det 

lokalt tas omhand. Det finns inga 
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misstänkta föroreningar inom 

planområdet. 

 

Planområdet ligger inom sekundär 

skyddszon för vattenskyddsområde, 

vilket medför att gällande föreskrifter 

ska följas vid exempelvis 

markarbeten.  

Vegetation  X  En del av befintliga vegetationen 

(träd, buskar m.fl.) som finns på 

fastigheten kommer behöva tas bort 

i samband med byggnation.  

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

Landskapsbild/stadsbild   X Exploateringen bedöms vara 

begränsad.   

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X Exploateringen bedöms vara av 

småskalig karaktär och bedöms inte 

medföra någon miljöpåverkan på 

omgivningen.  

Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap MB) 

eller andra riktvärden?  

 X Det finns inget som indikerar på att 

uppsatta miljökvalitetsnormer 

riskerar att överskridas vid 

genomförandet av planen.  

Behöver åtgärder vidtas 

för att hantera 

dagvatten? 

 X Dagvatten ska i möjligaste mån 

omhändertas på den egna 

fastigheten genom att i första hand 

infiltreras och i andra hand fördröjas 

innan avledning sker till det 

kommunala nätet. Förutsatt att 

dagvatten renas och fördröjs inom 

planområdet innebär planförslaget 

ingen större påverkan på 

vattenkvaliteten inom planområdet.  

 

För att säkra denna 

omhändertagande av dagvatten har 

en planbestämmelse ”b2” lagts in i 

plankartan som reglerar att maximalt 

60% av fastighetsarean får 

hårdgöras. 

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

 X Bedöms inte påverkas negativt då 

dagvatten ska fördröjas lokalt inom 

planområdet.  
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Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X Ej aktuellt. 

Buller   X Viss trafikökning.  

Ljus   X  

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 En del av befintlig skogsmark tas i 

anspråk för bostäder. Planens ingrepp 

är av en sådan karaktär att påverkan 

bör vara relativt liten.  

Naturresurser  X  Liten påverkan på grund av att ett 

skogsområde exploateras samtidigt tar 

planförslaget inte ytor som hyser kända 

naturvärden i anspråk. 

Transportrörelser  X Planförslaget medger ingen 

markanvändning som medför att 

andelen tunga transporter ökar inom 

området.   

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X En befintlig allmän platsmark – Gata 

samt Park eller Plantering exploateras.  

Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

 X  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X  

Parkeringsmöjligheter 

 

 X Parkering löses på egna fastigheten.  
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5(5)  

Dnr: SBN 2021/163 

  

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  

5. Säker strålmiljö   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 Området saknar dokumenterade 

naturvärden kopplat till växt- och 

djurliv. Inga sådana sällsynta och 

rödlistade arter är kända i området.  

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Detaljplanen följer intentionerna i 

gällande översiktsplan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt Miljöbalken kommer inte att upprättas 

eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. 

Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms inte påverka närmiljön för de boende 

inom området nämnvärt. Det finns inga 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. 

 

2022-02-01 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lessebo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 76 Dnr 2020/132-4.2.2 
 

Antagande av detaljplan för södra 
Hovmantorp 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl. (södra Hovmantorp).  
 
Ärendebeskrivning 
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det 
möjlighet till nya bostäder. I södra delen av Hovmantorp finns det 
kommunal mark utmed vägen mot Ormeshaga som idag är obebyggd, 
vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder. Det 
har funnits önskemål om större sjö- och naturnära friliggande villor i 
just detta område och det är något som kommunen nu planerar för. 
Förslaget planområdet utgör en första etapp av ett större 
utvecklingsområde som kommunen har för avsikt att planlägga för 
bostadsbebyggelse de kommande åren. 
 
Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort och 
ligger öster om sjön Rottnen längs med väg 834, Ormeshagavägen. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en 
detaljplan”.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-21 att överlämna 
planförslaget för antagande.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-21 § 19 
Plankarta 2022-02-01 
Planbeskrivning 2022-02-01 
Granskningsredogörelse 2022-02-01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-21 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 19 Dnr 2020/104-4.2.2 
 

Detaljplan för södra Hovmantorp mot 
Ormeshaga, del av Hovmantorp 5:1 m.fl. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan 
för del av Hovmantorp 5:1 m.fl. (södra Hovmantorp).  

 
Ärendebeskrivning 
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det 
möjlighet till nya bostäder. I södra delen av Hovmantorp finns det 
kommunal mark utmed vägen mot Ormeshaga som idag är obebyggd, 
vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder. Det 
har funnits önskemål om större sjö- och naturnära friliggande villor i 
just detta område och det är något som kommunen nu planerar för. 
Förslaget planområdet utgör en första etapp av ett större 
utvecklingsområde som kommunen har för avsikt att planlägga för 
bostadsbebyggelse de kommande åren. 
 
Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort och 
ligger öster om sjön Rottnen längs med väg 834, Ormeshagavägen. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en 
detaljplan”.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-05-05 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för det utpekade området. Planförslaget har varit föremål för samråd 
och granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, kommunala 
förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter möjlighet att lämna 
synpunkter. Länsstyrelsen hade synpunkter på planförslaget under 
både samråds- och granskningsskedet avseende upphävande av 
strandskyddet. Länsstyrelsen ansåg att området ”Fiskesbro” i norr, 
väster och öster om väg 834, för vilket strandskyddet upphävs i 
planen, omfattas inte av LIS-planen, vilken är från år 2018.  
 
Planarbetet har varit vilande sedan dess. Kommunen har under våren 
2021 haft kontakter med Länsstyrelsen. Vid dessa kontakter har 
diskussioner förts om vilka ändringar som bör göras i detaljplanen för 
att Länsstyrelsen ska kunna godta planen. För att bemöta  
 
Länsstyrelsens synpunkter har Lessebo kommun tagit fram ett 
tematiskt tillägg till gällande översiktsplan (2018) för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Enligt denna utgör 
hela det aktuella planområdet ett utpekat LIS-område, där 
bedömning har gjorts utifrån flera olika parametrar att området är 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-21 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

attraktivt för utveckling för bostäder. Bedömningen är att det genom 
en utökad bosättning i området skapas ett underlag för servicen på 
orten. Detta gäller både den kommersiella och den offentliga servicen, 
såsom handel och kollektivtrafik. Sammantaget bedöms detta kunna 
bidra till en utveckling av landsbygden och stärka Hovmantorps 
tätort. Som motiv för upphävandet av det utökade strandskyddet 
anses skäl enligt 7 kapitlet 18 e § föreligga.  
 
Det tematiska tillägget till översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige den 28 februari 2022 och efter tre veckor har 
beslutet vunnit laga kraft. Under planarbetets gång har LIS-planen 
kommunicerats med Länsstyrelsen som godkänt den nya 
utbredningen i översiktsplanen. Det har inte heller framkommit något 
i målet som tydligt talar för att kommunens redovisning och 
utpekande av området som ett LIS-område bör ifrågasättas.  
 
Mellan granskning- och antagandeskedet har endast mindre 
redaktionella ändringar gjorts i planförslaget. Planförslaget har så 
långt möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats 
utan att förändra själva ursprungstanken med förslaget. Revideringen 
bedöms inte vara av en sådan omfattning att planen behöver ställas ut 
för ny granskning.  
 
Konsekvenser 
Planförslaget innebär en förtätning med nya bostäder huvudsakligen 
genom att en del orörd och oexploaterad skogsmark öster och väster 
om Ormeshagavägen tas i anspråk för bostadsbebyggelse.  
 
Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i omfattning 
men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom 
planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som 
möjligt.  
 
Inga höga natur- eller kulturvärden berörs. 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. 

 
Beslutsunderlag 
Plankarta 2022-02-01 
Planbeskrivning 2022-02-01 
Granskningsredogörelse 2022-02-01 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Beslut SBNAU 2022-03-14 § 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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2022-02-01 

Dnr: SBN 2020/104 

Dnr: KS 2020/132 

Antagandehandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN februari 2022 

 

 
Detaljplan för södra Hovmantorp, del av 
Hovmantorp 5:1 m.fl, Hovmantorp, Lessebo 
kommun, Kronobergs län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Kartan visar planområdets läge. Avgränsningen är inte exakt 
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Dnr: KS 2020/132  2(38)  

Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som 

är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, 

kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till 

grund för kommande bygglovsprövning. Till varje detaljplan finns en plan- och 

genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska 

genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå konsekvenserna 

av planens genomförande. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:2000, A2 

• Illustrationskarta 

• En översiktlig VA-projektering, daterad 2021-02-02 

• En översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 2021-02-02 

• En översiktlig skyfallsanalys, daterad 2021-07-12 

• Naturvärdesinventering (NVI), daterad 2021-08-16 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag  

För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det möjlighet till nya bostäder. 

I södra delen av Hovmantorp finns det kommunal mark utmed vägen mot Ormeshaga 

som idag är obebyggd, vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder. 

Det har länge funnits önskemål om större sjö- och naturnära friliggande villor i just 

detta område och det är något som kommunen nu planerar för. Föreslaget planområdet 

utgör en första etapp av ett större utvecklingsområde som kommunen har för avsikt att 

planlägga för bostadsbebyggelse de kommande åren.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit 

laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande.   

Plandata 

Läge och areal 

Det aktuella planområdet utgörs av cirka 9 hektar mark och är beläget i södra delen av 

Hovmantorps tätort, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Igenom 

området går väg 834 som går från Hovmantorp till bland annat Linnehult och Ugnanäs. 

Planen avgränsas av skogsområden i alla väderstreck förutom i väster där planområdet 

gränsar till sjön Rottnen. Hovmantorps idrottsplats och anslutande motionsspår ligger 

också nära området. Inom planområdet finns idag två fritidshus med tillhörande 

komplementbyggnader, en kommunal pumpstation samt en klubbstuga tillhörande en 

fiskeklubb.  

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning 

markerad med röd streckad linje. 
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Markägande 

Kommunen är markägare till all mark med undantag av fastigheterna Hovmantorp 5:5 

och 5:6 som är privatägda. Gatumarken ägs av kommunen och Ormeshagavägen (väg 

834) ägs av Trafikverket. 

Berörda fastigheter Ägandeform 

Hovmantorp 5:1 Lessebo kommun 

Hovmantorp 5:5 Privat fastighetsägare 

Hovmantorp 5:6 Privat fastighetsägare 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan  

Sjön Rottnen är en av Lessebo kommuns största sjöar och har stor betydelse för 

kommunens möjlighet att utveckla attraktiva boendealternativ på landsbygden som kan 

öka befolkningsunderlaget och ge förutsättningar för att bibehålla den lokala servicen. 

Översiktsplanen för Lessebo kommun antogs 2018. Planen ligger till grund till 

planeringen i kommunen. En stor del av det aktuella planområdet anges i 

översiktsplanen som område lämpligt för framtida bostäder. Kommunen har även tagit 

fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (laga kraft 2022). Enligt denna utgör planområdet ett utpekat LIS-område. 

Området anges i LIS-planen som område lämpligt för bostadsbyggelse. Planförslaget 

följer därmed intentionerna i den kommunala LIS-planen.  

Figur 4 – Kartautdraget från LIS-planen visar utpekandet av det aktuella området. 
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Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-05-05 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Detaljplaner som berör planområdet    

Planområdet är till största del beläget på icke planlagd mark. I de västra delarna där 

fritidsbebyggelse finns inom planområdet gäller områdesbestämmelser ”Fiskesbro, 

Ormeshaga”, lagakraftvunnen den 19 juni, 2000. Gällande områdesbestämmelser anger 

idrottsändamål med beteckningen ”Y”, vilket innebär att området får användas endast 

för idrottsändamål. I områdesbestämmelser anges vattenområdet som ”V”, vilket 

innebär att området skall utgöra vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas. 

Bestämmelser finns angående storlek på byggnader, vatten och avlopp. I 

områdesbestämmelserna anges bland annat följande; ”På varje tomtplats får finnas 

endast huvudbyggnad. Dess bruttoarea får inte överstiga 60 kvadratmeter. Tillsammans 

med huvudbyggnad får gäststugor och andra uthus ha en sammanlagd bruttoarea av 

högst 80 kvadratmeter. Altaner och skärmtak får ha en storlek av högst 15 

kvadratmeter”. Den del av områdesbestämmelserna som innefattas i detta förslag 

upphör att gälla när det här förslaget till detaljplan vinner lagakraft. Övrig del av 

områdesbestämmelserna kommer att fortsätta gälla till dess att även det området blir 

reglerat med detaljplan.  

Figur 5 – Utklipp ur områdesbestämmelsen Fiskesbro, Ormeshaga.  

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Lessebo kommun växer och det finns ett stort och växande behov av bostäder i hela 

kommunen. Framtida investeringar behövs för att förmå boende inom kommunen att 

stanna kvar i högre grad men även för att öka inflyttningen. Det kvantitativa målet är att 

bli 10 000 invånare år 2025. För att nå målet är det viktigt att ge invånarna attraktiva 

och varierande boende där en koppling till sjö och natur är centrala värden för 
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attraktivitet. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram (2017) kommer det krävas 

att cirka 300 nya bostäder beredas i Hovmantorps tätort mellan åren 2018 och 2025 för 

att täcka behovet. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat men 

bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp. Det 

finns därför ett behov av att möjliggöra en utveckling även i de södra delarna av 

samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och byggbara marker 

börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver bebyggelsen 

utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Den aktuella platsen 

kan ses som en viktig pusselbit för att förtäta samhället och länka ihop norra och södra 

Hovmantorp: både strukturellt, funktionellt och socialt. De föreslagna 22 villafastigheter 

är en del för att täcka behovet men möjliggör även en fortsatt utveckling av 

Hovmantorp. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en intresseanmälan för de 

22 nya villatomterna i södra Hovmantorp. Intresseanmälningarna för tomterna har rasat 

in och just nu har mer än 100 hushåll anmält intresse för de 22 nya villatomterna på 

området. Intresseanmälningarna visar att det finns en mycket stor efterfrågan på de 

aktuella villatomterna i Hovmantorps södra och kommunen ser ett stort behov att 

komma fram med nya tomter i området för att täcka behovet. Genomförandet av planen 

skulle skapa attraktiva boendemiljöer, ett mer diversifierat bostadsbestånd och 

möjliggöra en bättra fungerande flyttkedja, vilket skulle ge långsiktiga fördelar för 

samhället. I och med att ny bebyggelse i det här fallet kan utveckla och bygga vidare på 

befintlig infrastruktur i form av bilvägar, vattenledningar och andra former av 

ledningsnät kan de försörjningssystem kommunen har användas mer resurseffektivt. 

Likaså, genom att samla bebyggelse till redan befintlig sådan minimeras inverkan på 

landskapsbilden. I detta fall fortsätter den föreslagna utvecklingen på en befintlig 

bebyggelsestruktur. Ett antal av de befintliga fastigheter som idag saknar kommunalt 

vatten- och avlopp skall också erbjudas även att ansluta sig till det kommunala va-nätet. 

En anslutning till det kommunala va-nätet innebär minskad risk för utsläpp från enskilda 

avloppsanläggningar och bidrar långsiktigt till att förbättra den ekologiska statusen för 

sjön Rottnen.  

Det område som tas i anspråk för bostadsbebyggelse är en mindre del av ett större 

skogsområde och därför är bedömningen att påverkan för allmänheten är begränsad. 

Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i omfattning men konstaterar 

samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom planområdet ska behållas och 

sparas i så stor utsträckning som möjligt. Inga höga natur- eller kulturvärden berörs. 

Kommunens bedömning är att det allmänna intresset av att bygga och skapa plats för 

fler bostäder i detta fall väger tyngre än ett bevarande av den berörda skogsmarken samt 

de eventuella konsekvenser som byggnationen kan innebära för närboende i 

omkringliggande fastigheter. Förändringar i befintliga miljöer är också en naturlig del 

av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp som tätort ska kunna 

möta framtidens behov och utmaningar.  
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Förutsättningar 

Befintlig bebyggelse  

Planområdet består till största del av obebyggd mark med undantag för två fritidshus 

med tillhörande komplementbyggnader i nordväst samt en kommunal pumpstation i 

sydväst. De har en gemensam bilangöringsplats i direkt anslutning till väg 834. 

Ytterligare 400 meter söderut längs väg 834 finns en angöringsplats med bilparkering. 

Från denna går en gångväg med elbelysning ut till en klubbstuga tillhörande en 

fiskeklubb på udden. Längst ut på udden i väster finns en stor brygga. En mindre 

båtbrygga finns också norr om klubbhuset. Söder om planområdet och väster om väg 

834 finns idag ett flertal fritidshus och öster om vägen utgörs bebyggelsen av 

friliggande permanentbostäder med tillhörande trädgårdar och komplementbyggnader 

av varierade ålder och skick. Storleken och utformningen på den angränsande 

bebyggelsen varierar. Träpanel är det mest förekommande fasadmaterialet, men det 

finns även inslag av bland annat tegel och puts. 

Figur 6 – Befintlig Fiskeklubb  

Figur 7 – Fastigheten Hovmantorp 5:5 & 5:6 
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Figur 8 – Bilden till väster visar befintlig pumpstation. Bilden till höger visar befintlig båtbrygga.  

Figur 9 – Bilder som visar intilliggande bostadsbebyggelse. 

Geotekniska förhållande  

I samband med detta detaljplanearbete har en översiktlig geoteknisk undersökning gjorts 

över det område där möjlighet för ny bebyggelse prövas och nedan beskrivs en kort 

sammanfattning av rapporten (VOS 2021-02-02). Marken inom planområdet består av 

morän med inslag av berg i dagen, vilket bedöms vara en stabil grund. Jordlagren består 

mestadels av ett tunt (0,2 m) vegetationsskikt och därunder följer morän som består av 

allt från siltig till påfallande grusig/stenig. Berg i dagen förekommer framförallt i de 

södra delarna av planområdet. Enstaka större block förekommer på sydvästra och 

sydöstra delen av planområdet. Närmast sjön Rottnen förekommer organiska jordarter 

såsom torv, dy och gyttja. Jorddjupet inom området bedöms till cirka 5–10 m i norra 

delen med ett avtagande djup åt söder där djupet är cirka 3–5 m. Förekommande 

friktionsjordar är generellt gynnsamma ur infiltrationssynpunkt. Vid ytligt berg är 

infiltration inte tillämpbart, varför respektive fastighets unika förutsättningar behöver 

bedömas avseende infiltration. Inom området råder allmänt goda sättnings- och 

stabilitetsförhållanden. Schaktarbeten kommer utföras i framförallt moränjord med hög 

förekomst av ytliga block.  
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Det kan vara svårt att schakta i vissa delar av området på grund av block, berg och sten. 

Bergschakt kan komma att krävas vid utbyggnad av området. Med ledning av 

nuvarande undersökningsinsats är det dock inte möjligt att bedöma andelen bergschakt. 

Inför det att sprängningsarbeten ska påbörjas bör en riskanalys avseende 

vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten göras. Sprängningsarbeten 

ska anpassas efter känsligheten hos närliggande byggnader, anläggningar och 

utrustning. Besiktning av dessa utförs före och efter aktuella arbeten om behov finns. 

Denna riskanalys bör utföras i de södra delarna av planområdet. I nedanstående 

illustration redovisas där ytligt berg konstaterats. Inom planområdet kan ytterligare 

mindre partier med ytligt berg förekomma. 

Figur 10 – Före sprängningsarbeten inom det markerade området ska riskanalys avseende vibrationsalstrande 

markarbeten upprättas.  

Inom områden med berg- och moränmark föreslås att grundläggning av byggnader 

utförs med platta på mark direkt på morän/berg eller på packad fyllning på morän. 

Byggnader som anläggs på sprängbotten kräver packning av sprängbotten innan 

grundläggning av hus. Ytvatten kan förekomma vid kraftig nederbörd samt under 

snösmältningsperioder. I området finns siltig morän som blir flytbenägen vid 

bearbetning i vattenmättat tillstånd. För att undvika stabilitetsproblem och 

flytjordsproblematik rekommenderas att schaktarbeten koncentreras till torra perioder. 

Om fyllning sker under grundvattenytan kan erforderlig packning vara svår att utföra. 

Därav skall all fyllning i läge för byggnader utgöras av materialtyp 1 (bergkross) om 

utfyllnad planeras under grundvattenytan. Det är något som måste utredas i ett senare 

skede när byggnaders placering och utformning fastställts. Fyllnings- och 

packningsarbeten under blivande konstruktioner, vägar och Va-schakt skall utföras 

enligt tabell CE/4 i AMA anläggning 20. Då samtliga anläggningsarbeten bedrivs inom 

vattenskyddsområde ska skyddsföreskrifter beaktas och särskild aktsamhet vidtas.  
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Risk för skred, höga vattenstånd och marknivå  

Marken är kuperad med en generell lutning mot sjön Rottnen i väster. I norra delen av 

planområdet uppgår höjdskillnaderna till ca 5 m mellan planområdets östra respektive 

västra delar Rottnen har en medelvattennivå på cirka +149 möh. Höjdskillnaderna blir 

mer markanta i områdets södra del. Högpunkterna ligger här på ca +165 och 

lågpunkterna på ca +150 möh. Då sjön Rottnen är reglerad med en sänkningsgräns på 

+148,23 och en dämningsgräns på +149,18 bedöms risken att området ska översvämmas 

som liten. Grundläggningsförutsättningarna för villabebyggelse bedöms därmed som 

goda. För att ytterligare säkra byggnationen ska överkant på färdigt golv minst ligga på 

+151, detta regleras med ”b1”. 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns i anslutning till området. Markfuktigheten i planområdet är relativt lågt. SWECO 

har utfört en översiktlig skyfallsanalys för hela planområdet (SWECO 2021-07-12). 

Skyfallsanalysen visar på att det största flödet kommer från området uppströms från 

norr och öster. Flödesvägarna sammanfaller fint med de stora avsatta ytorna för natur 

och dagvatten i plankartan som sedan hamnar i lågpunkten i naturmark utanför 

planområdet. Skyfallsanalysen visar också på att det inom planområdet finns fyra 

lågpunkter som är känsliga för byggnation där vatten vid ett skyfall riskerar bli stående. 

Höjdsättningen inom planområdet ska göras så att dagvatten leds bort från byggnader 

och mot gator eller grönytor samt att inga instängda områden bildas. Gator och andra 

avledningsstråk ska läggas lägre än fastighetsmark så att dagvatten kan avledas ytligt 

vid extrema regn. Om höjdsättningen görs enligt denna princip kommer planområdet 

klara en skyfallssituation. 

Figur 11 – Inom de rödmarkerade områdena behöver åtgärder genomföras. Inom detaljplanen säkerställs att 

kvartersmarken för bostäder inte översvämmas vid höga flöden samt att tillkommande vattenmängder inte orsakar 

översvämningar i angränsande område. 
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Mark och vegetation  

I samband med upprättande av detaljplanen har en naturvärdesinventering genomförts 

och nedan beskrivs en kort sammanfattning av utredningen (CALLUNA 2021-08-16). 

NVI:n utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad översikt. Inventeringsområdet består i 

huvudsak av granskog med inslag av triviala lövträd samt tallskog med inslag av gran. 

Granskogen är i huvudsak ung och av plantagetyp. I de inre delarna är marken delvis 

kuperad med ett mindre inslag av berg i dagen. Även stora block finns. Nära sjökanten 

finns sumpaktiga områden med inslag av exempelvis odon och skvattram.  

Figur 12 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet.  

Vid inventeringen avgränsades totalt tre naturvärdesobjekt (totalt 6,5 ha av 

inventeringsområdets 15 ha). Av dessa objekt var inget med högsta naturvärde 

(naturvärdesklass 1) eller högt naturvärde (naturvärdesklass 2) men ett objekt var med 

påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och två med visst naturvärde (naturvärdesklass 

4), se figur 12 på nästa sida. De identifierade naturvärdesobjekten i området 

karaktäriseras av planterad granskog med inslag av tall, björk och asp respektive 

tallskog med inslag av gran. Inom inventeringsområdet finns ingen nyckelbiotop, 

våtmark och skyddad natur enligt 7 kap Miljöbalken. En stor andel av de områden med 

naturvärdeskvaliteter som finns påverkas inte av planförslaget och kommer att finnas 

kvar i området. Befintlig vegetation ska sparas i så stor utsträckning som möjligt och för 

att stora bevara delar av skogsområdet utanför kvartersmarken säkerställs användningen 

”NATUR” på plankartan.  
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Vid Callunas inventering noterades fem naturvårdsarter och bland de påträffade 

naturvårdsarterna finns bland annat Strandjordtunga. Arten är en svampart och är synlig 

från mitten av september till mitten av november på blottlagda grusiga stränder. Enligt 

rödlistan är arten klassificerad som sårbar art (VU). Strandjordtunga är en synnerligen 

ovanlig svamp och såvitt man hittills vet finns den endast på sju lokaler i världen, sex av 

dessa ligger i Sverige, i Kronobergs- och Jönköpings län. Enligt Naturvårdsverket är 

Rottnen den enda kända sjön i Ronnebyåns vattensystem där strandjordtunga växer. Det 

största hotet mot strandjordtungan är förändringar av de strandmiljöer där den växer, till 

exempel genom ändrad vattenreglering, igenväxning av strandzonen samt exploatering 

av dess växtplatser eller mekaniskt slitage på dessa. Det är därför inte lämpligt att 

anordna badplatser där strandjordtungan växer. Vid exploateringen för bebyggelsen 

kommer ingen mark i sådana strandnära lägen, som kan vara presumtiva växtplatser för 

strandjordtunga att överhuvudtaget berördas. Denna mark har befästs med 

markanvändningen ”NATUR” och där kommer även strandskyddet att ligga kvar. 

Någon anlagd badplats planeras inte inom Naturområdena. Bedömningen är därför att 

detaljplanen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för artens 

bistånd i dess naturliga utbredningsområde och att arten därför inte påverkas negativt av 

detaljplaneförslaget. De övriga naturvårdsarterna ligger inom planlagd mark med 

bestämmelsen ”NATUR” och kommer därför inte att påverkas negativt av planerad 

bebyggelse.  

Figur 13 – Strandjordtunga – bilden är från SLU Artdatabanken.  
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Figur 14 – Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas 

naturvärdesinventering. Objekt i klass 1 och 2 återfanns inte vid inventeringen.  

Fornlämningar och kulturmiljö  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, en övrig kulturhistorisk 

lämning i form av en kolingsanläggning inom det aktuella planområdet. Den 

kulturhistoriska lämningen som berörs av planområdet säkerställs genom att området i 

planen belagts med ”NATUR” och den bedöms därför kunna ligga kvar opåverkad. 

Invid den östra plangränsen ligger ytterligare ett antal kulturhistoriska 

skogsbrukslämningar som utgörs av kolbottnar och rest av kolarkoja. Ingen av dessa 

bedöms påverkas av nytillkommande bebyggelse eftersom dessa objekt ligger utanför 

det aktuella planområdet och ett genomförande av planen påverkar inte lämningarna i 

något avseende. Någon särskild inventering eller utredning har inte bedömts vara 

nödvändig. Alla fornlämningar såväl kända som okända är skyddade enligt 

kulturmiljölagen. Den som exploaterar ett område skall se till att påverkan eller skador 

på kulturmiljön helst undviks eller begränsas. Det är enligt lagen förbjudet att rubba, 

avlägsna, gräva ut eller täcka över (genom bebyggelse), plantera eller på annat vis ändra 

eller skada en fast fornlämning. Skulle det i samband med exploatering eller andra 

markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska arbetet avbrytas 

och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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Figur 15 – Kartan utklippt från Riksantikvarieämbetets Fornsök visar kulturhistoriska lämningar inom eller i 

närheten av planområdet. 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid 

kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.  

Posthantering 

Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor och 

radhus är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för 

en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska postlådor samlas i en fastighetsbox på 

entréplan. 

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Från planområdet går det i dagsläget inga busslinjer till centrala Hovmantorp, men om 

området exploateras blir det viktigt att se över möjligheten till framtida kollektivtrafik 

till området. Detta bör då ske via väg 834.  

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet inrymmer ingen kommersiell eller offentlig service utan all service finns 

lokaliserad i Hovmantorps tätort. Centrala Hovmantorp ligger endast 1,2 km bort från 

planområdet och där finns bland annat en sporthall, skola för låg- och mellanstadiet, 
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bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård och restaurang. Lessebo tätort har en 

hälsocentral och ligger cirka 12 km bort.  

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 en stor del av planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna, 

se figur 16 på nästa sida.   

Figur 16 – Kartan visar planområdet med röd streckad linje och gulskuggat område visar gällande strandskydd 200 

meter.  

Strandskyddet föreslås upphävas genom att plankartan förses med en administrativ 

planbestämmelse, (a) inom kvartersmark för bostäder (B), inom område för teknisk 

anläggning (E), inom område för gång- och cykelväg (GC-väg) samt en mindre del av 

område för angöringsgatan (Lokalgata). Övrig mark inom strandskyddat område 

planläggs som naturmark (NATUR) med bibehållet strandskydd. Det särskilda skälet 

som åberopas för upphävandet är följande: 

Området anses bidra till utvecklingen av landsbygden 

LIS är en förkortning av begreppet Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. LIS syftar 

till att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. 

Lessebo kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i form av en 

LIS-plan med miljökonsekvensbeskrivning, vilken pekar ut lämpliga områden som är av 

stort värde för landsbygdsutvecklingen i kommunen, antagen av kommunfullmäktige i 

669



 

Dnr: SBN 2020/104  

Dnr: KS 2020/132  16(38)  

februari 2022. Generella riktlinjer för bebyggelse i tillägget tillstyrker att det är 

angeläget att möjliggöra byggande av permanentbostäder, vilket är ambitionen i 

planförslaget. Tillägget framhåller att i avvägningar gentemot andra intressen är det 

allmänna intressen att skapa denna typ av boende tungt vägande. Enligt denna utgör 

hela det aktuella planområdet ett utpekat LIS-område som benämns ”Fiskesbro ut mot 

Ormeshaga”, se figur 17. I sådana områden kan lättnader i strandskyddet bli aktuellt för 

exempelvis boende, turism eller andra verksamheter som bedöms kunna utveckla 

landsbygden.  

Figur 17 – Utpekat LIS-område i kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen.  

Genomförandet av detaljplanen bedöms bidra till utveckling av landsbygden genom 

tillskapande av bostäder i ett attraktivt läge. De 22 nya villatomterna som föreslås bör 

ses som ett bidrag till bibehållen eller utvecklad service i Hovmantorps tätort där det 

finns en god service med livsmedelsbutik, förskolor, apotek, bibliotek, badhus och 

arbetsplatser med mera. Fler arbetstillfällen, fler besökande och ett stärkt friluftsliv 

bidrar även till en utvecklad landsbygd. Strandnära lägen är generellt efterfrågade och 

skapar möjligheter för en positiv utveckling. I takt med att befolkningen på landsbygden 
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minskar ökar risken att befintlig service inte kommer att överleva. Med syfte att 

upprätthålla det bud som finns ute i Hovmantorps tätort och ambition att återskapa 

redan befintligt utbud finns skäl att skapa attraktiv exploateringsmark. Ett strandnära 

läge anses i många fall som attraktivt och bedöms kunna öka möjligheterna att utveckla 

verksamheter och boenden på landsbygden. I LIS-planen står att LIS-området 

”Fiskesbro ut mot Ormeshaga” har god vägförbindelse med närhet till väg 834 som går 

från Hovmantorp till bland annat Linnehult och Ugnanäs och med bra kommunikationer 

till Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot 

Växjö och Lessebo. Närhet till serviceutbud i Hovmantorp gör att området lämpar sig 

väl för bostadsbebyggelse. Kommunalt vatten- och avlopp och elledningar finns i 

närområdet och kan i hög grad nyttjas utan kostsamma nyinvesteringar. Ett ökat inslag 

av permanentboende vid Rottnen ger även ett bidrag till invånarantalet i kommunen och 

kan därmed stärka skatteintäkterna och stödjer därigenom en levande landsbygd. 

Föreslagen bebyggelse anses bidra till en mer sammanhållen ortstruktur och komplettera 

nuvarande boendemiljö på ett varsamt sätt. Närområdena är redan idag utbyggda och en 

utveckling inom planområdet bör därför ses som en utveckling av den befintliga 

bebyggelsestrukturen i området.  

Tillgängligheten till strandzonen för allmänheten kommer inte att förändras jämfört med 

idag. Inom planområdet närmast sjön kommer en fri passage på cirka 25–40 meter 

mellan strandlinjen och ny kvartersmark för bostadsändamål att lämnats och planläggs 

som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. Utrymmet bedöms som tillräckligt för 

att säkerställa tillgänglighet för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet mellan strandlinjen och föreslagen bebyggelse. För att tillgodose den fria 

passagen för allmänheten prickas även del av ny kvartersmark för nya bostäder närmast 

sjön vilket innebär att byggnader inte får uppföras inom områdena. Allmänheten har 

även god tillgänglighet till Rottnens strandzon genom andra stigar och vägar i 

planområdets närhet. 

Med hänvisning till ovanstående anser kommunen 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 e§ MB för ett sådant 

beslut. Planförslaget tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling och ger 

långsiktiga fördelar för hela samhället. Allmänhetens tillgänglighet till sjön bedöms inte 

förändras eller påverkas negativt på kort eller lång sikt vid genomförandet av 

planförslaget. Livsvillkoren på land och i vatten för djur- och växtlivet bedöms inte 

heller påverkas negativt. En fri passage har lämnats för att möjliggöra promenader och 

strövande längs strandlinjen även efter planens genomförande. 

För att ersätta, utöka och/eller bygga brygga måste dispens från strandskyddet sökas. 

Nya bryggor måste alltid prövas enligt strandskyddsbestämmelserna samt i de flesta fall 

även prövas enligt 11 kap. Miljöbalken (om vattenverksamhet). Men de befintliga 

bryggorna berörs inte, det är enbart nya bryggor som måste prövas eller om man gör 

större ändringar på sin befintliga brygga. 
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Vattenskyddsområde 

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

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Hela 

planområdet ligger inom gränsen för inre vattenskyddsområde för Hovmantorps yt- och 

grundvattentäkt i sjön Rottnen. I skyddsföreskrifterna för vattentäkten anges att inom 

inre skyddsområde får markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme eller 

grundvattenvärme) inte anläggas. I föreskrifterna anges även att inom inre 

skyddsområde gäller att bland annat spridning av bekämpningsmedel är förbjuden. 

Inom hela skyddsområdet får inte tvätt av motorfordon eller maskiner utföras. Vid all 

exploatering, schakt- och anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning 

godkänna åtgärden innan den får utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och 

vattenkvalitén bibehålls. Spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta 

och att avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten inte får anläggas 

utan tillstånd. Detta medför att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av 

området. För att förhindra att exploateringen förorenar yt- och grundvattentäkten har en 

generell bestämmelse införts på plankartan ”Befintliga restriktioner gällande 

vattenskyddsområdet skall följas”. Ett råvattenintag finns i Fiskesbroviken där 

motortrafik inom ett område med en radie av 100 meter runt vattenintaget är förbjudet.  

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.  

Parkering 

Parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering 

bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.  

Markföroreningar 

Planområdet utgörs av skogsmark och det finns ingen historik som skulle visa på att 

planområdet skulle vara påverkat av markföroreningar. Detaljplanen innebär inte någon 

verksamhet eller något innehåll som kan väntas störande eller ge upphov till 

föroreningar. Den som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare 

ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening 

på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön (MB kap. 10§ 11).  

Gator och biltrafik 

Genom planområdet går allmän väg 834 (Storgatan) som sträcker sig från Hovmantorp 

till bland annat Linnehult och Ugnanäs i söder. Väg 834 har en rak profil och goda 

siktförhållanden finns längs med den aktuella sträckan. Övriga vägar inom eller 

angränsande, är av mindre karaktär med beläggning av grus och har idag enskilt 

huvudmannaskap. Vägnätet håller låg standard både vad gäller trafiksäkerhet och 

bärighet. Vägnätet är utbyggt efter fritidshusbebyggelsens behov och fler 

permanentboende i området ökar kravet på vägnätets standard. Gatubredden varierar 

mellan 3,0 och 3,5 meter. En del av vägarna byggs om till kommunal standard varefter 

kommunen tar över ansvar och drift för vägnätet som helhet.  
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Figur 18 – Befintliga vägar inom planområdet   

Gång- och cykelvägar 

Inom området finns ingen gång- och cykelbana. Norr om planområdet finns befintlig 

gång- och cykelväg längs med Storgatan som går raka vägen till centrala delar i 

Hovmantorps tätort. Plats bedöms finnas för att anlägga en separat gång- och cykelväg 

längs med väg 834 östra sida, vilket medför att trafiksäkerheten för de oskyddade 

trafikanterna bedöms bli tillfredställande. Bredden på GC-vägen föreslås bli 2,5 meter. 

Den aktuella sträckan är cirka 1 km lång och löper genom området från söder mot norr 

och ansluts till befintlig gång- och cykelväg längs Storgatan, se figur 19. Gatubelysning 

bör sättas upp längs med sträckan. Planerad gång- och cykelväg säkerställs och regleras 

genom planbestämmelsen GÅNG och CYKEL (gång- och cykelväg) på plankartan. 

Exakt utformning av anslutningspunkter, korsningar, vägsträckning samt sektion av 

GC-väg kommer att bestämmas i bygglovsskedet. Kartan nedan är ett utdrag av 

översiktsplanen för Hovmantorps samhälle. De gröna stråken visar gång- och cykelleder 

inom samhället.  
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Figur 19 – Illustration över befintligt (grön) och planerat (orange) gång- och cykelväg.  

Lek och rekreation 

I nordvästra och sydvästra delarna av planområdet finns idag två små upptrampade 

stigar som används frekvent av gående. Stigen går från väg 834 ner till strandzonen 

längs med Rottnen och ger tillgänglighet till klubbstugan. Befintliga stigar kommer att 

bevaras med något mindre justering av läge vid anslutningen till väg 834. Denna 

betecknas på plankartan som ”NATUR”. Norr om planområdet ligger Hovmantorps 

idrottsplats. Här finns tre stora fotbollsplaner och en mindre grusplan söder om dessa. 

Planområdet omfattas inte av riksintresseområde för friluftsliv. 

Figur 20 – Befintliga stigar som avses bevaras.  

 Gång- och cykelleder 
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Buller 

Den bullerkälla som kan påverka planområdet är Storgatan (väg 834) som går igenom 

området och är en statlig allmän väg som Trafikverket är väghållare för. För Storgatan 

har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar att väg 834 idag har en uppskattad 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 500 fordon/dygn, varav antalet lastbilar är 16/dygn 

(NVDB, mätår 2008). Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim. Vägsektionen är cirka 

6,0 meter bered och har på vissa delsträckor en separat gång- och cykelväg på ömse 

sidor om vägen. Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

gäller, sedan 1 juli 2017, att buller från väg inte bör överskrida: 

• 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad (65 dBA ekvivalentnivå för en bostad om 

högst 35 m2) 

• 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

I de fall utomhusriktvärden inte kan uppnås med tekniskt möjliga och ekonomiskt 

rimliga åtgärder ska inriktning vara att inomhusnivåerna inte överskrids. Uteplatser kan 

ordnas i skydd av bostäderna. Avstånd från vägmitt till mark som föreslås för 

bostadsbebyggelse ligger runt 20–25 meter. Vägtrafikbuller har beräknats enligt 

Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” och ingående parametrar är 

hastighet, trafikmängd samt avstånd till vägens mitt. För trafikmängder under 700 

fordon i genomsnitt per dygn på vägar med en hastighetsbegränsning på 70 km/tim 

uppgår ekvivalenta ljudnivåer till som mest 58 dBA. Detta innebär att bullernivån för 

områden inom aktuellt planområde som föreslagits för bostadsändamål understiger 

gällande riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad. Gällande riktvärden vid uteplats 

får prövning ske i bygglovsskedet när byggnadskropparnas placering är fastställd för att 

säkerställa att riktvärdena efterhålls. Detta bör dock kunna lösas genom en genomtänkt 

placering och planläggning av byggnader samt skärmar vid uteplatser. Planen ges en 

planbestämmelse som anger att ”Där uteplats anordnas i anslutning till bostaden får 

trafikbuller vid uteplatsen högst uppgå till 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA 

maximal ljudnivå. Det räcker om en uteplats per bostads, enskild eller gemensam 

uppfyller riktvärdena på uteplats”.  

Enligt Trafikverkets basprognos kan den genomsnittliga trafikökningen förväntas bli 

1,8% för godstransporter respektive 1% för persontransporter fram till år 2040. 

Trafikverket har ingen statistik men vid beräkningar av hur många fordonsrörelser som 

villabebyggelse medför schablontalet fyra fordonsrörelser per hushåll. Detta skulle 

medföra att andelen trafik på väg 834 skulle öka med cirka 88 fordonsrörelser/dygn. Vid 

en omräkning enligt denna prognos skulle den totala årsdygnstrafiken för Storgatan (väg 

834) uppgå till cirka 640 fordon 2040, från 500 fordon idag, vilket får anses som en 

mycket begränsad ökning. Planförslaget håller sig således inom riktvärdet för 

trafikbuller och påverkan på bullernivån blir i princip oförändrad. Föreslagen 

markanvändning medför ingen ökning av tung trafik. Ökningen bedöms dock inte vara 

av betydande karaktär, då det sannolikt inte rör sig om någon större mängd 

fordonstrafik. Vid allmän väg gäller byggnadsfri zon på 12 meter. Naturmark har även 

lagts ut mot allmän väg 834 för att erhålla ett bebyggelsefritt område mellan vägen och 

bebyggelse om drygt 20–25 meter utifrån buller- och säkerhetsaspekter. Eftersom 

trafikmängden är förhållandevis liten anses denna beräkning vara tillräcklig och 
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kommunen gör bedömningen att ingen särskild utförlig bullerutredning behöver tas 

fram. 

Planförslag 

Friytor och skogsmark 

Planförslaget innebär att en del av den befintliga skogsmarken tas i anspråk för 

villabebyggelse. En stor del av skogsytan lämnas dock kvar i befintligt tillstånd för att 

bibehålla god tillgänglighet till skogsmarken samt ge en känsla av att naturen är 

närvarande och planläggs som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. Påverkan på 

naturvärdena i området som helhet bedöms dock som begränsad. Ytor för lek får ordnas 

inom respektive bostadsfastighet.  

Ny bebyggelse 

Planförslaget möjliggör 22 nya bostäder i form av friliggande villor. Två av 

fastigheterna är redan idag avstyckade och bebyggda med småhus som genom att 

inkluderas i planen också kan ges möjlighet till en enhetlig bebyggelsereglering och 

utökad byggrätt. Föreslaget planområde utgör etapp 1 och 2 av ett större 

utvecklingsområde som kommunen har för avsikt att planlägga för bebyggelse de 

kommande åren, allt eftersom behov/efterfrågan ökar. Målsättningen med planens 

utformning är att området ska få kontakt med omgivande naturmiljö. Planerad 

bebyggelse kommer att ligga inbäddat i skogen och skogsremsor avgränsar de olika 

delarna i villaområdet vilket bidrar till att skapa rumslighet och en lite grönare karaktär. 

I användningen bostäder ingår bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, 

parkering och gäststuga. Dessa komplement är kopplade till huvudändamålet för 

användningen som är bostäder. I begreppet bostäder ingår villor, flerbostadshus 

(lägenheter), kedjehus och liknande. Inom hela planområdet tillåts endast friliggande 

villabebyggelse vilket regleras med bestämmelsen ”B1”. Detta för att komplettera 

bostadsutbudet i området. Här blir fastigheterna relativt stora, mellan cirka 1 500 – 

2 600 m2. En bestämmelse om att 1 500 kvadratmeter är minsta fastighetsstorlek 

föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna, vilket regleras 

med egenskapsbestämmelsen ”d1”. För villabebyggelserna tillåts maximalt 30% av 

fastighetsarean att tillåtas bebyggas med bostadshus och komplementbyggnader. Detta 

fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. För att hålla nere byggnaders 

upplevda volym närmast sjön Rottnen regleras byggnadshöjd om max 4,8 meter. I 

praktiken innebär regleringen att 1,5-planshus eller hus med förhöjt väggliv kan 

uppföras. I resten av området ligger högsta tillåtna byggnadshöjd på 6,5 meter, vilket 

möjliggör två våningar, beroende på hur byggnaderna och takkonstruktionen utformas. 

Byggnadshöjd avser avståndet mellan markens medelnivå till skärningen mellan 

fasadplanet och ett plan med 45 graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens 

tak. För att ytterligare anpassa bebyggelsen till närområdet ska fasadmaterial för samtlig 

bebyggelse ska utgöras av trä ”f1”. Tak ska utföras som sadeltak ”f2”. Källare får inte 

byggas på grund av markförhållandena, detta regleras med ”b2”. Bebyggelsens 

utformning och placering kommer att utredas vidare under bygglovsskedet. I 

illustrationen på nästa sida visas placering och möjlig utformning av villabebyggelserna, 

där befintliga hus i grått och nytillkommande hus i orange. 
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Figur 21 – Illustrationen visar en möjlig utformning av planområdet enligt plankartans bestämmelser. Naturen tillåts 

ta plats samtidigt som nya attraktiva fastigheter finns att tillgå.  

Gator och trafik 

De nya villorna öster och väster om väg 834 som omfattas av etapp 1 och 2, angörs via 

befintliga in- och utfarter mot väg 834. Tre nya kommunala lokalgator planeras, 

LOKALGATA, och dessa får 5 meter breda körbanor vilket möjliggör infart med 

exempelvis varutransporter, sopbilar och räddningstjänstens fordon, se figur 22 på nästa 

sida. Den ena av dessa gator planeras i planområdets nordvästra del med en mindre 

vändplats längst ut i väster för att försörja befintliga och tillkommande villafastigheter 

och löper parallellt med väg 834. I planområdets sydvästra del planeras ytterligare två 

lokalgator för att nå de nya villorna samt leda ner till befintlig fiskeklubb. En av gatorna 

utgör återvändsgata. Tanken är att nyanlagda gator ges en liknande utformning för att 

ansluta till områdets karaktär samtidigt som hastigheten hålls nere. Inga nya 

anslutningar utöver befintliga föreslås. Befintliga in- och utfarter mot väg 834 ska dock 
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breddas och siktröjas för att säkerställa god sikt och säkra trafiksituationer. Exakt 

utformning av anslutningspunkter, korsningar samt vägsträckning kommer att 

bestämmas i bygglovsskedet. 

På några av de befintliga smalaste gatorna är framkomligheten begränsad och vid möten 

blir det trångt och med framtidens trafikmängder kan detta utföra ett 

framkomlighetsproblem. Delar av gatorna som sträcker sig genom området i nord-

sydlig riktning planläggs som LOKALGATA i detaljplanen och breddas till 5 meter och 

förses med asfalt, belysning samt två mindre vändplatser. Vändplatserna ska ha en 

vändradie om 18 meter för att klara krav för hämtningsfordon för avfall och andra större 

driftfordon. Inom området som berörs av planförslaget föreslås huvudmannaskapet för 

LOKALGATA ändras från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Motiveringen är att 

området i huvudsak kommer att bli ett bostadsområde och skötsel av vägar därmed 

lämpligen sköts av kommunen. På så sätt klarar vägarna den trafikökning som tilltänkt 

byggnation bedöms alstra. Längs med den östra sidan avväg 834 föreslås även en 

separat gång- och cykelväg, vilket medför att trafiksäkerheten för de oskyddade 

trafikanterna bedöms bli tillfredställande.  

Figur 22 – Föreslagna lokalgator inom planområdet samt breddning av befintliga lokalgator inom planområdet.   
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Vatten- och avlopp 

Idag har alla fastigheter inom planområdet egna avloppslösningar (sluten tank/borrade 

brunnar) och flera är undermåliga eller icke långsiktigt hållbara. En förprojektering av 

VA-anläggningar för etapp 1 och 2 har tagits fram som underlag för detaljplanen. 

Förprojekteringen har utförts av Vatten- och samhällsteknik AB (VOS) som redovisar 

hur vatten och spillvatten ska anslutas till området och är daterad 2021-02-02. 

Utredningen visar att det är möjligt att ansluta nytillkommande bebyggelse till det 

kommunala vatten- och avloppsnätet (dricks- och spillvatten). Lessebo kommun 

kommer att genomföra utbyggnad av VA för planområdet. Vatten- och avlopp skall 

utformas och dimensioneras enligt de förslag principer som anges i denna. Ett par 

pumpstationer bedöms behövas. Plats för pumpstationer har säkerställts i planen i 

anslutning till planerad bebyggelse, betecknat med ”E1” på plankartan. Befintlig 

pumpstation ges också E-område. Avståndet till bostäder bör vara så stort som möjligt 

för att undvika luktproblem. Den plats där pumpstationen har placerats innebär att ett 

avstånd på cirka 18 meter kan hållas till närmaste bostad. Då platsen för pumpstationen 

ligger inom inre vattenskyddsområde måste pumpstationen utformas så att breddning av 

avloppsvatten inte kan förekomma vid pumpstationen, exempelvis genom 

bräddningsmagasin. All bostadsbebyggelse inom planområdet ska anslutas till det nya 

kommunala ledningsnätet och befintliga bostäder ska ges möjlighet till anslutning 

eftersom det finns ett behov av detta som grundar sig i att skydda människors hälsa 

och/eller miljön. Detta kommer innebära att vissa nya ledningar behöver dras fram. 

Ledningarna planeras huvudsakligen att anläggas inom allmän platsmark i de befintliga 

vägarna och i det östra naturområdet inom planområdet med en förbindelsepunkt till 

varje fastighet. Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp kommer att ske etappvis 

vartefter området byggs ut, se figur 23 på nästa sida. På gatorna och i naturområdet där 

ledningarna ska gå har det inte införts u-områden (marken ska vara tillgänglig för 

underjordiska ledningar). De allmänna ändamålen ledningar och naturområde samt gata 

anses möjliga att förena eftersom ändamålen går att genomföra utan att påverka 

varandra. Allmännyttiga ledningar bedöms kunna anläggas inom samma område som 

gata eller naturområde då ledningarna anläggs under marken. Inom naturområdet 

planeras inte heller för någon bebyggelse som kan påverka ledningarna. 
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Figur 23 – Översiktskarta som visar förprojektering VA för etapp 1 och 2. 
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Dagvatten 

Dagvatten är det tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, väggar 

och andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt SGUs 

genomsläpplighetskarta har området medelhög genomsläpplighet vilket indikerar 

möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Figur 24 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet, hämtad 2021-02-05.  

Inga dagvattenledningar planeras inom området. Dagvatten från de tillkommande 

villafastigheterna ska i första hand tas om hand inom respektive fastighet genom 

naturlig infiltration eller ytavrinning, men kan även alternativt översilas till 

naturområden inom planområdet. Naturmark avgränsar varje bostadsgrupp med 

möjlighet till naturlig infiltration av dagvatten. Stora fastigheter bidrar också till goda 

förutsättningar till infiltration. För att säkerställa att inte hela fastigheterna ska 

hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b3” om att maximalt 60% av fastigheten får 

hårdgöras.  

Det kan finnas mindre delar inom planområdet där dagvattenhanteringen inte kan ske 

enbart genom infiltration inom den egna fastigheten, utan att dagvattnet även kan 

behöva infiltreras inom planområdets naturmark. I planförslaget bevaras stora delar av 

skogsmarken och planläggs som ett naturområde, ”NATUR” med yta där dagvatten kan 

fördröjas, vilket också säkerställer den funktion som ytan redan har i dagsläget. 

Skogsmarken som kommunen äger utanför planområdet, likväl som de ytor som 

betecknas ”NATUR” inom planområdet kan även användas som en plats för lokalt 

omhändertagande av dagvattnet. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra lokal 
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infiltration av dagvatten men också för att säkerställa att området behåller sin 

naturkaraktär och väl smälter in i landskapet.  

Dagvattnet från de villafastigheter som huvudsakligen ligger på berg i de södra delarna 

av planområdet kommer även att ledas bort i mindre svackdiken och/eller 

fördröjningssträck längs lokalgatorna till naturliga lågpunkter som finns i området. Ett 

litet dagvattendamm kan också vid behov anläggas på allmän platsmark ”NATUR” i 

den södra delen av planområdet, där fördröjning och rening kan ske. Svackdiken har en 

reducerande och fördröjande effekt på dagvattnet. De ger en god rening av dagvatten 

speciellt om de utformas med möjlighet till infiltration. Incitament för svackdiken är att 

de tillför gröna stråk och därmed smälter bra in i omgivande naturmark. Rening sker 

genom att det i den övre gräs- eller vegetationsbeklädda ytan fastnar eller bryts ner 

föroreningar. Dessutom tas näringsämnen upp av växtligheten. Flödesmotståndet i 

svackdikena är högt vilket med det breda tvärsnittet samt möjligheten till infiltration ger 

reduktion av vattenvolymer och flödestoppar. På så vis kan svackdikena ses som en 

buffrande kapacitet till fördröjningsvolymen. Hur brädden utformas och vart vattnet 

leds bör utredas och klargöras närmare i detalj inför anläggningsskedet.  

Figur 25 – Principskiss svackdike   
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Etappindelning  

Området är tänkt att byggas ut etappvis och kan delas upp i ett antal olika detaljplaner 

allt eftersom behov/efterfrågan ökar. Hur området kommer att byggas ut beror på när 

kommande detaljplaner vinner laga kraft samt anslutning till kommunalt vatten- och 

avlopp. En etappindelning kan komma att se ut enligt följande:  

Figur 26 – Illustration över tänkbar etappindelning.  
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Ställningstagande och motivering 

Miljökvalitetsnormer för luft och buller 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas 

med en utbyggnad av området enligt planförslaget. 

Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet 

och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften. 

Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid 

bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I 

mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5. 

Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, 

damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för 

luftföroreningar inte överskrids. Planförslaget förväntas inte påverka luftkvalitén 

negativt. Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten 

eftersom den föreslagna markanvändningen ”B1” som planen tillåter endast medför en 

mindre ökad biltrafik i området. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i 

anslutning till planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. Närheten 

till service, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är en faktor som skapar större 

möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel än just bil, vilket leder till att halterna 

ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet inom området hjälper till att ta 

hand om eventuella luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för luft kommer inte 

påverkas nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

miljöbalken.  

Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och avvattnas via reglering till Ronnebyån och vidare till 

Östersjön. Recipienten för dagvattnet från planområdet är Rottnen, vilken har god 

kemisk ytvattenstatus och beräknas ha god ekologisk status 2021 enligt 

Vatteninformation Sverige (VISS). Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk 

status och uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk 

status då gränsvärdena för bland annat kvicksilver och flamskyddsmedel med påverkan 

på miljön (PBDE) överskrids. I Sverige överskrids dessa gränsvärden i fisk i samtliga 

vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda 

problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av mindre stränga krav. Krav 

ställs istället på halten av kvicksilver och PBDE inte får öka. Nytt förslag på 

miljökvalitetsnormer för denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, 

då vattenförekomsten inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för 

de särskilt förorenade ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på 
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miljökvalitetsnorm för kemisk status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 

2027 för kadmium och kadmiumföroreningar.  

Planområdet ligger inom gränsen för inre vattenskyddsområde för Hovmantorps yt- och 

grundvattentäkt i sjön Rottnen. I skyddsföreskrifterna för vattentäkten anges att inom 

inre skyddsområde får markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme eller 

grundvattenvärme) inte anläggas. I föreskrifterna anges även att inom inre 

skyddsområde gäller att bland annat spridning av bekämpningsmedel är förbjuden. 

Inom hela skyddsområdet får inte tvätt av motorfordon eller maskiner utföras. Vid all 

exploatering, schakt- och anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning 

godkänna åtgärden innan den får utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och 

vattenkvalitén bibehålls. Spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta 

och att avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten inte får anläggas 

utan tillstånd. Detta medför att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av 

området. Då spillvattnet från planområdet avses ledas via nya ledningar till det 

kommunala ledningsnätet och sedan pumpas till reningsverket i Lessebo påverkar inte 

spillvattnet miljökvalitetsnormerna för vattenförekomst. För att förhindra att 

exploateringen förorenar yt- och grundvattentäkten har en generell bestämmelse införts 

på plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”.   

Utbyggnaden av planområdet kommer inte att påverka recipienten Rottnen på ett 

negativt sätt. Anledningen till detta är att verksamheten, bostäder, som planen tillåter är 

av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Den möjliga utökningen av takytor 

och dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark som kan uppstå är försumbar. 

Inom kvartersmark för bostäder ska dagvattenavrinning infiltreras inom den egna 

fastigheten i så stor utsträckning som möjligt. Rening av dagvatten sker främst genom 

infiltration och att föroreningar bundna till partiklar fastnar i slänternas vegetation. En 

viss rening av dagvattnet sker också genom att växterna tar upp och binder 

föroreningarna. För att säkerställa rening innan dagvatten når recipienten får inom 

naturområde anläggningar för dagvattenhanteringen anordnas för infiltrering. 

Planbestämmelser har införts på plankartan för att säkra att tillräckliga åtgärder 

anordnas för att inte överskrida riktvärdena eller öka mängden föroreningar från 

planområdet. Genom dessa begränsningar möjliggörs lokalt omhändertagande av 

dagvatten där vattnet har möjlighet att både fördröjas och renas genom infiltration i 

gröna ytor ovanför marken. Dessutom kommer framdragning av kommunalt vatten och 

avlopp till tillkommande bostadsbebyggelse att ge minskade utsläpp av övergödande 

ämnen och bidrar den till att vattenkvalitén i Rottnen kan förbättras. Dessa åtgärder 

anses vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk och kemisk status i Rottnen 

som miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst kräver. De negativa 

effekterna bedöms dock som marginella. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Planområdet är av begränsad omfattning men 

innebär ändå en förändring för de närboende. Lessebo kommun har genomfört en 

undersökning och bedömer att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. En 

särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken kommer inte att 

upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, 

säkerhet, hushållning av mark och vatten.  

I detaljplanen föreslås en exploatering av ett mindre antal friliggande villor. 

Planförslaget medför en förändring av markanvändningen och landskapsbilden. Den nya 

markanvändningen bedöms dock ansluta väl till befintlig bebyggelse och den karaktär 

som finns inom området. Exploateringen bedöms inte komma att dominera i 

landskapsbilden, då en stor del av befintliga träd och vegetation avses sparas. 

Exploateringen bedöms vara av begränsad karaktär. All expansion och byggande har en 

viss miljöpåverkan. Denna miljöpåverkan och utveckling kan upplevas antingen positivt 

eller negativt, alltefter de intressen man kan ha av ett område. Tar man i anspråk ett 

område för bebyggelse som ligger naturskönt och som inte påverkar pågående 

användningssätt finns det som regel endast positiva reaktioner. Detta betyder att det är 

intressant från allmänhetens sida att det tillkommer nya hus och fler människor som vill 

flytta hit. 

Planförslaget bedöms inte medföra några större negativa konsekvenser. Den största 

påverkan som detaljplanen kommer medföra är att en del av skogsmarken kommer 

behöva avverkas för att bebyggelsen ska kunna uppföras. Planområdet berörs inte av 

några dokumenterade bevarandevärda områden för natur och kulturmiljö. Inga fasta 

fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas eller områden som av 

Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller utpekade värdefulla 

naturvärden som berörs. Den kulturhistoriska lämningen som ligger inom planområdet 

kommer inte att beröras av föreliggande detaljplan. Andelen ökad trafik bedöms vara 

mycket begränsad och bedöms inte påverka närmiljön för de boende inom området 

nämnvärt.  

Planförslaget bedöms ha goda förutsättningar att möjliggöra en bra boendemiljö med 

nära tillgång till natur, vatten och allmänna kommunikationer. Området ligger relativt 

nära centrum i Hovmantorp med både offentlig och kommersiell service inom räckhåll. 

Planområdet berörs av utökat strandskydd från Rottnen. Strandskyddet kommer 

upphävas för den aktuella kvartersmarken. Tillgängligheten till strandzonen för 

allmänheten kommer inte att förändras jämfört med idag. Detaljplanen följer 

intentionerna i gällande översiktsplan. Planförslagets genomförande bedöms inte heller 

innebära ökad risk för människors hälsa och säkerhet. Planförslaget kommer inte att 

medföra att miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftföroreningar försämras 

eftersom planen inte tillåter etablering av tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka 

spridning av föroreningar.  
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Genomförandebeskrivning  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande  

Samråd  februari 2021 

Granskning  augusti 2021 

Antagande SBN mars 2022 

Antagande KF april 2022 

Laga kraft  juni 2022 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för den allmänna platsmark som på plankartan utgörs av 

natur- och gatumark. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll, utbyggnad och 

skötsel av dessa områden.  

E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet.  

Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet. 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark, 

det vill säga byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av 

fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på den enskilde fastighetsägarens 

initiativ. 

Lessebo kommun bekostar nödvändig utbyggnad av det allmänna vatten- och 

avloppsnätet fram till förbindelsepunkt i fastighetsgräns. Från förbindelsepunkten 
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bekostar fastighetsägaren nödvändig utbyggnad och anslutning av byggnad till det 

allmänna vatten- och avloppsnätet.  

Avtal 

Planavtal är tecknat mellan kommunen och fastighetsägaren till fastigheten Hovmantorp 

5:5 och 5:6.  

Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsägare 

Inom planområdet finns tre fastigheter: 

• Hovmantorp 5:1 ägs av Lessebo kommun 

• Hovmantorp 5:5 är privatägd 

• Hovmantorp 5:6 är privatägd 

Fastighetsbildning 

Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Detaljplanens genomförande 

innebär att områden med användningsbestämmelse B kommer avstyckas från 

stamfastigheten Hovmantorp 5:1 och säljas, vilket kan genomföras när detaljplanen 

vunnit laga kraft. Planen möjliggör 22 tillkommande villafastigheter. Detta är visat i 

illustrationskartan.  

Den befintliga fastigheten Hovmantorp 5:6 har möjlighet att köpa till kvartersmark 

genom fastighetsreglering från Hovmantorp 5:1 för att utöka sin fastighet. 

Fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning hos 

Lantmäterimyndigheten.  

Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun.  

Inom avstyckad fastighet/-er bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av Va-

ledningar från en anvisad anslutningspunkt av Va-huvudman och Va-avgifter tas ut 

enligt gällande taxa. 

För fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller 

dylikt står och ansvarar respektive fastighetsägare för. Lessebo kommun biträder genom 

att skicka in ansökan till Lantmäteriet.  

Gång- och cykelvägen (GC) kommer att passera genom privata fastigheter. För att 

kommunen ska få rätt att anlägga en gång- och cykelväg på den aktuella sträckan längs 

väg 834 krävs att det upprättas ett servitut. Kommunen kommer att vara huvudman för 

GC-väg inom och utanför planområdet.  

De kommunala VA-ledningarna föreslås så långt möjligt ligga inom allmän plats där 

kommunen avser att behålla äganderätten. Privata ledningar säkras då med servitut eller 

ledningsrätt för att inte förhindra utnyttjande av byggrätt. 
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Plats för pumpstationer har säkerställts i planen och kan komma att bli föremål för 

fastighetsbildningsåtgärder som till exempel servitut, fastighetsreglering eller 

avstyckning. 

Fastighetskonsekvenser 

Skogsmark kommer att övergå till kvartersmark för bostadsändamål.  

Servitut 

För följande objekt finns sedan tidigare officialservitut:  

• 0761–00/15.5, Levande, Officialservitut, Parkering ”e” 

• 0761–00/15.6, Levande, Officialservitut, Gångväg ”f” 

• 0761–00/15.7, Levande, Officialservitut, Gångväg ”g” 

• 0761–00/15.8, Levande, Officialservitut, Parkering ”h” 

Befintliga servitut för parkering och gångväg (servitut e och f) till förmån för 

Hovmantorp 5:5 och 5:6 kommer att upphävas när en ny lokalgata med vändplats ska 

anläggas. 

En del av befintligt servitut för gångväg (servitut g) till förmån för Ormeshaga 6:67 

kommer att upphävas när en ny lokalgata med vändplats ska anläggas. Resten av 

sträckan/servitutet som sträcker sig från den nya vändplatsen i öster ända upp till 

fiskeklubben behöver finnas kvar och hamnar inom allmän platsmark ”Natur” men 

bedöms inte motverka syftet med planbestämmelsen eftersom gångvägar ryms även 

inom användningen ”Natur” och kan vara kvar oförändrat. Åtkomsten till fastigheten 

Ormeshaga 6:67 kan på så sätt säkras.  

Befintligt servitut för parkering (servitut h) till förmån för Ormeshaga 6:67 kommer att 

upphävas när en ny lokalgata med vändplats ska anläggas.  

För område reglerad som allmän plats ”GC-väg” är avsikten att ett servitut inrättas. Vid 

förrättningen fattas bland annat beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, 

drifts och underhållsfrågor med mera.  

Gemensamhetsanläggningen Ormeshaga ga:3 (utfartsvägar) som ligger på fastigheten 

Ormeshaga 6:66 behöver omprövas eftersom en del av sträckan som ga:3 avser blir 

planlagd som allmän platsmark för gata. Ga:3 är därför överflödig i GATA1 och bör 

omprövas i denna sträckning. Lantmäteriet ansvarar för omprövning, kostnader står 

Lessebo kommun för och blir enligt Lantmäteriets taxa. 

Befintliga gemensamhetsanläggningar Ormeshaga s:3 (vatten och grund med bundet 

fiske inom skifteslaget) och Ormeshaga Fiskesbro 1:1 kan komma att beröras i och med 

byggnation av gång- och cykelväg. 

Gemensamhetsanläggningen för Ormeshaga ga:4 (vattenledningar) för Ormeshaga 

fritidsområdes samfällighetsförening är delvis beläggen inom planområdet och kommer 

inte att påverkas eller upphävas.  
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Ersättning vid upphävande av gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggningen Ormeshaga ga:3 (utfartsvägar) behöver som en följd av 

planförslaget omprövas och omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver 

ske. Enligt 40a§ anläggningen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en 

gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det 

uppkommer en skada. Om överenskommelse om ersättning inte kan träffas beslutar 

Lantmäteriet om ersättning.  

Strandskydd 

I samband med planläggning upphävs strandskyddet inom kvartersmark, teknisk 

anläggning, GC-väg och lokalgata.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala kostnader 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan.  

Fastighetsreglering som uppkommer på grund av, exempelvis genomförande av allmän 

platsmark, står kommunen för. 

Det kommunala ledningsnätet för vatten- och avlopp kommer byggas ut till respektive 

fastighetsgräns och kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar bekostas 

av kommunen.  

Kommunen får kostnad för iordningställandet av nya lokalgator med tillhörande 

vändplatser samt anläggandet av ny gång- och cykelvägen i området.  

Kommunala inkomster 

Lessebo kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder. 

Vidare får kommunen inkomster i form av anslutningsavgifter för vatten- och avlopp 

enligt gällande taxa. 

Anslutningsavgifter 

Fastighetsägaren står för alla uppkomna kostnader i samband med exempelvis flytt av 

ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), bygglovsavgifter och eventuella framtida 

fastighetsregleringar eller dylikt.  

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Utredningar som tagits fram under planarbetet är:  

• Översiktlig VA-projektering, daterad 2021-02-02 

• Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 2021-02-02 

• Översiktlig skyfallsanalys, daterad 2021-07-12 

• Naturvärdesinventering (NVI), daterad 2021-08-16 
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Något behov av geotekniska undersökningar i samband med sökningar planarbetet 

föreligger inte.  

Inför sprängningsarbeten bör en riskanalys avseende vibrationskänsliga anläggningar 

och byggnader i närheten utföras. Detta för att undersöka vilka åtgärder som behövs 

avseende vibrationerna som bergschakt och packningsarbeten ger upphov till. 

Besiktning av dessa utförs före och efter aktuella arbeten om behov finns. Riskanalysen 

bekostas av Lessebo kommun.   

Fiber, tele och energiförsörjning  

I närheten av planområdet finns anslutningar och förutsättningar för att försörja 

planområdet med el och fiber. Anslutning sker mellan fastighetsägare och huvudman för 

respektive teknisk anläggning. 

Inom planområdet har E.ON Energidistribution AB (E.ON) markförlagd låg- och 

mellan spänningskabel samt lågspänningsluftledning. Inom planområdet finns det också 

en transformatorstation samt ett kabelskåp som E.ON är huvudman för. E.ON har även 

en transformatorstation utanför planområdet strax söder om fastigheten Fiskesbro 2:1. 

Rekommendationer finns att det ska finnas ett minsta område på 6 x 6 meter runt 

transformatorstationen som ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt 

underhåll. Det ska kunna vara möjligt att ta sig fram med tungt fordon. Minsta tillåtna 

avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 

5 meter. Befintlig transformatorstation i området planläggs efter befintligt läget, ”E2-

Transformatorstation” på plankartan.  

Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbetet påbörjas. Kabelvisning beställs 

kostnadsfritt genom E.ON. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte 

utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare 

avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande 

upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och 

underhåll försvåras. 

I den östra delen av området har E.ON en mellanspänningskabel. Mellanspänningskabel 

hamnar i de områden som lagts ut som LOKALGATA och NATUR och därför inget u-

område sätts ut. De allmänna ändamålen ledningar och naturområde samt gata anses 

möjliga att förena eftersom ändamålen går att genomföra utan att påverka varandra. 

Allmännyttiga ledningar bedöms kunna anläggas inom samma område som gata eller 

naturområde då ledningarna anläggs under marken. Inom naturområdet planeras inte 

heller för någon bebyggelse som kan påverka ledningarna. 

Det finns andra ledningar som korsar planområdets nordvästra och nordöstra delar 

tillhörande E.ON. Dessa ledningar är lågspänningsluftledningar och i samråd med E.ON 

pekas dessa inte ut som u-områden. Ledningarna försörjer befintlig bebyggelse. Vissa 

av E.ON:s ledningar är även planerade att omlokaliseras och flyttas från nuvarande läge 

för att möjliggöra den exploatering som detaljplanen avser. Flytten av ledningarna 

bekostas av kommunen men utförs av ledningsägaren. Nya lägen avgörs i kommande 

detaljplanprojektering.  
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I den sydvästra delen av planområdet, precis intill Malmvägen har mark avsatts för en 

ny transformatorstation för att klara uppkommande effektbehov. Detta område syns i 

plankartan med beteckningen E2-område.  

Wexnet AB har ledningar som går inom området. Dessa ledningar kan komma behöva 

flyttas som en konsekvens av genomförandet av detaljplanen. På grund av detta är 

ledningarna i plankartan inte markerade som u-område. Detta har samråtts med Wexnet. 

Ledningarna uppskattas ligga inom föreslagen Lokalgata. 

Vatten- och avlopp 

Hela planområdet avses anslutas till det nya kommunala vatten- och avloppsnätet. Fyra 

pumpstationer föreslås placeras i planområdets norra och södra delar.  

Planen har utformats så att dagvatten ska omhändertas lokalt.  

Kommunen bekostar lokalt omhändertagande av dagvatten från allmän plats. 

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för 

avfallshantering betalas av fastighetsägare till Kommunen enligt vid varje tidpunkt 

gällande avfallstaxa. 

Barnperspektivet  

Genomförandet av detaljplanen berör och påverkar barn då det föreslås att tillåta 

bostäder med möjligheter för barnfamiljer att bo i. Området är mycket barnvänligt, sett 

till omkringliggande miljöer. Det är naturligt nära för alla till skog och strandmiljö för 

lek och rekreation. I planförslaget är villafastigheterna relativt stora och ger därmed 

plats för lek. När fler människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna 

till spontana möten under fler tider på året. Detta bedöms vara viktigt ur 

trygghetssynpunkt samt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade 

möjligheter till utbyten människor emellan. Plats bedöms finnas för att anlägga en 

separat gång- och cykelväg längs med vägens ena sida, vilket medför att 

trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna bedöms bli tillfredställande. Det finns 

även tillgång till kollektivtrafik i planområdets närhet. Planförslaget medverkar inte till 

några negativa konsekvenser ur barnperspektivet. Barn- och utbildningsnämnden får 

planhandlingarna för synpunkter under planprocessen. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste 

genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att 

genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla 

fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun. 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Byggnadens omfattning

Placering

Utförande

Fastighetsstorlek

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft.

Strandskydd

Allmänna platser 

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad

NaturområdeNATUR

Gång- och cykelvägGC

e1 0,0% Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av fastigheten
är angivet värde i % 

Upplysning

d1 1500 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmarka2

Utformning

LokalgataGATA1

Pumpstation. Yta runt pumpstation tillåts körbar 
genom avgrusning eller armering av gräsytaE1

Administrativ gräns
Egenskapsgräns

Väg (allmän väg 834) samt huvudgataVÄG

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

Marken avsedd för dagvatten

)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter 

Störningsskydd

b2 Endast källarlösa hus
b1 Överkant färdigt golv ska ligga på minst +151,0

f2 Tak ska utföras som sadeltak
f1 Fasadmaterial ska utgöras av trä

VillabebyggelseB1

Transformatorstation. Brännbara byggnadsdelar och brännbart
upplag får inte uppställas inom 5 meter från transformatorstationen.E2

b3 Maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras

Efter markarbeten ska bergteknisk bedömning göras. Om 
bergsäkringsåtgärder bedöms nödvändiga ska dessa utföras
så att inga utfall av block kan ske

m2

Där uteplats anordnas i anslutning till bostaden får trafikbuller vid 
uteplatsen högst uppgå till 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70
dBA maximal ljudnivå. Det räcker om en uteplats per bostads, 
enskild eller gemensam uppfyller riktvärdena på uteplats

m1

Dagvatten

FriluftsområdeN1

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2022-02-01
Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningHovmantorp 5:1

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

79

Strandskyddet är upphävt inom lokalgata och GC-väga1
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Granskningens genomförande 
Förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl. (Södra Hovmantorp) har varit ute 

på granskning under tiden 24 augusti 2021 till och med 14 september 2021. Efter 

granskningen ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas 

i en granskningsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till 

eventuella ändringar.  

Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut 

för samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 11 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har 2021-03-24 lämnat samrådsyttrande i ärendet.  

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § Plan- och bygglagen (PBL) 

Enligt 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska Länsstyrelsen under 

granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsen 

bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs 

eller tillgodoses.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna att frågorna som berör 

strandskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska 

prövas av Länsstyrelsen.  

Strandskyddsområde enligt 7 kap Miljöbalken (MB) 

För sjön Rottnen gäller ett utökat strandskydd på 200 meter. Kommunen avser att 

upphäva berört strandskydd inom kvartersmark, samt inom lokalgata. Som skäl för 

upphävandet anges i planförslagets norra del särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § p. 5, att 

området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området. I den södra delen anges Landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS) som särskilt skäl.  

Det angelägna allmänna intresse som kommunen anger är bostadsbyggande. Till stöd 

för bedömningen har kommunen tagit fram en övergripande lokaliseringsprövning. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att lokaliseringsprövningen som kommunen tagit fram 

inte visar att området behöver ianspråktas för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  

696



4(9) 

Dnr: SBN 2022/104 

Dnr: KS 2020/132 

 

När det gäller planförslagets södra del anges att området är utpekat i den gällande LIS-

planen. Länsstyrelsen har inga synpunkter på att strandskyddet upphävs i de delar som 

har pekats ut i LIS-planen, som del av ”Ormeshaga fritidsby”. Dock kan det inte utläsas 

av planhandlingarna var gränsen för LIS-området går och om hela området faktiskt ingår 

i LIS-planen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun har under våren 2021 haft kontakter med Länsstyrelsen och vid dessa 

kontakter har diskussioner förts om vilka ändringar som bör göras i detaljplanen för att 

Länsstyrelsen ska kunna godta planen. För att bemöta Länsstyrelsens synpunkter har 

kommunen tagit fram ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan (2018) för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Enligt denna utgör hela det aktuella 

planområdet ett utpekat LIS-område, där bedömning har gjorts utifrån flera olika 

parametrar att området är attraktivt för utveckling för bostäder. Bedömningen är att det 

genom en utökad bosättning i området skapas ett underlag för servicen på orten. Detta 

gäller både den kommersiella och den offentliga servicen såsom handel och 

kollektivtrafik. Sammantaget bedöms detta kunna bidra till en utveckling av 

landsbygden och stärka Hovmantorps tätort. Som motiv för upphävandet av det 

utökade strandskyddet anses skäl enligt 7 kapitlet 18 e § föreligga. Lokaliseringsprövning 

som kommunen tagit fram för att visa att föreslagen exploatering inte är möjligt på 

annan plats utanför strandskyddat område har tagits bort och inte längre är aktuellt 

eftersom hela det aktuella planområdet är nu utpekat som ett LIS-område. 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 28 

februari 2022 och efter tre veckor har beslutet vunnit laga kraft. Under planarbetets 

gång har LIS-planen kommunicerats med Länsstyrelsen som godkänt den nya 

utbredningen i översiktsplanen. Det har inte heller framkommit något i målet som 

tydligt talar för att kommunens redovisning och utpekande av området som ett LIS-

område bör ifrågasättas.  

Mellan granskning- och antagandeskedet har endast mindre redaktionella ändringar 

gjorts i planförslaget. Planförslaget har så långt möjligt tagit hänsyn till inkomna 

synpunkter och förbättrats utan att förändra själva ursprungstanken med förslaget. 

Revideringen bedöms inte vara av en sådan omfattning att detaljplanen behöver ställas 

ut för ny granskning.   

2. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra ny friliggande villabebyggelse utmed väg 834 mot 

Ormeshaga i ett sjö- och naturnära läge. I samrådsskedet lyfte Trafikverket ett antal 

utmaningar kopplat till exploatering i det föreslagna området. Utifrån det tämligen låga 

trafikarbetet på väg 834 och övriga stora behov i länet kommer vägen under överskådlig 

tid inte att prioriteras för större åtgärder. Möjligheten att genom medel från den 
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regionala transportplanen tillskapa en cykelväg genom planområdet som ansluter till 

befintlig GC-väg i Hovmantorps tätort är begränsade.  

 

Trafikverket har utöver de i samrådet framförda synpunkter inget att erinra.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna noteras och beaktas i det fortsatta arbetet.  

3. E.ON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende. Det är viktigt med tidig kontakt för flytt av luftledningarna. E.ON vill vara med i 

samförläggningsprocessen. E.ON kommer också att ta bort den ledning ALUS som 

kommer i vägen och vill gärna samförlägga med er. För övrigt har E.ON inget mer att 

erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun noterar ovanstående synpunkter och tar med dem i det fortsatta 

arbetet med detaljplan och en tidig kontakt kommer att tas med E.ON inför ett 

eventuellt genomförande.   

4. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag och inte heller 

någon information att tillföra som har bäring på detta. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

5. Villaägarna Kronoberg 

Planområdet är lämpligt för byggnation av bostäder. Kommunen skriver ju också att det 

framför allt är stor efterfrågan på villatomter i natur- och strandnära lägen. Planen 

anger möjligheter till 18 senare ändrat till 22 nya bostadstomter tänkta för 

villabebyggelse, vilket verkar positivt och området har ingen betydande miljöpåverkan.  

Negativa synpunkter från närboende har inkommit men helhetsmässigt anser 

Villaägarna Kronoberg dock att det överväger att nya villatomter i bra läge möjliggörs då 

efterfrågan är stor.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna noteras.  

6. Lantmäteriet  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Fastighetsrättsliga frågor 

LOKALGATA ska vara GATA enligt plankartan. Servitut bildas inte på GATA då 

bestämmelsen ger rätt att nyttja vägen ändå. 
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I och med att servitut h och g avses upphävas ska det förtydligas hur åtkomst till 

fastigheten säkras.  

Servitut ”e” kan inte vara kvar i oförändrat läge utan måste upphävas. Detta då servitutet 

enligt den nya detaljplanen blir beläget på allmän platsmark NATUR. Detta är inte 

förenligt då betydelsen NATUR ska syfta till orörd mark tillgänglig till allmänheten.  

Angående Ormeshaga ga:3, bör skriva att den ligger på Ormeshaga 6:66. De nya 

fastigheterna är belägna intill GATA1 (kommunalt huvudmannaskap). De behöver 

därmed inte ha del i ga:3. Ga:3 är överflödig i GATA1 och bör omprövas i denna 

sträckning.  

Gemensamhetsanläggningen Ormeshaga ga:3 behöver som en följd av planförslaget 

omprövas och omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 

40a § anläggningen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala 

ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det uppkommer en skada. I 

planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och numera 

gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning.  

Angående Ormeshaga ga:4, Lantmäteriet anser att det bör förtydligas att ga:4 är delvis 

belägen inom planområdet men att den inte påverkas. Det är väl inget som ska 

upphävas? 

Angående Ormeshaga ga:3/Fiskebro 1:1, kan förtydligas. Inte säkert att 

samfälligheten/fastigheten behöver ombildas i och med byggnation av gång- och 

cykelväg men de blir berörda.  

Delar av planen som bör förbättras 

Fastighetsrättsliga frågor 

Bör förtydligas var beteckningarna h, g, e och f kommer ifrån (förrättningsakt?).  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lantmäteriets synpunkter beaktas och ovan nämnda gemensamhetsanläggningar 

beskrivs mer utförligt i planbeskrivningen. Avsnittet Fastighetsrättsliga frågor har 

uppdaterats och kompletterats med mer information kring dessa frågor.  

7. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Skanova (Telia Company) 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter 

berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. Tvingas Skanova vidta 
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undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna noteras.  

9. Fastighetsägare till Fiskesbro 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:1, 2:2, 2:3 samt Ormeshaga 

5:10 

Utifrån den underrättelse som skickats ut till oss berörda i Fiskesbro så vill vi återigen 

kommentera och försöka förmå er att inte förstöra den idyll som Fiskebro är.  

Som boende och fastighetsägare i Fiskebro är vår önskan att Fiskesbro med omgivande 

miljö lämnas orörd dvs att inga fler tomter skall planeras och bebyggas i Fiskesbro med 

omnejd. Fiskesbro är en liten by med fastigheter i huvudsak uppförda innan 40-talet, 

vilket sätter sin prägel på miljön. Det är närheten till sjö och skog som gör att miljön blir 

trivsam, inte bara för oss som bor här utan även för alla som promenerar, cyklar och 

motionerar här ute.  

Att exploatera marken runt Fiskesbro och vid Fiskesbroviken kommer att förstöra den 

miljö som vi lever i idag. Ert förslag kommer inte bara försämra vår miljö med ökat antal 

fastigheter, dessutom kommer även trafiksituationen förändras till det sämre. 

Förändring av miljö och trafik enligt ert förslag är oåterkallig, idyllen i Fiskesbro kommer 

att försvinna för alltid.  

Vi som bor och äger fastigheter i Fiskesbro har bott som första, andra och tredje 

generation här ute i Fiskesbro och i Lessebo kommun. Vår önskan är att värna om den 

miljö som vi har, dvs. en ”bullerby” i närheten av Hovmantorp. Är inte vår önskan lika 

viktigt att tillgodose istället för att exploatera marken och förstöra idyllen bara för att 

öka skatteintäkter till kommunen. Det finns en anledning att vi har valt att bosätta oss i 

Fiskesbro, vi vill bo nära naturen! Fiskesbro är en ”bullerby” som Lessebo kommun bör 

känna sig stolta över och lämna orörd. Det finns inte många sådana byar kvar. En 

gammal by skall man vara rädd om och inte exploatera.  

Kan ni redogöra för hur era byggplaner gällande Fiskesbro inte försämrar miljön för 

exempelvis boende i Toraberg i någon större utsträckning? Toraberg är en stuga som 

byggdes på 1800-talet senare del, vilket kommer hamna ”mycket fel” om det kommer ett 

kvarter med moderna hus, stor vändplan och gatlyse…  

Hur lång tid räknar ni med att det tar, innan ökade skatteintäkter inkl. köp av tomt ger 

en återkastning på kommuninvånarnas medel? Hur säkerställer ni att den nya 

detaljplanen inte kommer att påverka oss negativt utifrån risk för översvämning? På 

vilka grunder anser ni att det inte finns behov av att göra en utredning och inventering 

gällande fornlämningar? Kommer det bli någon påverkan gällande postutdelning och 

sophämtning för oss i Fiskesbro, utifrån de nya gatorna och vändplaner? 
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Vi som redan tagit kostnader för avlopp som påtvingats oss från Lessebo kommun trots 

att tankar om ny detaljplan för utbyggnad av Fiskesbro måste varit kända…, hur ser ert 

nya förslag ut gällande anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Är det verkligen 

rimligt att vi skall betala en andra gång för detta? 

Vi ser en risk för kommande sprängningsarbete som säkert kommer att krävas för att 

göra marken söder om Fiskebro byggbar. Hur kan ni säkerställa att detta inte påverkar 

våra bostäder eller tillgång till vatten i våra brunnar? Vilket ansvar tar ni för att åtgärda 

dessa problem?  

Kvarter med gatlysen i närheten av Fiskesbro kommer förstöra den frid som finns här 

nattetid! Vårt önskemål, vilket är mycket rimligt är att etapp 1 och 2 enbart förläggs till 

västra sidan av väg 834. På så sätt kommer ni rädda ”bullerbyn” och ha fortsatt nöjda 

kommuninvånare i Fiskesbro. Utifrån ovanstående så motsätter vi oss därmed den 

uppdaterade detaljplanen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Sanhällsbyggnadsförvaltningen har noterat fastighetsägarens yttrande och har full 

förståelse för att närboende upplever det som en negativ förändring av sitt närområde, 

dock är förändringar en naturlig del av en växande tätortsutveckling. Kommunen har i 

så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till närboende och bebyggelsen som 

planeras har anpassats i täthet till närmast omkringliggande fastigheter.  

Ny villabebyggelse planeras i området, men den upplevda karaktären som finns inom 

området och själva idyllen i Fiskesbro kommer inte att försvinna helt och vi ser inte 

heller att man genom att bygga i de planerade lägena kommer att förändra detta. Olika 

planbestämmelser finns med som anger till exempel att husens placering och storlek 

ska anpassas till terrängen och att husen ska ha träfasader och färger som harmonierar 

med naturlandskapet. Utöver det sparas stora delar av planområdet som naturmark. 

Utanför planområdet finns också fortsatt obebyggda mark- och skogsområden.  

Det finns heller ingen garanti att användningen av mark är bestående och kommunen 

har genom sitt som kallas planmonopol gjort en bedömning av lämplig 

markanvändning, inte minst utifrån den efterfrågan som finns på villatomter i 

Hovmantorps tätort. Vid varje detaljplaneprövning görs även en avvägning mellan 

enskilda och allmänna intressen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det 

allmänna intresset av fler bostäder genom en påbyggnad på den aktuella platsen väger 

tyngre än de ändrade förhållandena för de närboende. Lessebo kommun har också 

bedömt att planförslaget inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Även 

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande meddelat att de delar kommunens uppfattning 

i frågan. 

Framtagna utredningar visar att det aktuella planområdet är möjligt att bebygga. I 

samband med bygglovshanteringen kommer hänsyn tas till lokala stabilitetsproblem 

som kan uppstå vid schaktning och sprängningsarbete. 

701



9(9) 

Dnr: SBN 2022/104 

Dnr: KS 2020/132 

 

Det är endast de nya fastigheterna som bildas inom planområdet eller önskar ingå i den 

nya detaljplanen skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Övriga synpunkter noteras. 

10. Fastighetsägare till Hovmantorp 5:5 

Om Länsstyrelsen vidhåller att de inte kan se något särskilt skäl att upphäva 

strandskyddet inom området Fiskesbro, väster om väg 834, önskar vi lyftas som det 

undantagsfall som Länsstyrelsen omnämner. Vi menar att då vår fastighet redan idag 

tar marken i anspråk och utgör redan idag en viss avskiljande effekt för människor och 

djur, bör fastigheten kunna bli en del i den nya detaljplanen och där med hävs 

strandskyddet gällande vår fastighet. Fastigheten går under Ormeshaga fritidsområdets 

områdesbestämmelser men har en mer naturlig koppling till Jordtungevägens 

bebyggelse. Vi önskar få utöka vår fastighet en bit söderut för att få bättre 

förutsättningar till att bygga ett åretruntboende för vår familj med kommunalt vatten 

och avlopp. Detta skulle även gynna dagvattenhanteringen och vattenskyddet.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna noteras och samhällsbyggnadsförvaltningen delar fastighetsägarens 

inställning om att det är mycket angeläget att en ny detaljplan kommer till stånd och att 

denna genomförs inom angiven tidsplan. 

11. Fastighetsägare till Hovmantorp 5:6 

Om Länsstyrelsen vidhåller att de inte kan se något särskilt skäl att upphäva 

strandskyddet inom området Fiskesbro, väster om väg 834, önskar vi lyftas som det 

undantagsfall som Länsstyrelsen omnämner. Vi menar att då vår fastighet redan idag 

tar marken i anspråk och utgör redan idag en viss avskiljande effekt för människor och 

djur, bör fastigheten kunna bli en del i den nya detaljplanen och där med hävs 

strandskyddet gällande vår fastighet. Fastigheten går under Ormeshaga fritidsområdets 

områdesbestämmelser men har en mer naturlig koppling till Jordtungevägens 

bebyggelse. Vi önskar få utöka vår fastighet en bit söderut för att få bättre 

förutsättningar till att bygga ett åretruntboende för vår familj med kommunalt vatten 

och avlopp. Detta skulle även gynna dagvattenhanteringen och vattenskyddet.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna noteras och samhällsbyggnadsförvaltningen delar fastighetsägarens 

inställning om att det är mycket angeläget att en ny detaljplan kommer till stånd och att 

denna genomförs inom angiven tidsplan.  

 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 77 Dnr 2022/107-4.3.3 
 

Försäljning av fastigheterna Illern 2 och 3, 
Djurhult 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av 
fastigheterna Illern 2 och Illern 3 till Marcel Said och Abda 
Vongsengsey för en köpeskilling av totalt 112 560 sek.  

 
Reservation 
Marcus Dackling (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcel Said och Abda Vongsengsey inkom 2022-03-21 med en 
begäran om att köpa tomterna Illern 2 och 3 i Lessebo. När väl köpet 
har gått igenom så ska köparna slå ihop tomterna till en större genom 
en fastighetsreglering.  

 
Genom försäljningen av de båda tomterna till en köpare minskar 
intäkten för VA-anslutning med totalt 95 000 kronor. Åtgärden 
överensstämmer med gällande detaljplan och allmänhetens tillträde 
till omgivningen påverkas ej.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att åtgärden är lämplig 
eftersom åtgärden kan göras utan att det påverkar området och 
förändrar ej gatans upplevelse med nybyggda villor på varierande 
tomtstorlek. Man ser heller inga lantmäteritekniska hinder för en 
sammanslagning, men skulle ett sådant hinder uppstå under 
Lantmäteriförrättningen har köparen rätt att häva köpet enligt bifogat 
kontrakt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-21 
Situationsplan över Illern 2 och 3 
Kostnadssammanställning  
 
Yrkande 
Marcus Dackling (M) yrkar på avslag till försäljningen p.g.a. risken 
för att ärendet blir prejudicerande. 
 
Lars Altgård (S) yrkar på bifall till försäljningen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på de båda yrkanden och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Lars Altgårds yrkande. 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-21 

 

 

 

 

 

Försäljning av fastigheterna Illern 2 och 3, 
Djurhult 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av 
fastigheterna Illern 2 och Illern 3 till Marcel Said och Abda 
Vongsengsey för en köpeskilling av totalt 112 560 sek.  
 
Ärendebeskrivning 
Marcel Said och Abda Vongsengsey inkom 2022-03-21 med en 
begäran om att köpa tomterna Illern 2 och 3 i Lessebo. När väl 
köpet har gått igenom så ska köparna slå ihop tomterna till en 
större genom en fastighetsreglering.  

 
Genom försäljningen av de båda tomterna till en köpare minskar 
intäkten för VA-anslutning med totalt 95 000 kronor. Åtgärden 
överensstämmer med gällande detaljplan och allmänhetens 
tillträde till omgivningen påverkas ej.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att åtgärden är lämplig 
eftersom åtgärden kan göras utan att det påverkar området och 
förändrar ej gatans upplevelse med nybyggda villor på varierande 
tomtstorlek. Man ser heller inga lantmäteritekniska hinder för en 
sammanslagning, men skulle ett sådant hinder uppstå under  
 
Lantmäteriförrättningen har köparen rätt att häva köpet enligt 
bifogat kontrakt.  

 
Beslutsunderlag 
Situationsplan över Illern 2 och 3 
Kostnadssammanställning  
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Illern 2 och 3 
Nedanstående är en sammanställning för vilka utgifter som tillkommer 
utöver byggnationen på fastigheten Illern 2 och 3 i Lessebo. Illern 2 och 3 
ligger  på Djurhultsområdet och har adressen Ankargatan 22 och 24. 
Fastigheterna är 1035 respektive 841 kvm stora och har en byggrätt på 
259 respektive 210 kvm. Man får bygga i två plan med en maximal 
byggnadshöjd på 7,6 meter. 

60  kr/m2 112 560 

39 786 Kr 
39 786 Kr 
74 815 Kr 
23 783 Kr 

3 338 Kr 

37 500 Kr 
16 500 Kr 
23 600 Kr 
12 400 Kr 
6 800 Kr 

Area: 1876 m2 
Tomtpris 

Anläggningsavgifter, VA 
Förbindelsepunkt 
Servisledning 
Tomtyteavgift 
Lägenhetsavgift (Villa = en 
lägenhet) 

Övriga kostnader 
Lagfart, 1,5% av köpeskillingen 
samt 825kr i exp. avg.* 
Elanslutning 
Fiberanslutning 
Bygglov och startbesked  
Fastighetsbildningskostnad 
Nybyggnadskarta 
Summa 390 868 Kr

*Fastighetsreglering för att slå samman de båda tomterna 
tillkommer och betalas till Lantmäteriet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 78 Dnr 2022/121-1.3.1 
 

Bostadsförsörjningsprogram 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram för Lessebo kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för 
kommunens bostadsförsörjning. Avsikten är att 
bostadsförsörjningsprogrammet ska ersätta kommunens nuvarande 
riktlinjer för bostadsförsörjningen som antogs hösten 2017. Syftet 
med bostadsförsörjningsprogrammet är att belysa behovet av 
bostäder i kommunen samt att konkretisera mål och åtgärder för att 
uppnå en god boende- och livsmiljö.  
 
Programmet väntas bli föremål för samråd sommaren 2022 och antas 
preliminärt av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2022/23.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-24 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bostadsförsörjningsprogram för Lessebo 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram för Lessebo kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för 
kommunens bostadsförsörjning. Avsikten är att 
bostadsförsörjningsprogrammet ska ersätta kommunens 
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjningen som antogs hösten 
2017. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att belysa 
behovet av bostäder i kommunen samt att konkretisera mål och 
åtgärder för att uppnå en god boende- och livsmiljö.  
 
Programmet väntas bli föremål för samråd sommaren 2022 och 
antas preliminärt av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2022/23.  
 
Bakgrund 
Varje kommun ska i riktlinjer antagna från och med 2014 bland 
annat redovisa vilka hänsyn de har tagit till nationella och 
regionala mål, och till andra planer och program som har betydelse 
för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en 
analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Det regionala perspektivet ska finnas 
med i riktlinjerna. Länsstyrelsen och andra regionala organ ska 
också ha möjlighet att yttra sig över kommunens planering av 
bostadsförsörjningen. Om en kommuns riktlinjer inte motsvarar 
kraven kan regeringen förelägga kommunen att arbeta fram nya. 
Detta förtydligades i reglerna om kommunernas ansvar för 
bostadsförsörjning (Lag 2000:1383) som ändrades från den 1 
januari 2014 (Lag 2013:866). I Plan- och bygglagen (2010:900) tas 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet också upp 
som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja vid 
planläggning.  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-24 

 

 

Konsekvenser 
Bostadsförsörjningsprogrammet är i enlighet med bland annat 
kommunfullmäktiges fastställda mål som anger att Lessebo 
kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och 
tillväxt i hela kommunen.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet är i enlighet med bland annat mål 
11, Agenda 2030 som belyser; Hållbara städer och samhällen.  
 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag 

 

 
Sayf Noel 
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 79 Dnr 2022/49-4.6.1 
 

Cykelpassage, väg 25 Växjö - Kalmar  
Delen Hovmantorp - Lessebo 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förorda 
alternativ 3 för placering av GC-port med kostnadsfördelning 30% på 
Lessebo kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
I samband med faunaåtgärder på väg 25 kommer även gång- och 
cykelmöjligheterna mellan Hovmantorp och Lessebo förbättras. 
Trafikverket har tagit fram förslag på gång- och cykelpassage i 3 olika 
lägen vid Hovmantorp. Vid föregående sammanträde presenterades 
ärendet av representant från Trafikverket.  
 
GC-porten enligt alternativ 3 (östra läget) under v 25 är den som 
förordas. Utifrån en övergripande nyttofördelningsanalys som 
inkluderar möjligheten till standardhöjning genom viltanpassning 
anser Trafikverket att en kostnadsfördelning 70/30 (stat/kommun) är 
motiverad i det här fallet. En förutsättning för en sådan lösning är att 
tillfartsvägen (skogsvägen på södra sidan v 25) anpassas för framtida 
förändrad funktion och användning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-15 § 58 
PM cykelpassage daterat 2022-02-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

710



Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering av gång- och cykelpassage på väg 
25 mellan Hovmantorp och Lessebo 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förorda alternativ 3 för placering av 
GC-port med kostnadsfördelning 30% på Lessebo kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
I samband med faunaåtgärder på väg 25 kommer även gång- och 
cykelmöjligheterna mellan Hovmantorp och Lessebo förbättras. 
Trafikverket har tagit fram förslag på gång- och cykelpassage i 3 
olika lägen vid Hovmantorp. Vid föregående sammanträde 
presenterades ärendet av representant från Trafikverket.  
 
GC-porten enligt alternativ 3 (östra läget) under v 25 är den som 
förordas. Utifrån en övergripande nyttofördelningsanalys som 
inkluderar möjligheten till standardhöjning genom viltanpassning 
anser Trafikverket att en kostnadsfördelning 70/30 
(stat/kommun) är motiverad i det här fallet. En förutsättning för 
en sådan lösning är att tillfartsvägen (skogsvägen på södra sidan v 
25) anpassas för framtida förändrad funktion och användning. 
 
Bakgrund 
Avsiktsförklaring är tecknad mellan Trafikverket och Lessebo 
kommun avseende medfinansiering. Nästa steg är avtal för 
medfinansiering. 

 
Konsekvenser 
Positivt för Lessebo kommun och Hovmantorps tätort som får nya 
möjligheter till expansion. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-15 § 58 
PM cykelpassage daterat 2022-02-03 
 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 

 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-15 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 58 Dnr 2022/49-4.6.1 
 

Cykelpassage, väg 25 Växjö - Kalmar, 
delen Hovmantorp - Lessebo 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med faunaåtgärder på väg 25 kommer även gång- och 
cykelmöjligheterna mellan Hovmantorp och Lessebo förbättras. 
Trafikverket har tagit fram förslag på gång- och cykelpassage i 3 olika 
lägen vid Hovmantorp.  
 
Projektledare Rebecca Seller från Trafikverket redogör för förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-01 § 38 
PM cykelpassage daterat 2022-02-03 
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 (Utskriven 2022-02-11)

1.1. BAKGRUND

Figur 1  Alternativa områden för placering av ny planskild gång- och cykelpassage.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 2 Identifierade alternativ för ny planskild gång- och cykelpassage av väg 25 markerade med röda pilar.

1.2. UTGÅNGSPUNKTER

Figur 3  Föreslagen sträckning av cykelväg på sträckan Hovmantorp-Lessebo. Ljusblå linje avser sträckning på befintliga

enskilda vägar och mörkblå linje nybyggnation av gång- och cykelväg.
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 (Utskriven 2022-02-11)

1.3. PROJEKTMÅL
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 (Utskriven 2022-02-11)

2.1. TRAFIKALA FÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 4. Befintliga gång- och cykelvägar och målpunkter i och kring Hovmantorp.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 5 Vandringsleder och målpunkter för gång- och cykeltrafik längs sträckan Hovmantorp-Lessebo.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 6 Utdrag ur Lessebo översiktsplan som visar planerade verksamheter i Hovmantorp.

Figur 7 Beräknad total trafik år 2021 på väg 25 och kringliggande vägar (antal fordon/dygn, ÅDT). Andelen tung trafik inom

parentes.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 8 Trafik år 2045 på väg 25 samt anslutande vägar (antal fordon/dygn, ÅDT). Andelen tung trafik inom parentes.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 9 Befintliga busshållplatser längs sträckan.
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 (Utskriven 2022-02-11)

2.2. MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 10 Kända kulturhistoriska lämningar längs den aktuella sträckan av väg 25.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 1 Registrerade naturvärden.

Figur 11 Kända naturvärden och identifierade naturvärdesobjekt längs den aktuella sträckan.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 12 Översiktskarta över inventeringsområden för sandödla. Observera att själva vägsträckan inventerades längre öster-

och västerut än vad som visas i kartan, sammanlagt 3 km.
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 (Utskriven 2022-02-11)

2.3. BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 13 Utdrag ur länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.
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 (Utskriven 2022-02-11)

2.4. OMLEDNINGSMÖJLIGHETER

Figur 14 Möjliga omledningvägar på sträckan Växjö-Lessebo.
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 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 2 Förutsättningar för de olika alternativen för omledning.
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 (Utskriven 2022-02-11)
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 (Utskriven 2022-02-11)

3.1. ALTERNATIV 1  NORDÖST KVARNDAMMEN

Figur 15 Befintlig väg 25 vid läget för alternativ 1.

Figur 16 Föreslagen placering av gång- och cykelport och utformning av anslutande gång- och cykelvägar med alternativ 1.
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Figur 17 Broskiss för dränerad gång- och cykelport i alternativ 1.
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Figur 18 Områden i Hovmantorp där aktuell placering av gång- och cykelpassage innebär en förlängd resväg i relationen

Hovmantorp-Lessebo jämfört med alternativ 2 och 3.
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Figur 19. Beräknad grundvattenpåverkan för alternativ 1. Redovisning av grundvattenpåverkan på 0,1 m och 0,3 m. I figuren

redovisas skyddsobjekt, vattenskyddsområde som blått raster och enskilda brunnar som gröna punkter.
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Tabell 3 Kostnadsbedömning för alternativ 1. *Avser dränerad lösning, inklusive kostnader för avvattnings- och

förstärkningsåtgärder samt broräcken vid byggnadsverket.
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3.2. ALTERNATIV 2  CENTRALGATAN

Figur 20 Befintlig väg 25 vid läget för alternativ 2.

Figur 21 Föreslagen placering av gång- och cykelport och utformning av anslutande gång- och cykelvägar med alternativ 2.
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Figur 22 Broskiss för dränerad gång- och cykelport i alternativ 2.

Figur 23 Föreslagen placering av gång- och cykelbro och utformning av anslutande gång- och cykelvägar med alternativ 2.

740



 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 24 Broskiss för gång- och cykelbro
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Figur 25,  Beräknad grundvattenpåverkan för alternativ 2. Redovisning av grundvattenpåverkan på 0,1 m och 0,3 m. I figuren

redovisas skyddsobjekt, vattenskyddsområde som blått raster och enskilda brunnar som gröna punkter.
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Tabell 4 Kostnadsbedömning för alternativ 2. *Inkluderar kostnader för avvattnings- och förstärkningsåtgärder samt broräcken

vid byggnadsverket. ** Avser dränerad lösning.
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3.3. ALTERNATIV 3  ÖST HOVMANTORP

Figur 26 Placering för det västra respektive det östra läget inom alternativ 3. Där det östra läget har förkastats.

Figur 27 Befintlig väg 25 vid läget för alternativ 3.
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Figur 28 Föreslagen placering av gång- och cykelport och utformning av anslutande gång- och cykelvägar med alternativ 3.

Figur 29 Broskiss för dränerad gång- och cykelport i alternativ 3.

747



 (Utskriven 2022-02-11)

748



 (Utskriven 2022-02-11)

Figur 30. Beräknad grundvattenpåverkan för alternativ 3. Redovisning av grundvattenpåverkan på 0,1 m och 0,3 m. I figuren

redovisas skyddsobjekt, vattenskyddsområde som blått raster och enskilda brunnar som gröna punkter.
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Tabell 5 Kostnadsbedömning för alternativ 3. * Avser dränerad lösning, inklusive kostnader för avvattnings- och

förstärkningsåtgärder samt broräcken vid byggnadsverket.
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Tabell 6 Kostnadsbedömning för de studerade alternativen. *Inkluderar kostnader för avvattnings- och förstärkningsåtgärder vid

byggnadsverket. ** Avser dränerad lösning. ***Anpassas passagen inte för vilt minskar kostnaden för byggnadsverket med cirka

1,7 miljoner kronor.

757



 (Utskriven 2022-02-11)

Tabell 7 Samlad konsekvensbedömning för de studerade alternativen.
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-04-05 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Medfinansiering av gång- och cykelväg i 
Hovmantorp 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medfinansieringsavtal 
med Trafikverket där Lessebo kommun står för 50% av 
produktionskostnaden. 
 
Ärendebeskrivning 
Storgatan/Lv 847 i Hovmantorp utgör den centrala axeln i orten 
med bostadsområden samt förskola i väster och 
centrumfunktioner i de centrala delarna med skola, butiker, 
tågstation och arbetsplatser i öster. Det planlagda gatuutrymmet 
varierar i bredd från 11 till 14 meter och vägbanan har en bredd av 
6 till 8,5 meter. Genom centrum och förbi Skolgatan finns 
gångbanor av varierande bredd på båda sidor av vägen.  
 
Trafikverket och Lessebo kommun planerar i ett gemensamt och 
samfinansierat projekt skapa en sammanhängande GC-väg mellan 
Granvägen och järnvägsstationen i Hovmantorp, en sträcka på 
cirka 1 600 meter. I den fortsatta processen kan även möjligheten 
att förlänga den utpekade sträckan fram till anslutningen mot 
Tollstorp belysas.  
 
I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att skriva en 
avsiktsförklaring med Trafikverket. Syfte med denna 
avsiktsförklaring var att skapa en principöverenskommelse om hur 
planering av projektet skall ske, vilka principer som ska gälla för 
kostnadsfördelning för genomförandet samt det framtida 
väghållningsansvaret för ovanstående åtgärd.  
 
Parternas avsikt var att träffa avtal om medfinansiering och/eller 
samverkan enligt de huvudprinciper som framgår i denna 
avsiktsförklaring. 
 
Trafikverket har nu återkommit med förslag på medfinansiering 
vilket innebär att den kommunala investeringen blir 50% av 
Trafikverkets produktionskostnad som i nuläget är bedömd till 8,3 
miljoner kronor. I investeringsbudgeten för 2022 finns 4,5 
miljoner kronor avsatta till projektet. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-04-05 

 

 

 
 
 
 
Bakgrund 
I Region Kronobergs strategiska dokument om cykel, ”Cykla i 
gröna Kronoberg,” pekas sträckan i Hovmantorp ut som ett av de 
prioriterade objekten för genomförande inom den aktuella 
planperioden.   
 
Trafikverket skriver avsiktsförklaring med de kommuner som har 
prioriterade cykelobjekt i den regionala transportplanen. Då det 
inte finns möjlighet att genomföra alla objekt samtidigt är det 
viktigt att involverade parter har förståelse för och dialog om 
varandras arbetsprocess och budgetplanering för att åtgärden ska 
bli genomförd.  
 
 
Konsekvenser 
Åtgärden kommer att kräva investeringsmedel från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-02 § 22 
Signerad avsiktsförklaring 2020 
 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 80 Dnr 2020/170-1.6.3 
 

Avsiktsförklaring med Trafikverket 
gällande GC-väg lv 847 Hovmantorp 
 
Beslut 
Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2020-06-02 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 122 Dnr 2020/170-1.6.3 
 

Avsiktsförklaring med Trafikverket 
gällande GC-väg lv 847 Hovmantorp 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen med 
Trafikverket. 
 
Ärendebeskrivning 
Storgatan/Lv 847 i Hovmantorp utgör den centrala axeln i orten med 
bostadsområden samt förskola i väster och centrumfunktioner i de 
centrala delarna med skola, butiker, tågstation och arbetsplatser i 
öster. Det planlagda gatuutrymmet varierar i bredd från 11 till 14 
meter och vägbanan har en bredd av 6 till 8,5 meter. Genom centrum 
och förbi Skolgatan finns gångbanor av varierande bredd på båda 
sidor av vägen.  
 
Syftet med åtgärden är att anpassa vägsystemet i Hovmantorp för 
cyklister genom att skapa en central cykelvägsaxel och förbättra 
tillgängligheten särskild till skola och viktig kollektivtrafiknod.  
 
Trafikverket och Lessebo kommun planerar i ett gemensamt och 
samfinansierat projekt skapa en sammanhängande GC-väg mellan 
Granvägen och järnvägsstationen i Hovmantorp, en sträcka på cirka 
1 600 meter. I den fortsatta processen kan även möjligheten att 
förlänga den utpekade sträckan fram till anslutningen mot Tollstorp 
belysas.  
 
Syfte med denna avsiktsförklaring är att skapa en 
principöverenskommelse om hur planering av projektet skall ske, 
vilka principer som ska gälla för kostnadsfördelning för 
genomförandet samt det framtida väghållningsansvaret för 
ovanstående åtgärd.  
 
Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering och/eller 
samverkan enligt de huvudprinciper som framgår i denna 
avsiktsförklaring. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-05-19 § 99 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 
Avsiktsförklaring 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Trafikverket 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 81 Dnr 2022/56-1.3.1 
 

Revidering utav Lessebo kommuns 
flaggpolicy 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den 
reviderade flaggpolicyn.  
 
Ärendebeskrivning 
Efter snart ett år med den från 2021-04-26 antagna flaggpolicyn 
behövs vissa revideringar göras.  
 
I och med implementeringen av den nya e-tjänstplattformen Open-E 
görs beställning utav flaggning nu via en intern e-tjänst ”Beställ 
flaggning”. Därför behövs det avsnittet utav flaggpolicyn revideras.  
 
Lessebo kommun har dessutom påbörjat ett närmare samarbete med 
Linnéuniversitetet och därför tog kommunchefen ett särskilt beslut 
enligt den nuvarande flaggpolicyn om att flagga med universitetets 
flagga perioden 2022-01-15 till 2022-08-01. De särskilda besluten bör 
enligt den nuvarande flaggpolicyn användas restriktivt och för att 
möjliggöra för en mer långvarig och återkommande flaggning av 
Linnéuniversitets flagga bör därför en revidering göras för att 
inkludera detta som en särskild del av flaggpolicyn.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Förslag på revidering utav flaggpolicy för Lessebo kommun daterad 
2022-03-01 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-01 

 

 

 

Revidering utav Lessebo kommuns 
flaggpolicy 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
den reviderade flaggpolicyn.  
 
Ärendebeskrivning 
Efter snart ett år med den från 2021-04-26 antagna flaggpolicyn 
behövs vissa revideringar göras.  
 
I och med implementeringen av den nya e-tjänstplattformen 
Open-E görs beställning utav flaggning nu via en intern e-tjänst 
”Beställ flaggning”. Därför behövs det avsnittet utav flaggpolicyn 
revideras.  
 
Lessebo kommun har dessutom påbörjat ett närmare samarbete 
med Linnéuniversitetet och därför tog kommunchefen ett särskilt 
beslut enligt den nuvarande flaggpolicyn om att flagga med 
universitetets flagga perioden 2022-01-15 till 2022-08-01. De 
särskilda besluten bör enligt den nuvarande flaggpolicyn användas 
restriktivt och för att möjliggöra för en mer långvarig och 
återkommande flaggning av Linnéuniversitets flagga bör därför en 
revidering göras för att inkludera detta som en särskild del av 
flaggpolicyn.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att anta en flaggpolicy 
för Lessebo kommun.  
 
Lessebo kommun hade tidigare saknat en flaggpolicy som 
beskriver när och hur flaggning kan ske inom kommunens 
verksamheter. Detta innebar att det uppstod frågetecken kring 
exempelvis vilka flaggor som kan användas och vem som ansvarar 
för att flaggning ska ske. En flaggpolicy togs därför fram som 
vägledning för hur kommunens flaggning kan ske. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på revidering utav flaggpolicy för Lessebo kommun 
daterad 2022-03-01 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Flaggpolicy för Lessebo 
kommun 

Dokumentets typ: Policy 

Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige 
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 2 Flaggpolicy för Lessebo kommun  

Policy för flaggning i Lessebo kommun  
Denna policy fungerar som vägledning och anger vilka allmänna 
flaggregler som gäller för Lessebo kommuns officiella 
flaggstänger samt kommunala anläggningar.  

Utgångspunkt för denna policy är Lag om Sveriges flagga (SFS 
1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) 
samt anvisningar utgivna av Rikskommittén Sveriges 
Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder.  
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 3 Flaggpolicy för Lessebo kommun  

Flaggning utanför Lessebo kommunhus 

Tre flaggstänger utmed Storgatan 

1. På allmänna flaggdagar
2. På internationella kvinnodagen den 8 mars
3. Vid Växjö Pride
4. På Europadagen den 9 maj
5. På dag för Europaparlamentsvalet i Sverige
6. Skolavslutning
7. Vid dödsfall och begravning

• då anställd i kommunens verksamhet har avlidit
• då ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige,

kommunstyrelse eller nämnd/bolagsstyrelse har avlidit
8. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller

länsstyrelsen
9. Vid samarbeten med Linnéuniversitetet

10. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommunchef

Tider för flaggning 

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

Ansvar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar all flaggning utanför 
kommunhuset. 

Flaggning vid Strömbergshyttan 

Fem flaggstänger utmed väg 25 

1. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller
länsstyrelsen

2. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommunchef

Kommunflaggan för Lessebo kommun ska vara hissad på de 
fem flaggstängerna, som utsmyckning och för att profilera 
kommunen, resten av året. Vid eventuell flaggning på dessa 
flaggstänger är ansvaret samhällsbyggnadsförvaltningens.  
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 4 Flaggpolicy för Lessebo kommun  

Flaggning vid Bergdala glasbruk 
Hovmantorp-Hästebäck 1:41, 1st Bergdala 
Glasbruk 

Ingen flaggning sker på den flaggstång som står vid Bergdala 
Glasbruk.  

Företag- och bolagsflaggning på 
kommunala flaggstänger 
Företag och bolag i Lessebo kommun kan få tillåtelse att flagga 
på de kommunala flaggstängerna med förutsättningen att ett 
nyttjanderättsavtal har skrivits mellan parterna. Eventuellt kan 
liknande tillåtelse ges i hyresavtal.  

Ett villkor som ska regleras i avtalen är att den kommunala 
flaggpolicyn följs och att det enbart flaggas med företags- och 
bolagsflaggor samt svenska flaggor på de berörda 
flaggstängerna. Företags- och bolagsflaggor kan sitta uppe 
dygnet runt. Företagen och bolagen ansvarar för inköp av 
flaggor, underhåll av flaggstängerna samt att flaggorna är rena 
och hela.  

Se bilaga 1 för vilka flaggstänger som faller under denna 
kategori. 
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 5 Flaggpolicy för Lessebo kommun  

Flaggning vid kommunala anläggningar 
1. På allmänna flaggdagar. Respektive chef ansvarar och

beställer flaggning på dessa dagar. Flaggas med svensk
flagga, gäller både vardagar och helgdagar.

2. Vid dödsfall och begravning - då anställd på berörd
anläggning har avlidit - då elev, förskolebarn eller
vårdtagare vid berörd anläggning har avlidit.

3. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut fattat av chef på
respektive anläggning, t.ex. skolavslutning,
studentavslutning och internationella besök.

Se bilaga 1 för vilka flaggstänger som faller under denna 
kategori. 

Tider och kostnader 

Vid dessa anläggningar halas flaggan vid arbetsdagens slut, 
dock tidigast kl.15.30 och senast vid solens nedgång. Flaggning 
ska inte ske då en anläggning hålls stängd för säsongen, till 
exempel skolbyggnader. 

Respektive anläggning står för kostnaden utav tjänsten som 
utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Observera att det för 
flaggning efter ordinarie arbetstid, det vill säga vardagar 
kvällstid samt helgdagar, tillkommer en jour-kostnad.  

Ansvar 

Vid idrottsanläggningarna sköter föreningarna flaggningen. 

Chefer på de kommunala anläggningarna ansvarar för att 
flaggning beställs i god tid enligt anvisningar under rubriken 
”beställning av flaggning”.  

Flaggning vid kommunala anläggningar får skötas internt om 
möjlighet finns. Ansvar för inköp, underhåll och hissning av 
flaggor har då respektive chef på den kommunala anläggningen. 
Respektive chef ansvarar för att flaggan behandlas med respekt. 
Den ska hissas ordentligt i topp mot flaggstångsknoppen med 
flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på varje stång. 
Flaggan ska vara hel och ren och med färgerna i behåll.  
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 6 Flaggpolicy för Lessebo kommun  

Anvisningar för flaggning 

Flaggning på allmänna flaggdagar 

Dessa dagar är fastställda i Förordning om allmänna flaggdagar, 
SFS 1982:270.  

I Sverige har vi följande allmänna flaggdagar: 

• 1 januari - Nyårsdagen
• 28 januari - Konungens namnsdag
• 12 mars - Kronprinsessans namnsdag
• Påskdagen
• 30 april - Konungens födelsedag
• 1 maj
• Pingstdagen
• 29 maj – Veterandagen
• 6 juni - Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag
• Midsommardagen
• 14 juli - Kronprinsessans födelsedag
• 8 augusti - Drottningens namnsdag
• Dag för val till riksdagen (ordinarie val: andra söndagen i

september vart fjärde år)
• 24 oktober - FN-dagen
• 6 november - Gustav Adolfdagen
• 10 december - Nobeldagen
• 23 december - Drottningens födelsedag
• 25 december - Juldagen

På allmänna flaggdagar hissas utanför kommunhuset två 
svenska flaggor samt kommunflagga på flaggstångsrad mot 
Storgatan.  

På FN-dagen den 24 oktober hissas en svensk flagga och en FN-
flagga samt en kommunflagga på flaggstångsrad mot Storgatan. 

Skolavslutning 

På skolavslutningsdagen för Lessebo kommuns skolor hissas två 
svenska flaggor och en kommunflagga på stängerna mot 
Storgatan.  
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 7 Flaggpolicy för Lessebo kommun  

Flaggning på internationella kvinnodagen 

På internationella kvinnodagen den 8 mars hissas utanför 
kommunhuset två svenska flaggor och en kommunflagga på 
stängerna mot Storgatan.  

Flaggning vid Växjö Pride 

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

Flaggning på Europadagen 

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

Flaggning på dag för Europaparlamentsvalet i 
Sverige  

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

Flaggning vid dödsfall och begravning 

Flaggning bör ske vid den bortgångnes 
arbetsplats/boende/skola i samband med dödsdagen och på 
begravningsdagen. Chef på respektive arbetsplats ansvarar för 
att detta fungerar och utföres på ett värdigt sätt. Informera 
alltid kommunikationsavdelningen om vem det flaggas för.   

Flaggning på halv stång sker dagen då dödsfallet inträffar eller 
dagen efter dödsfallet samt dag då begravning äger rum. På 
begravningsdagen ska flaggan hissas på halv stång och vara så 
fram till dess begravning är över, då flaggan hissas i topp, 
varefter den halas ner omedelbart. Vid flaggning på halv stång i 
samband med kunglig persons begravning eller landssorg, sker 
dock flaggning på halv stång hela dagen.  I samband med 
statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för hur 
flaggning ska ske.  
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 8 Flaggpolicy för Lessebo kommun  

Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas till topp, 
för att sedan omedelbart sänkas ned till 2/3 höjd om det är en 
fristående flagga, eller till halva höjden om det är en 
fasadflaggstång. När flaggan tas ner görs proceduren baklänges, 
det vill säga först hissar man flaggan i topp för att sedan hala 
ända ner. Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän 
flaggdag eller vid annan av Lessebo kommun beslutad flaggdag, 
har flaggning på halv stång företräde.  

Utanför kommunhuset tas en kommunflagga ner och en svensk 
flagga hissas på halv stång, på stång längst ut till heraldiskt 
höger i flaggstångsrad mot Storgatan.   

Kommunflagga 

Kommunflaggan för Lessebo kommun ska vara hissad på de tre 
flaggstängerna utanför kommunhuset, som utsmyckning och för 
att profilera kommunen. Kommunflaggan hissas på stång i 
flaggstångsrad mot Storgatan och är hissad dygnet runt, om inte 
annan flaggning gör att kommunflaggan måste tas ner eller byta 
plats. Kommunflaggan kan även användas vid andra byggnader 
och platser där man vill profilera en kommunal verksamhet, 
t.ex. skola, idrottsplats eller annat.

Flaggning med Linnéuniversitets flagga

Vid samarbeten med Linnéuniversitet ska flaggning utav 
kommunflaggan kombineras med universitets flagga. I dessa 
fall ska Kommunflaggan vara hissad på två stänger och 
Linnéuniversitets flagga på en stång. Dessa är hissade dygnet 
runt, om inte annan flaggning gör att de måste tas ner eller byta 
plats. 

Flaggning vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av 
kommunchef eller respektive chef på annan 
kommunal anläggning eller utanför kommunhuset 

Utöver de ovan nämnda flaggtillfällen flaggas med stor 
restriktivitet. Inga kommersiella flaggor hissas, och förenings- 
och organisationsflaggor endast i undantagsfall, och då antingen 
på initiativ av Lessebo kommun eller genom skriftlig ansökan 
från respektive förening eller organisation. En sådan ansökan 
ska vara kommunchef tillhanda senast tre veckor innan aktuell 
flaggdag. Blir flaggning beviljad tillhandahåller respektive 
förening eller organisation aktuell flagga i lämplig storlek till 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor innan aktuell 
flaggdag.  
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 9 Flaggpolicy för Lessebo kommun  

Flaggor och flaggstänger 

Flaggor 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att införskaffa 
flaggor för flaggning på beställning samt för flaggning utanför 
kommunhus och vid Strömbergshyttan. 

Flaggan ska behandlas med respekt. Den ska hissas ordentligt i 
topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en 
flagga får hissas på varje stång. Flaggan ska vara hel och ren och 
med färgerna i behåll. 

Flaggans längd bör utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd, 
dvs. med 10 m hög flaggstång bör flagga vara ca 2,40 m lång. 

Flaggstänger 

Behovet av nya flaggstänger diskuteras tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen som dessutom ansvarar för 
inköp. Beslut om ny flaggstång tas av samhällsbyggnads-
förvaltningen. Detsamma gäller för borttagning av flaggstång.  

Vid ny flaggstång eller borttagning av flaggstång ska bilaga 1 
”Flaggstänger i Lessebo kommun” revideras för att inkludera 
dessa förändringar. Bilagan behöver inte beslutas om i 
kommunfullmäktige.  

Lessebo kommun ansvarar inte för de kommunala bolagens 
flaggstänger. 

Beställning av flaggning 

För flaggning utanför kommunala anläggningar, använd den 
interna e-tjänsten "Beställ flaggning". Beställning ska ske minst 
14 arbetsdagar före aktuell flaggning. Undantag görs vid 
dödsfall då beställning kan ske ett dygn före aktuell flaggning. 
En faktura skickas därefter ut för det särskilda flaggnings-
tillfället.  
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Bilaga 1 Flaggstänger i Lessebo kommun

Flaggning vid kommunala anläggningar såsom 
skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar m.fl. 
Smålandsgatan 4 LSS-boende, 1st 
Högstadieskolan Bikupan Lessebo, 1st 
Lessebo idrottsplats, 1st 
Hackebackeskolan Lessebo, 1st 
Folketshus Lessebo, 3st på fasaden  
Intaget Lessebo, 1st  
Sjöglimten Hovmantorp, 1st  
Kvarndammskolan Hovmantorp, 1st  
Prästkragens förskola Hovmantorp, 1st 
Gökaskratts camping Hovmantorp, 6st 
Hovmantorps idrottsplats, 2st  
Furugården Skruv, 1st 
Björkskolan Skruv, 1st  
Skruvs idrottsplats, 2st  
Skruvs Camping, 1st  
Kosta servicehus, 1st 
Lustigkullaskolan Kosta, 1st 
Kosta bad och camping, 4st  

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

Flaggning utanför Lessebo kommunhus 

Tre flaggstänger utmed Storgatan 
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Flaggning vid Strömbergshyttan  
Fem flaggstänger utmed väg 25 

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

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

 
Hovmantorp 
 

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

 
Skruv 
 

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

 

Bergdala  
• Glasbruket– 1st  

 
Kosta  
 

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

 
Strömbergshyttan 
 

• På flaggstångsrad mot vägen – 5st  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 82 Dnr 2022/69-1.3.1 
 

Revidering av slamtaxa 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad slamtaxa som ersätter punkt 5 i renhållningstaxa 2022 
enligt bilagda förslag. Reviderad slamtaxa föreslås gälla 2022-05-01 i 
Lessebo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Södra Smålands Avfall och Miljö AB (SSAM) har föreslagit en 
reviderad slamtaxa genom styrelsebeslut 2022-02-11. 

   
Under hösten 2021 har upphandling av slamtömningen för Lessebo, 
Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner genomförts. Utifrån 
priserna i upphandlingen har förslag till reviderad slamtaxa tagits 
fram. Taxerevideringen bygger på samma grunddokument, där tex 
extratömningar hanteras på samma sätt för samtliga kommuner. I 
förslaget finns också avgifter för tömning av fettavskiljare. 

 
Beslutsunderlag 
SSAM protokoll 2022-02-11 § 6 
Förslag till reviderad slamtaxa för Lessebo kommun 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-02-11 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (2) 

 

§ 6 Dnr 2022-00013  
 

Beslut gällande taxa för slamtömning 

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

förslag till reviderad slamtaxa som ersätter punkt 5 i renhållningstaxa 2022 

för Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner.  

 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults 

kommuner att anta reviderad slamtaxa som ersätter punkt 5 i 

renhållningstaxa 2022 enligt bilagda förslag. Reviderad slamtaxa föreslås 

gälla from 2022-04-01 i Markaryds- och Älmhults kommun. Reviderad 

slamtaxa föreslås gälla 2022-05-01 i Lessebo- och Tingsryds kommun. 
      
 
Bakgrund 
 Under hösten 2021 har upphandling av slamtömningen för Lessebo, 

Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner genomförts. Utifrån priserna i 

upphandlingen har förslag till reviderad slamtaxa tagits fram. 

Taxerevideringen bygger på samma grunddokument, där tex extratömningar 

hanteras på samma sätt för samtliga kommuner. I förslaget finns också 

avgifter för tömning av fettavskiljare. 

 

Förslaget 

För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna 

enligt följande: 

 
Samtliga priser anges inklusive moms. 
     
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad slamtaxa för Lessebo kommun 

Förslag till reviderad slamtaxa för Tingsryds kommun 

Förslag till reviderad slamtaxa för Markaryds kommun 

Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo

Taxa obligatorisk tömning 2021 940          1 063       940          940          

Taxa obligatorisk tömning 2022* 1 100       1 100       1 100       1 100       

Taxa budad tömning 2021 2 100       1 875       1 550       1 875       

Taxa budad tömning 2022 2 170       2 170       2 170       2 170       

* Inklusive täta tankar samt upp till 12 tömningar per år
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-02-11 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   2 (2) 

 

Förslag till reviderad slamtaxa för Älmhults kommun      
 
Yrkanden 
      
 
Beslutsordning 
      
 
Omröstningsresultat 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LESSEBO KOMMUN 2022 

 

Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2022-04-01 

 

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i 

motsvarande grad. 

 

5. SLAMAVSKILJARE 

 

För årlig obligatorisk körtursplanerad tömning av slamavskiljare utgår en avgift per brunn 

enligt följande: 

 

Volym upp till 3 m3   1 100 kr  

Volym 3-4 m3  1 840 kr   

Volym 4-6 m3  2 270 kr 

Volym upp till 12 m3  3 420 kr 

 

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad den obligatoriska 

tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har behov av ytterligare 

körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 st per år). Kunden ska förboka 

vilken/vilka månader som ytterligare tömning löpande ska utföras.  

 

För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad tömning.  

 

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en 

avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande 

budning. 

 

För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med 

ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk 

uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie 

körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad 

tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa. 

 

För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning. 

 

Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens volym, avgift per 

brunn enligt följande: 

 

Volym upp till 3 m3  2 170 kr 

Volym 3-4 m3  2 730 kr 

Volym 4-6 m3  3 160 kr 

Volym upp till 12 m3  4 300 kr 

 

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5 

arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer 

tillägg om 300kr per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 

1350 kr per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 

För tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning 
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bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från 

beställning mot ett tillägg på 2000kr per tillfälle. 

 

Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:  

Över 30 m slang   100 kr 

Över 40 m slang  200 kr  

 

Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per 

brunn 

 

För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas 

inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 1000 kr per 

timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym. 

 

Fosforfiltermaterial 

För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt följande: 

 

Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg  1650 kr 

Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg  2350 kr 

 

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

 

Tömning av fettavskiljare 

 

Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare 

enligt följande: 

 

Volym upp till 1 m3  1540 kr 

Volym upp till 2 m3  2240 kr 

Volym upp till 3 m3  2940 kr 

Volym upp till 4 m3  3640 kr 

 

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där 

kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver 

förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer 

tillägg om 1200 kr per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 

 

För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och 

miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym. 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MARKARYDS KOMMUN 2022 

 

Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2022-04-01 

 

Lagstadgad mervärdesskatt om 25% ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i 

motsvarande grad. 

 

5. SLAMAVSKILJARE 

 

För årlig obligatorisk körtursplanerad tömning av slamavskiljare utgår en avgift per brunn 

enligt följande: 

 

Volym upp till 1,5 m3     900 kr  

Volym upp till 3 m3   1100 kr  

Volym 3-4 m3  1840 kr   

Volym 4-6 m3  2270 kr 

Volym upp till 12 m3  3420 kr 

 

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad den obligatoriska 

tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har behov av ytterligare 

körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 st per år). Kunden ska förboka 

vilken/vilka månader som ytterligare tömning löpande ska utföras.  

 

För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad tömning.  

 

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en 

avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande 

budning. 

 

För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med 

ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk 

uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie 

körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad 

tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa. 

 

För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning. 

 

Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens volym, avgift per 

brunn enligt följande: 

 

Volym upp till 1,5 m3   1320 kr  

Volym upp till 3 m3  2170 kr 

Volym 3-4 m3  2730 kr 

Volym 4-6 m3  3160 kr 

Volym upp till 12 m3  4300 kr 

 

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5 

arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer 

tillägg om 300kr per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 

1350 kr per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 
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För tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning 

bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från 

beställning mot ett tillägg på 2000 kr per tillfälle. 

 

Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:  

Över 30 m slang   100 kr 

Över 40 m slang  200 kr  

 

Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per 

brunn 

 

För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas 

inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 1000 kr per 

timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym. 

 

Vid förlängt tömningsintervall utgår administrativ avgift om 325 kr.  

 

Fosforfiltermaterial 

För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt följande: 

 

Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg  1650 kr 

Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg  2350 kr 

 

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

 

Tömning av fettavskiljare 

 

Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare 

enligt följande: 

 

Volym upp till 1 m3  1540 kr 

Volym upp till 2 m3  2240 kr 

Volym upp till 3 m3  2940 kr 

Volym upp till 4 m3  3640 kr 

 

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där 

kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver 

förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer 

tillägg om 1200 kr per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 

 

För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och 

miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym. 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR TINGSRYD KOMMUN 2022 

 

Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2022-04-01 

 

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i 

motsvarande grad. 

 

 

5. SLAMAVSKILJARE 

 

För årlig obligatorisk körtursplanerad tömning av slamavskiljare utgår en avgift per brunn 

enligt följande: 

 

Volym upp till 3 m3   1 100 kr  

Volym 3-4 m3  1 840 kr   

Volym 4-6 m3  2 270 kr 

Volym upp till 12 m3  3 420 kr 

 

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad den obligatoriska 

tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har behov av ytterligare 

körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 st per år). Kunden ska förboka 

vilken/vilka månader som ytterligare tömning löpande ska utföras.  

 

För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad tömning.  

 

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en 

avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande 

budning. 

 

För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med 

ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk 

uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie 

körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad 

tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa. 

 

För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning. 

 

Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens volym, avgift per 

brunn enligt följande: 

 

Volym upp till 3 m3  2 170 kr 

Volym 3-4 m3  2 730 kr 

Volym 4-6 m3  3 160 kr 

Volym upp till 12 m3  4 300 kr 

 

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5 

arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer 

tillägg om 300kr per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 

1350 kr per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 

För tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning 
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bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från 

beställning mot ett tillägg på 2000kr per tillfälle. 

 

Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:  

Över 30 m slang   100 kr 

Över 40 m slang  200 kr  

 

Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per 

brunn 

 

För tömning av kemtoa utgår avgift motsvarande budningstömning av tät tank med volym upp 

till 3 m3. 

 

För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas 

inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 1000 kr per 

timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym. 

 

Fosforfiltermaterial 

För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt följande: 

 

Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg  1650 kr 

Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg  2350 kr 

 

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

 

Tömning av fettavskiljare 

 

Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare 

enligt följande: 

 

Volym upp till 1 m3  1540 kr 

Volym upp till 2 m3  2240 kr 

Volym upp till 3 m3  2940 kr 

Volym upp till 4 m3  3640 kr 

 

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där 

kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver 

förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer 

tillägg om 1200 kr per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 

 

För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och 

miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym. 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2022 

 

Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2022-04-01 

 

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i 

motsvarande grad. 

 

 

5. SLAMAVSKILJARE 

 

För ÅRLIG obligatorisk körtursplanerad tömning av slamavskiljare utgår en avgift per brunn 

enligt följande: 

 

Volym upp till 3 m3   1 100 kr  

Volym 3-4 m3  1 840 kr   

Volym 4-6 m3  2 270 kr 

Volym upp till 12 m3  3 420 kr 

 

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad den obligatoriska 

tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har behov av ytterligare 

körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 st per år). Kunden ska förboka 

vilken/vilka månader som ytterligare tömning löpande ska utföras.  

 

För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad tömning.  

 

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en 

avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande 

budning. 

 

För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med 

ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk 

uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie 

körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad 

tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa. 

 

För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning. 

 

Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens volym, avgift per 

brunn enligt följande: 

 

Volym upp till 3 m3  2 170 kr 

Volym 3-4 m3  2 730 kr 

Volym 4-6 m3  3 160 kr 

Volym upp till 12 m3  4 300 kr 

 

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5 

arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer 

tillägg om 300kr per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 

1350kr per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För 

tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning bokas 
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3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från beställning 

mot ett tillägg på 2000 kr per tillfälle. 

 

Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:  

Över 30 m slang   100 kr 

Över 40 m slang  200 kr  

 

Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per 

brunn 

 

För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas 

inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 1000 kr per 

timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym. 

 

Fosforfiltermaterial 

För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt följande: 

 

Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg  1650 kr 

Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg  2350 kr 

 

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

 

Tömning av fettavskiljare 

Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare 

enligt följande: 

 

Volym upp till 1 m3  1540 kr 

Volym upp till 2 m3  2240 kr 

Volym upp till 3 m3  2940 kr 

Volym upp till 4 m3  3640 kr 

 

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där 

kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver 

förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer 

tillägg om 1200 kr per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 

 

För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och 

miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 83 Dnr 2022/115-2.6.4 
 

Godkännande av avtal om 
löneadministration mellan Lessebo 
Fjärrvärme och lönesamverkan HUL 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avtal mellan Lessebo Fjärrvärme AB och Lönenämnden HUL. 
 
Ärendebeskrivning 
Lönenämnden HUL har tecknat avtal om löneadministration med 
Lessebo Fjärrvärme AB. Enligt samverkansavtalet ska 
kommunfullmäktige i respektive kommun godkänna nya intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Protokoll Lönenämnden HUL 2022-03-10 § 7 
Signerat avtal 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkännande av avtal om 
löneadministration mellan Lessebo 
Fjärrvärme AB och Lönenämnden HUL 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna avtal mellan Lessebo Fjärrvärme AB och Lönenämnden 
HUL. 
 
Ärendebeskrivning 
Lönenämnden HUL har tecknat avtal om löneadministration med 
Lessebo Fjärrvärme AB. Enligt samverkansavtalet ska 
kommunfullmäktige i respektive kommun godkänna nya 
intressenter.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Lönenämnden HUL 2022-03-10 § 7 
Signerat avtal 
 

Beslutet skickas till 
HUL 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 7 Dnr 2021-000029  

Avtal Lessebo Fjärrvärme 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner Avtal Lessebo Fjärrvärme.         

Sammanfattning av ärendet 

Lessebo Fjärrvärme önskar upprätta avtal om Pensions och 

Löneadministration med Lönesamverkan HUL. Ett avtal har upprättats och 

signerats. För att avtalet skall bli giltigt behöver det godkännas i 

samverkanskommunernas kommunfullmäktige. Lönenämnden behöver 

godkänna avtalet och skicka uppdraget vidare till kommunstyrelsen i 

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommun innan det kan behandlas i 

respektive kommunfullmäktige.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna Avtal Lessebo 

Fjärrvärme och finner att Lönenämnden HUL beslutar så.     

Beslutsunderlag 

Avtal Lessebo Fjärrvärme   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen Högsby kommun 

Kommunstyrelsen Lessebo kommun 

Kommunstyrelsen Uppvidinge kommun    
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Box 59, 36421 Åseda Besök: KyrkbackenTfn:  

carl.cipranic@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Carl Cipranic CACI 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-11-01 
Referens 

HUL 2021-000029 

  

 

Avtal Lessebo Fjärrvärme 

HULs förslag till beslut 

Lönenämnden HUL godkänner avtalet mellan Lönenämnden HUL och 

Lessebo Fjärrvärme.  

Sammanfattning av ärendet 

Lessebo Fjärrvärme önskar upprätta avtal om Pensions och 

Löneadministration med Lönesamverkan HUL. Ett avtal har upprättats och 

signerats. För att avtalet skall bli giltigt behöver det godkännas i 

samverkanskommunernas kommunfullmäktige. Lönenämnden behöver 

godkänna avtalet och skicka uppdraget vidare till kommunstyrelsen i 

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommun innan det kan behandlas i 

respektive kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Avtal nytt bolag Lönesamverkan HUL Lessebo Fjärrvärme  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen Högsby kommun 

Kommunstyrelsen Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsen Lessebo kommun   
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Det lönar sig att samverka! 
 

 

Nämnden för Lönesamverkan HUL 

Styrelse för Lessebo Fjärrvärme   

Fullmäktige i Högsby kommun 

Fullmäktige i Uppvidinge kommun 

Fullmäktige i Lessebo kommun   

AVTAL OM LÖNEADMINISTRATION MELLAN LESSEBO FJÄRRVÄRME 

OCH LÖNESAMVERKAN HUL 

Lessebo Fjärrvärme och Lönesamverkan HUL ingår avtal om att Lönesamverkan HUL 

övertar löneadministrationen för Lessebo Fjärrvärmes alla anställda, vilket även innefattar 

pensionsadministration, försäkringsadministration samt licens och systemförvaltning för ett 

Personal- och lönesystem (PA-system). 

Lönesamverkan HUL ombesörjer även för Lessebo Fjärrvärmes räkning upphandling 

gällande PA-system och pensionsförvaltare på motsvarande sätt som för de övriga 

medlemskommunerna i Lönesamverkan HUL. 

Lessebo Fjärrvärme har rätt att använda och ta ut uppgifter via PA-systemet som förvaltas av 

Lönesamverkan HUL.  

Båda parter är skyldiga att meddela förändringar i sina respektive verksamheter. 

Lönesamverkan HULs åtagande omfattar inte personalpolitiska eller lönepolitiska frågor utan 

detta ansvarar Lessebo Fjärrvärme för även fortsättningsvis.  

1 § Avgift 

Lessebo Fjärrvärme ska betala en årlig avgift till Lönesamverkan HUL med ett belopp som 

motsvarar de faktiska kostnaderna för löne-, pensions- och försäkringsadministrationen och 

som belöper på Lessebo Fjärrvärmes antal löneutbetalningar per år. 

Uppgifter som förs in i PA-systemet ombesörjs av Lessebo Fjärrvärme eftersom utgångspunkten 

för den centraliserade löneförvaltningen är digitalt medium s.k. självservice. 

Kostnaden för löneadministrationen följer en årlig indexering samt att om antalet 

löneutbetalningar väsentligt ökar eller minskar i förhållande till det underlag som finns 

vid tidpunkten för ikraftträdande av detta avtal, uppräknas eller sänks avgiften för 

Lessebo Fjärrvärme på motsvarande sätt som för medlemskommunerna. 

 

Avtal Lessebo Fjärrvärme
(Signerat, SHA-256 203F5FC2CD3196D34C640DF0D741F63BE365704A061E6F2992866248F0DEC534)
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Det lönar sig att samverka! 
 

Eventuella extrakostnader vid införandet av PA-systemet och som är av engångskaraktär och 

utifrån ett unikt behov enbart för Lessebo Fjärrvärme, bekostas av Lessebo Fjärrvärme. 

2 § Insyn i förvaltningen 
Nämnden för Lönesamverkan HUL ska till styrelsen för Lessebo Fjärrvärme årsvis rapportera 

hur verksamheten utvecklas. 

Kopia av justerat nämndsprotokoll ska sändas till styrelsen för Lessebo Fjärrvärme. 

 

3 § Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras genom allmän domstol 

om inte parterna kommer överens om annat. Med parter avses här nämnden för 

Lönesamverkan HUL och styrelsen för Lessebo Fjärrvärme. 

4 § Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller from avtalets undertecknande dock under förutsättning att fullmäktige i 

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har godkänt avtalet genom beslut i enlighet 

med AVTAL OM GEMENSAM NÄMND OCH LÖNEADMINISTRA TION- 

LÖNESAMVERKAN HUL, 11§ När en ny intressent vill delta i Lönesamverkan HUL. 

Detta avtal gäller tillsvidare och följer avtalstiden som gäller för kommunerna, vilket är en 

ömsesidig uppsägningstid på avtalsperioden med systemleverantör dock lägst 24 månader. 

5 § Avtalsexemplar 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilket undertecknande parter tagit var. 

Signering av avtalet sker digitalt med Bank Id. 

        Lönesamverkan HUL                                   Lessebo Fjärrvärme 

 

……………………… …....………………  …....……………… 

Peter Danielsson  Krister Lundquist  Roger Hultenius 

Ordförande lönenämnden Firmatecknare  Firmatecknare 

         2021-11-29                                     2021-11-29                          2021-11-29 

Avtal Lessebo Fjärrvärme
(Signerat, SHA-256 203F5FC2CD3196D34C640DF0D741F63BE365704A061E6F2992866248F0DEC534)
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Signering

Följande parter har signerat detta dokument

PETER DANIELSSONNamn: 
2021-12-01 21:02Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
203F5FC2CD3196D34C640DF0D741F63BE365704A061E6F2992866248F0DEC534

Krister Karl-Magnus LundquistNamn: 
2021-12-02 12:01Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
203F5FC2CD3196D34C640DF0D741F63BE365704A061E6F2992866248F0DEC534

ROGER HULTENIUSNamn: 
2021-12-08 10:08Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
203F5FC2CD3196D34C640DF0D741F63BE365704A061E6F2992866248F0DEC534

Avtal Lessebo Fjärrvärme
(Signerat, SHA-256 203F5FC2CD3196D34C640DF0D741F63BE365704A061E6F2992866248F0DEC534)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 84 Dnr 2022/75-1.6.3 
 

Ny bolagsordning för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
(orgnr. 516406-0294). 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Lessebo 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. 
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. 
 
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att 
nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk 
managementarbete och sammanhängande utökning av 
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna 
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och 
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare 
bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att 
föreslå årsstämman den 12 maj 2022 att 
besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till 
förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av 
bolagsordningen är motiverade även oberoende 
av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av 
justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta 
olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är att 
möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala 
elevolycksfallsförsäkringen i det egna 
försäkringsbolaget.  
 
En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska 
kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen. 
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av 
följande skäl. 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd 
från Finansinspektionen får 
omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand 
inför bolagsstämmor i Kommunassurans. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra 
förändringar av mindre principiell vikt, t ex 
att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 
AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans 
ska tillåtas framöver. 
 
Lessebo kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är 
Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Underlag till beslut från Kommunassurans 
Förslag till bolagsordning 
Förslag till bolagsordning, jämförelse och kommentarer 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
(orgnr. 516406-0294). 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Lessebo 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. 
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. 
 
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att 
nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk 
managementarbete och sammanhängande utökning av 
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna 
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans 
och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid 
senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas 
Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att 
föreslå årsstämman den 12 maj 2022 att 
besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till 
förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av 
bolagsordningen är motiverade även oberoende 
av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av 
justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta 
olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är 
att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala 
elevolycksfallsförsäkringen i det egna 
försäkringsbolaget.  
 
En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska 
kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 

 

 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av 
följande skäl. 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans 
tillstånd från Finansinspektionen får 
omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på 
förhand inför bolagsstämmor i Kommunassurans. 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra 
förändringar av mindre principiell vikt, t ex 
att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 
AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från 
distans ska tillåtas framöver. 
 
Lessebo kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 
är Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag till beslut från Kommunassurans 
Förslag till bolagsordning 
Förslag till bolagsordning, jämförelse och kommentarer 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           

  

 

Malmö den 11 mars 2022 Ägarkommunerna i Kommunassurans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlag från Kommunassurans till respektive kommun med förslag till 
tjänsteskrivelse avseende kommunfullmäktiges beslut (mars/april 2022) om 
ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 

Fråga om ändring av Kommunassurans bolagsordning kommer att behandlas vid bolagets årsstämma den 

12 maj 2022. Eftersom godkännande från kommunfullmäktige i respektive ägarkommunerna behövs för 

att bolagsordningen ska kunna ändras får Kommunassurans här avge underlag/förslag till tjänsteskrivelse 

med anledning kommunfullmäktiges beslut gällande ändringen.  

 

 

Förslag till tjänsteskrivelse 
 

Information/Beslut om ny bolagsordning för  
Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(orgnr. 516406-0294). 

 

 

Ärendet beredning 
Ärendet har beretts av xxx. 

 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Yyy kommun är en av de 72 delägarkommunerna. 

Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.  

 

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för 

administration av aktivt risk managementarbete och sammanhängande utökning av ägarkommunernas 

möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 

Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i 

bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.  

 

804



 
 

2 (3) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 maj 2022 att 

besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till 

förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende 

av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har 

koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 

teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är att 

möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna 

försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat 

tillstånd hos Finansinspektionen.  

 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

 

   1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får  

       omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 

 

   2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i  

       Kommunassurans. 

 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre principiell vikt, t ex 

att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att 

hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

 

Yyy kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Zzz. 

 

 

Ärendets beslutsgång 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

 

 

Beslutsunderlag 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av ändringar samt 

med kommentarer 

 
 
Kopia till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
Ägarombudet Zzz 
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3 (3) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

På föregående sida angivna beslutsunderlagshandlingar finns tillgängliga här: 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning: https://web1.storegate.com/share/YNodpfM  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av ändringar 

samt med kommentarer: https://web1.storegate.com/share/a4ldKNL  

 

Med vänlig hälsning 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 
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Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny 

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)  
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr. 
 

§ 1 Företagsnamn 
 

Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

§ 2 Styrelsens säte 
 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieägande 

kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets 

förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, 

meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt Försäkring 

 Försäkringsklass 1 Olycksfall 

 Försäkringsklass 4 Spårfordon 

 Försäkringsklass 5 Luftfartyg 

 Försäkringsklass 6 Fartyg 

 Försäkringsklass 7 Godstransport 

 Försäkringsklass 8 Brand och naturkrafter 

 Försäkringsklass 9 Annan sakskada 

 Försäkringsklass 11 Luftfartygsansvar 

 Försäkringsklass 12 Fartygsansvar 

 Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 

 Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 

 Försäkringsklass 17 Rättsskydd 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska 

vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet. 

Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 
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Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med 

annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent. 

 

Bolaget  

- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.  

- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor. 

- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 

- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller 

till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget. 

- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning 

än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning, 

tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd 

säkerställs på kort och lång sikt. 

 

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. 

 

Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer 

som framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

§ 5 Aktiekapital 
 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst 

etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 

 

 

§ 6 Antalet aktier 
 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

 

 

§ 7 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse 

utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en 

ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice 

ordförande. 

 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två 

tredjedelar av hela antalet ledamöter.  

 

808



Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de 

närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela 

antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet. 

 

 

§ 8 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och 

verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av 

årsstämman en revisorssuppleant utses. 

 

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
 

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter 

allmänna val för en tid av högst fyra år. 

 

 

§ 10 Räkenskapsår 
 

Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

 

 

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma 
 

Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både 

fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om 

deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före stämman. 

 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
 

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt 

inte ska kunna utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte 

ska kunna utövas per post. 
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§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  
 

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på 

bolagsstämma till dess stämmoordförande har valts. 

 

 

§ 14 Årsstämma 
 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a.   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b.   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd 

balansräkningen 

c.   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 

18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), 

försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 

 

 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens m.m. 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i 

övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman 

och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet 
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utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor 

vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag. 

 

 

§ 16  Utomståendes närvaro vid bolagsstämma 
 

Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att 

närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda 

som stämmoombud för aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller motsvarande 

- Bolagets vice verkställande direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska 

delta vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta 

att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 

förhandlingarna vid den enskilda punkten.  

 

Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten. 

 

 

§ 17  Firmateckning  
 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören 

tecknar bolagets firma i löpande förvaltning. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

§ 18  Underställning m m 
 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska 

ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut 

godkännas av samtliga aktieägare. 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 
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Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma 

ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

§ 19  Överlåtelse av aktier och hembud 
 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom 

skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om 

samtycke avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget 

ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor 

för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska 

bolaget meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan 

vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare 

som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den 

tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 

styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas 

om den betingade köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 

varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, 

med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 

övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 

lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, 

aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav 

bland dem, som framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, 

om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän 

stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 

inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
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§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  
 

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  

godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) 
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Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny 

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr. 

 

Nytillkommen text i förhållande till bolagsordning 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. 

Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. All text med gul bakgrund (som denna) är kommentarer som tas bort.  

 

Bolagsordning 2018 
 

Förslag till bolagsordning 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

§ 1 Firma  

 

Bolagets firma är  

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB.  

 

 

 

 

 

 

§ 1 Företagsnamn 

 

Bolagets företagsnamn är 

Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till  

Kommunassurans Försäkring AB.  

Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i 

bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget 

”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans” 

år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var 

inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från 

Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget. 

”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det 

kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet 

kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till 

vänster (inte del av bolagsordningen). 

 

Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet 

firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn. 
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§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 

§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att erbjuda dessa 

ett välanpassat försäkringsskydd. 

 

 

 

Bolaget kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de 

juridiska personer som helt eller till 

majoritet ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och kontrolleras av 

dessa kommuner/landsting/regioner.  

 

Bolaget skall tillföra de försäkrade 

ökad kompetens inom 

försäkringsområdet och  

vara en resurs inom försäkringsfrågor. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet.  

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

 

Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan 

regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i 

denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera 

vinst/avkastning. 

Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet. 

 

 

Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 
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§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser och grupper: 

 

Direkt försäkring 

Grupp e) Försäkring mot brand och 

annan skada på egendom 

FK 6 Fartyg 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhets-

skada 

 

 

 

 

Anm. Ordet ”Försäkringsklass” 

förkortas av utrymmesskäl i § 4 i 

denna handling till ”FK”. I slutlig 

version kommer ”FK” att ersättas av 

”Försäkringsklass”. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt försäkring 

FK 1 Olycksfall 

FK 4 Spårfordon 

FK 5 Luftfartyg 

FK 6 Fartyg 

FK 7 Godstransport 

FK 8 Brand och naturkrafter 

FK 9 Annan sakskada 

FK 11 Luftfartygsansvar 

FK 12 Fartygsansvar 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhetsskada 

FK 17 Rättsskydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda 

ägarkommunerna försäkring, avseende  

a. olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1) 

b. spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte 

ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass, 

c. luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda 

drönare 

d. godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar, 

e. luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare 

(försäkringsklass 11), 

f. fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den 

möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar 

g. rättsskydd (försäkringsklass 17). 

 

I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som 

är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som 

får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa 

klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras 

som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen 

och tillståndet således en teknikalitet. 

 

Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där 

även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs. 

 

Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att 

ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon 

(andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen 

och 18. assistans. 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än 

en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 

816



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp 

b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 

utgör grupp c), Sjö- och 

transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör 

grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp 

e), Försäkring mot brand och annan 

skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör 

grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper 

som för direkt försäkring, dock enbart 

med annat försäkringsföretag utan 

privat ägarintresse som cedent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav 

enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk 

betydelse.  

 

I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att 

försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken 

Direkt försäkring på föregående sida).  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet 

att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om 

återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men 

för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om 

Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar 

lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämma i 

Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av 

verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser 

således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att 

det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämma att senare besluta om 

att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan 

vid något tillfälle skulle bli aktuell.  

(Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.) 
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Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Bolaget  

• ska tillföra de försäkrade ökad 

kompetens inom risk- och 

försäkringsområdet.  

• ska bistå och vara en resurs för de 

försäkrade gällande risk- och 

försäkringsfrågor. 

• ska erbjuda aktieägarna ett 

välanpassat försäkringsskydd. 

 

• kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till sådan juridisk 

person som helt eller till majoritet 

ägs eller kontrolleras av en eller 

flera aktieägare i bolaget. 

• får när det är förenligt med den 

kommunala kompetensen, dock 

aldrig till större omfattning än vad 

som sammantaget motsvarar tjugo 

(20) procent av bolagets 

omsättning, tillhandahålla tjänster 

till andra än direkta eller indirekta 

aktieägare. 

• ska verka för att den kommunala 

sektorns möjligheter till adekvat 

försäkringsskydd säkerställs på 

kort och lång sikt. 
 

 

 

Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke. 

Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkrings-

området). 

Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet bistå bör läggas till 

för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning, 

exv. vid bedömning av riskaptitfrågor eller säkerställande av att varken 

för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen. 

Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. 

Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis 

kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”. 

 

 

Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års 

bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU. 

Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent 

enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för 

bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna 

möjlighet mycket sparsamt. 

 

Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans 

har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att 

tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkrings- 

och återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som 

kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras 

även i bolagsordningen. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 
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Bolagets verksamhet skall alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

Bolaget får bara när det är förenligt 

med den kommunala kompetensen och 

aldrig till större omfattning än tio (10) 

procent av bolagets omsättning 

tillhandahålla tjänster till andra än 

direkta eller indirekta aktieägare. 

Bolagets verksamhet ska alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på 

föregående sida). 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot och en suppleant 

skall vara försäkringssakkunnig. En 

ledamot skall vara ordförande och en 

ledamot skall vara vice ordförande. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot ska vara oberoende. 

En ledamot ska vara ordförande och en 

ledamot ska vara vice ordförande. 

 

 

 

 

 

Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild 

försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att 

utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av 

representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav 

på varje individuell styrelseledamots kompetens inom 

försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade 

kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas 

bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en 

oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska 

tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för 

begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt. 
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Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

 

 

 

 

Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven 

försäkringssakkunnig föreslås tas bort. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

Ingen ändring föreslås. 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

Ingen ändring föreslås. 
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årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst 4 år. 
årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst fyra år. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår skall vara 

kalenderår. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår är  

kalenderår. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

 §11 Former för bolagsstämma och 

omröstning vid bolagsstämma 

 

Bolagsstämma får hållas som s.k. 

hybridstämma, med möjlighet för 

aktieägarna att delta både fysiskt och 

på distans. Distansdeltagare vid 

hybridstämma får enbart utöva sin 

rösträtt om deltagarens identitet har 

kunnat fastställas genom avancerad 

elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma 

besluta att aktieägarna ska kunna 

utöva sin rösträtt per post före 

stämman. 

 

 

 

 

Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som 

har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med 

anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att 

stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt 

som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle 

förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.   

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma skall sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma ska sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om 

rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i 
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1. Om rösträtt ska kunna utövas från 

distans och i så fall på vilket sätt 

eller om rösträtt inte ska kunna 

utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per 

post och i så fall på vilket sätt eller 

om rösträtt inte ska kunna utövas 

per post. 

bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i 

kallelsen inför varje enskild bolagsstämma. 

 

 

§ 12 Ordförande vid stämman  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, skall vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande valts. 

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, ska vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande har valts. 

Eftersom rubriken har angett stämma i singular har det kunnat uppfattats 

att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämma har 

avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma 

omfattas. 

• Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra 

bolagsstämma, i kortform enbart stämma 

• Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma” 

• Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma 

är extra och således inte en årsstämma  

 

Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering. 

 

§ 13 Årsstämma 

 

På årsstämma skall följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 

§ 14 Årsstämma 

 

På årsstämma ska följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 
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revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 

revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 
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18. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

18. Bemyndigande för styrelsen att 

anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

 

Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt 

förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

§ 14  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i § 16 i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

Ingen ändring föreslås. 
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bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  
bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  

 § 16  Utomståendes närvaro vid 

bolagsstämma 

Förutom styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören har följande 

personer rätt att närvara eller på 

annat sätt följa förhandlingarna vid 

bolagsstämma, trots att de inte är 

utsedda som stämmoombud för 

aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare 

som innehar tjänst som 

kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, 

jurist vid 

kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller 

motsvarande 

- Bolagets vice verkställande 

direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos 

bolaget om inte bolagets VD har 

beslutat att dessa inte ska delta 

vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför 

stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, 

för att upprätthålla ordning eller av 

annat skäl, besluta att vissa eller 

samtliga av ovanstående inte ska ha 

rätt att närvara eller på annat sätt 

Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan 

denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att 

personerna har rätt att delta.  
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följa förhandlingarna vid den enskilda 

punkten.  

 

Stämman kan även besluta att 

stämman ska vara öppen för 

allmänheten. 

 

§ 15 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande ärenden. Vad 

som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som 

styrelsen fastställer. 

§ 17 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande förvaltning. 

Vad som inbegrips i löpande 

förvaltning ska framgå av VD-

instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

 

 

 

 

 

Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet 

”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens 

begrepp. 
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§ 16  Underställning m m 

 

Bolaget skall bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut skall så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna skall ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor skall äga giltighet skall 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 16 

- Beslut om särskilt stora 

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

§ 18  Underställning m m 

 

Bolaget ska bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna ska ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor ska äga giltighet ska 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora  

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

 

Ingen ändring föreslås. 
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Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga skall beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga ska beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

§ 17 Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

§ 19  Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

Ingen ändring föreslås. 
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bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, skall 

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, skall styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

skall företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 

bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, ska styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

ska företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 
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aktierna först, så långt kan ske, skall 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

aktierna först, så långt kan ske, ska 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

§ 18 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet.  

 

§ 21 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid 

handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där 

Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i 

fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s 

standardrekommendation. 
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Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 

maj 2022, godkänd av 

Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 

(dnr. FI 22-xxxx) 

 

 

Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive 

diareienummer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 90 Dnr 2022/111-2.8.1 
 

Återrapportering av systematiskt 
arbetsmiljöarbete april 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att  
1. Notera informationen till protokollet.  
2. Uppdra till kommunchef att skapa en samsyn mellan samtliga 

nämnder och bolag kring hur rapporteringen ska genomföras 
framåt. 

 
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.  
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Återrapportering Kommunstyrelsen april 2022 
Återrapportering Samhällsbyggnadsförvaltningen april 2022 
Återrapportering Barn- och utbildningsförvaltningen april 2022 
Återrapportering Socialnämnden mars 2022 
Återrapportering Lessebo Fjärrvärme AB 
Återrapportering AB Lessebohus 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återrapportering systematiskt 
arbetsmiljöarbete från kommunstyrelsen 
och nämndernas 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.  
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. 
 
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  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-16 

 

 

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 april 2022 
Återrapportering Samhällsbyggnadsförvaltningen april 2022 
Återrapportering Barn- och utbildningsförvaltningen april 2022 
Återrapportering Socialnämnden mars 2022 
Återrapportering Lessebo Fjärrvärme AB 
Återrapportering AB Lessebohus 
 

 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-03-02 
Diarienummer: SOC. 2022/14 

  

   
 

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR SOCIALNÄMNDENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Kontrollområde:   Verksamheterna arbetar med kontrollområdet på följande 

sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  SF 2021  7,13 %  2022 jan 13,2 % 

 
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 rehab åtgärder, arbetsanpassning för återgång i arbete – uppmana till 
att hålla kontakt med arbetsplatsen. 

▪ Erbjuda företagshälsovård, exempelvis samtal 
▪ Uppmana till egenvård 

Frisknärvaro ▪ Arbeta för en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö med ex skyddsronder för att 
upptäcka risker som försämrar arbetsmiljön och ta 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 • Uppföljning och redovisning till SN i november 2021 hur förvaltningen jobbar med 

hot och våld. 
Kränkande särbehandling • Genomgång med verksamheterna utifrån medarbetarenkäten på APT. Frågan tas 

även upp på medarbetarsamtalen.  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-03-02 
Diarienummer: SOC. 2022/14 

  

   
 

Arbetsbelastning ▪ Uppföljning övertid, nyckeltal kopplade till arbetsbelastning. Dialog med hela 
arbetsgruppen för omfördelning av resurser och se över arbetsuppgifter. 
Riskbedömningar med åtgärdsplan. 

Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Ej aktuell 

Delegationer Ej aktuell 
Skyddsronder ▪ Skyddsronder ska 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. Nya enhetschefer inom vård och omsorg har 
utbildats i systematiskt brandskyddsarbete.  

Kemikalieförteckning Ej aktuell 
Medarbetar- och lönesamtal  • Pågår i verksamheterna. Genomförs 1 ggr/år. Underlag och kriterier för samtalen 

finns framarbetat av HR-avdelningen. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-03-03  
Diarienummer: SBN 2022/54 

  

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
Verksamhet: hela SBF 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  8,7 % (2022) 5,6 % (2021) Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 58 % (2022) (29% för hela 2021) 
Arbetsskador och tillbud nej 
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.  
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt ok 
Delegationer ok 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ok 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-03-03  
Diarienummer: SBN 2022/54 

  
 

 
Verksamhet: Fastighet 

 

Verksamhet: VA-enheten  

 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  5,23% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 58,4% 
Arbetsskador och tillbud nej 
Hot och våld nej 
Kränkande särbehandling nej 
Arbetsbelastning Hög arbetsbelastning, många sjukdagar och för lite personal med rätt kompetens. 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt ok 
Delegationer ok 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ok 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  14,53 % Sjukfrånvaro 
En person sjukskriven 75% januari och februari, 50 % under mars.  

Frisknärvaro 58 % (hela förvaltningen) 
Arbetsskador och tillbud nej 
Hot och våld nej 
Kränkande särbehandling nej 
Arbetsbelastning Stor arbetsbelastning pga långtidssjukskrivningar under mer än två år samt många projekt på 

gång. En personal kort from 22-02-28 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Bemanningen måste ses över 
Delegationer ok 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ok 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-03-03  
Diarienummer: SBN 2022/54 

  
 

Verksamhet: Lokalvård 

 
Verksamhet: Drift- och Anläggningsenheten  

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %: 
9,32 

 Sjukfrånvaro 

 
Frisknärvaro 58,36 
Arbetsskador och tillbud nej 
Hot och våld nej 
Kränkande särbehandling nej 
Arbetsbelastning Stress när det är mycket frånvaro 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt ok 
Delegationer ok 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ok 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  12,8% under aktuell period. En person långtidssjukskriven (50)%) samt 

under perioden flera fall av Covid inom enheten. 
Sjukfrånvaro 

 
Frisknärvaro 58,46% inom förvaltningen 
Arbetsskador och tillbud Nej 
Hot och våld Nej 
Kränkande särbehandling Nej 
Arbetsbelastning Periodvis exempelvis vid snö- och halkbekämpning mycket hög till hög. 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Många av våra arbetsuppgifter är fysiskt påfrestande på olika sätt (tungt, mörker, kyla, 

smutsigt) vilket gör att krav ställs på arbetsledning och den enskilde för att inga olyckor 
eller tillbud skall ske. 

Delegationer Inga 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enhetschef och gruppledare (3st) leder och fördelar arbetet inom enheten. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-03-03  
Diarienummer: SBN 2022/54 

  

 
 
 
Verksamhet: Bygg- och miljöenheten 

 

 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %: 
11,89% 

 Sjukfrånvaro 

Perioder av sjukfrånvaro orsakad av Covid, samt enstaka dagar sjukdom av vaccinering. Inga 
långtidssjukskrivningar under perioden. 

Frisknärvaro 70% 
Arbetsskador och tillbud nej 
Hot och våld nej 
Kränkande särbehandling nej 
Arbetsbelastning Varierande inom enheten och vid olika tidpunkter, viktigt att beakta och åtgärda vid behov. Då 

vakanser förekommer på enheten bevakas arbetsbelastningen varje vecka av enhetschefen genom 
dialog med berörda medarbetare 

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt ok 
Delegationer ok 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ok 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:220321  
Diarienummer:  

  

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR Barn och utbildningsnämndens 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   

2020: 6.71% 
2021: 7.20% 

 Sjukfrånvaro 

Sjukskrivningar har analyserats på enheterna och hälften av enheternas analyser visar att det är störst 
frånvaro i början av veckan och framför allt måndagar. Det har dock minskat något och arbete fortsätter 
för att minskningen ska fortgå. Mycket av korttidsfrånvaron är kopplad till att man följer 
rekommendationerna gällande corona och frånvaro på grund av corona. Den längre sjukfrånvaron är oftast 
kopplade till sjukdom, operationer, ej arbetsrelaterad stress och i ett fåtal fall arbetsrelaterad stress. 
Noterbart är att sjukfrånvaron har minskat i förvaltningen trots pågående pandemi under tidigare år. 
Prognosen såg ut att fortsätta i den riktningen men under november och december hade förvaltningen 
hög frånvaro kopplat till pandemin.  
 
Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron, bland annat genom att mycket tidigare följa upp 
korttidsfrånvaro samt se över strukturer och rutiner på enheten ger resultat. 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 insatser och åtgärder. Insatser via Previa genomförs vid behov på 
samtliga enheter 

Frisknärvaro 2020: 25.1%   
2021: 20.8 % 
 
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 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:220321  
Diarienummer:  

  
för samarbete inom sin personalgrupp. Genom att skapa goda förutsättningar för att utföra sitt arbete 
tillsammans med andras skapas också bättre trivsel. Under 2021 påverkades förvaltningen periodvis 
mycket av frånvaro kopplat till pandemin. Sannolikt är att detta påverkat frisknärvaron i hög grad.  
 

Arbetsskador och tillbud 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. En händelse kan generera flera anmälningar. Arbete med att flytta fokus till förebyggande och 
främjande insatser görs för att en skapa lugnar miljö. Insatser av elevhälsan, utbildningar om NPF och 
strukturer och rutiner kring lektioner är något som är prioriterat område att arbeta vidare med från 
huvudman. Centrala elevhälsan arbetar systematisk för ökad kunskap kring detta 

Hot och våld Sammanställning pågår för 2021 då analys från enheterna nyligen rapporterats in. Sammanställningen 
återfinns i rapport om arbetsmiljö som redovisas enligt rutin till barn och utbildningsnämnden i juni 2022. 
 
Arbetet kan sammanfattas enligt följande i dagsläget: Händelser har skett som har lett till polisanmälan. Av 
polisanmälningarna har några handlat om stölder, slagsmål mellan elever och konflikter mellan elever som 
har lett till polisanmälningar utifrån att hot uttalats. Anmälan till arbetsmiljöverket har skett i några fall där 
elev har utsatt personal vid utbrott kopplat till de svårigheter eleven befinner sig i. utbildningar och 
förändringar i organisation har lett till att utbrott har minskat. Utöver detta förekommer verbala 
kränkningar, okvädesord, mot personal som inte accepteras men som inte alltid dokumenteras, man 
tänker att det beror på t ex elevens diagnos. 
 
I samband med konflikt mellan elever har personal gått emellan. Personalen agerar rätt och förhindrar att 
eleverna får större skador, dock drabbas de själva i samband med situationen.  
Förebyggande arbete pågår och fortsätter 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 samtal med kuratorer pågår. Ökat samarbete mellan vårdnadshavare och skola är en 
framgångsfaktor som fortsätter att förbättras. Arbete för utökat samarbete mellan förvaltningar pågår och 
är viktigt för den grundläggande tryggheten i samhället och därmed också under skoldagen. 
 

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 både 
gällande personals upplevelse i förhållande till annan personal/ chef och i de fall elever kränker personal. 

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 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:220321  
Diarienummer:  

  

 

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. Veckovis 
avstämning mellan förvaltningschef och förvaltningspersonal sker för att en överblick gällande 
arbetsbelastning och arbetsuppgifter ska kunna säkerställas.  

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. Egenkontrollplan har tagits fram på 
samtliga enheter. Under våren pågår övergripande inspektion av miljö och hälsa. Utifrån inspektionerna 
fortsätter arbetet för att förbättra de områden som inspektionen påvisar.  

Delegationer Omarbetning av delegationsplanen har genomförts och beslutades av Barn och utbildningsnämnden 
210202. Vid samma nämndmöte beslutades rutin för anmälan av delegationsbeslut.  
Samtliga skolenheter har i sin tur delegationsplaner som följs upp på enheten. På varje nämnd redovisar 
beslut tagna på delegation.  
 

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. Utöver det finns förvaltningen och personalavdelning behjälpliga i de frågor som uppstår.  
I arbetet med personalens arbetsmiljö, både psykosocial som fysisk genomförs återkommande 
arbetsplatsträffar (APT), lokalt samverkansråd (LSG), arbetslagskonferenser (ALK) där arbetsmiljöfrågor är 
en del av dagordningen. 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.  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

 

 

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR AB Lessebohus mars 2022 

 
Verksamhet:  

 

 
 

 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  7.69 % (varav 1 långtid) Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 68,75 % 
Arbetsskador och tillbud Inget att rapportera 
Hot och våld Inget att rapportera 
Kränkande särbehandling Inget att rapportera 
Arbetsbelastning Bevakas veckovis i möte med skyddsombud och företagsledning.  
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Kontinuerlig riskbedömning i samband med Coronapandemin.  
Delegationer Dokumenterat  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Dokumenterat  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR LESSEBO FJÄRRVÄRMES 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Verksamhet:  

 

 

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, ej förekommit 
Arbetsbelastning Ständig dialog 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt 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  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

Verksamhet:  

 

Verksamhet:  

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  0% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 100% 
Arbetsskador och tillbud  
Hot och våld  
Kränkande särbehandling  
Arbetsbelastning  
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt  
Delegationer  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Skyddsronder Utförs i oktober, av Lessebo Hus 
Brandskydd Utförs varje månad, externt företag gör årlig kontroll av brandskydd, Brandab 
Kemikalieförteckning Finns pärm med förteckning på varje arbetsplats 
Medarbetarsamtal Rapporteras i oktober 
Lönesamtal Sker i mars 2022 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:   Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro  
Arbetsskador och tillbud  
Hot och våld  
Kränkande särbehandling  
Arbetsbelastning  
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt  
Delegationer  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Skyddsronder  
Brandskydd  
Kemikalieförteckning  
Medarbetarsamtal  
Lönesamtal  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-
03-23 

 

Diarienummer:  
  

 

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Verksamhet: Ekonomiavdelningen 

 

Verksamhet: Kansliavdelningen 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i % år 2021 0,43% och för jan-feb år 2022 är sjukfrånvaron 0,93% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 50 procent för 2021 
Arbetsskador och tillbud Inga rapporterade arbetsskador eller tillbud 
Hot och våld Inget att rapportera 
Kränkande särbehandling Inget att rapportera 
Arbetsbelastning Arbetsbelastningen har diskuterats på medarbetarsamtalen som genomfördes i januari. Vid behov 

samtalas om gruppens arbetsbelastning på APT. 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt 2021 gjordes riskbedömningar enligt Prevents mall för distansarbete, i övrigt inga aktuella 

riskbedömningar att rapportera. 
Delegationer Finns från KS avseende rätt att underteckna lån, kvittera ut pengar, paket, ansöka om 

betalningsföreläggande, underteckna deklarationer 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  2021: 0,34 2022(jan-feb): 2,96 Sjukfrånvaro 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-
03-23 

 

Diarienummer:  
  

 

 

Verksamhet: Kommunikation/reception 

 

Verksamhet: Måltidsverksamheten  

Frisknärvaro Drygt 99% under 2021 
Arbetsskador och tillbud 1 arbetsskada under 2021, olyckshändelse som varken ledde till åtgärd eller sjukfrånvaro. 
Hot och våld Inget att rapportera. 
Kränkande särbehandling Inget att rapportera. 
Arbetsbelastning Diskuteras på medarbetarsamtal samt följs upp individuellt vid behov. Hög arbetsbelastning för 

vissa delar av verksamheten i perioder. 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömningar gjorda kopplade till distansarbete under 2021 samt uppdaterade i början av 

2022. Individuella riskbedömningar gjorda gällande covid-19 vid behov.  
Delegationer Kanslichef och måltidschef har fått delegation från kommunchef. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Se ovan. 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  2021: 4,1 % och för 2022 jan+feb 21,1 %  Sjukfrånvaro 
Kommentar för 2022: Flera coronarelaterade dagar hos samtliga anställda i personalgruppen. 

Frisknärvaro  
Arbetsskador och tillbud Inget att rapportera 
Hot och våld Inget att rapportera 
Kränkande särbehandling Inget att rapportera 
Arbetsbelastning Diskuteras i medarbetarsamtal. Punkten har fått ny aktualitet då gruppen utökats med en person. 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Har genomförts löpande men också i samband med corona samt i samarbete med IFO kring hot 

och våld.  
Delegationer Kommunikation- och marknadschef har fått delegation från kommunchef.  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Se ovan 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-
03-23 

 

Diarienummer:  
  

 

 

Verksamhet: HR-avdelningen 
Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   

Sjukfrånvaro i %:  0% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 100% 
Arbetsskador och tillbud 0 
Hot och våld 0 
Kränkande särbehandling 0 
Arbetsbelastning Hög arbetsbelastning för samtliga. Konstant belastning senaste året, inga perioder för 

återhämtning. Flexsaldo ligger på totalt 260 timmar, fördelat på 4 personer i snitt 65 
tim/person.  

Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Risk för sjukskrivning. Stressrelaterade symptom förekommer. Kommer att vara en 
HR kort framöver perioden april-augusti. Viktigt att alla får sammanhängande 
semester.  

Delegationer Under arbete 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Klart 

 

 

Sjukfrånvaro i %:  6,84% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 93,16% 
Arbetsskador och tillbud 1 brännskada, ledde till åtgärd, men ej sjukskrivning 
Hot och våld Inget att rapportera 
Kränkande särbehandling Inget att rapportera 
Arbetsbelastning Diskuteras på APT. Hög arbetsbelastning periodvis under corona.  
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Inget att rapportera 
Delegationer Ej tillämpligt 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Fördelning mellan måltidschef och enhetschef 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-
03-23 

 

Diarienummer:  
  

 

Verksamhet: Arbete & Integration 
Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   

Sjukfrånvaro i %:  8,15% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 91,85% 
Arbetsskador och tillbud nej 
Hot och våld nej 
Kränkande särbehandling nej 
Arbetsbelastning Hög arbetsbelastning för alla anställda under lång tid. Deltagarna närvarar 100% istället 

för 50% då andra verksamheter stängt igen. 

Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Mål om 4-veckors sammanhängande semester går att ordna om det önskas då vi stänger 
våra öppna verksamheter under två veckor. 

Delegationer Under arbete 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ja 

 

 

Verksamhet Inköpsavdelningen:  
Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   

Sjukfrånvaro i %:  1,53% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 98,47% 
Arbetsskador och tillbud Nej 
Hot och våld Nej  
Kränkande särbehandling Nej 
Arbetsbelastning Relativt hög. Många upphandlingar på kö (se upphandlingsplan) , support Marknadsplatsen 
Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Mål med 4-veckors sammanhängande semester per person är ej möjlig. Skulle innebära 50% 
bemanning för avdelningen i 8 veckor. Kortat ned till 7 veckor men då måste timmar göras i 
v30 av inköpsavd trots semester. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-
03-23 

 

Diarienummer:  
  

 

Delegationer Delegation finns från Kommunchef 
 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Klart 
 

Verksamhet: Kultur och fritid inkl. bibliotek 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  9,3% Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 91,7% 
Arbetsskador och tillbud 0 
Hot och våld 0 
Kränkande särbehandling 0 
Arbetsbelastning Hög arbetsbelastning hos samtliga. Personalbrist på biblioteken. Oförutsedda ärenden som 

tar lång tid och mycket energi gör att stressnivån skjuter i höjden när man ligger efter på 
andra ärenden. 

Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Inga aktuella riskbedömningar att rapportera. 

Delegationer Under arbete 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Fördelning mellan Kultur- och fritidschef och enhetschef 

 

Verksamhet: Näringsliv 
Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   

Sjukfrånvaro i %:  0,88% 2021       0% 2022 Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro 99,12% 2021      100% 2022 
Arbetsskador och tillbud 0 
Hot och våld 0 
Kränkande särbehandling 0 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2022-
03-23 

 

Diarienummer:  
  

 

Arbetsbelastning Högre arbetsbelastning under lång tid 
Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Extra resurs tillsatt från 14 mars 2022 om 60% näringslivsutvecklare till 31 dec 2022 för att 
avlasta vid kommande tjänstledighet om 50% mellan den 1 april tom 30 sept 2022. 

Delegationer Delegation finns från Kommunchef 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ej tillämpbar förens från 14 mars 2022 då arbetsmiljöansvar är delegerat Destination 

Glasriket AB för den tjänst som läggs in i destinationsbolaget 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 91 Dnr 2022/82-5.4.1 
 

Information från krisledningsgruppen om 
Ukraina 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att  
1. Notera informationen till protokollet. 
2. Ställa sig bakom de beslut som är fattade i krisledningsgruppen. 
3. Avvakta med ytterligare uthyrning till Migrationsverket utöver de 

86 lägenheter som hittills hyrts ut.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun arbetar har tre fokusområden med anledning av 
kriget i Ukraina. Område 1 är det största och handlar om 
flyktingmottagning. Det finns idag flyktingar från Ukraina i vår 
kommun i de lägenheter som Lessebohus hyr ut till Migrationsverket. 
Sammanlagt hyrs 86 lägenheter ut och av dessa var 48 uthyrda redan 
innan kriget i Ukraina. Vi har eftersökt information från 
Migrationsverket om det finns andra aktörer som de hyr lägenheter 
eller akutboenden från, denna har i skrivande stund inte meddelats 
oss. Informationen från Migrationsverket är att de personer som 
kommer till Lessebo kommun kommer vistas här under en längre tid. 
EU:s massflyktingsdirektiv innebär tillfälligt uppehållstillstånd i upp 
till tre år. 
 
Såväl socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen har 
förberett för mottagande. Det innebär beredskap främst hos individ- 
och familjeomsorgen samt i skolverksamheten där 
mottagningsenheten Bron är aktiverad med bas i Skruv. Frivilliga 
volontärer bemannar och organiserar mötesplatser för flyktingar med 
stöd från kommunen. Ett informationsmaterial riktat till flyktingar 
har tagits fram.  
 
Fokusområde 2 handlar om säkerhetsskydd och där genomförs en 
intern informationskampanj kring säkerhetsskydd. En löpande 
omvärldsbevakning inom cyberhot görs i samordningsstaben. En 
uppföljning är gjord kring hur kommunens verksamhet kan fungera 
utan el eller internet.  
 
Fokusområde 3 handlar om eventuellt höjd beredskap och där har en 
inventering av skyddsrum gjorts med respektive fastighetsägare och 
där konstateras att befintliga skyddsrum kan användas inom 48 
timmar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Rapport från krisledningsgruppen om 
Ukraina 
 
Förslag till beslut 
Notera informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun arbetar har tre fokusområden med anledning av 
kriget i Ukraina. Område 1 är det största och handlar om 
flyktingmottagning. Det finns idag flyktingar från Ukraina i vår 
kommun i de lägenheter som Lessebohus hyr ut till 
Migrationsverket. Sammanlagt hyrs 91 lägenheter ut och av dessa 
var 48 uthyrda redan innan kriget i Ukraina. Vi har eftersökt 
information från Migrationsverket om det finns andra aktörer som 
de hyr lägenheter eller akutboenden från, denna har i skrivande 
stund inte meddelats oss. Informationen från Migrationsverket är 
att de personer som kommer till Lessebo kommun kommer vistas 
här under en längre tid. EU:s massflyktingsdirektiv innebär 
tillfälligt uppehållstillstånd i upp till tre år. 
 
Såväl socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen 
har förberett för mottagande. Det innebär beredskap främst hos 
individ- och familjeomsorgen samt i skolverksamheten där 
mottagningsenheten Bron är aktiverad med bas i Skruv. Frivilliga 
volontärer bemannar och organiserar mötesplatser för flyktingar 
med stöd från kommunen. Ett informationsmaterial riktat till 
flyktingar har tagits fram.  
 
Fokusområde 2 handlar om säkerhetsskydd och där genomförs en 
intern informationskampanj kring säkerhetsskydd. En löpande 
omvärldsbevakning inom cyberhot görs i samordningsstaben. En 
uppföljning är gjord kring hur kommunens verksamhet kan 
fungera utan el eller internet.  
 
Fokusområde 3 handlar om eventuellt höjd beredskap och där har 
en inventering av skyddsrum gjorts med respektive fastighetsägare 
och där konstateras att befintliga skyddsrum kan användas inom 
48 timmar.  
 
Bakgrund 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-23 

 

 

Undertecknad beslutade den 3 mars att inrätta läge samordning 
med anledning av kriget i Ukraina. Det innebär att en 
krisledningsgrupp tar beslut kring inriktning och större åtgärder 
samt en mindre stab som genomför och förbereder beslut.  
 
Försvarsmakten meddelar att det i dagsläget inte finns ett hot om 
krig i Sverige men hotnivån gällande cyberattacker är högre. 
Migrationsverket har i sina prognoser att upp till 200 000 
flyktingar kan komma till Sverige. Av de flyktingar som kommit 
hittills är cirka 48 procent barn.  
 
Konsekvenser 
Om Migrationsverket placerar flyktingar från Ukraina i samtliga 
lägenheter som vi känner till innebär detta cirka 450 personer. Om 
det enbart placeras personer från Ukraina i de som hyrts ut nu i 
mars månad så handlar det om strax över 200 personer.  
 
Detta kommer innebära ett långsiktigt behov av skolgång och 
sociala insatser för de nya invånare som kommer till Lessebo 
kommun. En förlängning av detta är en ökad belastning på 
organisationen, främst inom barn- och utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen. Dessa har även sedan tidigare belastats 
hårt i corona-pandemin.  
 
En månad in i kriget i Ukraina är de långsiktiga konsekvenserna 
svåra att avgöra och vi konstaterar att fortfarande är mycket oklart. 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 93 Dnr 2022/125- 
 

Busskort för sommarlovet 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Erbjuda skolelever födda 2004 t.o.m. 2009 fritidsbiljett för 
sommarlovet. 

2. Egenfinansiering för biljetten ska uppgå till 100 kr per person 
som ska erläggas innan biljetten erhålls. 

3. Avsätta 100.000 kronor till busskorten. 
4. Medel tas från kommunstyrelsens förfogandemedel och läggs 

på 1101.70.9100.02.12 
 
Ärendebeskrivning 
Två år i rad har Lessebo kommun köpt sommarlovskort till ungdomar 
för att de ska kunna resa med kollektivtrafiken. I år finns inga beslut 
från Regionen om att erbjuda sommarlovskorten. Lessebo kommun 
har finansierat detta två år i rad. 2021 blev nettokostnaden ca 60.000 
kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-03-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busskort för sommarlovet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Erbjuda skolelever födda 2004 t.o.m. 2009 fritidsbiljett för 
sommarlovet. 

2. Egenfinansiering för biljetten ska uppgå till 100 kr per 
person som ska erläggas innan biljetten erhålls. 

3. Avsätta 100.000 kronor till busskorten. 
4. Medel tas från kommunstyrelsens förfogandemedel och 

läggs på 1101.70.9100.02.12 
 
Ärendebeskrivning 
Två år i rad har Lessebo kommun köpt sommarlovskort till 
ungdomar för att de ska kunna resa med kollektivtrafiken. I år 
finns inga beslut från Regionen om att erbjuda sommarlovskorten. 
Lessebo kommun har finansierat detta två år i rad. 2021 blev 
nettokostnaden ca 60.000 kronor. 
 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 94  
 

Nationaldagsfirande 2022 
 
Beslut 
Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) ställer fråga om planer för nationaldagsfirande 
2022. 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-04-04 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2022-04-12 
 
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 Årsredovisning 2021 inkl 

bilagor och beslut 
 
 
Lessebo Fjärrvärme Protokoll 2021-12-02 
 Protokoll 2022-03-17 
 
Länsstyrelsen Beslut fornvård av 

Skogsstyrelsen 2022-03-
15 

 
Barn- och utbildningsnämnden Årsredovisning 2021 inkl 

bilagor och beslut 
 
Lönenämnden HUL Beslut internkontrollplan 

2021 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-10 

 
AB Lessebo fastigheter Protokoll 2022-03-16  
 
AB Kyrkebyn 3 Protokoll 2022-03-16  
 
AB Lessebohus  Protokoll 2022-03-16 och 

uthyrningsläget mars 
2022 

 
Samhällsbyggnadsnämnden Årsredovisning 2021 inkl 

bilagor och beslut 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-04-04 

 

 

Energikontor Sydost Ägarinformation 2022-
02-09 

 
Samordningsförbundet Värend Protokoll 2022-03-18 
 
SSAM Beslut gällande taxa för 

slamtömning 2022-02-11 
 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-23

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 8 Dnr 2021/40- 
 

Socialnämndens bokslut 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonom informerar om socialnämndens årsredovisning för år 2021.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:  
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-02-09 § 27 
Tjänsteskrivelse av socialchef, 2022-01-25 
Socialnämndens årsredovisning 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen
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1 Årsredovisning 2021 

Årsredovisning 2021 

Socialnämnden 
Större händelser  
Arbetet med att skapa seniorboende på varje ort är påbörjat.  

Socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla särskilt 
boende i Lessebo, Berghälla. Informations- och dialogfas är inledd gällande både brukare, 
anhöriga och personal beträffande detta.  

Pandemin fortsatte att påverka verksamheternas bemanning under hela året.    

Framtida behov och verksamhetsförändringar 
Socialförvaltningen kommer påverkas av den nya Socialtjänstlagen (2023) utifrån krav på 
vetenskap och beprövad erfarenhet (tidigare endast skolan och hälso- och sjukvård).  
Ny äldreomsorgslag, Regeringen uppdrar åt utredare att föreslå en äldreomsorgslag, 
uppdraget kommer att redovisas senast den 30 juni 2022. Regeringen vill se en nationell 
omsorgsplan med en tydligare nationell styrning av äldrevården. En liknande plan som 
skolan idag har utifrån Skollagen.   

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten: Regeringens utredning föreslår att så kallad fast 
omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. 

 Politisk vht o adm 
 Upphandling av ett nytt verksamhetssystem 2022. Heltid som norm. 

Äldreomsorg 
Utredningar har tagits fram gällande anpassning av särskilda boendeplatser, vilket i slutet av 
året mynnade ut i att socialnämnden tog beslut om att stänga ned ett särskilt boende, 
Berghälla. 

Arbetet med Nära vård och omsorg har under året fortsatt i samverkan med länets övriga 
kommuner och region Kronoberg.  

Hemsjukvård rehab 
Vårdtagare i hemsjukvården med komplex sjukdomsbild ökar. Antalet inskrivna vårdtagare i 
hemsjukvården har ökat med 10% sedan förra året. Vaccinering mot covid-19 har utförts av 
verksamhetens sjuksköterskor/Distriktssköterskor. Som en del i patientsäkerhets arbetat 
infördes digital signering under våren. 

Omsorg Funktionsnedsättning 
Under året har man arbetat med att påbörja flytt av en del brukare som har beslut om bostad 
eller personlig assistans enligt LSS. Ett flertal flyttar är på gång under första delen av 2022 
utifrån att man under många år verkställt fel bostadsform utifrån besluten enligt LSS. 
Bemanningen i samtliga bostäder med särskild service enligt LSS kommer även under 2022 
att ses över för att säkerställa att verksamheten är resurseffektiv och samtidigt 
ändamålsenlig. 

Individ och familjeomsorg 
Verksamheten bedöms framöver behöva ställas om med en tydlig strävan mot mera 
förebyggande insatser och samverkan med andra aktörer för att motverka mera 
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2 Årsredovisning 2021 

kostnadskrävande akuta och externa kortsiktiga insatser.  Alternativ till placeringar på HVB 
och externa familjehem ska noga prövas i alla ärenden i syfte att ge rätt hjälp på rätt nivå 
samtidigt som det innebär en god hushållning med kommunala resurser. Försörjningsstödets 
fortsatta utmaning är att arbeta för ökad andel som kommer till egen försörjning. För 
långsiktighet och resurseffektivitet krävs strukturerad samverkan med arbetsmarknadsenheten, 
försäkringskassa, arbetsförmedling, vuxenutbildning m.fl. På så sätt möjliggörs att flera hushåll kan 
blir självförsörjande.  

 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Socialnämnden                 
 Verksamhet   Intäkter  Kostnader  Utfall  Budget  Budget-  
                tkr  År 2021  År 2020  År 2021  År 2020  2021 2021 avvikelse  

Ledning och 
administration 
och politik 

21 617  8577 7291 8556 8814 258 

Äldreomsorg  19699 20 375  103962 104 149  84263 82343 -1920 
Hemsjukvård  2137 2 577  24928 25 974  22791 24095 1304 
Omsorg 
funktionsnedsättn  10088 10 444  46824 55 037  36736 36148 -588 

Individ o 
familjeomsorg  9699 11385 71727 58282 62028 44079 -17949 

Bostads-
verksamhet  2176 2 259  2330 2 084  154 255 101 

Summa  43820 47 658  258348 252 817  214528 195734 -18794 

 

Kommentar till driftredovisning 

Inom Ledning och administration samt politik beror avvikelsen bland annat på lägre 
kostnader för utbildning för Lednings och administrations verksamhet och anledningen är 
pandemin Covid-19.  

Äldreomsorgen har haft högre personalkostnaderna än budgeterat samt högre intäkter än 
budgeterat i form av statliga bidrag från Socialstyrelsen, kompensation sjuklön från 
Försäkringskassan och lönebidrag men personalkostnaderna har inte kompenserats av högre 
intäkter.  Avvikelsen beror även på köpta konsulttjänster. Statsbidrag från 2020 (omgång 1-
4) som var bokad under 2021 är total 1146 tkr. 

Hemsjukvårdens personalkostnader var lite lägre än i budget men hemsjukvården har haft 
högre kostnader för skyddsmaterial, hygien och IT-drift men det kompenseras till stor del av 
högre intäkter i form av statliga bidrag riktade till bland annat vaccinering (+417 tkr) och 
köpta skyddsmaterial p.g.a. Covid-19. Statsbidrag från 2020 (omgång 1-4) som var bokad 
under 2021 är total 882 tkr. 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättningen har haft högre personalkostnader är 
budgeterat på nästan alla verksamheter men mest på natt, korttidsvistelse och kontaktperson 
samt högre intäkter är budgeterat som inte motsvarar mer kostnader. Avvikelsen beror även 
på köpta externa placeringar, övrigt material, leasingbilar. 

Individ och familjeomsorgen har en negativ avvikelse vilket beror framförallt på höga 
placeringskostnader inom missbruk och familjehem samt kontaktperson/kontaktfamilj. 
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3 Årsredovisning 2021 

Avvikelsen beror även på högre personalkostnader och kostnader för ekonomiskt bistånd än 
budget. 

Bostadsverksamhet har haft lite högre intäkter och lägre kostnader än i budget. 

Det prognostiserade underskottet var total 23960 tkr efter augusti. Då var dock inte 
tillskjutande budgetmedel om 4300 tkr för högt mottagande var inräknat. Med hälsyn tagen 
till det så är den totala avvikelsen mellan helårsprognosen i augusti och utfallet 2021 är 866 
tkr. 

 

Investeringsredovisning (tkr) 

 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Inköp av Digital nyckelhanteringssystem har gjorts under 2021. 
Inköp av inventarier till Odengatan 8 och Berghälla Lessebo har gjorts. 
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4 Årsredovisning 2021 

Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.  
 
Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 
Samverka med Arbetsförmedlingen Ja   
Samarbete med kommunens näringsliv  Delvis  
Stödja etablering av nya företag   Nej 
Kommentar: samverkan utifrån LÖK 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar 
Att vidareutveckla välfärdsteknik. 

Ja   

Skapa mötesplatser som ger trygghet  Delvis  
Kommentar: Planering finns för att vidareutveckla träffpunkter inom ÄO och 
socialpsykiatrin. Under pandemin har dock träffpunkterna varit stängda. Arbete t med 
Time Care är igång 
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och 
exploatering  

  Nej 

Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja   
Kommentar: I samtal med medborgare, kollegor från andra kommuner informera om 
bland annat nya attraktiva tomter i kommunen 

 

 

 

 

 

Socialnämndens mål: Att utveckla samverkan med våra grannkommuner 
gällande missbruk och våld i nära relationer 
Undersök behoven och möjligheten till samverkan Ja   
Kommentar: Integrerad mottagning, mobil verksamhet 
Socialnämndens mål: Möjliggör människors egen försörjning 
I samverkan utveckla arbetssätt med interna och externa 
samarbetspartners så som vuxenskolan, näringslivsavdelning, 
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen 

Ja   

Kommentar:   
Socialnämndens mål: Alla med insatser inom LSS ska få sina individuella 
behov tillgodosedda med god kvalitet 
Kvalitetssäkra verksamheten  Delvis  
Kommentar: Stickprov genomförandeplaner utifrån rutin och kvalitet.  Egenkontroll 
höst 2021  
 
Socialnämndens mål: Att skapa en långsiktig planering för verksamheten 
 Ja   
Kommentar: ledningsgruppsstruktur, nyckeltal bla 

Socialnämndens mål: Arbeta fram strukturerade och fortlöpande 
samverkansformer 
IFO ska utveckla samverkan med BUF, Arbete och integration 
samt internt med OF. 

Ja   

Kommentar: utgå från länsgemensam modell Barnens bästa 
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5 Årsredovisning 2021 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha 
behörighet till gymnasiet 
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet   Nej 
Utveckla undervisningen genom digitalisering   Nej 

Kommentar:   
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg 
miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan   Nej 
Skapa trygga mötesplatser för unga   Nej 
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

Ja   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid   Nej 
Kommentar:  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns 
skolor 
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig 
del av orten 

  Nej 

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

  Nej 

Kommentar:   
 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och 
företag 
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt   Nej 
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och 
regionen 

  Nej 

Kommentar: Text 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och 
företag 
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster  Delvis  
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala 
organisationen 

  Nej 

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och 
service 

 Delvis  

Kommentarer: Arbete utifrån digitaliseringsplan 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som 
arbetsgivare 
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro Ja   
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning Ja   
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Delvis  
Kommentar: Enhetscheferna har under året gått en ledarskapsutveckling med fokus på 
hälsofrämjande arbetsplatser. Medarbetare inom äldreomsorgen, omsorg 
funktionsnedsättning, hemsjukvården och rehab har genomgått motsvarande 
utvecklingssatsning riktat till medarbetare.  
Punktinsatser för förbättring av medarbetarskapet. 
 

 
Socialnämndens mål: Säkerställa att alla tjänster är tillsatta med 
tillsvidareanställda och rätt kompetens 
Inventera och utveckla en kompetensutvecklingsplan  Ja   
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6 Årsredovisning 2021 

 

Barnbokslut 

Mall för barnbokslut är upprättat i Socialförvaltningen med följande rubriker, Årets 
händelser, uppföljning av socialförvaltningens verksamhet, uppföljning av privata 
verksamheter, måluppföljning av nämndens mål, måluppfyllelse av verksamhetens mål.  
Aktivitet: Alla verksamheter upprättar ett barnbokslut. Klart 

 

Kommentar:  
 IFO klart 

Socialnämndens mål: Minska handläggningstider 
Vidareutveckla handläggningsprocessen för en kortare 
handläggningstid 

   

Kommentar:  Vi arbetar ständigt med att ha så korta handläggningstider som möjligt. 
Dock är det viktigt att hinna med och en risk har varit när omsättning på personal innebär 
att ärenden inte hinner hanteras i tid.  
 
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska jobba förebyggande och 
hälsofrämjande 
Säkerställ kvalitetstid med utsedd kontaktperson  Delvis  
Möjliggör användandet av tekniska hjälpmedel och 
digitalisering 

 Delvis  

Verka för tidiga och samordnade insatser    
Kommentar:   Anställd person för uppdraget har slutat men påbörjade arbetet under 
2021.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Socialnämnd 

2022-01-25

 

Socialnämnden 

 

 

 

 

 

 

Tjänsteskrivelse Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om 
årsredovisningen 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonom Kristina Gudaitiene informerar om årsredovisningen 
2021 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningens driftresultat visar ett totalt underskott på 

 18 794 tkr. 

 
 

 
Annika Fröberg 
Förvaltningschef, socialnämnd 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för socialnämnden. 
 

 
 
 

 

 
 

 
Socialchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-09

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 27 Dnr 2021/40- 
 

Bokslut 2021 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:  
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2021.  

 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar om årsredovisning för år 2021.  
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämndens arbetsutskott 
föreslår socialnämnden besluta:  
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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1 (4)

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Skogsstyrelsen, Kronobergs distrikt
eva.johansson@skogsstyrelsen.se

Bidrag till fornvårdsinsatser inom Kronobergs län år 2022

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till åtgärder på överenskomna 
fornvårdsobjekt inom Kronobergs län:

 Fornvård genom Skogsstyrelsen 2022 med 100 % av de 
bidragsgrundande kostnaderna, dock högst 460 000 kronor med 
utbetalning under 2022

I bidragsbeloppet ingår inte kostnad för moms. 

Villkor för beslutet

Hur ska insatserna utföras och dokumenteras?
 Insatserna ska utföras i överensstämmelse med de riktlinje som 

framtagits av Länsstyrelsen. Detta innebär att de utvalda lokalerna, 
enligt den av er upprättade förteckningen av fornvårdslokaler som 
vårdas 2022, ska vid säsongens slut ha vårdats enligt den målbild 
för området som ni och Länsstyrelsen kommit överens om. I detta 
arbete ingår markstädning, buskröjning, slåtter, avverkning samt 
övriga skötsel och underhållsåtgärder. 

 Verksamheten bedrivs med säsongsanställd personal under 6 
månader. I arbetet kan även vård och uppsättning av 
informationsskyltar ingå.
I förteckningen över fornvårdslokaler år 2022, se bilaga 2, av olika 
karaktärer tex gravfält, hällkistor, rösen, stensättningar, valvbroar, 
runstenar, glasbruksruiner, tjärdalar, dammvallar, torpruiner, 
kyrkoruiner, borgruiner med mera. Objekten är belägna inom hela 
länet.

 Alla väsentliga ändringar av utförande ska godkännas av 
Länsstyrelsen.

 Insatserna ska vara påbörjade och meddelande om detta ska ha 
kommit in till Länsstyrelsen senast:

 2022-05-01 för bidrag med utbetalningsår 2022

 Om inte insatserna har påbörjats och meddelande om detta har 
kommit in i tid kan Länsstyrelsen upphäva detta beslut. Det 

Beslut 

Datum
2022-03-15

 

Ärendebeteckning 
435-616-2022
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Beslut 2 (4)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-03-15 435-616-2022

innebär att pengarna kan omfördelas till annan sökande. 
Meddelande om arbetets start kan ni lämna till Länsstyrelsen 
genom ett mejl eller per telefon.

 Dokumentation ska ske genom att ni redovisar genomförda 
åtgärder till Länsstyrelsen.

 Den redovisning för bidragets användning som lämnas till 
Länsstyrelsen, får Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 
tillgängliggöra för allmänheten inom ramen för myndigheternas 
verksamhet.

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget? 
 Bidraget ska rekvireras på bifogad blankett. Innan bidraget kan 

rekvireras ska de åtgärder som rekvisitionen avser vara slutförda 
och fakturor med mera vara betalda. Bidraget kan betalas ut när de 
kostnader som det avser har godkänts av Länsstyrelsen. 

 Bidraget ska rekvireras från Länsstyrelsen senast

 2022-10-31 för bidrag med utbetalningsår 2022

Om rekvisition inte har kommit in till Länsstyrelsen i tid, kan 
det medföra att bidraget inte betalas ut. 

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till Länsstyrelsen den 28 januari 2022. 

Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länsstyrelsen bedömt att 
460 000 kr utgör bidragsgrundande kostnad för fornvårdsinsatser.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har sedan 1990-talet haft ett samarbete med 
Skogsstyrelsen om vårdinsatser inom särskilt utvalda 
fornlämningslokaler inom länet. Samarbetet är viktigt för att 
upprätthålla vården vid lokalerna och bidrar till såväl invånarnas som 
besökarnas möjlighet att ta del av de kulturmiljöer som finns i länet. 
Planerade fornvårdsåtgärder varierar beroende på fornvårdsobjekt men 
innebär i huvudsak markvårdande insatser.

För år 2022 avsätts 460 000 kr för vårdinsatser på de lokaler som 
redovisas i er bidragsansökan, se bilaga 2.

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en 
hållbar samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de 
nationella kulturmiljömålen: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas
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Beslut 3 (4)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-03-15 435-616-2022

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa 
till kunskap, bildning och upplevelser

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet grundar sig på 4§ förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Information
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren för detta 
bidrag.

Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svarar själv för att 
alla berörda informeras om villkoren i detta beslut.

Enligt gällande avtal erhåller Skogsstyrelsen ersättning för utförda 
åtgärder mot rekvisition ställd mot Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller 
kronoberg@lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen kommer årligen att 
besiktiga lokalen innan utbetalning sker.

Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag.

För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i 
20 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer.

Detta beslut kan inte enligt 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer överklagas.

Om ni har frågor kan ni kontakta Julia Chirokova på telefon 010-
2237357. Ni kan även skicka e-post till 
julia.chirokova@lansstyrelsen.se. Ange då ärendets diarienummer 
616-2022.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Heidi Vassi med 
kulturmiljöhandläggare Julia Chirokova som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Beslut 4 (4)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-03-15 435-616-2022

Bilagor
1. Förteckning över fornvårdslokaler, Skogsstyrelsen 2022
2. Rekvisitionsblankett

Kopia till:
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se

Kulturparken Småland, information@kulturparkensmaland.se 

Alvesta kommun, kommunen@alvesta.se 

Lessebo kommun, info@lessebo.se 

Ljungby kommun, info@ljungby.se 

Markaryd kommun, ks@markaryd.se 

Tingsryd kommun, kommunen@tingsryd.se 

Uppvidinge kommun, ledningskontoret@uppvidinge.se 

Växjö kommun, info@vaxjo.se 
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2022-01-28

                FÖRTECKNING ÖVER FORNVÅRDSLOKALER
            SKOGSSTYRELSEN 2022.

Alvesta Kommun
Socken Namn Typ Raä.nr

Aringsås    Benestad Hällkista Bruarör 24

Benestad Röse Tumlingerör 34

Spåningslanda Gravfält 47

Spåningslanda Röse + Stensättningar 48

Spåningslanda Gravfält 42

Spåningslanda Rösen 44

Spåningslanda Rösen + stensättning 45

Spåningslanda Stensättningar 74
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Socken Namn Typ Raä.nr

Blädinge Blädinge Röse 35

Blädinge Rösen 37

Näs Röse Tumlingerör 38

Oby Gravfält Svältebackarna 49

Oby Stensättningar 95

Oby Gravfält 56

Oby Gravfält 58

Oby Hällkista 61

.
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Socken Namn Typ Raä.nr

Hjortsberga    Transjö Runsten 35

Lekaryd Dansjö Hälsobrunn   Officerskällan 13

Dansjö Valvbro 45

Dansjö Monument  Kronobergshed 62

Dansjö Röse      Tumlinge rör 65

Dansjö Utematsalar 103

Moheda Horda Röse Sköllerör 17

Ryd Röse Storjerör  9

Ryd Röse Östregård 11
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Socken Namn Typ Raä.nr

Skatelöv Nygård Hög 114

Nygård Gravfält 122

Sjöby Gravfält 108

Sjöby Gravfält 109

Sjöby Gravfält 112

Sjöby Gravfält 113

Torp Gravfält 107

Slätthög Hössjö Gravfält  9

Lyåsa Röse Trollröret 18
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Lessebo Kommun

Socken Namn Typ Raä.nr

Ekeberga Lövsjö Hällkista 10

Transjö Glasbruksruin 34

Hovmantorp Gydingsmåla Flyttblock   Smörstenen 154

Hovmantorp Dammvall 134  

Hovmantorp Träindustri  Snicken 222  

Hässle Tjärdal 91

Tollstorp Tjärdal 249
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Ljungby Kommun

Socken Namn Typ Raä.nr

Agunnaryd    Bråna Agundaborg 39

Ryd Torpruin      Halta-Kajsa -

Angelstad      Fotatorp Hällristning    Fotasten 124

Rataryd Rest sten       Skea dåre 2

Rataryd Väghållningssten 7

Annerstad Norret Borgruin Piksborg 9  

Norret Milstolpe 43
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Socken Namn Typ Raä.nr

Berga Hulan Gravfält 146

Trotteslöv Gravfält 121

Trotteslöv Hög Kittakull 126

Trotteslöv Runsten 130

Åby Högar   21
 

   Åby Gravfält   27

Össlöv Gravfält 151

Össlöv Skeppssättning 152

Össlöv Gravfält 154

Össlöv Gravfält 155

Bolmsö Bolmsö Gravfält Spökebacken 74

Bolmsö Jättekastet 82
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Socken Namn Typ Raä.nr

Bolmsö (forts.) Håringe Ristning Kung Rings sten   4

Skeda+Håringe Gravfält 11

Skeda Gravfält Kungshögen 17

Dörarp Toftaholm Stenhusholmen 34

Hamneda Bäckaryd Gravfält 63

Elinge Gravfält + Runstenar 41

Elinge Gravfält 43

Hamneda Kyrkoruin 44

Hamneda Brudsten + Valvbro 45

Hamneda Gravfält Hamnedatorp 47

Hamneda Galgbacken 50
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Socken Namn Typ Raä.nr

Kånna Kvänjarp Röse Högarör 22

Kånna Gravfält Kånna Högar 24    

Ljungby Ljungby Gravfält Resestenarna 4

Ljungby Kungshögen + Skålgropar 20

Ljungby Runsten 57

Ljungby Hällristning + Stensättning 114+115

Nöttja Bolmaryd Runsten Rörbro 7   

Bolmaryd Runsten  Kung Hammars sten 9

Odensjö Odensjö Gravfält 2

Odensjö Rösen  Hembygdsparken 36

888



Socken Namn Typ Raä.nr

Ryssby Långhult Minnessten  Michel i Långhult 104

Tuna Runsten 38

Södra Ljunga Bräkentorp Torpruin Södratorp 206

Bräkentorp Sågverkslämning 207

Bräkentorp Kolbotten 208

Ivla Gravfält + Runsten 131

Ivla Väghållningssten 159

Ljunga Prästgård Minnessten   Ling-stenen   9
   

Tannåker Kyrkan Gravfält 18

Tutaryd Bräkentorp Gravfält + Runsten 29

Bräkentorp Gravfält 30

Bräkentorp Hällkista 31
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Socken Namn Typ Raä.nr

Tutaryd (forts.) Bräkentorp Hällkista 32

Bräkentorp Kolbotten 87

Bräkentorp Torpruin Fridhem 88

                
Vittaryd    Gylteboda Minnessten 1

Ingelstad Runsten 46

Johanneshus Gravfält   9

    Johanneshus Labyrint 10
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Markaryds Kommun
Socken Namn Typ Raä.nr

Hinneryd Fälleshult Torpruin 21

Grysshult Torpruin 226

Grysshult Torpruin Grens-Kalles 227

Markaryd Byasjön Runsten, sentida 50

Traryd   Kvinnhult Tjärränna 33
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Tingsryds Kommun
Socken Namn Typ Raä.nr

Almundsryd Blidingsholm Valvbro + Värmane 107

Hönshylte Hönshylte skans 102

Trestenshult Glasbruk Mäster Påvels hytta 128
+ Kvarnlämning

Linneryd Deralycke Stensättning 11

Deralycke Stensättning 12

Deralycke Rösen 94

Deralycke Röse 106

Flåboda Domarring 107

Vieboda Hällkista i storröse 44

Vieboda Röse 136

Vieboda Rösen 137

Vieboda Fossil åker (medeltida),del av 219
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Socken Namn Typ Raä.nr

Tingsås Bräken Stenfors bruk 172

Bräken Kvarn- & såglämning 174

Bräken Kolbotten 175

Bräken Kolbotten 176

Bräken Tjärränna 177

Bräken Tjärdal 230

Bräken Kolbotten 305

Bräken Torpruin Eliselund 433

Bräken Bryggerilämning 434

Bräken Torpruin Nybygget 435
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Socken Namn Typ Raä.nr

Urshult Hackekvarn Borgruin Kungsholmen 126

Trehörna Offerkälla   Sigfridskällan 119       
                   Predikstolen

Västerbotorp Borgruin Bosholme 137

Älmeboda Fliseryd Boplats Klostergrottan 22

Yxnanäs Hällkista 11

Yxnanäs Resta stenar 13

Yxnanäs Soldattorpsruin -
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Uppvidinge Kommun
Socken Namn Typ Raä.nr

Lenhovda Lenhovda Gravfält Hembygdsparken 18

Sävsjö Röse 85

Sävsjö Röse 114

Sävsjö Rösen + Skålgropar  Drakarör 116

Sävsjö Tjärdal 149

Nottebäck Klavreda Varggrop 172

Nottebäck Flyttblock     Smörpundingen 14

Nottebäck Milstolpe 16

Nottebäck Offerkälla     Dopfunten 17
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Socken Namn Typ Raä.nr

Åseda Raneskruv Liksten Pannkakestenarna 292

Åseda Röse  Garparör 2

Älghult Hohult Treudd     Odens grav 104

Södra Rås Varggrop 247
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Växjö Kommun
Socken Namn Typ Raä.nr

Berg      Berg Ödekyrkogård 13

Drev Braås Milstolpe 23

Braås Valvbro 24

Braås Hälsobrunn 60

Böksholm Hällkista 45

Böksholm Milstolpe 46

Sjösås Harshult Pestkyrkogård  5

Söraby Borlanda Gravfält 37

Borlanda Fossil åker, del av 140

Borlanda S-g med kantvall 222
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Socken Namn Typ Raä.nr

Tjureda Nykulla Röse 3

Nykulla Röse 4

Nykulla Stens. m. mittblock + skålgrop 5+195

Nykulla Röse Drottningarör 6

Växjö Kronoberg Kronobergs slottsruin 93                              

Öja Gemla Hällkista 10

Öpestorp Röse 21
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Älmhults Kommun

Socken Namn Typ Raä.nr

Göteryd Bjärnhult Torpruin  Törnestorp 528

Burhult Hällkista 223

Ekenäs Hällkista 116

Gårdstaköp Hällkistor 219

Gårdstaköp Hällkista 220

Göteryd Hällkista, sentida 518

Juddhult Hällkista 144

Juddhult Hällkista   Bygdegården 179

Kölaboda Hällkista     4

Ramnäs Hällkista 158

Ramnäs Tjärdal + Beckgryta 315
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Socken Namn Typ Raä.nr

Göteryd (forts.)     Ramnäs Smedjegrund 529

Ramnäs Torpruin  Skogshyddan 530

Ramnäs Torpruin  Furulund 531

Ramnäs Torpruin  Dalbo 533

Ramnäs Torpruin Eneryd 534

Härlunda      Haradsmåla Tjärränna 62

Pjätteryd      Bergagården Tjärränna + Beckgryta 16

Bökeveka Tjärränna 147 + Hemb.f.

Grävlingsrås Pestkyrkogård 44 + Hemb.f.

Grävlingsrås Tjärränna 186 + Hemb.f.

Grävlingsrås Kolbotten 261 + Hemb.f.

Grävlingsrås Torpruin Bisterhyltan 262 + Hemb.f.
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Socken Namn Typ Raä.nr

Pjätteryd (forts.) Grävlingsrås Tjärränna 263 + Hemb.f.

Grävlingsrås Torpruin Knektatorpet 264 + Hemb.f.

Grävlingsrås Kolbotten 266 + Hemb.f.

Gåaryd Bruksmiljö   Gustafsfors 96

Håresköp Hällkista 14

Linderås Offerkälla 149 + Hemb.f.

Linderås Kolbotten 259 + Hemb.f.

Nybygden Varggrop 40

Oshult Stenvalvsbro 124

Sjöastadbygd Flyttblock Bloms kammare 150 + Hemb.f.

Sjöastadbygd Kolbotten 260 + Hemb.f.

Sjöastadbygd Torpruin Jordbäralyckan 265 + Hemb.f.

Sjöastadbygd Torpruin Shagga-Karin 268 + Hemb.f.
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Socken Namn Typ Raä.nr

Stenbrohult Klöxhult Torpruin  Björkelund 312

Klöxhult Torpruin  Samuelstorpet 313

Ormakulla Torpruin  Aspholmen 314

Ormakulla Tjärränna + Beckgryta 316

Taxås Hällkista 11

Tångarne Hällkista 25

Virestad      Degersnäs Brudgummestenen 210

Mjärhult Gårdstomt  Ingrid i Mjärhult 238                      
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Sänds till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län         kronoberg@lansstyrelsen.se 
Samhällsutvecklingsenheten/ Kulturmiljö

351 86 Växjö

Bidragsmottagare

Länsstyrelsens beslut

Redovisning av arbete

Rekvisition

Underskrift

Information om blanketten finns på nästa sida 

Ort och datum

 Jag begär att Länsstyrelsen utbetalar 

 Jag intygar att de uppgifter som lämnats i denna redovisning och rekvistion är riktiga och fullständiga

Namnteckning

Kommentar

Annat arbete, beskriv 

under kommentar

Annat arbete, beskriv 

under kommentar

Vårstädning/fagning

Slyröjning

Slåtter

Hopräfsning/borttagande 

av gräs och förna

Kontoförande bank

Objektets namn och fastighetsbeteckning

Åtgärder Ange månad när åtgärden 

påbörjades

Ange månad när åtgärden 

avslutades

Bankkontonummer

Ärendenummer Datum för beslut Beviljat bidrag

Namnförtydligande

REDOVISNING OCH REKVISITION AV BIDRAG TILL 

FORNVÅRD

Rekvireras senast

E-postadress

Bankgironummer

Plusgironummer

Namn

Postutdelningsadress

Postnummer Postort

Telefonnummer

Personnummer
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Bidragsmottagare

Länsstyrelsens beslut

Redovisning av arbete

Rekvisition

Underskrift

INFORMATION OM BLANKETTEN

Ange objektets namn och fastighetsbeteckning.

Under åtgärder anges vilken månad som åtgärden påbörjades och avslutades. Har andra åtgärder utförts än 

det som finns förtryckt anges detta under ”Annat arbete” med beskrivning under kommentar.

Vårstädning/fagning

123-4567

PK-banken

19650101-1234

Fyll i adress- och personuppgifter. 

Har du en e-postadress får du gärna fylla i denna, 

vi kommer att använda e-post för att skicka ut 

information och påminnelser om ansökningar och 

rekvisitioner.

Ange kontoförande bank. Bankgironummer

Plusgironummer

Personnummer

Sätt ett kryss framför vald utbetalningsform 

(bankkonto, bankgiro eller plusgiro) och ange 

kontonumret. 

Kontoförande bank

Bankkontonummer

Ange Länsstyrelsen ärendenummer, finns längst upp till höger på Länsstyrelsens beslut. Lämna gråmarkerade 

rutor tomma. 

Slyröjning

Slåtter

Hopräfsning/borttagande 

av gräs och förna

Annat arbete, beskriv 

under kommentar

Annat arbete, beskriv 

under kommentar

Ulvborgen, Sandmåla 1:1
Objektets namn och fastighetsbeteckning

Åtgärder Ange månad när åtgärden 

påbörjades

Ange månad när åtgärden 

avslutades

Kommentar

Exempel

Har du genomfört alla åtgäder rekvirerar du du det belopp som framgår av beslutet du fått tidigare. 

Glöm inte att skriva under med ort, datum, namnteckning och namnförtydligande. 

september sepember

tvättat skyltar

rensat gångstig

juni augusti

juni sepember

maj maj

augusti sepetmber

Exempel
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1 Årsredovisning 2021 

Årsredovisning 2021 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Större händelser 
Årets händelser har bland annat handlat om att följa sjukfrånvaron och covid- läget för att 
kunna vara förberedda och planera verksamheten. Årskurs 8-9 hade på regional 
rekommendation av smittskyddsläkaren en veckas distansundervisning efter sportlovet. 
Under april månad blev personalsituationen bekymmersam på förskolan Galaxen och beslut 
om stängning under 8 dagar fattades. Björkskolan gick över till distansundervisning under en 
vecka av samma anledning. Vuxenutbildningen har till största del undervisat på distans 
under perioden. I den systematiska kvalitetsuppföljningen ser man påverkan på 
måluppfyllelsen på grund av frånvaro på gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt oro för 
påverkan på språkutvecklingen för barnen i förskolan på grund av hög frånvaro.  

Kulturskolan har flyttat in i nya lokaler, Askungen är färdigställd och Äventyret (Stallet) 
flyttande in i sina renoverade lokaler i oktober. Hackebackeskolans tillbyggnad pågår. 

I augusti kom det 26 nya elever till Hackebackeskolan. Under sommaren hade information 
om 6 nya barn inkommit. Då tre klassrum inte var brukbara på grund av ombyggnaden och 
personalneddragningar hade skett för att möta minskat elevantal inför hösten uppstod lokal- 
och personalbrist. Lokalfrågan löstes genom att flytta paviljonger som var avvecklade i 
kommunen. Personal behövde anställas under hösten.  
  
Fritids för särskolans elever startades upp på Nyängskolan och fritidspedagog anställdes. 
Inskolning av varje barn, utifrån var och ens behov, genomfördes under våren. Verksamheten 
är nu i full gång. 

Framtida behov och verksamhetsförändringar 
Elevantalet håller sig under överskådlig tid på samma nivå utifrån folkbokföringen men 
osäkerheten är stor. Det är också osäkerhet gällande antal asylsökande barn och elever i 
kommunen. Under hösten 2020 och under 2021 har den här gruppen ökat och det är svårt 
att förutspå om barnen och eleverna kommer att stanna i kommunen. Ökat behov av 
omfattande särskilt stöd har identifierats då antalet barn med svåra medicinska och 
intellektuella svårigheter har drastisk ökat inom förskolan och skola men budgetanslaget är 
kvar på samma nivå som tidigare.  
 
Förändrade förutsättningar inom förskolan då fristående huvudman bygger förskola i 
Hovmantorp. En anpassning av den kommunal organisationen planeras men omställningen 
tar tid då höjd måste tas för att se om den privata aktörens verksamhet tar emot barn enligt 
plan. Under 2022 läggs Myran ner samt paviljong vid Prästkragen avyttras. Förskolan Violen 
planeras att avvecklas på sikt. Större enheter skapar förutsättningar för samordning och ökad 
likvärdighet. Detta sker på Askungen i Hovmantorp, på Galaxen och Äventyret i Lessebo. 
Lokaler i behov av renovering i Kosta och Skruv.  
 
Behov av att fortsätta kompetensväxla inom grundskolan för att stärka det kompensatoriska 
uppdraget utifrån socioekonomiska faktorer och elevernas behov. Volymanpassa 
verksamheterna i Kosta.  Tillbyggnad och förändringar av lokaler vid 
Hackebackeskolan samt medel för att utrusta/kompletterar nya klassrum. Elevhälsan 
föreslås utökas med en tjänst som centralt placerad specialpedagog fr o m 2023. Tjänsten 
finansieras idag genom statsbidrag. Eventuell utökning/förändring av timplan, utökad 
lovskola och tioårig grundskola utreds nationellt, innan förslagen är klara är det svårt att se 
de ekonomiska konsekvenserna men kostnaderna kommer att öka.  
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2 Årsredovisning 2021 

Särskolans verksamhet fortsätter att växa då fler barn har behov av skolformen och 
fritidshem inom särskolan. Om beslut om 10-årig grundskola fattas kommer detta även 
påverka grundsärskolan. Planering för om och tillbyggnad av grundsärskolan åk 1- 6 samt 
fritidshemmet pågår.  
 
 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Barn- och utbildningsnämnd     
      

Verksamhet Intäkter Kostnader Utfall Budget Budget- 

                tkr År 2021 
År 
2020 År 2021 År 2020 2021 2021 avvikelse 

Politisk vht och adm 11 30 7 734 7 090 7 723 7 351 -372 
Kulturskola 600 666 4 663 5 331 4 062 4 222 160 
Förskola 14 326 13 262 80 806 77 883 66 481 65 942 -539 
Fritidshem 1 900 2 095 10 374 10 013 8 474 10 372 1 898 
Grundskola (F-9) inkl 
fritidsgårdar 28 892 24 776 153 461 152 523 124 570 127 007 2 438 

Särskola 157 143 13 140 12 018 12 983 14 213 1 229 
Gymnasieskola 2 505 3 510 50 576 52 901 48 072 49 637 1 565 
Vuxenutbildning 3 900 9 786 15 497 12 330 11 597 12 684 1 087 

Totalt 52 291 54 267 336 253 330 091 283 962 291 428 7 466 
  

  
Kommentar till driftredovisning 

Inom politisk verksamhet och administration beror avvikelsen på utbyggnaden av de digitala 
verktygen inom hela barn- och utbildningsförvaltningen. Utbyggnaden ska delvis finansieras 
genom utbyte av dyrare enheter mot mindre kostsamma alternativ inom grundskolan. Under 
året har utbyggnadskostnaden belastat förvaltningens administration, motsvarande överskott 
finns inom grundskolan. Kostnader för fortbildning och företagshälsovård har varit mindre 
än budgeterat. 
  
Kulturskolans avvikelse förklaras av att kostnader för personal och IT har varit lägre än 
budgeterat för perioden. De lägre personalkostnaderna beror på att en deltidstjänst övergått i 
en timanställning samt lägre sociala avgifter för personal över 65 år än vad som budgeteras.  
  
De högre personalkostnaderna inom förskoleverksamheten kompenseras av betydligt större 
intäkter i form av statliga ersättningar och ersättning för sålda förskoleplatser. 
Högre kostnader för interkommunala ersättningar och driftsbidrag till föräldrakooperativet 
än förväntat, även så kallade ÄTor på Askungen bidrar till förskolornas redovisade 
underskott. 
  
Fritidshemmens överskott beror på lägre personalkostnader (bland annat beroende på att det 
budgeterats för särfritids i egen regi under hela året men det startades upp först från och med 
höstterminen, under vårterminens köptes tjänsten från socialförvaltningen) och kostnader 
för köp av särfritids.  
  
Inom grundskolornas område har personalkostnaderna har varit högre än budgeterat, men 
det kompenseras till stor del av högre intäkter i form av statliga bidrag riktade till bland 
annat personalförstärkningar. Arbetet med att anpassa organisationen för att vara så effektiv, 
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3 Årsredovisning 2021 

men ändå lagenlig, som möjligt pågår löpande. Högre kostnader för interkommunala 
ersättningar då fler elever valt annan kommuns grundskola eller friskola än förväntat. Även 
kostnader för lokaler på Hackebackeskolan har varit högre än budgeterat då det behövde 
utökas med paviljonger under hösten för att möta ett högre elevantal än förväntat. Kostnader 
för skolskjutsar och IT har varit lägre än budgeterat. 
 
Särskolans kostnader för personal är lägre än budgeterat (senare tillsättning av tjänster där 
rektor gått in och tagit undervisning vilket sparat pengar samt att specialpedagogerna har 
nedsättning i sina tjänster av olika anledningar). Även de interkommunala ersättningarna 
och kostnader för skolskjutsar visar överskott. 
  
Gymnasieskolans interkommunala ersättningar har under året givit ett överskott liksom 
kostnaderna för skolskjutsar och inackorderingsbidrag. Färre elever än budgeterat har 
medfört en lägre kostnad. Personalkostnaderna inom Lessebo kommuns egen gymnasieskola 
har varit högre än budgeterat, men kompenseras till delar av statliga bidrag riktade till bland 
annat personal. Kostnaderna för läromedel/material har varit lägre än budgeterat. 
  
Vuxenutbildningens personalkostnader är i balans, material och köpta tjänster visar 
överskott liksom yrkesvuxverksamheten.  
  
Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är att utfallet för 
sjuklöneersättning Corona och arbetsmarknadsersättningar är betydligt högre än förväntat 
under året. Även den rekvirerade ersättningen från Migrationsverket är betydligt högre med 
fler asylsökande, framför allt inom grundskolan, än budgeterat. Dessa poster förklarar till 
största delen avvikelsen mellan årets utfall och budget.  
   
Beslut angående godkännande av återrapporterade statsbidrag har kommit under senare 
delen av hösten och har påverkat utfallet i positiv riktning.  
 

 

 

 

Investeringsredovisning (tkr) 

Barn- och 
utbildningsnämnd     
Verksamhet Utfall Netto  Budget- 

mkr Utgift Inkomst Utfall Budget avvikelse 

Förskola 741 0 741 400 -341 

Kulturskola 23 0 23 0 -23 

Grundskola 164 0 164 0 -164 

Fritidshem 0 0 0 200 200 
Adm 0 0 0 500 500 

Totalt 928 0 928 1 100 172 
  

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Investeringarna avser till största delen reinvesteringar och nyinköp av inventarier med 
anledning av ett ökat barn- och elevantal samt upprustning av lär- och utemiljöer, men även 
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4 Årsredovisning 2021 

utrustning till de nya förskoleavdelningarna på Askungen. Inventering pågår när det gäller 
lärmiljöer inom- och utomhus på Nyängskolan.   

 

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: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 
Samverka med Arbetsförmedlingen Ja   
Samarbete med kommunens näringsliv Ja   
Stödja etablering av nya företag   nej 
Kommentar  Samverkan mellan Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen har pågått 
under året. Elevernas studietakt har dock saktats ner något beroende på corona då 
undervisning har varit i stort sett helt på distans fram till september. Arbetet med prao har 
utvecklats för att kopplas ihop med värdeskapande lärande och näringslivstrategin. 
Planering påbörjades i slutet av 2021 för ny yrkesinriktning på gymnasieskolan vilket sker i 
samverkan med näringslivet i kommunen. 
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar   nej 
Skapa mötesplatser som ger trygghet   nej 
Kommentar: Text 
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och 
exploatering  

  nej 

Färdigställ fler bostäder i egen regi   nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på   nej 
Kommentar:  
 

 
 
Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha 
behörighet till gymnasiet 
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet Ja   
Utveckla undervisningen genom digitalisering Ja   
Kommentar: Utifrån analys av resultat framarbetas en resultatrapport med fokus 
måluppfyllelse årskurs 6 och 9 vilken kompletterar kvalitetsrapporterna för att skapa ännu 
bättre underlag för beslut om insatser. Utifrån det har resultatdialoger genomförts på 
samtliga grundskolor. Ny digitaliseringsstrategi framarbetas då nuvarande strategi är 
uppfylld.  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg 
miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan Ja   
Skapa trygga mötesplatser för unga Ja   
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

Ja   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid   nej 
Kommentar: Arbete med trygghet och studiero bland annat med stöd av de analyser som 
nu kan göras gällande kränkningsanmälningar då digitalt verktyg har införts. 
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5 Årsredovisning 2021 

Genomförande av trygghetsenkät under tidig höst istället för på våren, för att tidigt på 
läsåret identifiera och förändra i verksamheten för ökad trygghet har gett resultat. 
Fritidsgård, bibliotek och Kulturskolan samverkar i det färdigställda Kulturhuset. Möten 
för planering av arbetet med Barnens bästa gäller i Kronobergs län med kultur och fritid, 
socialförvaltningen och regionen har genomförts. Det fortsatta arbetet utifrån 
handlingsplan kommer planeras i januari 2022.  
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns 
skolor 
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig 
del av orten 

Ja   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

Ja   

Kommentar: Genom att presentera det arbete som sker i olika sammanhang och genom 
olika forum. Sociala medier, Pedagog Lessebo, nätverk utanför kommunen och genom 
kontakter med omgivande samhälle. Planering för ökad samverkan med näringslivet 
pågår.   

 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och 
företag 
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt   nej 
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och 
regionen 

  nej 

Kommentar: Text 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och 
företag 
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster   nej 
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala 
organisationen 

  nej 

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och 
service 

  nej 

Kommentar: Text 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som 
arbetsgivare 
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro Ja   
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning Ja   
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning Ja   
Kommentar: Arbeta med kommunövergripande strukturer gällande 
undervisningsprocesser och lärarnas rutiner i ett årshjul för att underlätta planering av 
arbetstid. Årshjul för rektorer och administrativa assistenter för att planera årsarbetstiden 
och minska arbetstoppar.  
 
Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap i ledningsgruppen för barn och 
utbildning genom bokcirklar och diskussioner. Nya rektorer samt bitr rektorer genomför 
rektorsutbildningen. Extern handledning erbjuds nya chefer. Barn och 
utbildningsförvaltningen arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, 
arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i fokus. Förvaltningschefen ingår i ett arbetande 
nätverk genom Skolverket som arbetar med strategisk kompetensförsörjning under två år. 
Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och 
öka frisknärvaron 
Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron Ja   
Kommentar: Se text gällande Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare.  
 

 

5909



6 Årsredovisning 2021 

 

6910



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 15 Dnr 2022/26-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 
 
Beslut 
Barn – och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
årsredovisningen 2021. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har ett överskott med 7 466 tkr.  
 
Inom politisk verksamhet och administration beror avvikelsen på 

utbyggnaden av de digitala verktygen inom hela barn- och 
utbildningsförvaltningen. Utbyggnaden ska delvis finansieras genom 
utbyte av dyrare enheter mot mindre kostsamma alternativ inom 
grundskolan. Under året har utbyggnadskostnaden belastat 
förvaltningens administration, motsvarande överskott finns inom 
grundskolan. Kostnader för fortbildning och företagshälsovård har 
varit mindre än budgeterat. 

  
Kulturskolans avvikelse förklaras av att kostnader för personal och 

IT har varit lägre än budgeterat för perioden. De lägre 
personalkostnaderna beror på att en deltidstjänst övergått i en 
timanställning samt lägre sociala avgifter för personal över 65 år än 
vad som budgeteras.  
  
De högre personalkostnaderna inom förskoleverksamheten 
kompenseras av betydligt större intäkter i form av statliga 
ersättningar och ersättning för sålda förskoleplatser. 
Högre kostnader för interkommunala ersättningar och driftsbidrag 
till föräldrakooperativet än förväntat, även så kallade ÄTor på 
Askungen bidrar till förskolornas redovisade underskott. 
  
Fritidshemmens överskott beror på lägre personalkostnader (bland 
annat beroende på att det budgeterats för särfritids i egen regi under 
hela året men det startades upp först från och med höstterminen, 
under vårterminens köptes tjänsten från socialförvaltningen) och 
kostnader för köp av särfritids.  
  
Inom grundskolornas område har personalkostnaderna har 
varit högre än budgeterat, men det kompenseras till stor del av högre 
intäkter i form av statliga bidrag riktade till bland annat 
personalförstärkningar. Arbetet med att anpassa organisationen för 
att vara så effektiv, men ändå lagenlig, som möjligt pågår 
löpande. Högre kostnader för interkommunala ersättningar då fler 
elever valt annan kommuns grundskola eller friskola än förväntat. 
Även kostnader för lokaler på Hackebackeskolan har varit högre än 
budgeterat då det behövde utökas med paviljonger under hösten för 
att möta ett högre elevantal än förväntat. Kostnader för 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

skolskjutsar och IT har varit lägre än budgeterat. 
 
Särskolans kostnader för personal är lägre än budgeterat (senare 
tillsättning av tjänster där rektor gått in och tagit undervisning vilket 
sparat pengar samt att specialpedagogerna har nedsättning i sina 
tjänster av olika anledningar). Även de interkommunala 
ersättningarna och kostnader för skolskjutsar visar överskott. 
  
Gymnasieskolans interkommunala ersättningar har under 
året givit ett överskott liksom kostnaderna för skolskjutsar och 
inackorderingsbidrag. Färre elever än budgeterat har medfört en 
lägre kostnad. Personalkostnaderna inom Lessebo kommuns egen 
gymnasieskola har varit högre än budgeterat, men kompenseras till 
delar av statliga bidrag riktade till bland annat personal. Kostnaderna 
för läromedel/material har varit lägre än budgeterat. 
  
Vuxenutbildningens personalkostnader är i balans, material och 
köpta tjänster visar överskott liksom yrkesvuxverksamheten.  
 
Generellt inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde är att utfallet för sjuklöneersättning Corona 
och arbetsmarknadsersättningar är betydligt högre än förväntat 
under året. Även den rekvirerade ersättningen från Migrationsverket 
är betydligt högre med fler asylsökande, framför allt inom 
grundskolan, än budgeterat. Dessa poster förklarar till största delen 
avvikelsen mellan årets utfall och budget.  

   
Beslut angående godkännande av återrapporterade statsbidrag har 
kommit under senare delen av hösten och har påverkat utfallet i 
positiv riktning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22 § 10 
Tjänsteskrivelse 2022-02-15  
Årsredovisning 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 5 Dnr 2021-000026  

Rapport internkontrollplan 2021 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner rapporten för internkontrollplanen för 2021.        

Sammanfattning av ärendet 

 Lönenämnden har beslutat om interkontrollplan för Lönesamverkan HUL:s 

verksamhetsområde. Enligt beslut i Uppvidinge kommunfullmäktige ska 

Lönesamverkan HUL årligen överlämna rapportering kring interkontrollen. 

Kontroll har utförts på följande områden 

Registrering av manuella underlag 

Lönekonsulterna har vardera granskat 20 manuellt registrerade rapporter 

under januari-juni 2021. Lönekonsulterna har återrapporterat granskningen 

till lönechefen. Samtliga kontroller innehöll korrekta uppgifter. 

Behörigheter 

Samtliga kommuner och bolag i samverkan är anslutna till MIM-tjänster, 

detta innebär att medarbetare inte längre får tillgång till Visma när 

anställningen har ett bevakningsdatum eller avslutas. 

Behörigheterna för Visma hanteras i behörighetssystemet Neptune, detta är 

ett omfattande och tidskrävande arbete som är beroende och påverkas utav 

många andra processer. Organisationsförändringar är något som sker 

kontinuerligt i verksamheterna och som påverkar behörigheterna mycket 

vilket kräver att noggranna kontroller görs innan förändringarna införs. 

Detta kräver mycket manuell hantering och är därmed tidskrävande. 

För att säkerställa att behörigheten i systemet är korrekt utförs därför 

regelbundna kontroller och stickprover kontinuerligt. 

När behörigheter förändras genom en avslutad eller ändrad behörighet 

kräver Lönesamverkan HUL att en behörighetsblankett är ifylld och 

signerad av närmste chef innan ändringen utförs. Behörighetsblanketterna 

är från mitten av 2021 för Uppvidinge och Högsby kommun helt digitala 

och kan endast hanteras av chefer, blanketterna är även hårt styrda så att 

cheferna endast kan komma åt sin egen personal. Detta säkerställer att rätt 

och behörig chef alltid delar ut behörighet till sina medarbetare.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Lessebo kommun arbetar på att implementera en digital 

behörighetshantering, den gamla hanteringen med manuell 

behörighetsblankett gäller därmed fortfarande där. 

Under 2021 har omfattande kontroller av behörigheter gjorts av 

lönekonsulter och systemförvaltare på Lönesamverkan HUL, detta utöver 

de kontroller som finns i interkontrollplanen. Under dessa kontroller 

scannades samtliga behörighetsblanketter in till digital form för lagring på 

server. Samtidigt gjorde vi utökade stickprover och kontrollerade 

behörigheter för administratörer och chefer inom Lönesamverkan HUL.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enlighet med 

HULs förslag till beslut och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Rapport interkontrollplan 2021    

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Uppvidinge kommun 

Ekonomichef Högsby kommun 

Ekonomichef Lessebo kommun 

Kvalitetsstrateg Uppvidinge kommun 

Högsby kommun 

Lessebo kommun 

Uppvidinge kommun 
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Carl Cipranic CACI 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-11-01 
Referens 

HUL 2021-000026 

  

 

Rapport internkontrollplan 2021 

HULs förslag till beslut 

Lönenämnden HUL godkänner rapporten för internkontrolplan för 2021  

Sammanfattning av ärendet 

Lönenämnden har beslutat om internkontrollplan för Lönesamverkan 

HUL:s verksamhetsområde. Enligt beslut i Uppvidinge 

kommunfullmäktige ska Lönesamverkan HUL årligen överlämna 

rapportering kring internkontrollen. 

Kontroll har utförts på följande områden 

Registrering av manuella underlag 

Lönekonsulterna har vardera granskat 20 manuellt registrerade rapporter 

under januari – juni 2021. Lönekonsulterna har återrapporterat 

granskningen till lönechefen. Samtliga kontroller innehöll korrekta 

uppgifter. 

Behörigheter 

Samtliga kommuner och bolag i samverkan är anslutna till MIM-tjänster, 

detta innebär att medarbetare inte längre får tillgång till Visma när 

anställningen har ett bevakningsdatum eller avslutas.  

Behörigheterna för Visma hanteras i behörighetssystemet Neptune, detta är 

ett omfattande och tidskrävande arbete som är beroende och påverkas utav 

många andra processer. Organisationsförändringar är något som sker 

kontinuerligt i verksamheterna och som påverkar behörigheterna mycket 

vilket kräver att noggranna kontroller görs innan förändringarna införs. 

Detta kräver mycket manuell hantering och är därmed tidskrävande.  

För att säkerställa att behörigheten i systemet är korrekt utförs därför 

regelbundna kontroller och stickprover kontinuerligt. 

När behörigheter förändras genom en avslutad eller ändrad behörighet 

kräver Lönesamverkan HUL att en behörighetsblankett är ifylld och 

signerad av närmste chef innan ändringen utförs. Behörighetsblanketterna 

är från mitten av 2021 för Uppvidinge och Högsby kommun helt digitala 

och kan endast hanteras av chefer, blanketterna är även hårt styrda så att 

cheferna endast kan komma åt sin egen personal. Detta säkerställer att rätt 

och behörig chef alltid delar ut behörighet till sina medarbetare.     
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Uppvidinge kommun 
Datum 

2021-11-01 
 

HUL 2021-000026 
Sida 

2(2) 
 

 

Lessebo kommun arbetar på att implementera en digital 

behörighetshantering, den gamla hanteringen med manuell 

behörighetsblankett gäller därmed fortfarande där. 

Under 2021 har omfattande kontroller av behörigheter gjorts av 

lönekonsulter och systemförvaltare på Lönesamverkan HUL, detta utöver 

de kontroller som finns i internkontrollplanen. Under dessa kontroller 

scannades samtliga behörighetblanketter in till digital form för lagring på 

server. Samtidigt gjorde vi utökade stickprover och kontrollerade 

behörigheter för administratörer och chefer inom Lönesamverkan HUL. 

    

Beslutsunderlag 

 Rapport internkontrollplan 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen Högsby Kommun 

Ekonomiavdelningen Uppvidinge kommun 

Ekonomiavdelningen Lessebo kommun   
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Plats och tid Storasjö, Åseda, torsdagen den 10 mars 2022 kl 13:00-15:30 

Beslutande Peter Danielsson (S), Ordförande 

Lars Altgård (S) 

Michael Jonnerby (C) 

Tjänstepersoner Annika Roos Jansson, HR-chef Lessebo kommun § 3 

Inger Carme Klasson, tf lönechef 

Justerare Michael Jonnerby 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, torsdagen den 17 mars 2022 kl 13:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-7 

 Inger Carme Klasson  

 Ordförande 
  

 Peter Danielsson  

 Justerare 
  

 Michael Jonnerby  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2022-03-18 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2022-03-29 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Inger Carme Klasson  
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§ 1 Dnr 2021-000020  

Godkännande av dagordning 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL lägger till ärende Avtal Lessebo Fjärrvärme och 

godkänner dagordningen som sådan.        

Sammanfattning av ärendet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att lägga till ärende Avtal Lessebo Fjärrvärme 

till dagordningen.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan lägga till ärende Avtal 

Lessebo Fjärrvärme och godkänna dagordningen som sådan. 

Ordförande finner att Lönenämnden HUL beslutat så.                      
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§ 2 Dnr 2021-000021  

Val av justerare 

Lönenämnden HULs beslut 

Välja Michael Jonnerby (C) som justerare.             

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) föreslår välja Michael Jonnerby (C) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan välja Michael Jonnerby (C) 

som justerare och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.                   
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§ 3 Dnr 2021-000032  

Personal- och HR-chefer informerar 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner informationen från Personal- och HR-

cheferna för samverkanskommunerna.           

Sammanfattning av ärendet 

HR/Personalcheferna önskar veta Lönenämndens framtidsplaner för 

Lönesamverkan HULs utveckling o framtid. HR och personalchefer i 

samverkanskommunerna vill veta hur frågan har gått, hur man resonerar i 

Lönenämnden HUL och vad nästa steg blir i processen. Enligt 

samverkansavtalet så kan Lönenämnden HUL erbjuda flera bolag att 

ansluta sig till Lönesamverkan HUL men för att göra detta möjligt bör man 

ändra arbetssätt och centralisera lönehanteringen. Lönenämnden HUL tar 

med sig frågan för vidare framtidsdiskussioner. Lönenämnden HUL tar 

emot information från HR-chefer.     

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna informationen 

från Personal- och HR-cheferna och finner att Lönenämnden HUL beslutat 

så.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Personal- och HR-chefer informerar 

Beslutet skickas till 

HR-chef Uppvidinge kommun 

HR-chef Lessebo kommun 

Personalchef Högsby kommun 
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§ 4 Dnr 2021-000034  

Bokslut 2021 Lönesamverkan HUL 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner årsbokslut 2021-12-31. Överskott flyttas 

över till år 2022.           

Sammanfattning av ärendet 

HUL redovisar ett underskott på 368 tkr 2021. Underskottet minskar det 

reserverade överskottet och resterande överskott reserveras till 2022, vilket 

innebär att nämnden redovisar ett nollresultat. 

Intäkterna uppgår till drygt 5 mkr, 2021 har Lönenämnden en positiv 

avvikelse mot budget på intäkterna vilket beror på en kompensation för 

sjuklönekostnader till följd av pandemin. 

Nettokostnaden har i förhållande till föregående år har ökat med 131 tkr, 2,6 

procent. Underskottet beror på ökade lönekostnader.  

Sedan tidigare år finns det ett upparbetat överskott på 735 tkr, det minskas 

med årets underskott och ett kvarvarande överskott på 368 tkr reserveras 

till 2022. Lönenämnden beslutar hur över- eller underskott ska hanteras.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar att överskott flyttas över till år 2022.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut med tillägg för Peter Danielssons 

(S) yrkande och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Lönenämndens verksamhetsberättelse 2021     
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Högsby kommun 

Lessebo kommun 

Lönesamverkan HUL 

Ekonomiavdelningen 
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§ 5 Dnr 2021-000026  

Rapport internkontrollplan 2021 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner rapporten för internkontrollplanen för 2021.        

Sammanfattning av ärendet 

 Lönenämnden har beslutat om interkontrollplan för Lönesamverkan HUL:s 

verksamhetsområde. Enligt beslut i Uppvidinge kommunfullmäktige ska 

Lönesamverkan HUL årligen överlämna rapportering kring interkontrollen. 

Kontroll har utförts på följande områden 

Registrering av manuella underlag 

Lönekonsulterna har vardera granskat 20 manuellt registrerade rapporter 

under januari-juni 2021. Lönekonsulterna har återrapporterat granskningen 

till lönechefen. Samtliga kontroller innehöll korrekta uppgifter. 

Behörigheter 

Samtliga kommuner och bolag i samverkan är anslutna till MIM-tjänster, 

detta innebär att medarbetare inte längre får tillgång till Visma när 

anställningen har ett bevakningsdatum eller avslutas. 

Behörigheterna för Visma hanteras i behörighetssystemet Neptune, detta är 

ett omfattande och tidskrävande arbete som är beroende och påverkas utav 

många andra processer. Organisationsförändringar är något som sker 

kontinuerligt i verksamheterna och som påverkar behörigheterna mycket 

vilket kräver att noggranna kontroller görs innan förändringarna införs. 

Detta kräver mycket manuell hantering och är därmed tidskrävande. 

För att säkerställa att behörigheten i systemet är korrekt utförs därför 

regelbundna kontroller och stickprover kontinuerligt. 

När behörigheter förändras genom en avslutad eller ändrad behörighet 

kräver Lönesamverkan HUL att en behörighetsblankett är ifylld och 

signerad av närmste chef innan ändringen utförs. Behörighetsblanketterna 

är från mitten av 2021 för Uppvidinge och Högsby kommun helt digitala 

och kan endast hanteras av chefer, blanketterna är även hårt styrda så att 

cheferna endast kan komma åt sin egen personal. Detta säkerställer att rätt 

och behörig chef alltid delar ut behörighet till sina medarbetare.  
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Lessebo kommun arbetar på att implementera en digital 

behörighetshantering, den gamla hanteringen med manuell 

behörighetsblankett gäller därmed fortfarande där. 

Under 2021 har omfattande kontroller av behörigheter gjorts av 

lönekonsulter och systemförvaltare på Lönesamverkan HUL, detta utöver 

de kontroller som finns i interkontrollplanen. Under dessa kontroller 

scannades samtliga behörighetsblanketter in till digital form för lagring på 

server. Samtidigt gjorde vi utökade stickprover och kontrollerade 

behörigheter för administratörer och chefer inom Lönesamverkan HUL.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enlighet med 

HULs förslag till beslut och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Rapport interkontrollplan 2021    

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Uppvidinge kommun 

Ekonomichef Högsby kommun 

Ekonomichef Lessebo kommun 

Kvalitetsstrateg Uppvidinge kommun 

Högsby kommun 

Lessebo kommun 

Uppvidinge kommun 
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§ 6 Dnr 2022-000001  

Lönechefen informerar 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner informationen från Lönechefen.     

Sammanfattning av ärendet 

Lönechefen informerar om följande: 

- Löneskulder 2021. Föreslogs att ärendet bör tas upp i samtliga 

medlemskommuner 

- Extralöner 2021 

- P-Mobile 

- Ny organisation TimeCare 

- Nya bolag med start januari 2022         

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna informationen 

från Lönechefen och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.      

Beslutsunderlag 

Löneskulder Lönesamverkan HUL      

Beslutet skickas till 

HR-chef Lessebo kommun 

HR-chef Uppvidinge kommun 

Personalchef Högsby kommun 

Högsby kommun 

Lessebo kommun 

Uppvidinge kommun 
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§ 7 Dnr 2021-000029  

Avtal Lessebo Fjärrvärme 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner Avtal Lessebo Fjärrvärme.         

Sammanfattning av ärendet 

Lessebo Fjärrvärme önskar upprätta avtal om Pensions och 

Löneadministration med Lönesamverkan HUL. Ett avtal har upprättats och 

signerats. För att avtalet skall bli giltigt behöver det godkännas i 

samverkanskommunernas kommunfullmäktige. Lönenämnden behöver 

godkänna avtalet och skicka uppdraget vidare till kommunstyrelsen i 

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommun innan det kan behandlas i 

respektive kommunfullmäktige.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna Avtal Lessebo 

Fjärrvärme och finner att Lönenämnden HUL beslutar så.     

Beslutsunderlag 

Avtal Lessebo Fjärrvärme   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen Högsby kommun 

Kommunstyrelsen Lessebo kommun 

Kommunstyrelsen Uppvidinge kommun    
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  2 Rapport: utveckling och byggnation av gång- och cykelvägar i Lessebo kommun 2019–
2021 

En del i samhällsbygget 

Att göra förbättringar av gång- och cykelvägnätet är en viktig del i ett hållbart boende i vår 
kommun. Att gå och cykla är hälsobefrämjande och klimatsmart. Ett utvecklat nät av gång- 
och cykelvägar stimulera till mer rörelse hos våra medborgare och underlättar att resa 
kollektivt i stället för med egen bil. Flera satsningar har sitt ursprung i medborgarförslag och 
politiska motioner. 

Förbättringar för våra hållplatser har också genomförts under åren. Trafikverket har gjort 
tillgänglighetsanpassningar utmed sina vägar och kommunen har ansvarat för väderskydd 
vilka också har varit bidragsberättigade. Totalt är det 15 nya väderskydd som har monterats, 
där 5 av dessa är på landsbygden. Resecentrum i Hovmantorp tillgängliganpassades av 
kommunen 2021. 

I Region Kronobergs länstransportplan har det avsatts medel till kollektivtrafikåtgärder samt 
gång- och cykelvägssatsningar där man som kommun kan ansöka om 50% i bidrag till 
finansieringen. Under åren 2019 till 2021 har Lessebo kommun ansökt om totalt 5 240 000 
kronor och det har utbetalats 4 670 000 kronor. Budgeten för bidrag har totalt uppgått till 6 
miljoner kronor/år i regionen. 

Trafikverkets större investeringar i infrastrukturen innebär också att gång- och cykelvägnätet 
förbättras. 

 

2019 
Den 6 mars 2019 beslutade den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg att lämna 
bidrag enligt Lessebo kommuns ansökan till följande projekt:  

 
➢ Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora vägen i Kosta 
➢ Gång- och cykelväg mellan Skolgatan och Allhallen i Hovmantorp 
➢ Väderskydd utmed Trafikverkets vägar vid hållplatser som skall tillgänglighets- 

anpassas av Trafikverket 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför 2019-06-03 att genomföra de projekt som blivit 
bidragsberättigade och att anslå 2 422 000 kronor (hälften av den beräknade kostnaden för 
projekten.) 
 
Gång- och cykelväg mellan Skolgatan och Allhallen i Hovmantorp  
I september 2019 påbörjades arbetet med den nya 
cykelvägen vid den norra delen av Kvarndammen, mellan 
Skolgatan och Allhallen. I samband med arbetet togs träd 
ner och vattnet i Kvarndammen fick tillfälligt sänkas för att 
schaktningsarbeten i anslutning till dammen skulle kunna 
utföras. 

I siffror 

300m

1500 tKr* 

*Kostnad för Lessebo kommun

2956



  3 Rapport: utveckling och byggnation av gång- och cykelvägar i Lessebo kommun 2019–
2021 

Kommunen hade tidigare ställt kravet på en säker lösning för gång- och cykel i samband med 
att Trafikverket ville stänga utfarten till riksväg 25 ifrån Storgatan. Bygget innebar alltså en 
satsning på trafiksäkerhet då en viktig del var att skapa en säkrare överfart för trafikanterna 
från Rottneåvägen till Hovmantorp. Vägen till skolan blir också säkrare för de som bor i östra 
Hovmantorp och ska till Kvarndammskolan. På samma sätt blev det säkrare för de som ska ta 
sig till fots eller med cykel till Allhallen och Folkets hus från Hovmantorps västra delar. 
 
Med den nya gång- och cykelvägen är det nu möjligt att ta sig runt hela Kvarndammen i 
centrala Hovmantorp. Dammen har en lång historia i Hovmantorp och stråket genom 
Hembygdsparken var redan väl använt. Arbetet med den nya gång- och cykelvägen 
färdigställdes innan julen 2019 och invigdes i anslutning till Sylvesterloppet. 
 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora vägen i Kosta  
I oktober 2019 påbörjades arbetet med att öka trafiksäkerheten på Stora 
vägen i Kosta. Arbetet bestod av tydligare markeringar mellan biltrafik 
och gång- och cykeltrafik. I samband med arbetet gjordes avsmalningar 
som syftar till att hålla nere hastigheten. Stora arbeten genomfördes vid 
busshållplatsen som ligger vid Lustigkullaskolan och därför var vägen 
vid vissa tillfällen helt avstängt för biltrafik. Vid skolans hållplats gjordes 
också åtgärder för att öka efterlevnaden av hastighetsgränsen på 30 km/h. Arbetet pågick 
under hösten 2019 och har resulterat i en bättre trafikmiljö på Stora vägen för både lokal 
trafik och genomfartstrafik till och från hotell, glasbruk och andra besöksmål på orten.  

 

 

I siffror

1100m

500 tKr 

Totalt 1500m gång- och cykelväg under 2019
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  4 Rapport: utveckling och byggnation av gång- och cykelvägar i Lessebo kommun 2019–
2021 

2020 
Under 2020 fortsatte Lessebo kommun att satsa på gång- och cykelvägar i samarbete med 
Region Kronoberg och Trafikverket. Den 5 mars 2020 beslutade den regionala 
utvecklingsnämnden i Region Kronoberg att lämna bidrag enligt Lessebo kommuns ansökan 
till följande projekt: 

➢ Ny cykelväg i Skruv från Åbrovägen till Storgatan 
➢ Upprustning och asfaltering av cykelväg mellan Fiskarnas gränd och Stamvägen i 

Hovmantorp 
➢ Cykelväg runt sjön Rottnen i Hovmantorp  
➢ Asfaltering av cykelväg utmed Åkerhultsvägen till Hackebackeskolan och 

Nyängskolan i Lessebo 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför 2020-05-04 att genomföra de projekt som 
blivit bidragsberättigade och att anslå 1 500 000 kronor (hälften av den beräknade kostnaden 
för projekten.) 

Ny cykelväg i Skruv från Åbrovägen till Storgatan  
I slutet på augusti 2020 påbörjades arbetet med den nya gång- 
och cykelvägen från Åbrovägen till Storgatan i Skruv. Vägen 
byggdes på delvis privatägd mark och genom terräng som tidigare 
inte har varit tillgänglig för allmänheten. 

 
 
Cykelväg mellan Fiskarnas gränd och Stamvägen i 
Hovmantorp 
I slutet på augusti 2020 påbörjades arbetet med den nya gång- 
och cykelvägen från Fiskarnas gränd till Stamvägen i 
Hovmantorp. Här fanns tidigare en stig som nu blev en 
fullvärdig gång- och cykelväg med belysning. Kopplingen 
mellan de olika bostadsområdena förbättrades betydligt och 
innebär ökade möjligheter till kommunikation utan bil. 

 

Cykelväg runt sjön Rottnen i Hovmantorp 
Under hösten 2020 genomfördes arbetet med att anlägga ny gång- 
och cykelväg från Gökaskratt till Kårlandavägen längs med sjön 
Rottnen. Vägen går bland annat mellan campingplatserna och sjön 
samt bakom gamla prästgården. Det har inneburit nya möjligheter 
att röra sig i området utan att störa campinggäster samt 
tillgängliggjort den natursköna miljön bakom prästgården. 

I siffror

500m

Ca 500 tkr

I siffror

500m

Ca 510 tkr 

I siffror

350m

Ca 300 tkr 
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  5 Rapport: utveckling och byggnation av gång- och cykelvägar i Lessebo kommun 2019–
2021 

 

Asfaltering av cykelväg utmed Åkerhultsvägen till 
Hackebackeskolan och Nyängskolan i Lessebo 
Vägen går mellan Vintervägen och Sommarvägen. Gång- och 
cykelvägen ger möjlighet att röra sig på säkert avstånd från 
trafiken på Åkerhultsvägen.  

 
 
 

2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte på uppdrag utav samhällsbyggnadsnämnden 2020-
09-28 om att ansöka om statlig medfinansiering med följande prioritering: 

1. gång- och cykelväg Åkerhultsvägen med koppling mot Vintervägen 
2. gång- och cykelväg Kronobergsgatan 
3. nya väderskydd vid busstationen i Hovmantorp och vid ett hållplatsläge på 

Storgatan 
4. gång- och cykelväg strandtorget i Hovmantorp 
5. gång- och cykelväg runt Udden  
 

Region Kronoberg och Trafikverket beviljade ansökan ifrån 
förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-
22 att genomföra de projekt som blivit bidragsberättigade inom 
ramen för investeringsutrymmet för anläggning. I 2021 års 
rambudget för anläggning fanns 2 miljoner. Den totala kostnaden 
för projekten förväntades ligga på cirka 2,6 miljoner kr, varav 
hälften ska betalas utav Lessebo kommun.  

Trafikverket genomförde en driftåtgärd med breddning av trottoar till gång- och cykelväg 
samt ny asfalt på Storgatan i Hovmantorp mellan järnvägsövergången och elljusspårets 
parkeringsplats ut mot Ormeshaga.  

Gång- och cykelväg Åkerhultsvägen, Vintervägen och Kronobergsgatan  
Utbyggnaden av gång- och cykelnätet i kommunen fortsatte under 2021 
med en förlängning utav en befintlig gång- och cykelväg från 
Kronobergsgatan till Storgatan och från Åkerhultsvägen till Storgatan i 
Lessebo tätort. Arbetet påbörjades i slutet av september 2021 och 
avslutades i början på november. Detta innebär att gång- och 
cykelvägsstråket är komplett från Kronobergsgatan till RV 25 och vidare 
upptill Hackebackeskolans område. 

Totalt 1650m gång- och cykelväg under 2020

I siffror

250m

Ca 200 tkr 

I siffror

350m

Ca 150 tkr

5959



  6 Rapport: utveckling och byggnation av gång- och cykelvägar i Lessebo kommun 2019–
2021 

 

Gång- och cykelväg strandtorget i Hovmantorp och runt Udden 
Under sommaren 2021 anlades två nya gång- och cykelvägar i 
Hovmantorp. En runt Udden där GBJ bygg bygger 62 nya 
bostäder och en ifrån strandpromenaden till strandgatan 
(strandtorget). Med de nya gång- och cykelvägarna kan man 
nu ta sig utmed sjökanten på ett betydligt enklare sätt. På 
andra sidan sjön ser man de centrala delarna av Hovmantorp 
med stationen, sågviken och sedan Gökaskratt med bad och 
camping. Detta innebar att stråket blev komplett från 
Hummels vid Kårlandavägen till Strandgatan på östra sidan. 

 

Gång- och cykelväg utmed Storgatan  
Trafikverket genomförde en driftåtgärd med breddning av trottoar 
till gång- och cykelväg samt ny asfalt på Storgatan i Hovmantorp 
mellan järnvägsövergången och elljusspårets parkeringsplats ut mot 
Ormeshaga.  

 

 

 

 

I siffror

650m

Ca 600 tkr 

Totalt 1700m gång- och cykelväg under 2021

I siffror

800m

Betalas av 
TRV

6960
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Framtida satsningar 
Lessebo kommun fortsätter under 2022 och framåt att satsa på gång- och cykelvägar i 
kommunen. Hösten 2021 lämnade samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag utav 
samhällsbyggsnämnden in en ansökan om statlig medfinansiering för det kommunala 
vägnätet för bidragsår 2022 enligt följande: 

➢ Gång- och cykelväg vid triangelvägen i Hovmantorp 
➢ Gång- och cykelväg i Skruv utmed Gåsamålavägen från brandstationen till 

tunnelanslutningen  
➢ Gång- och cykelväg i Djurhult, en nordlig och en sydlig sträckning  

Uppskattad kostnad är cirka 1660 tkr, varav hälften (830 tkr) skulle betalas av 
samhällsbyggnadsnämnden. Region Kronoberg och Trafikverket meddelade 17 februari 2022 
att nämndens ansökan beviljades. Investeringsbeslut för gång- och cykelvägarna planeras att 
tas av nämnden den 21 mars 2022.  

Trafikverket planerar dessutom för en ny sträcka mellan Tollstorpsvägen i Hovmantorp och 
Hovmantorps resecentrum utmed Storgatan. Detta är en del av satsningen ”Cykla i gröna 
Kronoberg” där Lessebo kommun står för 50 % av finansieringen. I samband med 
framtagande av nya detaljplaner för bostäder kommer även gång- och cykelvägnätet behövas 
byggas ut. I samband med Trafikverkets satsning på riksväg 25 mellan Hovmantorp och 
Lessebo ingår även kompletteringar för gång- och cykelvägnätet som innebär att de båda 
orterna kopplas samman via Strömbergshyttan.

7961



1 Årsredovisning 2021 

 

 

Årsredovisning 2021 

 
Särredovisning vatten och avlopp  
  
Vatten- och avlopps (VA) verksamheten i Lessebo Kommun är organiserad i 
förvaltningsform under Samhällsbyggnadsnämnden. Drift av allmän Va-
anläggning ska särredovisas enligt särskild lagstiftning (Vattentjänstlagen §50).  
  
 
Förvaltningsberättelse  
  
VA visar ett överskott på 3038 tkr med anledning engångsintäkter för taxa samt lägre 
internränta. Dessa punkter har stor påverkan på vårt totala resultat. VA-taxan har varit 
oförändrad under året och kommer att vara det under 2022 också, men arbete med att ta 
fram ny taxa till 2023 är påbörjat. Antalet nyanslutningar under året uppgår till 9 st.  
Vattenförsörjning och ledningsnät är grundläggande för ett fungerande samhälle. För Skruvs 
vattenverk har projektering av en nybyggnad genomförts och upphandling av entreprenad 
kommer att ske under våren 2022. Fördjupad utredning för den framtida försörjningen av 
Lessebo och Hovmantorp är uppstartad och den kartlägger ny intagspunkt i Rottnen, nytt 
vattenverk i Hovmantorp samt överföringsledning mellan Hovmantorp och Lessebo. 
Ledningsnätets förnyelsetakt är låg idag och de framtida behoven är omfattande. Arbetet 
med VA-planen slutfördes vid årsskiftet.  
  
 
Redovisningsprinciper  
  
För 2021 är det resultatet positivt med anledning av ändrande redovisningsprincipen 
avseende internränta samt högre intäkter av taxefinansierad verksamheten. 
Anslutningsavgifterna redovisas på investeringsprojekten. Gemensamma kostnader fördelas 
över interna debiteringssystem (IT-kostnader, internt arbete).  
Principen för debitering av internränta har förändrats under året så att VA nu i stället för 
kommunens ordinarie internränta betalar den verkliga snitträntan för året. Detta har 
resulterat i att VA får lägre kostnader. Rättelse har även gjorts för åren 2017–2020 via en 
ändring av ingående balansen för eget kapital samt internränta.  
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RESULTATRÄKNING, VA   

   

  VA 

Mkr Not 2021 2020 

   

Verksamhetens intäkter, externa poster 1 24,1 23,5 

Verksamhetens intäkter, interna poster 1 1,7 2,9 

Verksamhetens kostnader, externa poster 2 -13,9 -14,5 

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

Avskrivningar 4 -6,0 -6,3 

Verksamhetens nettokostnader  4,5 3,5 

   

Finansiella intäkter, interna poster  0,0 0,0 

Finansiella kostnader, interna poster 3 -1,4 -1,8 

   

Resultat före extraordinära poster  3,0 1,7 

   

Extraordinära kostnader  0,0 -2,5 

   

Årets resultat  3,0 -0,8 
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3 Årsredovisning 2021 

 
 
BALANSRÄKNING, VA 

    

  VA 

Mkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 123,0 124,4 

Maskiner och inventarier 4 0,6 0,0 

Summa anläggningstillgångar  123,6 124,4 

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar  0,3 0,0 

Summa omsättningstillgångar  0,3 0,0 

Summa tillgångar  123,9 124,4 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER   

   

Eget kapital   

Övrigt eget kapital  0,4 1,2 

Årets resultat  3,0 -0,8 

Summa eget kapital 5 3,5 0,4 

Avsättningar  0,0 0,0 

Skulder   

Långfristiga skulder, externa poster 6 135,6 133,7 

Långfristiga skulder, interna poster 6 -15,2 -3,9 

Kortfristiga skulder 7 0,0 0,3 

Summa skulder  120,4 130,1 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  123,9 130,5 

   

Ställda panter och ansvarsförbindelser  0,0 0,0 
 

   

10964



4 Årsredovisning 2021 

NOTER, VA, Mkr 

   

 VA 

Not 1   Verksamhetens intäkter 2021 2020 

Taxor och avgifter 24,1 23,5 

Intern försäljning 1,7 2,9 

Summa verksamhetens intäkter 25,9 26,5 
   

 VA 

Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020 
Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 

Köp av verksamhet från kommun 0,6 1,3 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter 4,3 4,0 

Lokal-och markhyror, fastighetsservice 0,3 0,8 

Övriga material och tjänster 8,8 9,1 

Summa verksamhetens kostnader 15,4 16,6 
   

   

 VA 

Not 3 Finansiella kostnader 2021 2020 

Räntor på anläggningslån* -1,4 -1,8 

Summa -1,4 -1,8 
* Jämförelsesiffrorna avseende finansiella kostnader för 2020 har minskats p g a ändrade redovisningsprinciper avseende internränta. 
Detta har förbättrat resultatet med 2,2 mkr. 
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 VA 

Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2021 2020 

Ing. anskaffningsvärde 217,6 218,4 

Årets investering 5,5 2,4 

Årets försäljning/utrangering 0,0 -3,2 

Utgående anskaffn.värde 223,1 217,6 

Ing. ack. avskrivningar -93,2 -87,7 

Årets försäljning/utrangeringar 0,0 0,8 

Årets avskrivningar -6,0 -6,3 

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

Bokfört värde UB 123,9 124,4 
 

 

 

 

 

 

 VA 

Not 5  Eget kapital  

Ingående balans 2020-01-01 -2,8 

Rättelse av fel* 4,0 

Årets resultat** -0,8 

Utgående balans 2020-12-31 0,4 

Ingående balans 2021-01-01 0,4 

Årets resultat 3,0 

Utgående balans 2021-12-31 3,5 
*Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om beroende på rättelse av fel hänförligt till internränta 
avseende period 2017-2019 

** årets resultat har ändrats för justering av internränta avseende 2020 (2,2 mkr) 
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6 Årsredovisning 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 VA 

Not 6 Långfristiga skulder 2021 2020 

Internlån från kommun 118,5 129,8 

Summa 118,5 129,8 
   

 VA 

Not 7 Kortfristiga skulder 2021 2020 

Koncernkonto, intern skuld (redovisas netto i lång skuld) 0,0 0,3 

Summa 0,0 0,3 
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1 Årsredovisning 2021 

Årsredovisning 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Större händelser 
Det har varit ett intensivt år med många större investeringsprojekt inom våra verksamheter. 
VA har genomfört projekteringen för nybyggnaden av vattenverket i Skruv. Inom 
anläggningssidan har utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet fortsatt och resecentrum i 
Hovmantorp har tillgänglighetsanpassats. Asfaltering av vägar har genomförts enligt plan 
med de största insatserna i Skruv, Lessebo och Kosta. Utbytet av gatubelysningen till LED 
har färdigställts under året. Inom fastighetsområdet har ombyggnaden av Askungens 
förskola, Stallets förskola samt fd Lessebo folkets hus färdigställts. Ombyggnad av 
räddningstjänstens lokaler i Lessebo pågår. Tillbyggnaden av Hackebackeskolan har 
påbörjats för ett färdigställande sommaren 2022. Arbetet med nya detaljplaner har fortsatt 
och intresset för att bosätta sig i vår kommun är stort där bland annat vår nya detaljplan för 
södra Hovmantorp har över 150 intressenter till de 22 nya bostadstomterna. Även intresset 
för villatomter är stort och under hösten var Törnrosaområdet slutsålt och en tomtkö har 
inrättats där vi har ett 20-tal i kö till våra framtida tomter. Lokalvården har tagit över 
städningen i de särskilda boendenas allmänna lokaler. 

Framtida behov och verksamhetsförändringar 
En fortsatt expansion av kommunen innebär nya uppdrag till vår förvaltning. Vår budget för 
park är otillräcklig i nuläget och nya allmänna ytor kräver mer resurser. Förnyelsen av 
utbildningslokaler fortsätter och med nya lokaler med ny teknik krävs personal som har 
teknisk kompetens i driften. Exploatering och utveckling av nya bostadsområden samt 
verksamhetsområden kommer att kräva både resurser i form av personal samt investeringar. 
De stora och nödvändiga investeringarna inom VA-området kommer att påverka 
kommunens investeringsvolym och taxan kommer att ses över. Ett fortsatt arbete med 
strukturen av myndighetsarbetet inom bygg, miljö, hälsoskydd och livsmedelsområdet. 

 
Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Samhällsbyggnadsnämnd         
 Verksamhet  Intäkter Kostnader Utfall Budget Budget- 
                tkr År 2021 År 2020 År 2021 År 2020 2021 2021 avvikelse 
Politisk vht o adm 766 832 5 026 5 437 4 260 5 244 984 
Turism, idrott, fritid 0 2 125 89 3 409 89 50 -39 
Gata, park och skog 2 199 1 980 15 441 17 503 13 242 12 447 -795 
Plan och Bygg 1 197 1 023 1 778 2 634 581 1 132 551 
Miljö och hälsoskydd 2 614 2 393 5 204 4 568 2 590 2 374 -216 
Va 25 855 36 122 22 816 36 888 -3 039 0 3 039 
Interna arbeten 20 932 20 243 20 932 20 243 0 0 0 
Externa arbeten 3 558 3 057 3 558 3 057 0 0 0 
Fastigheter 65 372 56 687 67 764 60 923 2 392 2 167 -225 

Summa 122 494 124 464 142 608 154 664 20 114 23 414 3 300 
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2 Årsredovisning 2021 

Kommentar till driftredovisning 

Politisk verksamhet och administration har ett överskott på cafeterian med 106 tkr, 
bostadsanpassning med 155 tkr och staben med 627 tkr. Överskottet beror framför allt på 
lägre personal och driftkostnader. 

Turism, idrott, fritid avser planerat underhåll på sporthallen. 

Gata, park har ett underskott som framför allt beror på följande: Gatukostnader har minus 
752 tkr där vinterväghållning för december ingår med 1018 tkr. Park har ett underskott på 
822 tkr som beror på högre personalkostnader. Skogen har ett överskott på 779 tkr över 
budget -537 tkr. 

Plan och bygg har högre intäkter på taxor med 100 tkr, eget arbete med primärkartor ger ett 
överskott 118 tkr, medel för skräptomter har överskott med 239 tkr, detaljplaner har 
underskott på 58 tkr mot budget + 200 tkr. 

Miljö och hälsoskydd har ett underskott på kalkning med 73 tkr och underskott på enskilda 
avlopp med 70 tkr mot budget +130 tkr. Miljöskydd har underskott med 49 tkr. 

VA har ett överskott på taxeintäkter med 1408 tkr (engångsintäkt på 1100 tkr), personal 
+380 tkr (vakans och frånvaro) samt kapitalkostnadsreglering mot verklig upplåningsränta 
med +1467 tkr. 

Fastigheter har merkostnader för evakueringslokal räddningstjänsten i Lessebo med 311 tkr, 
driftkostnader på Stallets investering med 806 tkr, glashusen i Kosta underskott på 
hyresintäkt med 217 tkr. Lokalvården har överskott med 242 tkr, planerat underhåll har 
överskott med 587 tkr. 

 

Investeringsredovisning (tkr) 

Samhällsbyggnadsnämnd     
Verksamhet Utfall Netto Budget- 

mkr Utgift Inkomst Utfall Budget avvikelse 

Gata, park 6 983 722 6 261 7 145 884 

Turism, idrott, fritid 0 0 0 325 325 

Vatten och avlopp 5 509 2 094 3 415 14 375 10 960 

Interna arbeten 940 0 940 1 378 438 

Externa arbeten 314 0 314 0 -314 

Fastigheter 44 697 297 44 399 63 596 19 197 

Totalt 58 443 3 114 55 329 86 819 31 490 
 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Gata, park har överskott på gatubelysningsutbytet med 652 tkr och Lebovägen 412 tkr. Bidrag 
för kollektivtrafiksprojekt har ej inkommit ännu men har slutredovisats i december. 

Turism, idrott, fritid avser omdisponering av investeringsmedel för Gökaskratt som utförs 
2022. 

Vatten och avlopp har överskott på Skruvs vattenverk med 7 760 tkr på grund pågående 
projektering, byggskede 2022-23. Budgeten till utredning överföringsledning Lessebo – 
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3 Årsredovisning 2021 

Hovmantorp på 1 000 tkr är ej använd ännu, utredningen kommer att starta våren 2022. 
VA:s förfogandemedel har ett överskott på 1 230 tkr på grund av framflyttade energiåtgärder 
för reningsverket i Lessebo. Resterande är överskott på bidragsrelaterade projekt samt 
fakturerade anslutningsavgifter under året. 

Interna och externa arbeten avser utköp av leasingbilar för anläggning, fastigheter, 
Lessebohus och Lessebo fjärrvärme samt en maskin till anläggning. 

Fastigheter har överskott med 12 919 tkr på Hackebackeskolans tillbyggnad som färdigställs 
sommaren 2022. Räddningstjänstens renovering i Lessebo har 1 571 tkr kvar i budget med 
färdigställande våren 2022. Odengatan 8A har pågående projektering för ombyggnad under 
sommaren 2022, överskott i nuläget 1 899 tkr. Lustigkullaskolan och Edabacken har 
överskott med 988 tkr efter påbörjad utredning. Kyla till serverrum i kommunhuset har 
överskott med 599 tkr och färdigställande vintern 2022. Komponentinvesteringar i övrigt +1 
608 tkr som beror på tidsförskjutning av genomförandet av projekten. Askungen har ett 
underskott på 878 tkr där barn- och utbildningsförvaltningen betalar 571 tkr som 
utrangering. 

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: Ökad andel förvärvsarbetande invånare 
Samverka med Arbetsförmedlingen Ja   
Samarbete med kommunens näringsliv Ja   
Stödja etablering av nya företag Ja   
Kommentar: Lokaler i kommunhuset har samordnats med arbetsförmedlingens behov. 
Mark till nyetablering av företag har tagits fram till biogasmack samt JOAB:s expansion. 
En god dialog med vår näringslivschef och anpassning av detaljplaner enligt företagens 
önskemål i Lessebo och Kosta. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna 
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar Ja   
Skapa mötesplatser som ger trygghet Ja   
Kommentar: Utbyte till LED-gatubelysning är färdigställt, fortsatt utbyggnad av gång- 
och cykelvägnätet har genomförts samt ett moderniserat resecentrum i Hovmantorp för 
ökad trygghet. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen 
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och 
exploatering  

Ja   

Färdigställ fler bostäder i egen regi   Nej 
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på Ja   
Kommentar: Nya detaljplaner för bostäder har tagits fram i Hovmantorp och flera nya 
planuppdrag har påbörjats. Stort medieintresse för både södra Hovmantorp samt 
ödehusen i vår kommun. 

 
Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha 
behörighet till gymnasiet 
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet    
Utveckla undervisningen genom digitalisering    
Kommentar: Arbetar ej med strategin 
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4 Årsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg 
miljö 
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan    
Skapa trygga mötesplatser för unga    
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 

   

Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid    
Kommentar: Arbetar ej med strategin 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns 
skolor 
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig 
del av orten 

   

Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 

   

Kommentar: Arbetar ej med strategin 
 

 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och 
företag 
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt   Nej 
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och 
regionen 

Ja   

Kommentar: Dialog med Wexnet och regionen om PTS nya stöd för året, men inga nya 
projekt i vår kommun har genomförts. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och 
företag 
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster Ja   
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala 
organisationen 

Ja   

Förbättra den kommunala organisationens bemötande och 
service 

Ja   

Kommentar: Nya E-tjänster inom samhällsbyggnadsområdet har tagits fram under 
hösten och uppgår till ca 60 st i nuläget, vilket innebär en utökad service för allmänheten 
att kunna nå oss digitalt. 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som 
arbetsgivare 
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  Delvis  
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning Ja   
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  Delvis  
Kommentar: Trots pågående Corona-pandemi har sjukfrånvaron ej varit högre än 
tidigare år. Intresset för lediga tjänster inom vår förvaltning har varit relativt stort under 
året. Kommunens chefsutbildning har påbörjats under hösten och inför 2022 års budget 
har omdisponering gjorts för miljö- och hållbarhetsstrategstjänst. 
Samhällsbyggnadsnämndens mål: Utvecklad service 
God service och bemötande till alla Ja   
Kommentar: Många kontakter med medborgare varje dag inom vår förvaltning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 24 Dnr 2022/33-1.4.1 
 

Årsredovisning för 
samhällsbyggnadsnämnden 2021 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen 
för år 2021.  

 
Ärendebeskrivning 
Resultatet för samhällsbyggnadsnämnden efter år 2021 +3,3 miljoner 
kr.  
 
Större händelser 
Det har varit ett intensivt år med många större investeringsprojekt 
inom våra verksamheter. VA har genomfört projekteringen för 
nybyggnaden av vattenverket i Skruv. Inom anläggningssidan har 
utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet fortsatt och resecentrum i 
Hovmantorp har tillgänglighetsanpassats. Asfaltering av vägar har 
genomförts enligt plan med de största insatserna i Skruv, Lessebo och 
Kosta. Utbytet av gatubelysningen till LED har färdigställts under 
året.  
 
Inom fastighetsområdet har ombyggnaden av Askungens förskola, 
Stallets förskola samt fd Lessebo folkets hus färdigställts. Ombyggnad 
av räddningstjänstens lokaler i Lessebo pågår. Tillbyggnaden av 
Hackebackeskolan har påbörjats för ett färdigställande sommaren 
2022.  
 
Arbetet med nya detaljplaner har fortsatt och intresset för att bosätta 
sig i vår kommun är stort där bland annat vår nya detaljplan för södra 
Hovmantorp har över 150 intressenter till de 22 nya bostadstomterna. 
Även intresset för villatomter är stort och under hösten var 
Törnrosaområdet slutsålt och en tomtkö har inrättats där vi har ett 
20-tal i kö till våra framtida tomter.  
    
Lokalvården har tagit över städningen i de särskilda boendenas 
allmänna lokaler. 
 
I siffror 
Politisk verksamhet och administration har ett överskott på cafeterian 
med 106 tkr, bostadsanpassning med 155 tkr och staben med 627 tkr. 
Överskottet beror framför allt på lägre personal och driftkostnader.  
Gata, park har ett underskott som framför allt beror på följande:  
 
Gatukostnader har minus 752 tkr där vinterväghållning för december 
ingår med 1018 tkr. Park har ett underskott på 822 tkr som beror på 
högre personalkostnader. Skogen har ett överskott på 779 tkr över 
budget -537 tkr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Plan och bygg har högre intäkter på taxor med 100 tkr, eget arbete 
med primärkartor ger ett överskott 118 tkr, medel för skräptomter har 
överskott med 239 tkr, detaljplaner har underskott på 58 tkr mot 
budget + 200 tkr. 
 
Miljö och hälsoskydd har ett underskott på kalkning med 73 tkr och 
underskott på enskilda avlopp med 70 tkr mot budget +130 tkr. 
Miljöskydd har underskott med 49 tkr. 
 
VA har ett överskott på taxeintäkter med 1408 tkr (engångsintäkt på 
1100 tkr), personal +380 tkr (vakans och frånvaro) samt 
kapitalkostnadsreglering mot verklig upplåningsränta med +1467 tkr. 
 
Fastigheter har merkostnader för evakueringslokal räddningstjänsten 
i Lessebo med 311 tkr, driftkostnader på Stallets investering med 806 
tkr, glashusen i Kosta underskott på hyresintäkt med 217 tkr.  
 
Lokalvården har överskott med 242 tkr, planerat underhåll har 
överskott med 587 tkr. 
 
Samhällsbyggnadschef med enhetschefer redogör för ärendet samt 
framtiden för förvaltningens verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 – Samhällsbyggnadsnämnden 
Årsredovisning 2021 – Särredovisning VA 
Rapport: utveckling och byggnation av gång- och cykelvägar i Lessebo 
kommun 2019–2021 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Beslut SBNAU 2022-03-14 § 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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2022-02-09 

Energikontor Sydost AB 
Adress  Postnr & Ort Telefon Org. nr 
Smedjegatan 37  352 46 Växjö 0470-76 55 60 556713-0116 
Hantverksgatan 15   572 55 Oskarshamn E-post/webb Bankgiro 
Valhallavägen 1  371 41 Karlskrona info@energikontorsydost.se 5256–8227 
Nygatan 34  392 34 Kalmar energikontorsydost.se  

Årsstämma 2022 

29 april 10.00-11.45 digitala årsstämma för Föreningen Energikontor Sydost. I enlighet med 
stadgarna skickas kallelsen ut tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Ev. kommer 
förfrågan från Skånes kommuner, som ni fått i tidigare utskick, upp för beslut.  
 
Ombud till stämman - För er som inte utsett ombud till årsstämma 2022 önskar vi att ni e-
postar oss ert valda ombud, senast 25 mars, till mia.fardigh@energikontorsydost.se. Mia 
kan också svara på frågor om ni redan har ett ombud utsett för hela mandatperioden.   

 

Information till våra ägare i  
kommunstyrelser och regionstyrelser 
Energifrågorna präglades av en stor dramatik under 2021 till följd av höga spotpriser på el och 
upplevda skenande drivmedelspriser, samt en oro för framtida el- och energiförsörjning. Frågor 
kring hur vi ska planera och rusta oss för framtiden aktualiserades i såväl offentlig som privat 
sektor. Våra medborgare sökte råd och stöd inför att få bättre kontroll på sina energisystem för 
att kunna fatta beslut för energieffektivare användning och själva kunna producera sin egen 
energi för el, värme, kyla, varmvatten och transporter. 
 
Under året låg stort fokus på att stötta företagens hållbara omställning. Stöden gavs dels för att 
läka de djupa såren av corona, dels för att bidra till att skapa ett livskraftigt näringsliv, som genom 
kunskap och medvetna val ska kunna utveckla sina verksamheter med energieffektiva, robusta 
och flexibla energisystem och baserade på förnybara energikällor. Vi blickar nu framåt mot 2022 
– där statistik och uppföljning, vätgas, elförsörjning, hållbar omställning och smart mobilitet är 
några av fokusområdena.  
 
Ägardialog – aktiv ägarstyrning och engagemang för bolagets utveckling  

Era behov, uppsatta mål och prioriteringar ska styra inriktningen på vårt arbete. Vid en 
ägardialog kan ni få information om planerade insatser som ni kan ta del av, göra medskick på 
behov av projekt de kommande åren och diskutera uppdrag vi kan genomföra åt er. Dialogen ska 
baseras på övergripande planer, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.  

Hur bokar vi?  Dialogmöten bokas genom att e-posta christel.liljegren@energikontorsydost.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser fram emot att få komma till er och berätta mer. Med vänlig 
hälsning 

Christel Liljegren, vd & projektledare 
070-620 83 08 
christel.liljegren@energikontorsydost.se  
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Om Energikontor Sydost AB 
Besök oss på  energikontorsydost.se  
 
Energikontor Sydost bildades 1999 av kommuner och dåvarande regionförbund för att öka 
resurser och kompetens inom energi och klimat till stöd för ett gemensamt arbete att nå ett 
hållbart energisystem i sydost.  
 
Energikontor Sydost AB ägs av en förening där kommuner och regionkommuner i Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län är medlemmar. Genom ägardirektiv och i dialog med medlemmarna genomförs satsningar 
som syftar till att uppfylla medlemmarnas energi- och klimatmål. En ledstjärna i det arbetet är att alltid 
skapa medlemsnytta. Medlemsnyttan innefattar de insatser Energikontoret genomför som ger aktörer 
(både medlemmar såväl som alla som verkar och bor i sydost) ökad kunskap vilket leder till förändrat och 
förbättrat agerande i syfte att bidra till att lokala och regionala energi- och klimatmål uppnås.  De områden 
vi arbetar inom energieffektivisering och förnybar energi i syfte att bidra till så väl hållbara transporter, 
hållbart byggande och boende som ett hållbart näringsliv och industri.  
 
Våra experter finns på plats i alla tre länen. Vi har idag fyra kontor. I Växjö finns vårt huvudkontor, i Kalmar 
län finns kontor i Oskarshamn och Kalmar, och i Blekinge sitter vi i Karlskrona.   

Vi är en del av något större, Vi är medlemmar i Energikontoren Sverige, ett svenskt nätverk för de regionala 
energikontoren samt FEDARENE, en europeisk motsvarighet. Vi har förmånen att ha representanter i båda 
dessa styrelser.  
 
 
Service och medlemsavgift 

Medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost erlägger en årlig medlemsavgift till föreningen och en årlig 
serviceavgift till Energikontor Sydost AB.  
 
Energikontor Sydost AB:s bas-arbete finansieras till viss del via serviceavgiften, medan åtgärder och 
aktiviteter finansieras genom att vi växlar upp lokala och regionala medel med projektstöd från nationella 
och internationella program och fonder.  Serviceavgiften indexregleras och beslutas på den årliga 
bolagsstämman och den baseras för kommuner på antalet innevånare.  Se tabell nedan för serviceavgift 
2022 för de olika medlemstyperna. 
 
 
 
 

  Medlemstyp Serviceavgift  
Kommun <12 000 19 723 kr 

Kommun 12 000 - 19 999 34 895 kr 

Kommun 20 000 - 49 999 72 824 kr 

Kommun > 50 000  110 753 kr 

Region 221 505 kr 
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1 I erbjudandet ingår, som ett komplement, att Energikontor Sydost också tar fram uppgifter på andel förnybar energi, 
samt CO2 per capita. 

Bilaga 1 

”Oskarshamns kommun har haft stor användning av energibalansen i arbetet med att följa upp 
satta miljömål. Den utgör även ett bra underlag för att i kommunen ta ut en gemensam riktning 

och prioritera insatser.” 
 

Sara Olsson, hållbarhetsstrateg, Oskarshamns kommun 

Dags att beställa energibalans!  
 
En energibalans är ett utmärkt verktyg för uppföljning av åtgärder eller som beslutsunderlag för 
kommande åtgärder, i syfte att uppfylla satta energi-och klimatmål. 

Vi erbjuder alla våra ägare att beställa årliga visuella energibalanser och fullständiga 
energibalanser för den geografiskt avgränsade kommunen.  
 
 En visuell energibalans (i form av ett så kallat Sankey-diagram) ger en tydlig grafisk bild över 

hur en kommuns eller ett läns energiflöde ser ut, med avseende på tillförsel, omvandling och 
slutanvändning. Energibalansen visar också hur mycket fossila bränslen som måste 
konverteras till förnybara.1 

 Vid en fullständig energibalans görs en djupare analys i såväl tillförd som slutanvänd energi i 
kommunen/länet. Då redovisas också den el – och fjärrvärmeproduktion som sker. Storleken 
av de olika flödena jämförs över tid. Vid en fullständig energibalans visas även de 
växthusdrivande emissioner man får som ett resultat av 
energianvändningen och annan verksamhet i det geografiskt begränsade 
området. 

 
Statistiken är baserad på data i huvudsak från SCB:s databas för kommunal 
och regional energistatistik (KRE) samt med kompletteringar från Nationella 
Emissionsdatabasen. Nu i februari 2022 blir ny statistik tillgänglig för 2020.  
 

 
 
Lägg din beställning idag, antingen via vårt formulär på hemsidan, eller 
genom att kontakta: 
 
Göran Gustavsson, projektledare 
0709-21 60 54 
goran.gustavsson@energikontorsydost.se  
 
 

 
Priser:  

 Visuell energibalans avseende ett år = 6500 kr + moms 
 Visuell energibalans för ett jämförelse år (tex 1990) = 6500 kr + moms 
 Muntlig presentation på plats hos medlem = max 6500 kr + moms och ev. reskostnad 
 Fullständig energibalans - För mer innehåll och prisuppgift, kontakta Göran  

Se exempel på en energibalans LÄNK 
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Redovisning av delegationsbeslut 220201-
220308 
 
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 220201-220308 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Lista över delegationsbeslut 
 

Period: 2022-03-09-04-05 

 

 Avtal etc.  

Dnr Ärende Delegat  
2022.270 Avtal livsmedel färsk frukt, 

grönsaker och rotfrukter 
Upphandlingschef 

2022.271 Avtal livsmedel mejeriprodukter Upphandlingschef 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Övrigt 

Dnr Ärende Delegat  
2022.389 Brådskande yttrande ang plan- 

och byggområdet med anledning 
av invasionen i Ukraina 

Kommunstyrelsens ordförande 

2022.575 Inkommen ansökan att använda 
Hovmantorp köpings vapen som 
logotype. 

Kommunchef 
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2784786/3bfdc0865e9fb2f3d0b826eede8e0f4651777b32/?asset=verification.pdf
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Nämnden för Lönesamverkan HUL 


Styrelse för Lessebo Fjärrvärme   


Fullmäktige i Högsby kommun 


Fullmäktige i Uppvidinge kommun 


Fullmäktige i Lessebo kommun   


AVTAL OM LÖNEADMINISTRATION MELLAN LESSEBO FJÄRRVÄRME 


OCH LÖNESAMVERKAN HUL 


Lessebo Fjärrvärme och Lönesamverkan HUL ingår avtal om att Lönesamverkan HUL 


övertar löneadministrationen för Lessebo Fjärrvärmes alla anställda, vilket även innefattar 


pensionsadministration, försäkringsadministration samt licens och systemförvaltning för ett 


Personal- och lönesystem (PA-system). 


Lönesamverkan HUL ombesörjer även för Lessebo Fjärrvärmes räkning upphandling 


gällande PA-system och pensionsförvaltare på motsvarande sätt som för de övriga 


medlemskommunerna i Lönesamverkan HUL. 


Lessebo Fjärrvärme har rätt att använda och ta ut uppgifter via PA-systemet som förvaltas av 


Lönesamverkan HUL.  


Båda parter är skyldiga att meddela förändringar i sina respektive verksamheter. 


Lönesamverkan HULs åtagande omfattar inte personalpolitiska eller lönepolitiska frågor utan 


detta ansvarar Lessebo Fjärrvärme för även fortsättningsvis.  


1 § Avgift 


Lessebo Fjärrvärme ska betala en årlig avgift till Lönesamverkan HUL med ett belopp som 


motsvarar de faktiska kostnaderna för löne-, pensions- och försäkringsadministrationen och 


som belöper på Lessebo Fjärrvärmes antal löneutbetalningar per år. 


Uppgifter som förs in i PA-systemet ombesörjs av Lessebo Fjärrvärme eftersom utgångspunkten 


för den centraliserade löneförvaltningen är digitalt medium s.k. självservice. 


Kostnaden för löneadministrationen följer en årlig indexering samt att om antalet 


löneutbetalningar väsentligt ökar eller minskar i förhållande till det underlag som finns 


vid tidpunkten för ikraftträdande av detta avtal, uppräknas eller sänks avgiften för 


Lessebo Fjärrvärme på motsvarande sätt som för medlemskommunerna. 
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Eventuella extrakostnader vid införandet av PA-systemet och som är av engångskaraktär och 


utifrån ett unikt behov enbart för Lessebo Fjärrvärme, bekostas av Lessebo Fjärrvärme. 


2 § Insyn i förvaltningen 
Nämnden för Lönesamverkan HUL ska till styrelsen för Lessebo Fjärrvärme årsvis rapportera 


hur verksamheten utvecklas. 


Kopia av justerat nämndsprotokoll ska sändas till styrelsen för Lessebo Fjärrvärme. 


 


3 § Tvister 


Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras genom allmän domstol 


om inte parterna kommer överens om annat. Med parter avses här nämnden för 


Lönesamverkan HUL och styrelsen för Lessebo Fjärrvärme. 


4 § Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller from avtalets undertecknande dock under förutsättning att fullmäktige i 


Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har godkänt avtalet genom beslut i enlighet 


med AVTAL OM GEMENSAM NÄMND OCH LÖNEADMINISTRA TION- 


LÖNESAMVERKAN HUL, 11§ När en ny intressent vill delta i Lönesamverkan HUL. 


Detta avtal gäller tillsvidare och följer avtalstiden som gäller för kommunerna, vilket är en 


ömsesidig uppsägningstid på avtalsperioden med systemleverantör dock lägst 24 månader. 


5 § Avtalsexemplar 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilket undertecknande parter tagit var. 


Signering av avtalet sker digitalt med Bank Id. 


        Lönesamverkan HUL                                   Lessebo Fjärrvärme 


 


……………………… …....………………  …....……………… 


Peter Danielsson  Krister Lundquist  Roger Hultenius 


Ordförande lönenämnden Firmatecknare  Firmatecknare 


         2021-11-29                                     2021-11-29                          2021-11-29 







