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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 125

Dnr 2021/283-1.3.1

Riktlinjer för kravhantering och inkasso
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna riktlinjer för
kravhantering och inkasso enligt bilaga. Riktlinjerna gäller agerandet
mot externa kunder och ska i alla tillämpliga delar följas av samtliga
nämnder, kommunstyrelsen och de helägda kommunala bolagen i
Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Fakturering och kravhantering är en viktig del av kommunkoncernens verksamhet och målet för fordringsbevakningen är att få
betalt i rätt tid.
Syftet med skriftliga riktlinjer för kravhantering och inkasso är att
skapa enhetliga och effektiva kravrutiner med en konsekvent
hantering av kundfordringarna.
Ekonomichef Maria Trulsson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-18
Förslag till riktlinjer för kravhantering och inkasso, augusti 2021

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Beslut om riktlinjer för kravhantering och
inkasso
Förslag till beslut
KSAU föreslår kommunstyrelsen att godkänna bifogade riktlinjer
för kravhantering och inkasso.
Ärendebeskrivning
Fakturering och kravhantering är en viktig del av kommunkoncernens verksamhet och målet för fordringsbevakningen är att
få betalt i rätt tid.
Syftet med skriftliga riktlinjer för kravhantering och inkasso är att
skapa enhetliga och effektiva kravrutiner med en konsekvent
hantering av kundfordringarna.
Bakgrund
Under 2017 inkom en motion till fullmäktige med ett yrkande om
att betalningspåminnelse ska skickas ut rörande förfallna obetalda
fakturor innan inkassokrav skickas. Kommunfullmäktige antog
motionen 2018-06-18. De rutiner som finns idag stödjer dock inte
detta beslut fullt ut och det finns därför anledning att skapa
enhetliga riktlinjer för krav och inkassohanteringen inom
kommunen och dess helägda bolag.
Beslutsunderlag
Bifogade riktlinjer för kravhantering och inkasso
Beslutet skickas till
Kommunens nämnder
Ekonomiavdelningen
Helägda kommunala bolag
Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
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Riktlinjer för
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inkasso
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Inledning
Fakturering och kravhantering är en viktig del av kommunkoncernens verksamhet.
Lessebo kommunkoncern fakturerar bland annat barn- och äldreomsorgsavgifter, hyror och
konsumtionsavgifter för vatten och avlopp.
Förvaltningarna och bolagen är ansvariga för att effektiva rutiner finns för fakturering. Målet för
kommunkoncernens fakturering och fordringsbevakning är att få betalt i rätt tid.
Det övergripande ansvaret för kravhanteringen inom kommunens förvaltningar har kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning hanterar det praktiska arbetet och ser till att dessa
riktlinjer efterlevs. Ekonomiavdelningen har rätt att uppdra åt annan (inkassoföretag) att handlägga
delar av kravhanteringen i de fall det anses lämpligt.
Syftet med dessa riktlinjer för kravhantering och inkasso är att skapa enhetliga och effektiva
kravrutiner med en konsekvent hantering av kundfordringarna. Kravhanteringen ska utföras i enlighet
med god inkassosed och kravet på effektivitet och rationell hantering ska ske med tillbörlig respekt för
kunden.
Riktlinjerna gäller agerandet mot externa kunder och ska i alla tillämpliga delar följas av samtliga
nämnder, kommunstyrelsen och de helägda kommunala bolagen i Lessebo kommun.
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Kravhantering
Påminnelser
Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären ca 7–10 dagar efter att en faktura förfallit till
betalning. Påminnelseavgift tas ut med högsta belopp enligt gällande lag.

Dröjsmålsränta
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen till dess full betalning sker.

Inkassokrav
Om betalning uteblir trots påminnelse skickas ett inkassokrav ca 15 dagar efter påminnelsens
utskriftsdatum. Avgift ska uttas för inkassokrav.
Inkassokravet ska vara utformat enligt inkassolagen. I inkassokravet informeras kunden om de
rättsliga åtgärder, normalt betalningsföreläggande och/eller handräckning, som följer på utebliven
betalning. Det ska anges en skälig tid som gäldenären har på sig att betala eller inkomma med
invändning mot kravet.

Betalningsföreläggande
Om full betalning inte erlagts för fordran trots att inkassokrav skickats ska det i normalfallet göras en
ansökan om betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten. Ansökan ska inlämnas ca 20 dagar
efter utsändandet av inkassokravet.
Innan ansökan om betalningsföreläggande görs ska en bedömning göras för varje ärende där man tar
hänsyn till beloppets storlek, betalningsförmågan, kostnader etc. Mindre fordringsbelopp bör om
möjligt slås ihop till en ansökan om betalningsföreläggande.
Om åtgärden framstår som utsökslös eller inte försvarlig med hänsyn till kostnaderna kan
inkassoåtgärderna avbrytas tillsvidare.

Inkassokostnader
Kostnader för inkassokrav, betalningsföreläggande mm ska debiteras med högsta belopp enligt
gällande lag. I undantagsfall kan avgiften jämkas.

Anstånd och amorteringsplan
Ett anstånd med betalning är en överenskommelse mellan gäldenär och borgenär att gäldenären har
rätt att skjuta upp betalningen av fakturan. Kortare betalningsanstånd, i normalfallet 1-2 månader, får
beviljas av handläggare för fakturabelopp understigande ett halvt prisbasbelopp. Samtidigt ska
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eventuella löpande räkningar betalas. Även om en gäldenär beviljas anstånd utgår dröjsmålsränta i
enlighet med räntelagen under anståndstiden.
Vid betalningsanstånd som överstiger två månader ska en amorteringsplan upprättas med månatliga
inbetalningar. Om fordran redan är skickad till inkassoföretaget ska eventuell avbetalningsplan göras
upp med inkassobolaget direkt och inte med kommunen. Lagstagdad avgift för upprättande av
amorteringsplan samt aviseringsavgift ska tas ut.

Beslut delegation
Ekonomichef med redovisningsekonom som ersättare får förlika och sluta annat avtal för kommunens
utestående kundfordringar i enlighet med kommunstyrelsens antagna delegationsordning.

Särskilda regler för avstängning och indrivning av vissa
fordringar
För vissa fordringar gäller särskilda regler för indrivning. Dessa hanteras inte i alla delar enligt de
riktlinjer som beskrivs i denna handling.
För förfallna obetalda vattenfakturor finns möjlighet till avstängning av leveransen. För att göra en
vattenavstängning behövs ingen föregående ansökan om betalningsföreläggande. Vad som gäller för
avstängning av obetalda förfallna vattenfakturor är relgerat i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster § 43. Rutiner för vattenavstängningar hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.

Osäkra fordringar och kundförluster
Bokförda utestående fordringar ska värderas löpande och osäkra kundfordringar får endast tas upp till
de belopp varmed de beräknas inflyta. I samband med årsbokslut görs en sådan värdering av
ekonomiavdelningen och nedskrivning av osäkra fordringar görs. Bokföringsmässig nedskrivning
innebär inte att kommunen avstår från att fortsatt bevaka fordran. Kravet mot gäldenär kvarstår.
I de fall krav och inkassoåtgärder varit resultatlösa får avskrivningar av fordringar ske.
En konstaterad kundförlust uppstår vid avslutad konkurs eller vid accepterad ackord elle om kunden
vid utmätningstillfället inte har några utmätningsbara tillgångar
Respektive nämnd/styrelse vars verksamhet fordran avser står för kostnaden för sina kundförluster.

Efterbevakning
Efterbevakning innebär att anlitat kravföretag fortsätter att bevaka en fordran även efter de
kravåtgärder som bedömts som aktuella genomförts utan resultat. Inkassoföretaget gör
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preskriptionsavbrott och håller fordran aktuell och om kundens betalningsförmåga förbättras så ställs
ett nytt krav.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 126

Dnr 2021/285-1.2.7

Uppföljning av hel- och majoritetsägda
kommunala bolag 2020
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
bolagsuppföljning 2020 samt att respektive bolag informeras om
kommentarer och uppmaningar som ska verkställas.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska en gång per år, till kommunstyrelsen,
återredovisa att ägaranvisning och bolagsordning följs. Det ska ske
med en skriftlig återrapportering till kommunstyrelsen så att
ledamöterna ska kunna fullgöra sin uppsiktplikt.
Undertecknad har tillsammans med bolags-VD gått igenom
bolagsordning och ägaranvisningar, dock inte med Kosta
Köpmanshus AB.
Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-24
Rapport Bolagsuppföljning 2020

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-24

Uppföljning av hel- och majoritetsägda
kommunala bolag 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska en gång per år, till kommunstyrelsen,
återredovisa att ägaranvisning och bolagsordning följs. Det ska ske
med en skriftlig återrapportering till kommunstyrelsen så att
ledamöterna ska kunna fullgöra sin uppsiktplikt.
Undertecknad har tillsammans med bolags-VD gått igenom
bolagsordning och ägaranvisningar, dock inte med Kosta
Köpmanshus AB.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § har kommunstyrelsen en så
kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag. Det innebär
att kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje kommunalt
aktiebolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Konsekvenser
I dokumentet finns det åtgärder som bör vidtagas. Om
kommentarer och uppmaningar som finns i dokumentet antas av
kommunstyrelsen ska dessa rapporteras till respektive bolag för
verkställighet.

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


Ändra återrapporteringen för kommunchefen till en gång per år.



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

2019-03-12, Dnr 2019/78-10 har kommunstyrelsen antagit en rutin för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och hel- och majoritetsägda bolag.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att uppdra till kommunchef att genomföra
en översyn av Lessebo kommuns bolagsstruktur. I syfte att utveckla arbetet med
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och för att uppnå ökad effektivitet i
kommunkoncernen.
2021-02-09 redovisades i kommunstyrelsen den interna kontrollen för 2020 som
bland annat avsåg ”risk att uppsiktsplikten inte genomförs enligt kommunallagen”.
Resultatet var: Inga större avvikelser från rutinen, även om det finns vissa brister i
löpande återrapportering av protokoll med mera. Rutinen kan behöva uppdateras
utifrån ägaranvisningar. Årshjulet i rutinen har i stort sett följts, förutom besök på
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har genomfört de aktiviteter som ligger på
kommunstyrelsen i rutinen.”
Kommunchefen ska till kommunstyrelsen, återredovisa att ägardirektiv och
3
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bolagsordning följs. Det ska ske med en skriftlig återrapportering till
kommunstyrelsen så att ledamöterna ska kunna ta sitt kontrollansvar.
Undertecknad har tillsammans med bolags-VD gått igenom bolagsordning och
ägaranvisningar, dock inte med Kosta Köpmanshus AB. I dokumentet finns utdrag ur
bolagsordnings- och ägaranvisningsparagrafer.
I dokumentet finns det kursiv text, den är direkt hämtad från bolagsordning eller
ägardirektiv. Normal text är undertecknads kommentarer. Om de kommentarer och
uppmaningar som finns i dokumentet antas av kommunstyrelsen ska dessa rapporteras
till respektive bolag för verkställighet.

Christina Nyquist
Kommunchef

4

16

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



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

Avkastnings- och soliditetskrav bör ses över vid nästa revidering av bolagsordning
och ägaranvisning.

Aktieägartillskott
Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det
är möjligt. Begränsning av återbetalning styrs av vilken nivå bolagets disponibla
vinstmedel bör uppgå till i förhållande till de av ägaren satta mål för avkastning.
Förutom återbetalning av erhållet aktieägartillskott bör bolagets årliga
amorteringar av långfristiga skulder därutöver uppgå till minst 2 mkr per år.
Amortering har inte gjort under 2020 av långfristiga skulder med 2 mkr. I AB
Lessebohus finns både villkorat och ovillkorat ägartillskott. Ingen återbetalning är
gjord av ägartillskotten.
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Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.
Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa
långsiktiga ekonomiska krav.
§7 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många suppleanter.
I dagsläget finns det 5 ledamöter och lika många suppleanter.
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ÄGARANVISNINGAR
ANTOGS 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
§2 INRIKTNING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets verksamhet skall vila på en affärsmässig och långsiktig hållbar grund.
Bolaget arbetar på ett affärsmässigt och långsiktigt sätt. Bolaget har gått med vinst
de senaste sex åren dock inte 2020 då bolaget redovisade ett resultat efter skatt på –
12,8 tkr. Anledningen till resultatet är att fastigheterna har marknadsvärderats var för
sig vilket ska göras. VD identifierat nedskrivningsbehov med 14,7 tkr. Nedskrivningen
har varit både inom befintligt fastighetsbestånd och i nyproduktionen.
Lessebohus har under 2020 gjort en ekonomisk benchmarking med urvalsgrupp inom
Svenska Allmännyttan med ca 10 jämförbara bostadsbolag.
Lessebohus har:


Lågt bokförda värden.



Låga taxeringsvärden.



Belåningsgraden ligger på 95% och jämförbara bolag ligger på 71%. Hög
belåningsgrad har bolaget haft sedan 90-talet. Hög belåningsgrad kan på sikt
innebära en ränterisk.



Låg soliditet.



Svagt kassaflöde.

Driftsnetto genom:


Bolaget ligger bra till gällande intäktssidan, hyror mm.



Höga driftskostnader gällande fastighetsskötsel, taxebundna kostnader,
fastighetsanknuten administration mm.



Bolaget har också låga underhållskostnader vilket kan innebära att
reparationskostnaderna blir höga och att underhållsskulden byggs på
ytterligare.

Intern analys av bolaget har gjorts under 2020 med resultat:


Marknadsvärdering av samtliga fastigheter genomförs. Att värdera ortsvis som
revisorn tidigare har förespråkat är inte längre aktuellt.



Genomgång av organisationen för att effektivisera verksamheten.



Förvaltningsavtalet ska ses över så att en tydlighet finns vad Lessebohus köper
och vad Lessebo kommun ska leverera.
7
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Bolaget skall som huvuduppgift verka för att kommunen har ett pris- och
kvalitetsvarierat utbud av attraktiva bostäder i hyresform som profilerar kommunen
som en attraktiv bostadsort samt miljö- och tillväxtkommun.
Bolaget ska tillsammans med kommunkoncernen stimulera bostadsförsörjningen i
kommunen.
Bolagets tidigare VD har varit med att ta fram kommunens bostadsförsörjningsplan.
Februari 2020 är Vega i Hovmantorp inflyttningsklar med 18 hyresrätter som är
uppförda i Lessebohus regi. AB Lessebohus har erhållit 8,9 miljoner kronor från
Länsstyrelsen utifrån investeringsstöd och energibidrag. I och med att Lessebo
kommun har en antagen bostadsförsörjningsplan är vi kvalificerade att söka
ovanstående stöd. Kommunstyrelsen har fått övergripande information 2018-03-06
om byggnation av Vega. Innan byggnation har kommunstyrelsen inte fått information
om produktionskalkyl eller inflyttningshyror. I årsbokslut 2020 har Vega nedskrivits
med 7,4 mkr.
Lessebohus har under 2020 påbörjat byggnationen om 20 hyreslägenheter i Lessebo i
kv. Kassetten. Lägenheterna var inflyttningsklara 15 mars 2021 i nuläget finns det 10
outhyrda lägenheter. 2019-04-09 har konsult Lennart Ekelund redogjort för
projektekonomin för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslog även
Kommunfullmäktige att bevilja investeringstillstånd med 40 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen fick vid detta tillfälle även ta del av de inflyttningshyror som var
förhandlade och klara. I årsbokslut 2020 har Kassetten nedskrivits med 6,4 mkr.
Bolagets verksamhet skall präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden, bidra till
socialt hållbar utveckling i kommunens alla delar samt vara en aktiv aktör i
kommunens integrationsarbete.
Lessebohus har i sin organisationsutveckling avsatt del av tjänst som ska arbeta med
sociala frågor i bolaget. Lessebohus brukar ha kontinuerliga hyresgästdialoger men
under 2020 har på grund av pandemin inte genomförts några.
Förebyggande insatser inom ekonomisk rådgivning och möjlighet till skuldsanering ska
fortsätta utvecklas. Insatserna för att bekämpa hemlösheten i kommunen ska
intensifieras både i form av att skapa värdiga boendeformer för de som idag är
hemlösa samt att förhindra att fler hamnar i hemlöshet.
Bolaget tar i ett tidigt skede kontakt med hyresgäster som har svårt att betala hyran.
Ibland ges anstånd i kombination med att en avbetalningsplan görs upp.
8
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Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl
ekonomisk, social som ekologisk och effektivt resursutnyttjande
Bolaget har infört IMD (individuell mätning och debitering) i kv. Hackan. Avsikten är
energibesparing och att hyresgästerna ska ha en möjlighet att påverka hyra och miljö.
Bolaget skall utveckla bostadsmiljöer som ger ökad livskvalitet och minska segregation
och utanförskap.
AB Lessebohus har utveckla utemiljön i kv. Hackan, Lessebo utifrån ett
integrationsperspektiv. Utveckling av utemiljön har också genomförts i Kosta. Syftet
med båda projekten har varit att skapa trygga mötesplatser.
Bolaget skall i samverkan med kommunen bygga, skapa och förvalta bostäder med
inriktning att alla skall få möjlighet till ett attraktivt boende.
Lessebohus har färdigställt 18 lägenhet i Hovmantorp ett attraktivt boende med
möjlighet till sjöutsikt samt 20 lägenheter i Lessebo med hög tillgänglighet.
Bolaget ska medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policy
och strategier såsom översiktsplan.
Bolaget har inte deltagit i styrgruppen för översiktsplanen som antogs 2018-09-24 i
kommunfullmäktige. Under innevarande mandatperiod har kommunstyrelsen
beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att aktualisera
översiktsplanen för Lessebo kommun i form av ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen TÖP. Arbetet genomförs i dialog med kommunens plangrupp där VD
för Lessebohus ingår.
Bolagets VD har varit med vid framtagande av gällande bostadsförsörjningsplanen
som antogs 2017-09-25 i kommunfullmäktige.
Bolaget tar ett socialt ansvar, utveckla bostadsmiljöerna och minska segregation och
utanförskap bl.a. genom att tillhandahålla lägenheter till migrationsverket, delta i
intern service med att ta emot nystartsjobb, delta i integrationsarbetet i Lessebo
kommun.
Bolagets VD är med och deltar i kommunens framtagande av mål. Bolagets VD har
varit med i styrgruppen för att ta fram utvecklingsstrategi 2025 samt att aktualisera
utvecklingsstrategin, beslut i kommunfullmäktige 2020-02-24. VD och presidiet
medverkar aktivt vid kommunens strategidagar, medborgardialoger och
trygghetsvandringar.
9
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§3 SAMVERKAN
Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största
möjliga kommunnytta skall bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och
samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där bolaget kan
tänkas spela en roll. Därvid kan bolagets intressen komma att avvägas mot koncernens
intressen.
VD är aktiv i kommunens centrala ledningsgrupp där utveckling och strategier
arbetas fram. Bolaget, samhällsbyggnadsförvaltningen samt
kommunledningsförvaltningen delade en utvecklingstjänst i form av energi- och
miljöstrateg fram till 2020-02-01.
§4 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
Styrelsen har att med iakttagande av koncerngemensamma intressen utforma
organisationen så att de bästa förutsättningar för bolagets ändamål och mål
tillgodoses.
Bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att inom Lessebo
kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med
tillhörande kommersiella lokaler och kollektiva anordningar.
Bolaget får inte driva verksamhet eller andra åtgärder som inte är förenligt med
kommunal kompetens.
Som tidigare redovisats har det ställt avkastningskrav och soliditetsmått på bolaget.
Avkastningskravet för 2020 är inte uppfyllt, -3,72% soliditetsmåttet är inte uppfyllt
ligger på 7%.

§5 EKONOMI
Verksamhetsplan och budget
Bolagets affärsplan skall lämnas till kommunstyrelsen under december månad årligen.
Affärsplanen för 2018 – 2020 är lämnad till kommunstyrelsen oktober 2017. Ny
affärsplan är framtagen för 2020 – 2022 i november 2019 men inte lämnad till
kommunstyrelsen.
10
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Uppföljning, bokslut och årsredovisning
Bolaget skall följa kommunens utförda anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut
och årsredovisning som delges kommunstyrelsen.
Årsbokslut för 2020 är genomgång med kommunstyrelsen 2021-04-13.

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

Beträffande byggnation av flerfamiljshus på fastigheten Vega, Hovmantorp har
kommunstyrelsen fått information om projektekonomin efter ingångsättning av
byggnationen, 2019-04-09.
Beträffande byggnation av flerfamiljshus på fastigheten Kassetten 2-3, Lessebo har
kommunstyrelsen fått information om projektekonomin, 2019-04-09.
Investeringstillstånd har beslutats i kommunfullmäktige 2019-04-29.
När dessa beslut togs i Kommunstyrelse var inte nya ägaranvisningar med
ovanstående tillägg beslutade i kommunfullmäktige.

Nybyggnation eller hyrespåverkande ombyggnation
Innan bolaget beslutar om nybyggnation och inflyttningshyra ska kommunstyrelsens
yttrande inhämtas. Då produktionen är färdigställd ska bolaget skyndsamt
återrapportera utfallet till kommunstyrelsen.
Detsamma ska gälla vid hyrespåverkande ombyggnation.
Vid nybyggnation ska alltid grundförutsättningen för uppvärmning vara fjärrvärme. Vid
val av annat uppvärmningssystem ska alltid kommunstyrelsen informeras.
Kommunstyrelsen har fått information angående inflyttningshyrorna på Kv. Vega och
Kv. Kassetten efter det att de har förhandlats med hyresgästföreningen.
När dessa beslut togs i Kommunstyrelse var inte nya ägaranvisningar med
ovanstående tillägg beslutade i kommunfullmäktige.
Lessebohus styrelse har tagit beslut om att ansluta fastigheten Kassetten till
fjärrvärmenätet, 2019-02-22.
11
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Effektivisering
Bolaget skall göra regelbundna kostnadsjämförelse och kvalitetsmätningar med företag
av motsvarande slag och storlek.
Kvalitetsmätningar är gjorda 2016 och 2018 och har därefter inte gjorts.
Lessebohus har gjort en ekonomisk benchmarking med urvalsgrupp inom Svenska
Allmännyttan med ca 10 jämförbara bostadsbolag.
Lessebohus har:


Lågt bokförda värden.



Låga taxeringsvärden.



Belåningsgraden ligger på 95% och jämförbara bolag ligger på 71%. Hög
belåningsgrad har bolaget haft sedan 90-talet. Hög belåningsgrad kan på sikt
innebära en ränterisk.



Låg soliditet.



Svagt kassaflöde.

Driftsnetto genom:


Bolaget ligger bra till gällande intäktssidan, hyror mm.



Höga driftskostnader gällande fastighetsskötsel, taxebundna kostnader,
fastighetsanknuten administration mm.



Bolaget har också låga underhållskostnader vilket kan innebära att
reparationskostnaderna blir höga och att underhållsskulden byggs på
ytterligare.

Intern analys av bolaget:


Marknadsvärdering av samtliga fastigheter genomförs, klar under november.
Att värdera ortsvis som revisorn tidigare har förespråkat är inte längre aktuellt.



Det kan finnas ett nedskrivningsbehov i befintligt bestånd.



Det kan också finnas ett nedskrivningsbehov i nybyggnationen, kan vara upp
till 10 mkr per fastighet.



Genomgång av organisationen för att effektivisera verksamheten.



Förvaltningsavtalet ska ses över så att en tydlighet finns vad Lessebohus köper
och vad Lessebo kommun ska leverera.

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

Resultat före finansiella poster

Helår

Helår

Helår

2020

2019

2018

-9 094

6 404

4 348

77

44

561

-9 017

6 448

4 908

+Finansiella intäkter

Justerat resultat
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Anläggningstillgångar

228 690

216 127

189 839

+Bundet eget kapital

13 600

13 600,0

13 600,00

242 290

229 227

203 436

-9 017

6 448

4 908

242 290

229 227

203 436

-3,72

2,81%

2,41 %

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

Riskanalys
Bolaget skall regelbundet analysera finansiella, operativa och legala risker.
Operativa och legala risker analyseras bl.a. i internkontrollen
Beträffande finansiella risker. Enligt K3-reglerna (gäller företag som har över 50
anställda, 40 miljoner i balansomslutning och 80 miljoner i omsättning – två av
kriterierna ska vara uppfyllda) bör bolaget göra en fastighetsvärdering. K3 reglerna
tillämpas frivilligt. Tidigare har styrelsen i samråd med revisorerna beslutat att göra en
översiktlig värdering som helhet i bolaget. 2020 har styrelsen tillsammans med VD
beslutat att göra fastighetsvärdering av samtliga fastigheter i beståndet. Vid
nybyggnation ska det bokförda värdet ställas mot marknadsvärdet. I detta fall bör
nettoförsäljningsvärdet alternativt nyttjandevärdet ställas mot bokfört värde. Vid ett
eventuellt nedskrivningsbehov belastas bolagets resultaträkning om inte värdet kan
mötas av annan fastighet som bör skriva upp. Fastighetsvärderingen har mynnat ut i
en nedskrivning med brutto 26,0 mkr inklusive nedskrivning av Kv. Vega och Kv.
Kassetten. Återföringar av tidigare nedskrivningar är gjorde med 11,3 mkr.

Under våren 2021 har Boverket beslutat att flytta ner Lessebo kommun från region 2
till region 3 från den 1 september 2021 avseende investeringsstödet. Detta kommer
att medföra lägre investeringsstöd för bolaget vid framtida investeringar.
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Medelsförvaltning
Kommunens finanspolicy gäller för bolagen.
VD i samverkan med kommunens ekonomichef hanterar omsättning o nyupplåning
för bolaget och följer kommunens finanspolicy.
Enligt finanspolicy om är antagen av kommunfullmäktige 2019-04-29.
I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt
inflytande.
Upprättar egna riktlinjer för finansverksamheten med beaktande av den av
Kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.
Ansvar för sin egen finansiella verksamhet och risker enligt vad som kommer av
Aktiebolagen (ABL verksamhet).
Högst 30 % av den externa låneskulden avtalas med rörlig ränta kopplat med
lånelöfte.


2020
o Bundna lån 75 %
o Rörliga lån 25 %

Fördelningen mellan rörliga och bundna lån ligger helt i linje med finanspolicy 201904-09.

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



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

Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det är
möjligt. Begränsning av återbetalning styrs av vilken nivå bolagets disponibla
vinstmedel bör uppgå till i förhållande till de av ägaren satta mål för avkastning.
Förutom återbetalning av erhållet aktieägartillskott bör bolagets årliga amorteringar av
långfristiga skulder därutöver uppgå till minst 2 mkr per år.
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Amortering sker har inte gjorts av långfristiga skulder med 2 mkr under 2020. I AB
Lessebohus finns både villkorat och ovillkorat ägartillskott. Ingen återbetalning är
gjord av ägartillskotten.
Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.
Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa
långsiktiga ekonomiska krav.
Avstämning sker vid årsbokslut 2020.
Avkastningskravet för 2020 är inte uppfyllt, -3,72 % soliditetsmåttet är inte uppfyllt
ligger på 7%.
Resultatet 2020 var – 12,8 mkr.

§7 MILJÖMÅL OCH STRATEGIER
Lessebo kommun har högt satta miljöambitioner. Bolaget ska därför följa av
kommunfullmäktige beslutade energi-, miljö- och klimatstrategiskt program.
Lessebo kommuns vision för den kommunala avfallshanteringen: Avfallshanteringen
ska kännetecknas av god resurshushållning, minimal miljöbelastning och bidra till en
bättre miljö. Den ska ha en god hygienisk standard och erbjuda en behovsanpassad
service av god kvalitet. Lessebohus kommer att hantera fyrfackssystem för sina
hyresgäster. Planering sker för miljöhus i Lessebohus som kan hantera detta system.
§8 ANVISNINGSRÄTT FRÅN KOMMUNSTYRELSEN
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslag eller
annan lag eller författning.
Bolaget följer kommunens anvisningar.
§9 INSYN OCH LEDNINGSFUNKTION
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och den utövar
kommunfullmäktiges ledningsfunktion över bolaget.
VD i bolaget kommer till kommunstyrelsen minst en gång per år och informerar om
verksamheten dock har detta inte gjorts under 2020, med tanke på
pandemisituationen. Kommunstyrelsen har inte kallat VD.
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Årsbokslut för 2020 och genomgång med kommunstyrelsen är gjord 2021-04-13.
VD och bolagets presidium medverkar vid kommunens budgetdagar och har en
föredragning kring bolagets möjligheter och utmaningar.
VD och bolagets presidium har också årsbokslutsinformation med kommunstyrelsens
presidium, kommunchef och ekonomichef.
VD och bolagets presidium har också årliga presidieträff med kommunstyrelsens
presidium och kommunchef. Fokus ligger på verksamhetens möjligheter och
utmaningar.
VD ingår i kommunens centrala ledningsgrupp från 2021 och har tidigare ingått in
Lessebo kommuns centrala chefsgrupp.
§10 DEMOKRATI
Företrädare för bolaget medverkar vid kommunfullmäktiges sammanträde inför
behandling av kommunens och bolagens årsredovisning.
VD medverkade på kommunfullmäktige i 2021-04-26 för årsredovisning 2020.

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







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

Alla investeringar över 1 mkr ska godkännas av bolagets styrelsen.
Investeringsbudgeten antas i samband med det årliga budgetarbetet.
§12 INFORMATIONSSKYLDIGHET
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger
bolaget att till kommunstyrelsen översända:
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protokoll från bolagsstämma



protokoll från styrelsesammanträde



bolagets årsredovisning



revisionsberättelse



bolagets budget



verksamhetsplan

Protokoll från sammanträden har delgivits kommunstyrelsen från mars, maj,
september och december. Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2020 har delgivits
kommunstyrelsen.

§13 KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT 6 KAP §9 OCH §10
KOMMUNALLAGEN (2017:725)
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten har
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast under maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
den interna kontrollen har bedrivits.
Kommunstyrelsen har tagit beslut 2020-04-13 att bolaget har bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om hur verksamheten har bedrivits. Hur
verksamheten har bedrivits framgår av verksamhetsberättelsen.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om den interna kontrollen för 2020. Intern
kontroll för 2021är beslutad i styrelsen 2020-12-10 och uppdaterad 2021-05-27.
Denna paragraf är ny i ägaranvisningar som är antagna av kommunfullmäktige 201909-23.
§14 SUPPLEANTERS INTRÄDE MM.
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som beslutas av kommunfullmäktige.
Suppleant skall delges kallelsen till styrelsesammanträde.
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Numera delges kallelsen även till suppleanter.
§15 INSTRUKTION FÖR VD
Instruktion finns för VD och uppdaterade 2021-05-27.
§16 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN.
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt egna arbete. Denna
arbetsordning skall vara föremål för årlig översyn och beslut.
Arbetsordning och VD instruktion uppdaterades 2020-05-27.

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

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



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

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.
Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa
långsiktiga ekonomiska krav.
Avkastnings- och soliditetskrav bör ses över vid nästa revidering av bolagsordning
och ägaranvisning.
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ÄGARANVISNINGAR
ANTAGNA 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
§2 INRIKTNING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik. Samt
att stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att medverka till att uppfylla
Lessebo kommuns vision och mål att kommunen ska växa, utvecklas och vara attraktivt
att leva och verka i för människor och näringsliv. Bolagets verksamhet är en viktig del i
uppfyllandet av kommunens målsättning genom att utveckla näringslivet som bidrar
till att Lessebo kommun kan växa, utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva i.
Bolaget ska aktivt delta i Lessebo kommuns utvecklingsarbete och i samverkan med
kommunen motverka segregation och främja gemenskap och trygghet.
Bolaget ska medverka i framtagande och verkställande av kommuns planer, policy och
strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning för att
tillgodose behovet av varor och tjänster, samt äga och förvalta aktier inom Lessebo
kommun.
Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl
ekonomisk, social som ekologisk, och effektivt resursutnyttjande.
Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan
ägartillskott.
Tidigare VD har inte medverkat i styrgruppen för framtagande av ny översiktsplan. VD
kommer att medverka vid framtagande av näringslivsprogram under 2021.
Under innevarande mandatperiod har kommunstyrelsen beslutat att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att aktualisera översiktsplanen för Lessebo
kommun i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen TÖP. Arbetet genomförs i
dialog med kommunens plangrupp där VD för Lessebohus ingår.
Bolagets VD är med och deltar i kommunens måluppfyllelse i första hand inom
området näringsliv och sysselsättning. Samma sak gäller framtagande av Lessebo
kommuns utvecklingsstrategi 2025 samt aktualisering av utvecklingsstrategin, beslut i
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kommunfullmäktige 2020-02-24.
VD arbetar aktivt med kommunens näringslivschef och medverkar vid träffar för att
stärka näringslivsklimatet.
§3 SAMVERKAN
Bolaget skall i förekommande fall samverka med kommunen genom att förvärva,
avyttra, bebygga och förvalta fastigheter.
VD är aktiv i kommunens centrala chefsgrupp under 2020. Från och med 2021 är VD
med i kommunens centrala ledningsgrupp där utvecklingfrågor och strategier arbetas
fram.

§4 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
Som ovan redovisas ställer ägaren krav på avkastning och ett soliditetsmått.

§5 EKONOMI
Verksamhetsplan och budget
Bolagets affärsplan skall lämnas till kommunstyrelsen under december månad årligen.
Affärsplanen för 2018-2020 är lämnad till kommunstyrelsen 2017-10-31. Ny affärsplan är
framtagen för 2020 – 2022 i november 2019 men inte lämnad till kommunstyrelsen.

Uppföljning, bokslut och årsredovisning
Bolaget skall följa kommunens utförda anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut
och årsredovisning som delges kommunstyrelsen.
Årsbokslut för 2020 är genomgång med kommunstyrelsen 2021-04-13.
Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.
Inga investeringar över 10 miljoner är planerade.
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Nybyggnation eller hyrespåverkande ombyggnation
Innan bolaget beslutar om nybyggnation och inflyttningshyra ska kommunstyrelsens
yttrande inhämtas. Då produktionen är färdigställd ska bolaget skyndsamt
återrapportera utfallet till kommunstyrelsen.
Detsamma ska gälla vid hyrespåverkande ombyggnation.
Vid nybyggnation ska alltid grundförutsättningen för uppvärmning vara fjärrvärme. Vid
val av annat uppvärmningssystem ska alltid kommunstyrelsen informeras.
Inga ny- eller ombyggnationer är gjorda.

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

Helår

Helår

Helår

2020

2019

2018

Resultat före finansiella poster

-83

151

-503

+Finansiella intäkter

430

208

432

Justerat resultat

346

359

-71

Anläggningstillgångar

21 246

32 461

25 358

+Bundet eget kapital

2 017

2 017

2 017

23 263

34 477

27 374

346

359

23 263

34 477

27 374

1,49%

1,04%

-0,26%

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

-71
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Riskanalys
Bolaget skall regelbundet analysera finansiella, operativa och legala risker.
Detta görs kontinuerligt och följs upp av bolagetsstyrelse och kommunens
ekonomichef.
Det är gjort en nedskrivning med 800.000 kr i årsbokslut 2020. Nedskrivningen gäller
övervärderade aktier gällande AB Kyrkebyn. Efter nedskrivningen är övervärderingen
av aktierna 5,4 mkr.

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


2020
o Bundna lån 67%
o Rörliga lån 33%

Rörliga lån ligger för högt enligt finanspolicy 2019-04-29
§6 LÅNGSIKTIG AVKASTNING OCH SOLIDITET
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och
soliditet.


Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 2% på sysselsatt kapital.

24

36



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

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.
Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa
långsiktiga ekonomiska krav.
Avstämning sker vid årsbokslut 2020.
Avkastningskravet på 1,49% för 2020 är inte uppfyllt, soliditetsmåttet är uppfyllt
ligger på 11%.
Årets resultat 2020 är -489 276 kronor.
§7 MILJÖMÅL OCH STRAGEGIER
Lessebo kommun har högt satta miljöambitioner. Bolaget ska därför följa av
kommunfullmäktige beslutade energi-, miljö- och klimatstrategiskt program.

§8 ANVISNINGSRÄTT FRÅN KOMMUNSTYRELSEN
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller
annan lag eller författning.
Det finns inte några utfärdade anvisningar.

§9 INSYN OCH LEDNINGSFUNKTION
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och den utgör
kommunfullmäktiges ledningsfunktion över bolaget.
VD i bolaget kommer till kommunstyrelsen minst en gång per år och informerar om
verksamheten. Under 2020 har VD inte informerat kommunstyrelsen med anledning
av pandemiläget. Kommunstyrelsen har inte kallat VD.
Årsbokslut för 2020 och genomgång med kommunstyrelsen är gjord 2021-04-13.
VD och bolagets presidium medverkar vid kommunens budgetdagar och har en
föredragning kring bolaget.
VD och bolagets presidium har också årsbokslutsinformation med kommunstyrelsens
presidium, kommunchef och ekonomichef.
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VD och bolagets presidium har också årliga presidieträff med kommunstyrelsens
presidium och kommunchef. Fokus ligger på verksamhetens möjligheter och
utmaningar.
VD ingår i kommunens centrala ledningsgrupp och i kommunens plangrupp.

§10 DEMOKRATI
Företrädare för bolaget medverkar vid kommunfullmäktiges sammanträde inför
behandling av kommunens och bolagens årsredovisning.
VD medverkade på kommunfullmäktige i 2021-04-26 för årsredovisning 2020.

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






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

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


Protokoll från bolagsstämman



Protokoll från styrelsesammanträde



Bolagets årsredovisning



Revisionsberättelse



Bolagets årsbudget
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Protokoll från sammanträden har delgivits kommunstyrelsen från mars, september
och december. Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2020 har delgivits
kommunstyrelsen.

§13 KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT 6 KAP §9 OCH §10
KOMMUNALLAGEN (2017:725)
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten har
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast under maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
den interna kontrollen har bedrivits.
Kommunstyrelsen har tagit beslut 2021-04-13 att bolaget har bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om hur verksamheten har bedrivits. Hur
verksamheten har bedrivits framgår av verksamhetsberättelsen.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om den interna kontrollen för 2020. Intern
kontroll för 2021är beslutad i styrelsen 2020-12-10 och uppdaterad 2021-05-27.
Denna paragraf är ny i ägaranvisningar som är antagna av kommunfullmäktige 201909-23.
§14 SUPPLEANTERS INTRÄDE MM
För suppleants inträde i styrelsen gäller vad som beslutats av kommunfullmäktige
Suppleant skall delges kallelsen till styrelsesammanträde.
Numera delges kallelsen även till suppleanter.

§15 INSTRUKTION FÖR VD
Instruktion finns för VD och är uppdaterade 2021-05-27.
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§16 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN.
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt egna arbete. Denna
arbetsordning skall vara föremål för årlig översyn och beslut.
Arbetsordning och VD-instruktion uppdaterades 2021-05-27 i styrelsen.

§17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL.
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av
det kommunala syftet med detsamma och av kommunstyrelsen uppställda mål.
Årsredovisning för 2020 redovisas hur verksamheten bedrivs. Dock saknas
redovisning för kommunstyrelsens uppsatta mål.
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LESSEBO FJÄRRVÄRME AB
BOLAGSORDNING
ANTOGS 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
3§ ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET
Inom affärsområde fjärrvärme har bolaget till ändamål att inom Lessebo kommun
distribuera och bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs på
affärsmässiga grunder.
Likvideras bolaget skall dess behållna medel tillfalla Lessebo kommun.
Enligt ägaranvisningar som antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 gäller följande:
Bolagets finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och
investeringar utan ägartillskott. Långsiktig lönsamhet och med ett årligt vinstresultat på
1,5 mkr. De definierade målen är direktavkastning och soliditet.



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

Aktieägartillskott
Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det är
möjligt. Begränsning av återbetalning styrs av vilken nivå bolagets disponibla
vinstmedel bör uppgå till i förhållande till de av ägaren satta mål för avkastning.
Förutom återbetalning av erhållet aktieägartillskott bör bolagets årliga amorteringar av
långfristiga skulder därutöver uppgå till minst 2,5 mkr per år.
Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.
Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa
långsiktiga ekonomiska krav.
Bolagsordning och ägaranvisning bör ses över under 2021.
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Under 2020 har bolaget inte återbetalat något gällande aktieägartillskott till Lessebo
kommun.
Bolaget har 2020 inte amorterat långfristiga skulder.
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ÄGARANVISNINGAR
ANTOGS 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
§2 INRIKTNING AV BOLAGETS VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen är att inom
Lessebo kommun.
Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Lessebo kommun till
en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda
tjänster och god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor och
profilera Lessebo kommun som en miljö- och tillväxtkommun.
Bolaget ska utgöra ett aktivt energipolitiskt instrument för kommunen genom
miljömässigt och klimatmässigt hållbar el- och fjärrvärmeproduktion.
Bolaget ska vara en aktör i kommunens miljö- och klimatarbete samt att minimera
klimatpåverkande utsläpp.
Bolaget ska verka för utbyggnad av fjärrvärme.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att medverka till att uppfylla
Lessebo kommuns vision och mål att kommunen ska växa, utvecklas och vara attraktiv
att leva och verka i för människor och näringsliv.
Bolaget ska aktivt delta i Lessebo kommuns utvecklingsarbete.
Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl
ekonomisk, social som ekologisk, och effektivt resursutnyttjande.
Bolaget ska inom ramen för bolagets ekonomi och på affärsmässiga principer fortsätta
utveckla fjärrvärmeverksamheten till gagn för miljön och kommunens invånare,
näringsliv och verksamheter.
Bolaget ska medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policies
och strategier såsom översiktsplan.
Bolaget får inte driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med
kommunal kompetens.
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Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan
ägartillskott.
Bolaget skall med beaktande av vad i föregående stycke sagts tillgodose Lessebo
kommuns förvaltningar, bolag och privathushåll samt företags behov av fjärrvärme.
Bolaget skall även i största möjliga mån medverka till optimering av
kommunkoncernens fastighetsförvaltning i det fall detta inte är till men för bolaget.
I stort sett alla kommunens fastigheter är nu anslutna till fjärrvärme. AB Lessebohus
samtliga fastigheter är anslutna till fjärrvärme.
Bolaget ökar antalet villakunder med mellan 20 -25 st. per år. Bolaget samverkar med
Wexnet på kundträffar. Det kommer att göras en drive på kunder inom industrin som
tidigare har använt olja, de har tidigare haft en skattereduktion och kan i nuläget få
ett omställningsbidrag med 50%. Det har varit ett antal kampanjer under åren om fri
årsförbrukning och fri installation av fiber vid installation av fjärrvärme, detta kommer
att fortgå.

Bolagets VD är med i kommunens centrala chefsgrupp under 2020 och har
medverkat vid aktualisering av utvecklingsstrategi 2025 som antogs av
kommunfullmäktige 2020-02-24.

§3 SAMVERKAN
Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största
möjliga kommunnytta skall bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och
samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i de fall där bolaget kan
tänkas spela en roll.
VD är aktiv i kommunens centrala chefsgrupp under 2020.

§5 EKONOMI
Verksamhetsplan och budget
Bolagets affärsplan skall lämnas till kommunstyrelsen under december månad årligen.
Affärsplanen gäller 2017-2019. Förslag till ny affärsplan 2020 – 2023 ska antas i
styrelsen i maj 2020 kommunstyrelsen har inte delgetts planen.
Uppföljning, bokslut och årsredovisning
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Bolaget skall följa kommunens utförda anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut
och årsredovisning som delges kommunstyrelsen.
Årsbokslut för 2020 är genomgång med kommunstyrelsen 2021-04-13.

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

Effektivisering
Bolaget skall fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet.
Bolaget skall göra regelbundna kostnadsjämförelse och kvalitetsmätningar med företag
av motsvarande slag och storlek.
En kraftfull genomgång och effektivisering av bolaget är gjord under 2014 som också
har resulterat i budgeterad överskott under följande år.
Bolaget har identifierat kulvertförlusterna i Lessebo. Flödet har minskat med ca 50%
och det kommer att göras en utvärdering av förlusten.
Bolagets första kvalitetsmätning genomfördes 2016 med ett bra resultat.
Kvalitetsmätning/nöjd kundundersökning är gjord 2020 med ett bra resultat.
Majoriteten av kunderna är i dagsläget nöjda med nuvarande tjänster från Lessebo
Fjärrvärme, över 70 % av respondenterna poängterar att de är nöjda med tjänsterna
som levereras till dem.
Styrelsen har beslutat om marknadsföringskampanj.
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Lessebo Fjärrvärme AB

Helår

Helår

Helår

2020

2019

2018

4 188

3 876

5 484

422

535

585

4 609

4 411

6 069

Anläggningstillgångar

160 900

164 475

167 690

+Bundet eget kapital

3 000

3 000,0

3 000,0

163 900

167 475

170 690

4 609

4 411

6 069

163 900

167 475

170 690

2,81%

2,63 %

3,56 %

Resultat före finansiella poster
+Finansiella intäkter
Justerat resultat

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

Bolaget skall regelbundet analysera finansiella, operativa och legala risker.
VD ansvarar för att så sker. Styrelsen har informerats om styrkort.

Medelsförvaltning
Kommunens finanspolicy gäller för bolagen
VD i samverkan med kommunens ekonomichef hanterar omsättning o nyupplåning
för bolaget och följer kommunens finanspolicy.
Enligt finanspolicy om är antagen av kommunfullmäktige 2019-04-29.
I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt
inflytande.
Upprättar egna riktlinjer för finansverksamheten med beaktande av den av
Kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.
Ansvar för sin egen finansiella verksamhet och risker enligt vad som kommer av
Aktiebolagen (ABL verksamhet).
Högst 30 % av den externa låneskulden avtalas med rörlig ränta kopplat med
lånelöfte.
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2020
o Bundna lån 67%
o Rörliga lån 33%

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

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



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

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


2015 – 15 miljoner kronor



2016 – 20 miljoner kronor



2017 – 5 miljoner kronor



2018 – 10 miljoner kronor



2019 – 0 kronor



2020 – 0 kronor

Avstämning sker vid årsbokslut 2020.
Avkastningskravet för 2020 är inte uppfyllt, 2,81% soliditetsmåttet är uppfyllt ligger
på 7%.
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Årets resultat 2020 är 1,6 miljoner kronor vilket innebär att bolaget har uppfyllt
ägaranvisningarna.
Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.
Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa
långsiktiga ekonomiska krav.

§7 MILJÖMÅL OCH STRATEGIER
Lessebo kommun har högt satta miljöambitioner. Bolaget ska därför följa av
kommunfullmäktige beslutade energi-, miljö- och klimatstrategiskt program.
Bolaget arbetar strategiskt för att hela tiden öka antal kunder med 20 – 25 st. per år.
Bolaget samverkar med Wexnet på kundträffar. Det har gjorts en drive på kunder
inom industrin som tidigare har använt olja, de har tidigare haft en skattereduktion
och kan i nuläget få ett omställningsbidrag med 50%. Det har varit ett antal
kampanjer under åren om fri årsförbrukning och fri installation av fiber vid installation
av fjärrvärme, detta kommer att fortgå. Ny marknadsföringskampanj har beslutats i
styrelsen.
Fjärrvärmeverket i Kosta hyr bolaget en rökgaskondensor just för att ta till vara på
rökgaserna och omvandla det till energi. Även en ombyggnation i verket är gjort för
att effektivisera flödena. Båda åtgärderna har gett god effekt.

§8 ANVISNINGSRÄTT FRÅN KOMMUNSTYRELSE
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller
annan lag eller författning.
Finns inga anvisningar
§9 INSYN OCH LEDNINGSFUNKTION
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och den utövar
kommunfullmäktiges ledningsfunktion över bolaget.
VD i bolaget kommer till kommunstyrelsen minst en gång per år och informerar om
verksamheten. Detta är inte gjort under 2020 med anledning av pandemin,
kommunstyrelsen har inte kallat VD.
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Årsbokslut för 2020 och genomgång med kommunstyrelsen är gjord 2020-04-13.
VD och bolagets presidium medverkar vid kommunens budgetdagar och har en
föredragning kring bolaget.
VD och bolagets presidium har också årsbokslutsinformation med kommunstyrelsens
presidium, kommunchef och ekonomichef.
VD och bolagets presidium har också årliga presidieträff med kommunstyrelsens
presidium och kommunchef. Fokus ligger på verksamhetens möjligheter och
utmaningar.
VD ingår under 2020 i kommunens centrala chefsgrupp.

§10 DEMOKRATI
Företrädare för bolaget medverkar vid kommunfullmäktiges sammanträde inför
behandling av kommunens och bolagens årsredovisning.
VD medverkade på kommunfullmäktige i 2021-04-26 för årsredovisning 2020.

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






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

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


Protokoll från bolagsstämma



Protokoll från styrelsesammanträde
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Bolagets årsredovisning



Revisionsberättelse



Bolagets årsbudget

Årsredovisning och revisionsberättelse är lämnat till kommunstyrelsen. Protokoll för
styrelsemöte i mars och maj är delgivna kommunstyrelsen. Det har varit styrelsemöte
där inte protokollen är delgivna kommunstyrelsen. Bolagsstämmeprotokollet är inte
delgivit kommunstyrelsen.
§12 SUPPLEANTERS INTRÄDE MM
För suppleants inträde i styrelsen gäller vad som beslutats av kommunfullmäktige
Suppleant skall delges kallelsen till styrelsesammanträde.
Suppleant delges kallelse.

§13 KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT 6 KAP §9 OCH §10
KOMMUNALLAGEN (2017:725)
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten har
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast under maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
den interna kontrollen har bedrivits.
Kommunstyrelsen har tagit beslut 2020-04-13 att bolaget har bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om hur verksamheten har bedrivits.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om den interna kontrollen.

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

§16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av
det kommunala syftet med detsamma och av kommunstyrelsen uppställda mål.
Årsredovisning för 2020 redovisas hur verksamheten bedrivs. Dock saknas
redovisning för kommunstyrelsens uppsatta mål.
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AB KYRKEBYN
BOLAGSORDNING
ANTAGEN 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ändamålet med bolagets verksamhet är att förvalta aktier, bedriva
fastighetsförvaltning med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och på
affärsmässiga grunder tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet till
näringslivet och kommunkoncernen.
Bolaget ska främja ekonomisk utveckling i kommunen genom att medverka till att
skapa ett gott näringslivsklimat och möjlighet till besöksnäring, ge befintliga företag
service, attrahera nya företag till kommunen samt att stimulera utvecklingen av nya
företag.
Bolaget ska medverka till en hållbar destinationsutveckling i samverkan med olika
aktörer.
Likvideras bolaget skall dess behållna medel tillfalla AB Lessebo Fastigheter.
Enligt ägaranvisning gäller följande:
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och
soliditet.



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

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.
Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa
långsiktiga ekonomiska krav.
Det är första året 2016 som ägaren har ställt avkastnings- och soliditetskrav.
Bolagsordning och ägaranvisning bör ses över 2021.
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ÄGARANVISNINGAR
ANTAGEN 2019-09-23 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
Det som gäller AB Lessebo Fastigheter gäller också för dotterbolaget AB Kyrkebyn.
VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen finns inte då det är AB Lessebohus
instruktion och arbetsordnings som gäller.
Justering i bolagsordningen är gjord enligt nedan
Bolaget ska medverka till en hållbar destinationsutveckling i samverkan med olika
aktörer.

§5 Ekonomi
Verksamhetsplan och budget
Bolaget skall årligen anta dels en verksamhetsplan för de närmaste tre åren, varav det
första detaljplaneras och budgeteras dels en affärsplan. Bolagets affärsplan skall
lämnas till kommunstyrelsen senast under december månad årligen.
Ingen affärsplan är inte gjord.
Uppföljning, bokslut och årsredovisning
Bolaget skall följa av kommunen utfärdade anvisningar för ekonomisk uppföljning,
bokslut och årsredovisning som delges kommunstyrelsen.
Årsbokslut för 2020 är genomgång med kommunstyrelsen 2021-04-13.

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

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

Effektivisering
Bolaget skall fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet.
Bolaget skall göra regelbundna kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med
företag av motsvarande slag och storlek.
Svårt att göra kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar med andra bolag i
motsvarande slag.

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

Kyrkebyn 3

Helår

Helår

Helår

2020

2019

2018

-521

2352

265

0

0

0

-521

352

265

Anläggningstillgångar

2 496

3 237

3 074

+Bundet eget kapital

100,0

100,0

100,0

Justerade tillgångar (TG)

2 596

3 337

3 174

-521

352

265

2 596

3 337

3 174

-20,07%

10,54 %

8,36 %

Resultat före finansiella poster
+Finansiella intäkter
Justerat resultat

Justerat resultat
Justerade tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital

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



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

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska
utgöra utgångspunkten för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.
Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa
långsiktiga ekonomiska krav.
Avstämning sker vid årsbokslut 2020.
Avkastningskravet för 2020 är inte uppfyllt, -20,07%, soliditetsmåttet är uppfyllt ligger
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på 39%.
Årets resultat 2020 är -723 896 kr. En nedskrivning gällande projekteringskostnader
för hotellbyggnation är gjorda med 742 563 kr. Ingen ökad kostnad eller aktivitet är
gjort under 2020. Beloppet är nedskrivet inte avskrivet.
2016 är första året ägaren har ställt avkastnings- och soliditetskrav på bolaget. Krav
på soliditet har ändrats i ägaranvisning 2019-09-23.

7 § Miljömål och strategier m.m.
Lessebo kommun har högt satta miljöambitioner. Bolaget ska därför följa av
kommunfullmäktige beslutade energi-, miljö- och klimatstrategiskt program.

§8 ANVISNINGSRÄTT FRÅN KOMMUNSTYRELSEN
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller
annan lag eller författning.
Finns inga anvisningar.

§9 INSYN OCH LEDNINGSFUNKTION
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och den utgör
kommunfullmäktiges ledningsfunktion över bolaget.
VD i bolaget kommer till kommunstyrelsen minst en gång per år och informerar om
verksamheten. Detta är inte gjort under 2020 med anledning av pandemin.
Kommunstyrelsen har inte kallat VD.
Årsbokslut för 2020 och genomgång med kommunstyrelsen är gjord 2021-04-13.
VD och bolagets presidium medverkar vid kommunens budgetdagar och har en
föredragning kring bolaget.
VD och bolagets presidium har också årsbokslutsinformation med kommunstyrelsens
presidium, kommunchef och ekonomichef.
VD och bolagets presidium har också årliga presidieträff med kommunstyrelsens
presidium och kommunchef. Fokus ligger på verksamhetens möjligheter och
utmaningar.
VD ingår i kommunens centrala chefsgrupp under 2020 och i kommunens
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ledningsgrupp med start 2021.

§10 DEMOKRATI
Företrädare för bolaget medverkar vid kommunfullmäktiges sammanträde inför
behandling av kommunens och bolagens årsredovisning.
VD medverkade på kommunfullmäktige i 2020-04-26 för årsredovisning 2020.
.

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






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

Skulle tveksamheter uppkomma i styrelsen om frågan är av sådant slag att den skall
underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen.
2019-09-23 gjordes revidering av bolagsordning på kommunfullmäktige

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


Protokoll från bolagsstämman



Protokoll från styrelsesammanträde



Bolagets årsredovisning



Revisionsberättelse
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Bolagets årsbudget



Protokoll från sammanträden har delgivits kommunstyrelsen från mars, september
och december. Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2020 har delgivits
kommunstyrelsen.

13 § Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 6 kap §9 och §10 kommunallagen
(2017:725)
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen har att fatta årligt beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för den kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast i maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
verksamheten har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten har
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala kompetensen.
Bolaget ska senast under maj varje år till kommunstyrelsen överlämna skrivelse om hur
den interna kontrollen har bedrivits.
Kommunstyrelsen har tagit beslut 2021-04-13 att bolaget har bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om hur verksamheten har bedrivits. Hur
verksamheten har bedrivits framgår av verksamhetsberättelsen.
Bolaget har inte lämnat in en skrivelse om den interna kontrollen för 2020. Intern
kontroll för 2021är beslutad i styrelsen 2020-12-10 och uppdaterad 2021-05-27.
Denna paragraf är ny i ägaranvisningar som är antagna av kommunfullmäktige 201909-23.
§14 SUPPLEANTERS INTRÄDE MM
För suppleants inträde i styrelsen gäller vad som beslutats av kommunfullmäktige
Suppleant skall delges kallelsen till styrelsesammanträde.
Numera delges kallelsen även till suppleanter.
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§15 INSTRUKTION FÖR VD
Instruktion finns för VD och är uppdaterade 2020-05-27 i Lessebo Fastigheter.

§16 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN.
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt egna arbete. Denna
arbetsordning skall vara föremål för årlig översyn och beslut.
Arbetsordning och VD-instruktion uppdateras via beslut i styrelsen i Lessebo
Fastigheter, 2020-05-27.

§17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL.
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av
det kommunala syftet med detsamma och av kommunstyrelsen uppställda mål.
Årsredovisning för 2020 hur verksamheten bedrivs. Dock saknas redovisning för
kommunstyrelsens uppsatta mål.
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KOSTA KÖPMANSHUS AB
BOLAGSORDNING
ANTOGS 2012-12-17 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

ÄGARANVISNINGAR
ANTOGS 2012-12-17 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

Kosta Köpmanshus

Helår

Helår

Helår

2020

2019

2018

2 100,0

2 100,0

2 100,0

-19,62

2 100,0

2 100,0

Anläggningstillgångar

259 640,0

266 184,2

273 520,0

+Bundet eget kapital

60 000,0

60 000,0

60 000

319 640,0

326 184,2

333 520,2

2 100,0

2 100,0

2 100

60 000,0

60 000,0

60 000,0

0,77%

3,5%

3,5 %

Resultat efter finansiella poster
Justerat resultat

Justerade tillgångar (TG)
Justerat resultat
+Bundet eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital

Likt övriga bolag ska avkastningskrav och soliditetsmått ställa på Kosta Köpmanshus.
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§6. Anvisningsrätt från kommunstyrelse
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade anvisningar om de inte står i strid med tvingande bestämmelse i aktiebolagslag eller
annan lag eller författning.
Finns inga kända anvisningar.

§7. Insyn och ledningsfunktion
Part skall på styrelsesammanträde eller eljest delge den andre parten all information
om bolaget som part har tillgång till.
Part äger när som helst få ta del av kopierade alla handlingar rörande bolaget som
innehas av bolaget eller den andre parten. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem,
styrelsesuppleant eller annan person utsedd av part.

§8. Demokrati
Om inte affärsmässighet eller sekretess föranleder annat skall bolagets arbetssätt
präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media skall vara en naturlig del
i verksamheten.
Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i
tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

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





Ändring av bolagsordningen
Ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.
Vinstutdelning. Jmf dock parts rätt enligt punkten 11 i aktieägaravtalet.
Beslut om att bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske
enligt lag eller detta avtal.
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Antagande av verksamhetsplan och budget för vart kommande räkenskapsår.
Antagande av beslut under pågående räkenskapsår som innebär avvikelse från
den verksamhetsplan och budget som antagits för räkenskapsåret i fråga.
Väsentlig organisatorisk förändring.
Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig
mån påverkar bolagets verksamhet.
Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån
påverkar bolagets verksamhet.
Avtal eller förändring av avtal med någon av parterna eller någon som är
närstående till part.
Tillsättande av verkställande direktör.
Fastställande och fördelning av styrelsearvoden.

Bolagsordning är antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, §114. Ägaranvisning är
antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, §115. Bolagsordningen är antagen av
bolagsstämman men inte ägardirektiv.
§10. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger
bolaget att till kommunstyrelsen översända,
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) bolagets budget
f) verksamhetsplan
Bolagets årsredovisning för 2020 är delgiven kommunstyrelsen. Protokoll från två
styrelsemöten för 2020 är lämnade till kommunstyrelsen. Bolagsstämmans protokoll
saknas är inte delgiven kommunstyrelsen.
I årsredovisning ska det framgå bolagets ägarskap.
§12. Instruktion för verkställande direktören
Styrelsen har enligt 8 kap 7 § i aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar
för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana
riktlinjer och anvisningar skall utformas i en skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att
instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna
erfarenheter.
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I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn
till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande
förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen
skall anmäla beslut denna fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i
styrelseprotokollet.
Finns inga instruktioner då bolaget inte har någon VD.

§13. Arbetsordning för styrelsen.
Styrelsen skall, enligt 8 kap 7 § i aktiebolagslagen, utarbeta och anta arbetsordning för
sitt eget arbete. Denna arbetsordning skall vara föremål för årlig översyn och beslut.
Enligt protokollen är inte en översyn gjord.

§14. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av
det kommunala syftet med detsamma och av kommunstyrelsen uppställda mål
Förvaltningsberättelsen bör utvecklas utifrån kommunstyrelsens uppställda mål.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 127

Dnr 2021/286-1.3.2

Bolagsstruktur i Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Bilda ett ägarutskott inom kommunstyrelsen fr.o.m. 2023.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att:
- Aktualisera bolagsordningar och ägardirektiv i helägda bolag.
- Ta fram aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus AB samt
aktualisera bolagsordningen.
- Ta fram riktlinjer för styrning av hel- och majoritetsägda bolag
utifrån ett koncernperspektiv.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att uppdra till kommunchef
att genomföra en översyn av Lessebo kommuns bolagsstruktur.
Utredningen mottogs av kommunstyrelsen 2021-05-11, då det
noterades att utredningen var genomförd. Därefter har arbetet med
frågan fortsatt, bl.a. har en revisionsbyrå utrett frågan vilket lett till
uppdaterade beslutsförslag och en reviderad utredning.
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att
åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och
samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala
förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens alla
fastigheter. Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs
gemensamt oavsett form mot de gemensamma mål som är tagna av
kommunfullmäktige.
Enligt SKR:s rekommendationer finns två huvudsakliga modeller för
vilket organ som utövar ägarrollen:
 Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen,
eventuellt genom ett ägarutskott.
 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt
holdingbolag/moderbolag.
I en ren kommunkoncern är det enklast att utöver ägarrollen,
utjämna vinst och förlust mellan bolagen, resultatutjämna och
därmed reducera skattebelastningen. Sedan finns det regler som kan
bidra till ekonomisk belastning för bolagen om bildandet av ett
moderbolag sker när bolagen har gått med förlust tidigare år. Vilket
flera bolag också har gjort. Därmed är det ur ekonomisk synvinkel
bäst för bolagen och kommunen att bilda ett ägarutskott/ägarråd.
Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-24
Utredningen Bolagsstruktur i Lessebo kommun, reviderad version
2021-09-07
Luminor Revisions utredning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 3
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-24

Bolagsstruktur i Lessebo kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till:
 Bilda en ren kommunkoncern genom att skapa ett
moderbolag.
Eller
 Bilda ett ägarutskott/råd
o Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika ägarråd. Det
ska inte finnas någon personunion i ägarrådet.
o Inför nästa mandatperiod bildas ett ägarutskott. Det
ska inte finnas någon personunion i ägarrådet.
1. Aktualisera bolagsordningar och ägardirektiv i
helägda bolag.
2. Ta fram ett aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus
3. Ta fram riktlinjer för styrning av hel- och
majoritetsägda bolag utifrån ett koncernperspektiv.
o Gällande samverkan och effektivisering ur ett
koncernperspektiv.
o Planerings- och uppföljningssystem

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att uppdra till
kommunchef att genomföra en översyn av Lessebo kommuns
bolagsstruktur. Utredningen mottogs av kommunstyrelsen 202105-11, då det noterades att utredningen var genomförd. Därefter
har arbetet med frågan fortsatt, bl.a. har en revisionsbyrå utrett
frågan vilket lett till uppdaterade beslutsförslag och en reviderad
utredning.
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att
åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och
samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala
förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens
alla fastigheter. Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs
gemensamt oavsett form mot de gemensamma mål som är tagna
av kommunfullmäktige.
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Sida 2 av 3
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-24
I uppdraget ligger också att utreda hur arbetsmarknadsavdelningen byggåterbruk, miljöverkstan och tygåterbruket ska
organiseras i förvaltningsform eller som kommunalt bolag. Det är
ett led i att förstärka arbetet med kommunkoncernens ekonomi på
kort och på lång sikt. Kommunens roll som ägare bör tydliggöras
där möjlighet till samordning och utveckling i verksamheterna ska
ingå. Uppsiktsplikten ska förstärkas i de hel- och majoritetsägda
bolagen. Kommunen och dess bolag, kommunkoncernen ska
tillsammans arbeta mot kommunfullmäktiges uppsatta vision och
mål.
Enligt SKR:s rekommendationer finns två huvudsakliga modeller
för vilket organ som utöver ägarrollen:
 Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen,
eventuellt genom ett ägarutskott.
 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt
holdingbolag/moderbolag.
I en ren kommunkoncern är det enklas att utöver ägarrollen,
utjämna vinst och förlust mellan bolagen, resultatutjämna och
därmed reducera skattebelastningen. Sedan finns det regler som
kan bidra till ekonomisk belastning för bolagen om bildandet av ett
moderbolag sker när bolagen har gått med förlust tidigare år.
Vilket flera bolag också har gjort. Därmed är det ur ekonomisk
synvinkel bäst för bolagen och kommunen att bilda ett
ägarutskott/ägarråd.

Bakgrund
Kommunstyrelsen ska ha ett övergripande ansvar om kommunens
primära uppgift och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den
lokala livskraften och en hållbar utveckling i kommunen nu och i
framtiden
I en omvärld med snabba förändringar krävs snabb reaktions- och
förnyelseförmåga av kommunen. Det innebär att styrningen,
verksamhetsutveckling, processerna och strukturerna bör ses över
kontinuerligt. Kommunen behöver också fokusera på resultat ur
ett helhetsperspektiv och på riskhantering.
Kommunallagens bestämmelser medför en skärpning av den
strategiska ledningen av kommunens verksamhet och
ägarstyrningen samt ökar betydelsen av riskhantering och
utvärdering. De nya bestämmelserna om ägarstyrning, verksamhet
i kommunens bolag trädde i kraft den 1 juni 2017.
Det är av största vikt med en effektivare och ändamålsenligare
användning av skattemedlen, vilket ökar förtroendet för
kommunens verksamheter.
Därför har kommunchefen fått i uppdrag att se över hur våra heloch majoritetsägda bolag ska vara organiserade i kommunen.

Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningsförvaltningen
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Sida 3 av 3
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-24
Bilagor
Utredningen Bolagsstruktur i Lessebo kommun, reviderad version
2021-09-07
Luminor Revisions utredning
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UPPDRAGET
Kommunstyrelsen ska ha ett övergripande ansvar om kommunens primära uppgift
och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den lokala livskraften och en hållbar
utveckling i kommunen nu och i framtiden
I en omvärld med snabba förändringar krävs snabb reaktions- och förnyelseförmåga
av kommunen. Det innebär att styrningen, verksamhetsutveckling, processerna och
strukturerna bör ses över kontinuerligt. Kommunen behöver också fokusera på
resultat ur ett helhetsperspektiv och på riskhantering. Den allt kärvare ekonomiska
situationen sätter ytterligare press på kommunens beslutfattare både politiker och
tjänstepersoner.
Kommunallagens bestämmelser medför en skärpning av den strategiska ledningen av
kommunens verksamhet och ägarstyrningen samt ökar
betydelsen av riskhantering och utvärdering. De nya bestämmelserna om
ägarstyrning, verksamhet i kommunens bolag trädde i kraft den 1 juni 2017.
Det är av största vikt med en effektivare och ändamålsenligare användning av
skattemedlen, vilket ökar förtroendet för kommunens verksamheter.
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att åstadkomma förbättrad
ägarstyrning, skapa synergi- och samordningseffekter mellan bolagen och den
kommunala förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens alla fastigheter.
Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs gemensamt oavsett form mot de
gemensamma mål som är tagna av kommunfullmäktige.
I uppdraget ligger också att utreda hur arbetsmarknadsavdelningens byggåterbruk,
miljöverkstan och tygåterbruket ska organiseras i förvaltningsform eller som
kommunalt bolag. Det är ett led i att förstärka arbetet med kommunkoncernens
ekonomi på kort och på lång sikt. Kommunens roll som ägare bör tydliggöras där
möjlighet till samordning och utveckling i verksamheterna ska ingå. Uppsiktsplikten
ska förstärkas i de hel- och majoritetsägda bolagen. Kommunen och dess bolag,
kommunkoncernen ska tillsammans arbeta mot kommunfullmäktiges uppsatta vision
och mål.

Christina Nyquist
Kommunchef
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FÖRSLAG TILL BESLUT
SLUTSATS
Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi utgör en viktig utgångspunkt för
koncernstyrningen. Kommunkoncernen bör i allt högre grad betraktas som en
ekonomisk helhet, det kommunens verksamhet gör påverkar bolagen och det
bolagen gör påverkar kommunens verksamheter och ekonomi. Framförallt gällande
investeringar där det är av stor vikt att arbeta som en kommunkoncern. Bolagens
budget styrs inte av kommunfullmäktiges satta mål och budgetprocessen ska
utvecklas så att bolagen i allt högre grad involveras i kommunens budgetprocess.
Genom ägarstyrningen ska kommunen se till att kommunkoncernens fördel som
helhet beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.
Ägarorganisation enligt SKR:s rekommendationer ”Principer för styrning”
Kommunen utövar sitt inflytande över bolagen på olika sätt och bestämmer de
grundläggande spelreglerna. Bolagsrättsligt kommer kommunens inflytande till
uttryck genom reglerna om aktieägarrättigheter i aktiebolagslagen och
bolagsordningen. Kommunen kan utöva sitt ägande på olika sätt. Det är viktigt att
komma överens om vilket organ som ska utöva ägarrollen.
Det finns två huvudsakliga modeller för vilket organ som utöver ägarrollen:
 Ägarrollen kan utövas av kommunstyrelsen, eventuellt genom ett ägarutskott.
 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt
holdingbolag/moderbolag.

Lessebo kommun är idag en ”oäkta” koncern där kommunen äger samtliga aktier i
bolagen AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo Fjärrvärme AB samt
äger 51% av Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB.

Helägda bolag
2020 har det identifierats vissa brister i AB Lessebohus och AB Lessebo Fastigheter
som inte har varit kända av kommunstyrelsen. Det har bland annat framkommit stora
nedskrivningsbehov i befintliga fastigheter men även i nyproduktionen. Det har inte
heller gjorts någon riskanalys i bolagen. Som strukturen är uppbyggd idag i
ägaranvisningarna under underställningsplikt ska kommunfullmäktige ta ställning
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innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas. Beslut kan avse ärenden som rör investeringsobjekt, som inte redovisats i
bolagets årsbudget överstigande 300 prisbasbelopp. Vilket innebär att så länge
bolagen har tagit investeringarna i årsbudget kan varken kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen ha invändningar.
I ägaranvisningarna som antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 under ekonomi
och ekonomisk rapportering står det:
Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.
Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av
annan anledning ska godkännas av kommunfullmäktige.
Detta innebär att kommunstyrelsen kan yttra sig men inte besluta i frågan. Om
samma skrivning finns från moderbolag till dotterbolag kan moderbolaget besluta
om investeringen.

Majoritetsägt bolag
Beträffande Lessebo kommuns majoritetsägda bolag saknas det aktieägaravtal
och/eller ägardirektiv sedan 2015. För Lessebo kommuns del finns det brister i
uppsiktsplikten gällande ägarstyrningen av bolaget. Det har också tagits beslut i
bolaget som strider mot de beslut som är fattade i Kommunstyrelsen. I dagsläget är
det osäkert hur styrelsen i bolaget är bemannad. Det saknas en tjänsteperson som
bör driva och utveckla bolagets verksamhet vidare tillsammans med styrelsen.
Bolaget står inför stora utmaningar med lokaluthyrningen i Outlet.

Minoritetsägda bolag
Lessebo kommun har ett antal minoritetsägda bolag såsom Wexnet, SSAM, AB
Glasriket med flera. Oftast lägger kommuner sina delägda bolag som ett direkt
ägande under kommunstyrelsen även om kommunen har ett moderbolag då det inte
uppnås några direkt fördelar med att låta ett moderbolag vara ägare av ett begränsat
antal aktier i olika bolag ur ett ekonomiskt perspektiv.
Det finns emellertid inget som hindrar att ett moderbolag innehar aktier i ett
minoritetsägt bolag men arbetsbelastningen kommer att vara högre än nyttan. Vi
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kommer bland annat att behöva ta in de minoritetsägda bolagen i
koncernredovisningen.

Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk
Om en viss kommunal näringsverksamhet ska bedrivas på affärsmässiga principer
måste den verksamheten hållas isär från övrig kommunal verksamhet. Det sker
enklast genom att verksamheten bedrivs i bolagsform.
Då kan avkastningskrav och liknande hanteras mer naturligt. Men det är möjligt att
bedriva vinstdrivande verksamhet även i nämndform och det sker i olika omfattning.
Men det hör däremot till vanligheterna att kommunen bedriver olika typer av
näringsverksamhet utan vinstsyfte i direkt kommunal regi. Det är då angeläget att
verksamheten kan särskiljas från övriga verksamhet då det inte annars går att
bestämma självkostnadsprincipen för den aktuella tjänsten eller motsvarande som
tillhandahålls.
Utifrån att Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk ska bygga på
självkostnadsprincipen men också vara arbetsmarknadsprojekt och stärka
integrationen behöver vi inte bolagisera dessa verksamheter.
En utredning är i sitt slutskede kring arbetsmarknadsavdelningen och kopplingen till
ekonomiskt bistånd, myndighetsutövning samt samverkan med Lärcenter om
utredningen landar i en gemensam organisation kan inte denna verksamhet vara
bolagiserad.

Konsekvenser av att bilda ett moderbolag utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Luminor Revision, som är det bolag som reviderar de helägda kommunala bolagen,
har anlitats för att belysa skatte- och redovisningsmässiga aspekter som uppstår om
ett moderbolag bildas. Några av konsekvenserna beskrivs nedan.
Då det föreligger skattemässiga underskott i flera av de berörda bolagen kommer det
att utlösas underskottsspärrar vid ägarförändringen. Detta dels i form av beloppsspärren som innebär att underskott kan falla bort helt, dels i form av koncernbidragsspärren där gamla underskott inte kan dras av mot koncernbidrag från andra bolag
inom koncernen under en sexårsperiod.
I de kommunalt helägda bolagen föreligger skattemässiga underskott med sammanlagt ca 14,5 mkr, vilka idag kan nyttjas mot framtida vinster. Om bolagen överförs till
ett moderbolag uppkommer en ägarförändring. Vid ägarförändringar finns regler
som begränsar rätten till avdrag för föregående års underskott. Beloppsspärren
rörande rätt till avdrag för föregående års underskott i ett bolag innebär att man
jämför föregående års inrullade underskott med den köpeskilling det nya
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moderbolaget betalar för bolaget. Bedömningen ska göras för varje bolag för sig. Det
går inte att betala mer än marknadsvärdet för aktierna för att få behålla så höga
underskottsavdrag som möjligt. Beloppsspärren säger att det förvärvade bolaget
endast får föra vidare gamla underskott till den del de motsvarar 200% av
köpeskillingen. Överskjutande del faller bort för alltid.
Om exv. Lessebo kommun istället skulle skjuta till aktierna i de kommunala bolagen
såsom aktieägartillskott till det nya moderbolaget så förvärvar moderbolaget aktierna
vederlagsfritt och Luminor Revision beskriver att det mest troliga i ett sådant fall är
att moderbolaget inte får tillgodoräkna någon köpeskilling alls vid tillämpning av
beloppsspärren och därmed faller föregående års underskott i de bolag som
förvärvas bort i sin helhet. Det innebär att framtida vinster inte kan kvittas mot
tidigare underskott utan vinsterna måste beskattas. Det skulle medföra en ökad
skattekostnad om ca 3 mkr.
Det finns även nya regler, från 2019, som begränsar företags rätt till ränteavdrag.
Avdragsbegränsningen tar sikte på företag med negativa räntenetton (ränteintäkter
minus räntekostnader). Det finns en lättnadsregel som innebär att negativa räntenetton upp till fem miljoner kronor alltid får dras av vilket samtliga bolag i Lessebo
kommun kan använda sig av idag. Lättnadsregeln ska dock tillämpas gemensamt
inom en intressegemenskap vilket innebär att i de fall som en verksamhet bedrivs
genom en koncern med flera bolag, får koncernbolagen inte dra av mer än fem
miljoner tillsammans i negativt räntenetto.
Lättnadsregeln kan inte tillämpas i en framtid när en koncern bildats eftersom de
sammanlagda negativa räntenettona uppgår till högre belopp än fem miljoner, för
2020 uppgick de till 9,2 mkr. Då måste man istället titta på huvudregeln som innebär
att avdrag kan yrkas för negativt räntenetto med ett belopp som motsvarar 30% av
EBITDA-resultatet i varje bolag. Det finns indikationer som pekar på att det kan finnas
risk att samtliga bolag inte kan yrka fullt avdrag för räntekostnaderna i en framtid
med moderbolag.
Ur ett rent skattemässigt perspektiv så är slutsatsen att det i dagsläget inte är
fördelaktigt att skapa en bolagskoncern i Lessebo kommun då det sannolikt kommer
innebära ökade skattekostnader.
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FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Bildande av ett ägarutskott/råd
o Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika ägarråd. Det ska inte finnas
någon personunion i ägarrådet.
o Inför nästa mandatperiod bildas ett ägarutskott. Det ska inte finnas
någon personunion i ägarrådet.
o
2. Aktualisera bolagsordningar och ägardirektiv i helägda bolag.
o
3. Ta fram ett aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus
o
4. Ta fram riktlinjer för styrning av hel- och majoritetsägda bolag utifrån ett
koncernperspektiv.
o Gällande samverkan och effektivisering ur ett koncernperspektiv.
o Planerings- och uppföljningssystem
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OMVÄRLDSBEVAKNING
KOMMUNAL VERKSAMHET OCH KOMMUNKONCERNEN
Kommunens och kommunkoncernens verksamhet omfattar kommunens samarbete
mellan kommunerna och övrig verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och
finansiering. Kommunen och dess dottersammanslutningar bildar en
kommunkoncern. En dottersammanslutning är en sammanslutning där kommunen
har bestämmande inflytande enligt bokföringslagen.

KONCERNSTYRNING
Fullmäktige beslutar om principerna för ägarstyrningen och om koncerndirektivet.
Styrelsen svarar för ägarstyrningen i kommunens verksamhet. Koncernledningen
svarar för koncernstyrningen, dvs. ägarstyrningen, genomförs i kommunkoncernen
och att koncernövervakningen ordnas i enlighet med fullmäktiges beslut.
Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka kommunen som ägare eller medlem
medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan
sammanslutning. Åtgärderna kan gälla till exempel avtal om bolagsbildning,
bestämmelser i bolagsordningen, andra avtal, personval, anvisningar till personer som
företräder kommunen i olika sammanslutningar eller annat utövande av kommunens
bestämmande inflytande. Genom ägarstyrningen ska kommunen se till att
kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamheten i kommunens
dottersammanslutningar. I koncerndirektivet fastställs metoderna för ägarstyrningen.
Till skillnad från tidigare kommunallag finns det i nuvarande bestämmelser om vad
koncerndirektivet ska innehålla. Innehållet är mer omfattande än i den tidigare
rekommendationen. Bland annat bestämmelserna om sammansättningen av
dottersammanslutningarnas styrelser och god förvaltnings- och ledningspraxis för
dottersammanslutningarna är nya. Rekommendationen har genomgående preciserats
så att den motsvarar kraven och strukturen på koncerndirektivet enligt
kommunallagen.
Enligt 47 § i kommunallagens allmänna bestämmelser ska koncerndirektivet innehålla
behövliga bestämmelser åtminstone om
1. Planeringen och styrningen av kommunkoncernens ekonomi och investeringar,
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2. Ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen,
3. Informationen och tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att få
upplysningar,
4. Skyldigheten att inhämta kommunens åsikt före beslutsfattandet,
5. Koncernens interna tjänster,
6. Sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens
dottersammanslutningar,
7. En god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens
dottersammanslutningar.

KOMMUNKONCERN
När en kommun direkt, helt eller delvis, äger bolag uppstår inte en koncern i
aktiebolagslagens mening, eller enligt skattelagstiftningen. De olika bolagen som
kommunen äger är från varandra helt fristående. De är således inga dotterbolag utan
helägda bolag. Eller i förekommande fall delägda bolag med andra.
Varje bolag är ett eget skattesubjekt. Och om ett bolag inte ingår i en koncern så kan
inte bolaget resultatutjämna, lämna koncernbidrag eller vidta motsvarande åtgärder
med ett annat bolag.
I en koncern är det möjligt att resultatutjämna mellan bolagen om koncernbidragsrätt
föreligger. Vilket är det normala om kommunen genom ett helägt moderbolag har
helägda dotterbolag.
Med helägt dotterbolag avses ur skattesynpunkt att moderbolaget äger minst 90 %
av aktierna i dotterbolaget.
Enligt aktiebolagslagen är definitionen en annan. Där räcker det med innehav av
aktier överstigande hälften av bolagets aktier om det också medför att ägaren har
mer än 50 % av rösterna i bolaget. Finns det A- och B-aktier räcker det således inte
att äga mer än hälften av aktierna. Men denna form av koncern berättigar inte till
koncernbidrag, resultatutjämning och så vidare.
Oftast lägger kommuner sina delägda bolag som ett direkt ägande under
kommunstyrelsen även om kommunen har ett moderbolag då det inte uppnås några
direkt fördelar med att låta ett moderbolag vara ägare av ett begränsat antal aktier i
olika bolag ur ett ekonomiskt perspektiv.
Det finns emellertid inget som hindrar att ett moderbolag innehar aktier i bolag som
inte är helägda.
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Ur skattemässig synpunkt är det således en fördel att bedriva en verksamhet i en
koncern då vinster och förluster kan utjämnas vilket kan reducera skattebelastningen.
Vissa regler gäller vid bildandet av koncern där möjligheten till utjämning av vinst och
förlust kan minimeras vid detta tillfälle. När det kommer till allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag så finns emellertid enbart koncernbidragsrätt med andra
allmännyttiga bostadsaktiebolag såtillvida att bostadsbolaget inte kan ge
koncernbidrag till andra typer av bolag. Bostadsbolaget kan emellertid ta emot
koncernbidrag. Detsamma är det med utdelning som oavsett hur bostadsbolaget ägs
måste förhålla sig till värdeöverföringsbegränsningarna i lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Däremot framstår det som möjligt att för ett bostadsbolag ge till exempel ett
koncernbidrag till modern om modern återbetalar 79,4 % av bidraget. Det vill säga att
bostadsbolaget inte behöver betala bolagsskatt på summan som utgör
koncernbidrag utan modern kan sedan använda detta på bästa sätt. Och i och med
att återbetalning sker med 79,4 % hamnar bostadsbolaget i samma läge som om
bostadsbolaget hade haft summan som en beskattningsbar vinst. Bolagsskatten är för
närvarande 20,6 %.
Utdelningen inom en koncern är i allmänhet skattebefriad då moderbolagets innehav
av aktier i döttrarna är ett så kallar näringsbetingat aktieinnehav. Utdelning till
kommunen är alltid skattebefriad då kommunen inte är ett skattesubjekt. En annan
sak är att vinster kan behöva skattas fram genom att erläggande av bolagsskatt.
Upphandlingsreglerna öppnar upp för att vissa tjänster och varor kan köpas och
säljas mellan kommunen och bolagen. Detta förändras inte av att ett moderbolag
istället äger bolagen. Vidare kan helägda bolag under vissa förutsättningar köpa och
sälja varor och tjänster av varandra. Inte heller detta påverkas av att en bolagskoncern
bildas. Om något händer i denna del så är det möjligen något enklare med sådana så
kallade horisontella transaktioner. Upphandling är emellertid ett kapitel för sig vilket
kräver utredning och bedömning i de enskilda fallen.
Det finns inte några skatte- eller kommunalrättsliga hinder att bilda en koncern.
Försäljningen av kommunens aktier kan ske till moderbolaget utan
skattekonsekvenser eftersom kommunen inte är skattskyldig för eventuell vinst.
Försäljning av aktierna omfattas inte av EU: s statsstödsregler när det sker till bokfört
värde. Försäljning av aktier omfattas inte heller av LOU:s bestämmelser.
ÖVERGRIPANDE MÅLSTYRNING
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt finns kvar oavsett om ett moderbolag eller
ägarutskott bildas eller inte. Däremot kan moderbolaget eller ägarutskott utöva
kontrollfunktioner som kommunstyrelsen annars hade behövt utföra själv. Det
förutsätter naturligen en strukturerad återrapportering.
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I ett moderbolag kan med fördel ledamöter i KS/KSAU sitta och styrelsemöten kan
samordnas med KS/KSAU:s sammanträden. Dock att de måste hållas före eller efter
varandra och inte samtidigt. Vissa jävsfrågor kan uppstå i samband med ansvarsfrihet
eller motsvarande men i övrigt så uppstår sällan eller aldrig jäv.
Med ett moderbolag blir det enklare att vid behov hålla extra stämma i döttrarna då
endast moderbolaget behöver kallas. Oftast något enklare än att kalla kommunen till
stämma.
Moderbolag kan vara bemannat eller obemannat. Avtal kan upprättas mellan
moderbolag och kommun, även möjligt med direktägda bolag, om att moderbolaget
ska betala för vissa koncernsamordnade tjänster. Kan till exempel vara viss del av
ekonomichefens lön i den mån denna person också har ett uppdrag att hantera
ekonomin i koncernen. Kan även vara del av kommunchefens lön om kommunchefen
är VD i moderbolaget. Det finns emellertid viss momsproblematik som måste
hanteras för att säkerställa att momsen kan lyftas. Eller väljer man att kommunen står
helt för kostnaderna som det är idag.
Vid bildande av en koncern tydliggörs ägarens roll genom att ett moderbolag bildas.
Moderbolaget blir ett medel för kommunen att leda och samordna verksamheten i
bolagskoncernen mot kommunens vision och mål. Moderbolaget har till uppgift att
företräda kommunens strategiska intressen och utöva en aktiv ägarstyrning i
kommunens hel- och majoritetsägda bolag. Moderbolaget eller ägarutskottet ska
utföra den löpande uppsikten över de helägda dotterbolagen åt kommunstyrelsen.
Styrelsen i moderbolaget eller ägarutskottet blir kommunens förlängda arm och bör
till en övervägande del utgöras av ledamöter i kommunstyrelsen förslagsvis
kommunstyrelsens presidium eller KSAU för att säkerställa kommunens inflytande i
bolagen. Val av ledamöter, suppleanter, ordförande och lekmannarevisorer tas fram
av valberedningen för beslut i kommunfullmäktige.
Övergripande styrning kan även genomföras via ett ägarutskott/råd. Ett
ägarutskott/råd bildas och med fördel är det kommunstyrelsens arbetsutskott. Det
bör inte finnas någon personsunion i ägarutskottet/rådet d.v.s. en ledamot i
ägarutskottet/rådet bör inte även vara ledamot i ett kommunalt bolag.
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att åstadkomma förbättrad
ägarstyrning, skapa synergi- och samordningseffekter mellan bolagen och den
kommunala förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens alla fastigheter.
Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs gemensamt oavsett form mot de
gemensamma mål som är tagna av kommunfullmäktige.
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Vid ett bildande av ägarutskott/råd kan kommunen uppnå det mesta gällande syftet
med att utredning. Vi kan uppnå förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och
samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala förvaltningen men det blir
inte möjligt med resultatutjämning. Gällande resultatutjämning så är det inte aktuellt
inom överskådlig framtid. Genom ett ägarutskott/råd kan Lessebo kommun arbeta
utifrån ett koncernperspektiv.

ÄGARPOLITIK
Ägarpolitiken är en del av kommunstrategin, som godkänns av fullmäktige och som
är ett viktigt redskap för ledningen av kommunen. Ägarpolitiken anger riktlinjer bland
annat för i vilka sammanhang kommunen deltar som ägare och placerare och vad
kommunen eftersträvar med sitt ägande.
En väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:
 Ägaorganisation, vad som är kommunens övergripande syfte med
bolagssektorn och hur de ska organiseras och styras.
o Ägarrollen kan utövas av kommunstyrelsen genom ett ägarutskott/råd.
o Ägarrollen kan utövas genom en styrelse i ett moderbolag.
 Bolagsordning och ägaranvisning.
 Planerings- och uppföljningssystem.
KOMMUNENS MÖJLIGHET ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET
LESSEBO KOMMUN
Lessebo kommun startade Miljöverkstan 2017 med syfte att minska arbetslösheten
och att arbeta med integrationsfrågorna. Det beslutades att Miljöverkstan skulle
drivas under kommunstyrelsen på Arbetsmarknadsavdelningen under ett par år.
Därefter ska strukturen för denna verksamhet ses över utifrån att kommunen i princip
driver näringsverksamhet. 2021 startar kommunen ett Byggåterbruk i samverkan med
SSAM med syfte på cirkulär ekonomi, återvinning och ur ett
arbetsmarknadsperspektiv. Även ett tygåterbruk har startats upp under 2021 med
samma syfte som Miljöverkstan och byggåterbruket. När vi nu ser över
koncernstrukturen är det viktigt att även besluta om hur Miljöverkstan,
Byggåterbruket och Tygåterbruket ska vara organiserat.
GENERELLT GÄLLANDE NÄRINGSVERKSAMHET
Kommunallagen är den lag som i första hand reglerar vad en kommun får ägna sig åt
för verksamhet. I olika speciallagstiftningar regleras vilken typ av verksamhet som en
kommun måste ägna sig åt.
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Av 2 kap 2 och 7 §§ kommunallagen framgår följande:
Uppgifter som andra ska ha hand om
2 § Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart
staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om.
Kommunal näringsverksamhet
7 § Kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte
och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt
medlemmarna.
2 § gör att kommuner får ägna sig åt sådan verksamhet som visserligen även andra
ägnar sig åt så länge det inte finns viss utpekad organisation som är satt att förvalta
verksamheten i fråga.
När det gäller näringsverksamhet är kommunernas möjlighet än mer begränsade
genom 7 §. Där behandlas sådan näringsverksamhet som kommuner fritt kan
engagera sig i. Dessa verksamheter kännetecknas av att de går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar och tjänster åt medlemmarna. Lagtexten vill förmedla
intrycket av det som kan kallas sedvanlig kommunal affärsverksamhet. De mest
välkända exemplen på sådan verksamhet finner man inom kommunikationsväsendet,
energiförsörjningen och lägenhetsbestånd. Området har vuxit fram genom tradition
och rättspraxis. Av lag följer också undantag från att verksamheter inte får bedrivas i
vinstsyfte. Till exempel energibolag och bostadsbolag. Och inte nog med det, dessa
ska dessutom bedrivas affärsmässigt vilket innebär att de ska generera vinst och
tillämpa marknadsmässiga villkor. Det anses också i praxis vara möjligt för kommuner
som äger fastigheter att hyra ut lokaler på affärsmässiga villkor.
Ytterligare undantag finns och nya undantag tillkommer i takt med
samhällsutvecklingen. I lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter regleras
ytterligare en mängd undantag från kommunallagen. Då särskilt att viss verksamhet
ska bedrivas affärsmässigt.
Även i socialtjänstlagen (2001:453) står det:
Sysselsättning för personer med funktionshinder
1 § Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med
funktionshinderanställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få
lämpliga anställningar på annat sätt.
KONKURRENS
Huvudregeln är sålunda att en kommun endast får bedriva näringsverksamhet utan
vinstsyfte för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. I den mån det även finns en
fungerande marknad uppstår ett uppenbart problem. Kommunens tjänster ska då
tillhandahållas till självkostnad medan ett företags motsvarande tjänster ska generera
vinst. Kommunens närvaro på en sådan marknad riskerar uppenbarligen att snedvrida
konkurrensen och det kan vara olagligt. Det är då ett tecken på att kommunen inte
bör bedriva verksamheten i fråga.
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I motsvarande mån måste en kommun, där verksamheten ska bedrivas affärsmässigt,
säkerställa att verksamheten bedrivs enligt marknadsmässiga villkor exempelvis AB
Lessebohus. Omotiverade subventioner och investeringsbeslut bör således inte
förekomma. Om det däremot till exempel är fråga om att tillhandahålla bostäder och
det inte finns någon privat aktör som bygger nya bostäder kan det i någon mån
sägas vara affärsmässigt och i vart fall allmännyttigt för en kommun att bygga
bostäder även om det är förenat med risk och hyra inte sätts till en nivå som borde
vara fallet vid konkurrens.
KOMMUNENS KOMPETENS, BOLAG ELLER FÖRVALTNING?
När kommunallagen, andra lagar eller praxis reglerar att en kommun får bedriva
näringsverksamhet så tar inte detta sikte på i vilken organisationsform verksamheten
ska bedrivas. Där förhåller sig lagstiftaren neutral.
Detta innebär att kommunens kompetens att bedriva näringsverksamhet alltid är
densamma. Om det sker i nämnd, bolag, förening eller på annat sätt spelar ingen roll.
Det är alltså inte möjligt att bedriva annan verksamhet än vad lag och praxis medger
bara för att den bedrivs i formen av till exempel ett aktiebolag.

DIALOG MED ANDRA KOMMUNER
VÄXJÖ KOMMUN
Växjö kommun arbetar med koncernstyrning både politiskt och tjänstemannamässigt.
Växjö Kommunföretag AB, VKAB, är moderbolag till följande helägda dotterbolag;
Videium AB, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB samt Växjö
Fastighetsförvaltning AB. Växjö kommunföretags uppgift är att se till så att
dotterbolagens verksamhet bedrivs effektiv, bland annat genom att arbeta med
samordnings- och utvecklingsfrågor inom koncernen.
”Genom den struktur som finns i koncernen har medarbetare lättare att se
helheten och hur koncernen tillsammans kan nå och verkställa sina mål.
Strukturen gör också att kommunen använder de totala resurserna på ett så
effektivt sätt som möjligt, vilket är viktigt för att kunna ge bästa service till
Växjö kommuns invånare, framtida invånare, företag och besökare.
Växjö kommunkoncern arbetar aktivt med koncernstyrning för att säkerställa en
effektiv leverans till dem vi är till för. Genom koncernens styrmodell som spänner
över såväl politisk som verkställande styrning tydliggörs helheten och ansvaret att nå
de koncerngemensamma målen. Genom att styrmodellen verkar från den högsta
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politiska ledningen, via nämnder, styrelser och direktion ut till enskilda enheter i
samtliga förvaltningar, bolag och förbund skapas förutsättningar för en tydlig och
stringent styrning.
Växjö kommunkoncern arbetar med tvådimensionell styrning av verksamheten.
Styrningen sker å ena sidan genom den politiska styrningen av respektive förvaltning,
bolag och förbund och å andra sidan genom styrning av gränsöverskridande
huvudprocesser. Den politiska styrningen av huvudprocesserna sker genom Växjö
kommuns budget. I den verkställande styrningen av huvudprocesserna skapas
synergi- och skalfördelar genom strategisk och operativ samverkan och vi undviker
dubbelarbete och arbete som inte skapar värde för dem vi är till för.
Genom att aktivt arbete med såväl koncernstyrning som metod och med en
koncerngemensam styrmodell blir planering, genomförande och uppföljning
enhetligt och tydligt för såväl politiker som chefer och medarbetare. ”

ALVESTA KOMMUN
Alvesta kommun arbetar med koncernstyrning både politiskt och
tjänstemannamässigt.
Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Alvesta Kommunföretag AB.
Moderbolaget äger de fyra verksamhetsbedrivande dotterbolagen. Ägaridén kan
sammanfattas med:


Alvesta Kommunföretag skall arbeta för att uppnå ett optimalt
resursutnyttjande



Plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen

Moderbolaget Alvesta kommunföretag AB ansvarar för att styra, leda och samordna
de helägda dotterbolagen mot vision 2027 och kommunens inriktningar genom både
formell styrning och informell styrning.
Alvesta kommunkoncern arbetar gemensamt med ekonomiavdelning, HR, IT,
administration och kundtjänst för att uppnå största möjliga kostnadseffektiviseringar.
”Den stora potentialen som finns i de koncerngemensamma resurserna i form av
personal, kompetens och kunskap är grunden för en god kommunal service till
Alvesta kommuns invånare. Hela kommun-koncernen är till för att skapa största
möjliga värde för dem vi är till för och därmed också skapa största möjliga nytta med
de resurser vi har att förfoga över. För att det ska lyckas implementeras under 2021
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en ny styrmodell, med arbetssätt och metoder så att kommunen levererar en god och
jämn kvalitet utifrån kommunens uppdrag”.
I både budget 2020 och 2021 finns ett särskilt uppdrag att arbeta mot ökad
samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen för att uppnå en mer
effektiv kommunkoncern och undvika silos eller stuprör. Målet är främst att skapa en
modern och effektiv kommunkoncern som ska säkerställa en god och kvalitativ
service för kommuninvånare oavsett förvaltning eller bolag.
TINGSRYDS KOMMUN
Tingsryds kommun arbetar med koncernstyrning både politiskt och
tjänstemannamässigt.
Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Tingsryds kommunföretag AB.
Moderbolaget äger Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB,
Tingsrydsbostäder, Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsryds Industristiftelse.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta
aktier i Tingsryds kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens
verksamheter. Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå ökad effektivisering och
ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.
Anledning till koncernbildning i Tingsryd är:


Tydligare ägarstyrning
o Genom koncernbildning blir kommuns roll som ägare tydligare då
moderbolaget blir ett forum för att samordnat hantera ägarskapet.
Styrelsen i moderbolaget blir kommunens förlängda arm. Moderbolaget
utgör koncernledning och svarar för att samtliga bolag drivs enligt
kommunens mål och riktlinjer.



Samordning
o En tydlig ägarstruktur skapar förutsättningar för samordning av
gemensamma administrativa tjänster.



Snabbare beslutsprocess



Resultatutjämning

UPPVIDINGE KOMMUN
Uppvidinge kommun hade ett moderbolag UppMod AB där AB Uppvidingehus och
UppCom AB ingick. Motiveringen vid bildande av koncernen var att
koncernbidragsregler skulle bli tillämpbara för att kvitta vinster och förluster mellan
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bolagen inom koncernen. Eftersom AB Uppvidingehus är ett allmännyttigt
bostadsbolag finns det regler som begränsar möjlighet för värdeöverföring från
bolaget. Sedan koncernbildningen har UppMod AB, som då hade upparbetade
förluster, i stället varit ett vinstdrivande bolag. Bolaget uppfyller inte de av ägaren
givna direktiven och de skäl som angavs vid bildandet av bolagskoncernen samt att
administration av en bolagskoncern kostar en del i både tid och pengar.
Därför tog kommunfullmäktige 2018 beslut om att avveckla UppMod AB.
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ALTERNATIVA FÖRSLAG
Utifrån en omvärldsbevakning hur andra kommuner organiserar sina bolag finns det
förutom det alternativet vi har idag ytterligare fyra alternativ.

Alternativ 1

Bilda ett moderbolag som äger Lessebohus/Lessebofastigheter (bör beslutas om nytt
namn för bolaget), Lessebo Fjärrvärme AB samt Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus
ABtill 51%. De minoritetsägda bolagen kan ligga under moderbolaget eller som idag
under kommunfullmäktige. AB Kyrkebyn som är ett dotterbolag till Lessebo
Fastigheter bör fusioneras in i Lessebohus/Lessebo fastigheter.
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Alternativ 2

Bilda ett moderbolag som äger AB Lessebohus, AB Lessebofastigheter, Lessebo
Fjärrvärme AB samt Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB till 51%. De
minoritetsägda bolagen kan ligga under moderbolaget eller som idag under
kommunfullmäktige. AB Kyrkebyn som är ett dotterbolag till Lessebo Fastigheter AB
kommer att fusioneras in i Lessebohus/Lessebo fastigheter.
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Alternativ 3

Bilda ett moderbolag som äger AB Lessebohus, AB Lessebofastigheter, Lessebo
Fjärrvärme AB samt Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB till 51%. Detta förslag
innebär att Lessebo kommun bildar ytterligare ett helägt bolag
Arbetsmarknadsutveckling. De minoritetsägda bolagen kan ligga under
moderbolaget eller som idag under kommunfullmäktige. AB Kyrkebyn som är ett
dotterbolag till Lessebo Fastigheter AB kommer att fusioneras in i
Lessebohus/Lessebo fastigheter.
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Alternativ 4
Inför nästa mandatperiod bilda ett ägarutskott direkt under kommunstyrelsen.
Ägarutskottet består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Under 2022 bildas ett
ägarråd som ska arbeta fram rutiner för planering- och uppföljningssystem.
Ägarrådet bör ha cirka sex möten per år där följande frågor diskuteras tillsammans
med bolagen:










Ekonomi
o Årsredovisning
o Prognoser
o Budget
o Investeringar
o Avkastningskrav och soliditetsmått
Personal
Samverkansformer
Intern kontroll
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Energi-, klimat- och miljöfrågor
Kommunens rutiner och riktlinjer
Framtida möjligheter och utmaningar
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NULÄGET I LESSEBO KOMMUN
POLITISK ORGANISATION I LESSEBO KOMMUN
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De kommunala bolagen ligger direkt under kommunfullmäktige där
kommunstyrelsen har uppsiktsplikten för bolagen. Ägarstyrning sker i form av
bolagsordning och ägaranvisning.

TJÄNSTEMANNAORGANISATION I LESSEBO KOMMUN
Kommunfullmäktige tog beslut 2016-10-24 om ett förvaltningsavtal där dåvarande
tekniska förvaltningen ska utföra yttre skötsel och lokalvård får AB Lessebohus
räkning. Vissa förändringar har gjorts sedan beslutet togs exempelvis har lokalvården
och fastighetsförvaltning återgått till AB Lessebohus. AB Lessebohus faktureras de
utförda uppdragen såsom grönyteskötsel månadsvis. Lessebo kommun och AB
Lessebohus ska tydliggöra sina samverkansområden genom avtal så att båda parter
har full kontroll på samtliga transaktioner. Det är av stor vikt att Lessebo kommun och
bolagen har gemensamma system. När vi tydligt har reglerat avtalen mellan Lessebo
kommun och dess helägda bolag kommer det att bli en effektivisering av
administrationen.
Vid behov använder Lessebohus sig av HR avdelningen, detta regleras inte
ekonomiskt. Lessebo kommun har en timanställd som utför vissa utredningar för
Lessebohus del exempelvis dialog kring nybyggnation och marknadsvärdering av
fastigheter, detta regleras inte ekonomiskt.
Lessebohus har egen organisation för ekonomi, förvaltning och reception/växel men
ingen organisation för HR, IT, byggnation och fastighetsutveckling. Organisationen
står inför en organisationsförändring 2021. AB Lessebohus köper idag konsulttid
gällande ekonomikompetens. Denna kompetens finns i Lessebo kommun och skulle
minska kostnaden i AB Lessebohus vid en samverkan.
Lessebo kommun och de helägda bolagen är i behov av att se över den
administrativa organisationen för en ökad samverkan. Syftet är att arbeta med
samordnings- och utvecklingsfrågor inom kommunkoncernen. De
verksamhetsområden som inledningsvis bör ses över i syfte att samverka är:


Ekonomifunktionen



HR-funktionen



Fastighetsutveckling



Kommunikation och marknadsföring
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Reception/växel

Ett arbete har inletts med att se över hur tjänsteorganisationen ska se ut i de helägda
bolagen i syfte att öka samverkan med kommunen. Ökad samverkan ska bidra till
ökad kompetens, effektivisering och ökad specialiseringen inom några
verksamhetsområden. När utredningen är klar ska organisationen tydliggöras genom
avtal mellan kommunen och bolagen.
Samverkan kan ske på olika sätt. I och med att moms på kostnader som är direkt
kopplade till bostäder är avdragsgilla med 0% och kostnader som är direkt kopplade
till lokaler som hyrs ut med moms är 100% avdragsgilla. Ett alternativ är att
personalen är anställd av AB Lessebohus men arbetar i Lessebo kommun genom ett
avtal.

LESSEBO KOMMUNS HEL- OCH MAJORITETSÄGDA BOLAG SAMT
ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN.
Helägda bolag
2020 har det identifierats vissa brister i AB Lessebohus och AB Lessebo Fastigheter
som inte har varit kända av Kommunstyrelsen. Det har bland annat framkommit stora
nedskrivningsbehov i befintliga fastigheter men även i nyproduktionen. Det är inte
heller gjorts någon riskanalys i bolagen. Som strukturen är uppbyggd idag i
ägaranvisningarna under underställningsplikt ska kommunfullmäktige ta ställning
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas. Beslut kan avse ärenden som rör investeringsobjekt, som inte redovisats i
bolagets årsbudget överstigande 300 prisbasbelopp. Vilket innebär att så länge
bolagen har tagit investeringarna i årsbudget kan varken kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen ha invändningar.
I ägaranvisningarna som antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 under ekonomi
och ekonomisk rapportering står det:
Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.
Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av
annan anledning ska godkännas av kommunfullmäktige.
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Detta innebär att kommunstyrelsen kan yttra sig men inte besluta i frågan. Om
samma skrivning finns från moderbolag till dotterbolag kan moderbolaget besluta
om investeringen.

Majoritetsägt bolag
Beträffande Lessebo kommuns majoritetsägda bolag saknas det aktieägaravtal
och/eller ägardirektiv sedan 2015. För Lessebo kommuns del finns det brister i
uppsiktsplikten gällande ägarstyrningen av bolaget. Det har också tagits beslut i
bolaget som strider mot de beslut som är fattade i Kommunstyrelsen. Det saknas en
tjänsteperson som bör driva och utveckla bolagets verksamhet vidare tillsammans
med styrelsen. Bolaget står inför stora utmaningar med lokaluthyrningen i Outlet.

Minoritetsägda bolag
Lessebo kommun har ett antal minoritetsägda bolag såsom Wexnet, SSAM, AB
Glasriket med flera. Bolagen ligger direkt under kommunfullmäktige med
uppsiktsplikt av kommunstyrelsen.

Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk
Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk bygger på självkostnadsprincipen men
också vara arbetsmarknadsprojekt och stärka integrationen.
Under året kommer det att starta en utredning kring arbetsmarknadsavdelningen och
kopplingen till ekonomiskt bistånd, myndighetsutövning samt samverkan med
Lärcenter om utredningen landar i en gemensam organisation kan inte denna
verksamhet vara bolagiserad.

AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter samt AB Kyrkebyn
AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo Fjärrvärme AB är helägda bolag
där AB Kyrkebyn är dotterbolag till Lessebo Fastigheter AB.
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Lessebo kommun
Till

Christina Nyquist

Från

Björn Book, Lars Johansson, Thomas Olofsson

Angående

Omstrukturering av kommunala bolag

Datum

2020-05-25

1 Bakgrund
Lessebo kommun utövar viss del av sin verksamhet genom aktiebolag. Dessa ägs idag direkt av
kommunen och är verksamma inom olika områden. För närvarande innehar Lessebo kommun
fyra rörelsedrivande dotterbolag.
AB Lessebohus – Bostadsbolag. Ägarandel om 100%.
AB Lessebo Fastigheter – Fastighetsförvaltning. Ägarandel om 100%
Lessebo Fjärrvärme AB – Energibolag. Ägarandel om 100%.
Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB – Fastighetsförvaltning. Ägarandel om 51%.
I tillägg till ovanstående ska sägas att AB Lessebo Fastigheter i sin tur har ett helägt dotterbolag,
AB Kyrkebyn 3, som är fastighetsförvaltande.
Sålunda föreligger följande koncernbild för Lessebo kommuns kommunala bolag.
Lessebo
Kommun
100%

AB Lessebohus

100%

100%

AB Lessebo
Fastigheter

Lessebo
Fjärrvärme AB

51%

Fastighetsbolaget
Kosta Köpmanshus AB

100%

AB Kyrkebyn 3

Planer finns nu på att göra en omstrukturering där de kommunala bolagen samlas under ett
gemensamt moderbolag. Lessebo kommun planerar således att bilda ett nytt aktiebolag som ska
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fungera som moderbolag till de idag direktägda rörelsebolagen. Vi kallar detta nya moderbolag
framgent för Lessebo Kommunföretag AB.
För det fall omstruktureringen med bildande av moderbolag genomförs, kommer
koncernstrukturen att se ut enligt nedan.

Lessebo
Kommun
100%

Lessebo
Kommunföretag
AB
100%

100%

AB Lessebohus

AB Lessebo
Fastigheter

100%

Lessebo
Fjärrvärme AB

51%

Fastighetsbolaget
Kosta Köpmanshus AB

100%

AB Kyrkebyn 3

Genom omstruktureringen går Lessebo kommun från ett direkt ägande av dotterbolagen till ett
indirekt ägande via Lessebo Kommunföretag AB. Frågor har uppkommit om skatte- och
redovisningsmässiga aspekter på att bilda ett moderbolag. Det kan även bli aktuellt att
genomföra fusioner (sammanslagningar) av två eller flera bolag, dock först efter det att
moderbolaget har etablerats. I denna pm redogörs översiktligt även för skattereglerna avseende
fusion.
Redogörelsen nedan är upprättad utifrån gällande lagstiftning vid tiden för upprättandet av
denna pm. Vi berör där inte momsmässiga frågeställningar. Detta eftersom det inte utgår moms
på aktieöverlåtelser. Det kan uppkomma momsmässiga frågeställningar beroende på hur den
nya koncernen organiseras. Sådana frågor bör dock hanteras separat när det står klart hur
bolagen ska administreras i den nya strukturen. Det finns vidare momsmässiga aspekter att
beakta inför genomförandet av en fusion. Då det ännu är oklart huruvida fusioner kan komma
att genomföras framgent, utelämnas dock momsfrågorna i denna pm. Dessa frågor bör dock
belysas för det fall man väljer att gå vidare med att genomföra fusioner.
Vidare berör denna pm endast inkomstskattemässiga och redovisningsmässiga frågor. Den
aktuella omstruktureringen kan säkerligen aktualisera frågor inom andra juridiska områden,
vilka bör utredas särskilt.
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2 Bildande av moderbolag
Det finns en rad skattemässiga aspekter att beakta då de fyra bolagen överförs till det nya
moderbolaget. Vi delar upp redogörelsen nedan beroende på vilket område som behandlas.
2.1 Överlåtelse av de kommunala bolagen till nybildat moderbolag
När det nya bolaget (Lessebo Kommunföretag AB) har bildats ska de rörelsedrivande bolagen
överföras dit från kommunen. Detta kan ske genom att Lessebo kommun säljer de kommunala
bolagen till Lessebo Kommunföretag AB. Denna transaktion får ingen skatteeffekt hos Lessebo
kommun. Detta då kommuner inte utgör skattesubjekt. Eventuell vinst som uppkommer vid
försäljningen är alltså skattefri. På motsvarande sätt uppkommer ingen avdragseffekt hos
kommunen vid en eventuell förlust.
Lessebo Kommunföretag AB får ett anskaffningsvärde på köpta aktier motsvarande den
köpeskilling som betalas. Dotterbolagsaktierna kommer emellertid att utgöra så kallade
näringsbetingade (skattefria) andelar hos Lessebo Kommunföretag AB, mer om detta nedan.
Man kan även tänka sig att de kommunala bolagen överförs till Lessebo Kommunföretag AB
genom att kommunen skjuter till dotterbolagsaktierna såsom aktieägartillskott. Detta får enligt
vår bedömning samma skattemässiga utkomst som ovan där kommen säljer aktierna.
Kommunen är alltjämt ett skattebefriat subjekt och för Lessebo Kommunföretag AB utgör inte
aktieägartillskottet en skattepliktig intäkt. Tillskottet bokförs inte heller via resultaträkningen
utan såsom ökning av eget kapital.
2.2 Koncernbidrag och utdelningar
I nuvarande ägarstruktur har inte de kommunala bolagen, med undantag för AB Lessebo
Fastigheter och AB Kyrkebyn 3, inbördes koncernbidragsrätt. De kan alltså inte utjämna sina
skattemässiga resultat genom att lämna och ta emot koncernbidrag. Detta beror på att Lessebo
kommun, som ett skattebefriat subjekt, äger bolagen direkt.
I den framtida strukturen kommer dock de kommunala bolagen att vara samlade under ett
gemensamt aktiebolag (Lessebo Kommunföretag AB). Detta innebär att det framgent kommer
att uppstå koncernbidragsrätt mellan bolagen. Som nämndes tidigare innebär
koncernbidragsrätten att bolagen skattemässigt kan utjämna sina resultat. Ett skattemässigt
överskott i ett av bolagen kan alltså kvittas mot ett underskott i ett annat bolag, vilket gör det
möjligt att lindra skattekostnaden jämfört med nuvarande struktur där sådan rätt inte
föreligger. Dock ska noteras att flera av de kommunala bolagen i nuläget har tämligen stora
underskottsavdrag.
Koncernbidrag kan ges till/från bolag där ägarandelen överstiger 90%, vilket i detta
sammanhang räknas som ett helägt dotterbolag. Detta innebär således att koncernbidragsrätt
inte kommer att föreligga mellan Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB och övriga
koncernen. Dessutom måste dotterbolaget ha varit helägt under både givarens och mottagarens
hela beskattningsår. Om den nya koncernen bildas under 2021, kommer koncernbidragsrätten
mellan Lessebo Kommunföretag AB och dess helägda dotterbolag således att uppstå tidigast i
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bokslutet 2022-12-31. Koncernbidragsrätten mellan AB Lessebo Fastigheter och AB Kyrkebyn 3
kommer dock att bestå under 2021, givet att AB Kyrkebyn 3 kvarstår som ett dotterbolag till AB
Lessebo Fastigheter under återstoden av 2021.
Det ska nämnas att ett koncernbidrag inte endast är en skattemässig disposition som kan göras i
de börda bolagens inkomstdeklarationer. Ett koncernbidrag kräver även att det görs en
motsvarande värdeöverföring från lämnande till mottagande bolag. För att avdrag för
koncernbidrag ska medges ett visst år, måste värdeöverföringen ske senast det datum då det
aktuella bolaget ska lämna inkomstdeklaration.
För det fall de rörelsedrivande bolagen framgent lämnar utdelningar upp till Lessebo
Kommunföretag AB, är sådan utdelning skattefri för moderbolaget. Detta då aktierna i
dotterbolagen utgör näringsbetingade andelar. Dock finns alltjämt begränsningar enligt andra
regelverk för hur stor utdelning (samt även koncernbidrag) som får lämnas. Framför allt gäller
detta för det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget AB Lessebohus. På motsvarande sätt är
en eventuell förlust vid avyttring av aktierna ej avdragsgill. Detsamma gäller för det fall att
dotterbolagsaktierna skulle bli föremål för en nedskrivning.
2.3 Föregående års underskott
I flera av de kommunala rörelsebolagen förekommer skattemässiga underskottsavdrag, vilka
kan utnyttjas mot framtida vinster. Om bolagen överförs till Lessebo Kommunföretag AB,
uppkommer en ägarförändring. Vid ägarförändringar finns i sin tur regler som begränsar rätten
till avdrag för föregående års underskott.
Först måste avgöras om överföring av dotterbolag från kommunen till moderbolaget utgör en
sådan ägarförändring som påverkar underskottsavdragen hos dotterbolagen. I
underskottsreglerna finns undantagsregler som säger att underskotten förblir intakta vid
ägarförändringar inom en och samma koncern. Dock räknas inte en kommun som ett
moderföretag, varför man i underskottsreglerna inte betraktar nuvarande ägarstruktur som en
koncern. Om Lessebo kommun överför aktieinnehaven i rörelsebolagen till Lessebo
Kommunföretag AB, utgör detta därför en ägarförändring som påverkar avdragsrätten för
föregående års underskott. Detta har prövats i ett rättsfall från Kammarrätten, se KRNJ 2007-0320, mål nr 4277-06.
Vid Lessebo Kommunföretag AB:s förvärv av rörelsebolagen inträder dels en beloppsspärr och
dels en koncernbidragsspärr i fråga om föregående års underskott. Notera härvidlag att det
endast är gamla underskott som påverkas. Underskott som uppstår under ägarförändringsåret
påverkas inte.
Beloppsspärren innebär att man jämför föregående års underskott i ett bolag (inrullat
underskott) med den köpeskilling som Lessebo Kommunföretag AB betalar för bolaget.
Bedömningen ska göras för varje bolag för sig. Beloppsspärren säger då att det förvärvade
bolaget endast får föra vidare gamla underskott till den del de motsvarar 200% av
köpeskillingen. Överskjutande del faller bort för alltid. Om vi som exempel antar att AB
Lessebohus har ett inrullat underskott om 1 mkr, och Lessebo Kommunföretag AB betalar 200
tkr för aktierna, får AB Lessebohus behålla 400 tkr (2 x köpeskillingen) av underskottet emedan
600 tkr faller bort. Notera härvidlag att köpeskillingen ska minskas med kapitaltillskott som
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gjorts till underskottsföretaget under ägarförändringsåret samt de två föregående
beskattningsåren. Om det skulle ha gjorts kapitaltillskott till AB Lessebohus om 100 tkr under
nämnda period, ska alltså förvärvsutgiften minskas från 200 tkr till 100 tkr. Allt annat lika får
bolaget då endast föra vidare 200 tkr av föregående års underskott.
Ifråga om beloppsspärren och den förvärvsutgift som underskottet ska jämföras med, torde det
inte vara möjligt för kommunen att sälja de kommunala bolagen för ett pris överstigande
marknadsvärdet i syfte att behålla så stora underskottsavdrag som möjligt. I den mån Lessebo
Kommunföretag AB betalar ett ”överpris” för något bolag, kan enligt vår bedömning det vederlag
som utgår utöver marknadsvärdet inte medräknas vid tillämpning av beloppsspärren.
Det går även att tänka sig att Lessebo kommun skjuter till aktierna i de kommunala bolagen
såsom aktieägartillskott till Lessebo Kommunföretag AB. Aktieöverlåtelsen sker alltså inte som
en försäljning utan Lessebo Kommunföretag AB förvärvar aktierna vederlagsfritt. Enligt vår
bedömning förefaller det mest troligt att Lessebo Kommunföretag AB inte får tillgodoräkna
någon köpeskilling alls vid tillämpning av beloppsspärren i en sådan situation. Detta då bolaget
inte har haft någon utgift för att förvärva aktier. Föregående års underskott i de bolag som
förvärvas faller då bort i sin helhet. Det finns visserligen fall där bolag som nyemitterat aktier
som betalning för ett företag har fått tillgodoräkna värdet på de emitterade aktierna såsom
anskaffningsutgift. Dock finner vi det som mest troligt att så inte är fallet om ett bolag förvärvas
genom att aktieägaren skjuter till bolaget som ett aktieägartillskott.
Till den del underskott inte faller bort enligt beloppsspärren inträder en så kallad
koncernbidragsspärr. Detta innebär förenklat att underskottbolaget fritt kan utnyttja
underskottet mot framtida egengenererade vinster. Dock kan underskottet inte utnyttjas mot
koncernbidrag från annat koncernbolag gentemot vilket spärren gäller. Koncernbidragsspärren
gäller under en sexårsperiod, dvs under ägarförändringsåret och ytterligare fem beskattningsår.
Om någon del av det spärrade underskottet kvarstår efter denna tid, kan underskottet utnyttjas
mot koncernbidrag från andra bolag gentemot vilka spärrtiden har löpt ut och
koncernbidragsrätt föreligger.
Om vi återigen tar AB Lessohus som exempel och antar att de får behålla hela sitt underskott om
1 mkr vid tillämpning av beloppsspärren. Bolaget kan då kvitta underskottet mot egna vinster
redan under ägarförändringsåret. Däremot kan underskottet inte dras av mot koncernbidrag
från andra kommunala bolag till dess att spärrperioden om sex år löpt ut. Förenklat kan alltså
sägas att underskottet inte kan kvittas mot vinster i de andra bolagen. Notera att spärren gäller
mot samtliga koncernbolag, sålunda inte endast mot Lessebo Kommunföretag AB. Detsamma
kommer gälla för övriga kommunala bolag som har inrullade underskott det år
ägarförändringen sker.
Det är värt att notera att det inte kommer att uppkomma någon koncernbidragsspärr mellan AB
Lessebo Fastigheter och AB Kyrkebyn 3 givet att denna underkoncern (moder-/dotterföretag)
består intakt både före och efter ägarförändringen.
2.3.3 Underprisöverlåtelser
Att det bildas en koncern underlättar i många fall omstruktureringar på så sätt att tillgångar kan
flyttas mellan bolag utan omedelbara skattekonsekvenser. Om man exempelvis vill flytta en
5
101

tillgång från ett bolag till ett annat, görs detta oftast genom en så kallad underprisöverlåtelse.
Med detta menas att tillgången överlåts till ett pris understigande marknadsvärdet. Genom
inkomstskattelagens underprisregler kan detta göras utan att hela marknadsvärdet på
tillgången behöver skattas fram (så kallad uttagsbeskattning). Förekomsten av
underskottsavdrag kan dock göra att underprisreglerna inte kan tillämpas. I stället kan
tillgångar endast överlåtas till marknadsvärdet, trots att tillgångarna flyttas mellan bolag i
samma koncern.
Förenklat kan sägas att en underprisöverlåtelse (med skattemässig verkan) inte kan ske om
köpande bolag har ett underskott som är koncernbidragsspärrat gentemot säljaren. Då många
av de kommunala bolagen har skattemässiga underskott, kommer det sannolikt att finnas
koncernbidragsspärrade underskott hos bolagen om den nya koncernen bildas. Detta innebär
att det kommer att föreligga begränsningar beträffande möjligheter att överlåta tillgångar till
underpris mellan koncernens bolag, åtminstone under den tid som koncernbidragsspärren
gäller. Det ska nämnas att det i vissa fall är möjligt att företa underprisöverlåtelser trots
förekomsten av underskottsavdrag. Dock kräver detta att köparen eller annat koncernbolag
avstår rätten att utnyttja underskottet, vilket så klart också är en skattemässig nackdel.
2.4 Ränteavdrag
Sedan 2019 gäller nya regler som begränsar företags rätt till ränteavdrag. Innan kunde
avdragsrätten för ränta begränsas ifråga om vissa koncerninterna lån som skapats i syfte att
uppnå skattefördelar. Sådana riktade avdragsbegränsningar för intressegemenskaper finns i viss
utsträckning kvar. I de nya reglerna finns dock även generella regler som begränsar
avdragsrätten för ränta på alla typer av lån, såväl koncerninterna som externa.
Avdragsbegränsningen tar sikte på företag med negativa räntenetton, dvs ränteintäkter minskat
med räntekostnader. För det fall räntenettot är positivt, berörs företaget inte av reglerna. Alla
räntekostnader får då dras av i sin helhet. Om bolagets räntekostnader däremot är högre än
ränteintäkterna, kan viss del av räntekostnaderna bli ej avdragsgilla.
De generella reglerna begränsar avdragsrätten för räntor beroende på företagets resultat.
Förenklat kan sägas att det beräknas ett avdragsunderlag som består av företagets EBITDAresultat, dvs resultat före avskrivningar, räntor och skatt. Detta avdragsunderlag (EBITDAresultatet) bestämmer sedan hur stor del av företagets räntenetto som får dras av.
Lagstiftningen säger då att företaget som mest kan yrka avdrag för negativt räntenetto med ett
belopp motsvarande 30% av EBITDA-resultatet. Om det negativa räntenettot är högre än så, får
överskjutande del återföras som en ej avdragsgill kostnad. Viktigt att nämna i sammanhanget är
att med EBITDA förstås det skattemässiga EBITDA-resultatet. Sålunda utgår man ifrån det
skattemässiga resultatet och skattemässiga (ej bokförda) avskrivningar på
anläggningstillgångar. Vidare påverkar mottagna och lämnade koncernbidrag det skattemässiga
EBITDA-resultatet.
EBITDA-regeln enligt ovan kan sägas utgöra en huvudregel. Det finns emellertid en lättnadsregel
innebärande att negativa räntenetton upp till fem miljoner kronor alltid får dras av.
Lättnadsregeln ska dock tillämpas gemensamt på en intressegemenskap. I de fall en verksamhet
bedrivs genom en koncern med flera bolag, får koncernbolagen gemensamt alltså inte dra av
mer än fem miljoner kronor i negativt räntenetto.
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Såsom ägarstrukturen ser ut idag, där Lessebo kommun äger rörelsebolagen direkt i stället för
indirekt via ett moderbolag, kan lättnadsregeln (5 mkr) enligt vår bedömning tillämpas på varje
bolag för sig. Man behöver således inte räkna samman det negativa räntenettot i samtliga bolag
för att avgöra om femmiljonersgränsen överskrids. Detta eftersom de kommunala bolagen inte
ingår i samma intressegemenskap. Anledningen till detta är att Lessebo kommun inte räknas
som ett moderföretag enligt det aktuella regelverket. Notera att undantag gäller för AB Lessebo
Fastigheter och AB Kyrkebyn 3. Dessa två bolag måste vid tillämpning av lättnadsregeln räkna
samman sitt räntenetto för att se om femmiljonersgränsen överskrids.
Om de kommunala bolagen däremot samlas under ett gemensamt moderbolag, kommer
lättnadsregeln/femmiljonersregeln att tillämpas gemensamt på samtliga kommunala bolag.
Även Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB kommer att ingå här, trots att ägarandelen endast
uppgår till 51%. Man kommer alltså behöva räkna samman samtliga negativa räntenetton i de
kommunala bolagen för att se om de överstiger fem miljoner kronor. Om så skulle vara fallet,
måste bolagen ha tillräckligt höga EBITDA-resultat för att fullt ränteavdrag ska kunna medges.
Alternativt får viss del av räntenettot återläggas som ej avdragsgillt.
Det ska sägas att ovanstående redogörelse av de nya ränteavdragsreglerna är förenklad och att
det finns vissa möjligheter inom en koncern att utjämna och fördela möjligheterna till
ränteavdrag. Exempelvis kan koncernbidrag lämnas i syfte att mottagande bolag ska få ett högre
avdragsutrymme (EBITDA). Dessutom kan ett negativt räntenetto kvittas emot ett annat
företags positiva räntenetto. Vår bedömning är dock att de kommunala bolagen på ett mer
påtagligt sätt måste förhålla sig till de nya reglerna för det fall det nya moderbolaget etableras.
Detta eftersom lättnadsregeln (femmiljonersregeln) kommer att behöva tillämpas på samtliga
bolag gemensamt, vilket ska jämföras med nuvarande situation där nästan alla bolag kan
tillämpa regeln var för sig.
2.4.1 Reversskuld mot Lessebo kommun?
Det nämndes tidigare att det fortfarande finns särskilda, dvs riktade ränteavdragsregler, som
begränsar avdragsrätten för ränta på lån mellan juridiska personer i intressegemenskap. Innan
2019 kan sägas att dessa riktade regler skapade problem inom kommunsektorn eftersom ränta
på lån från en kommun till ett kommunalt dotterbolag som regel inte var avdragsgill. Detta med
tanke på att man ville förhindra att aktiebolaget fick avdrag för en räntekostnad samtidigt som
motsvarande ränteintäkt inte beskattades hos kommunen (som är skattebefriad).
Avdragsförbudet för ränta inom intressegemenskaper finns som sagt kvar. Emellertid har
bestämmelsen lindrats, varför det numera bör finnas större möjligheter för kommunala bolag att
ta upp lån hos en kommun och samtidigt ha avdragsrätt för räntan. Reglerna säger numera att
räntor på lån mellan företag i intressegemenskap inte får dras av om skuldförhållandet
uteslutande eller så gott som uteslutande att har uppkommit för att intressegemenskapen ska få
en väsentlig skatteförmån. Lagtexten antyder alltså att det rör sig om missbrukssituationer där
det mer eller mindre inte finns några affärsmässiga skäl till lånemellanhavandet vid sidan av
skattefördelen som ränteavdraget medför. Då reglerna är relativt nya saknas dock än så länge
rättspraxis som ger vägledning.
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Därutöver finns ytterligare en regel som begränsar avdragsrätten för ränta på lån mellan företag
i intressegemskap. Regeln tar sikte på aktieöverlåtelser inom en intressegemenskap där
förvärvet finansieras med lån. Vi kan åskådliggöra detta med exempel. Vi antar att Lessebo
Kommunföretag AB har bildats och att Lessebo kommun säljer in ett av de kommunala bolagen
till Lessebo Kommunföretag AB för 10 mkr. Vi antar vidare att förvärvet finansieras genom att
Lessebo Kommunföretag AB utfärdar en revers på hela köpeskillingen. För enkelhets skull utgår
vi ifrån att det är AB Lessebohus som överlåts, även om bedömningen är densamma oavsett
vilket bolag det rör sig om.

Lessebo
Kommun

AB Lessebohus

Lessebo kommun säljer AB Lessebohus till
Lessebo Kommunföretag AB för 10 mkr.
AB Lessebohus

Lessebo
Kommunföretag
AB

Aktieköpet finansieras med revers.
Lessebo Kommunföretag AB får därmed
en skuld om 10 mkr till Lessebo Kommun.
AB Lessebohus

AB Lessebohus

I ovanstående struktur har Lessebo Kommunföretag AB en skuld till Lessebo kommun om 10
mkr, vilken belöper med ränta. Fråga uppkommer då om avdragsgillhet för denna ränta. Här
finns en regel som säger att räntekostnaden får dras av endast om aktieförvärvet är väsentligen
affärsmässigt motiverat. Vad denna bestämmelse innebär är oklart, då det ännu saknas
vägledande rättspraxis på området. Dock finns det en uppenbar risk för att Lessebo
Kommunföretag AB inte kommer att erhålla avdrag för sådan ränta som belöper på skuld som
avser aktieförvärv från Lessebo kommun.
2.5 Redovisningsfrågor
I nuläget utgör Lessebo kommun moderföretag till de kommunala bolagen. Företagsgruppen
konsolideras idag därför hos kommunen som upprättar en koncernredovisning enligt
kommunala redovisningsregler.
I och med att Lessebo Kommunföretag AB etableras som ett moderbolag blir ett nytt regelverk
tillämpligt ifråga koncernredovisning. Lessebo Kommunföretag AB kommer, till skillnad från
kommunen, att definieras som ett moderföretag enligt årsredovisningslagen. Enligt 7 kap 1-3 a
§§ ÅRL föreligger krav för ett moderföretag att upprätta koncernredovisning om mer än en av
nedanstående förutsättningar är uppfyllda.
-

Mer än 80 mkr i nettoomsättning
Mer än 40 mkr i balansomslutning
Fler än 50 anställda
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Det förfaller troligt att Lessebo Kommunföretag AB kommer att överskrida gränsvärdena för
omsättning samt balansomslutning. För sådant fall föreligger också en skyldighet att upprätta
koncernredovisning. Detta ska ske enligt redovisningsregelverket K3 – BFNAR 2012:1.
Skyldigheten att upprätta koncernredovisning kan sägas föranleda ett administrativt merarbete
jämfört med nuvarande situation. Å andra sidan ligger denna funktion nu hos Lessebo kommun.
I och med att den nya koncernen bildas kan sägas att Lessebo Kommunföretag AB, åtminstone
delvis, övertar denna funktion från kommunen. Konsolideringen av kommunens bolag kan
således i första hand sägas ske hos ett aktiebolag snarare än hos kommunen.
2.6 Sammanfattning
-

En överlåtelse av de kommunala verksamhetsbolagen till ett nybildat moderbolag
(Lessebo Kommunföretag AB) utlöser ingen beskattning hos kommunen eller hos
Lessebo Kommunföretag AB. Detta oaktat om överlåtelsen sker genom försäljning eller
såsom tillskott.

-

Det kommer framgent att uppstå koncernbidragsrätt (skattemässig resultatutjämning)
mellan samtliga kommunala bolag med undantag för Fastighetsbolaget Kosta
Köpmanshus AB. Om omstruktureringen sker under 2021 uppkommer
koncernbidragsrätten tidigast 2022-12-31.

-

Utdelningar från dotterbolagen upp till Lessebo Kommunföretag AB utgör skattefri
intäkt där.

-

Då det föreligger skattemässiga underskott i flera av de berörda bolagen kommer det att
utlösas underskottsspärrar vid ägarförändringen. Detta dels i form av beloppsspärren
där underskott kan falla bort helt, dels i form av koncernbidragsspärren där
underskotten inte kan dras av mot koncernbidrag från andra bolag.

-

Förekomsten av koncernbidragsspärrade underskott kan förhindra
underprisöverlåtelser av tillgångar mellan koncernens bolag.

-

Lättnadsregeln som tillåter max 5 mkr i ränteavdrag kommer att behöva tillämpas på
samtliga bolag i den nya koncernen. Detta till skillnad från nuvarande situation där
vardera bolag (med undantag för AB Lessebo Fastigheter/AB Kyrkebyn 3) har ett
”fribelopp” om 5 mkr vardera i avdragsrätt för negativt räntenetto.

-

Om Lessebo Kommunföretag AB förvärvar de kommunala bolagen mot revers, föreligger
osäkerhet beträffande Lessebo Kommunföretag AB:s avdragsrätt för ränta som belöper
på skulden till kommunen.

-

Lessebo Kommunföretag AB kommer sannolikt att överskrida gränsvärdena för att
upprätta koncernredovisning enligt ÅRL och K3-regelverket.

9
105

3 Fusion mellan bolag
I detta avsnitt ska kort redogöras för skattereglerna kring fusioner, dvs sammanslagning av
bolag. Detta då fusioner kan bli aktuellt mellan vissa kommunala bolag i framtiden.
Vid en fusion övergår alla tillgångar och skulder i ett bolag (överlåtande bolag) till ett annat
bolag (övertagande bolag). Det överlåtande bolaget upplöses genom fusionen utan någon
föregående likvidation. Övertagande bolag träder fullt ut in i överlåtande bolags situation ifråga
om tillgångar och skulder samt rättigheter och förpliktelser. Fusion kan ske dels genom att ett
bolag övertar ett annat bolag genom absorption. Alternativt kan två eller flera bolag slås
samman till ett nybildat bolag genom kombination. Aktieägare i överlåtande bolag får som regel
fusionsvederlag i form av aktier i övertagande bolag. Fusionsförfarandet är omgärdat av en rad
regler vilka framgår av 23 kap aktiebolagslagen.
Vid fusioner gäller som utgångspunkt skattemässig kontinuitet. Med detta förstås att det
övertagande bolaget träder in i överlåtande bolags skattemässiga situation. Det bolag som
upplöses (överlåtande bolag) redovisar inget resultat för fusionsåret. Resultatet tas i stället upp
av det övertagande bolaget och skattas där. Vidare övertas skattemässiga värden på tillgångar. I
fråga om anläggningstillgångar, såsom fastigheter och inventarier, övertas de skattemässiga
avskrivningsplaner som tillämpades i överlåtande bolag. Som utgångspunkt gäller även att
skattemässiga underskottsavdrag får tas över (se dock undantag nedan). Detsamma gäller
eventuella obeskattade reserver såsom periodiseringsfonder och överavskrivningar.
Det ska noteras att kontinuiteten gäller just de skattemässiga värdena. Övertagande bolag tar
således över skattemässiga värden på tillgångar, även om så inte är fallet bokföringsmässigt. Om
någon tillgång, exempelvis en fastighet, skulle få ett annat bokfört värde i övertagande bolag
jämfört med det överlåtande (fusionsdifferenser), får detta inget genomslag skattemässigt.
Oaktat vad som sker i bokföringen fortsätter således det övertagande bolaget på de
skattemässiga avskrivningsplaner som tillämpades hos överlåtande företag. Ett undantag gäller
dock för inventarier, se nedan.
Som utgångspunkt kan alltså sägas att det är tämligen fördelaktiga skatteregler vid fusion mellan
företag. För att den skattemässiga kontinuiteten ska gälla krävs dock fusionen utgör en
kvalificerad fusion enligt 37 kap inkomstskattelagen. Villkoren för detta framgår nedan.
-

Det överlåtande företaget ska omedelbart före fusionen vara skattskyldigt för inkomst av
åtminstone en del av näringsverksamheten.

-

Det övertagande företaget ska omedelbart efter fusionen vara skattskyldigt för inkomst av
sådan näringsverksamhet som det överlåtande företaget beskattats för.

-

Om det övertagande företaget vid en fusion inte äger samtliga andelar i det överlåtande
företaget, får fusionsvederlag betalas bara till andra andelsägare i detta företag än det
övertagande företaget.

-

Beskattningsåret för den överlåtna näringsverksamheten får inte komma att överstiga arton
månader genom fusionen.
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Enligt vår bedömning bör en eventuell framtida fusion av två eller flera kommunala bolag
uppfylla ovanstående förutsättningar och således räknas som en kvalificerad fusion. Dock finns
det ett antal undantagsregler som måste beaktas, se vidare nedan
En annan fördel med fusioner är att stämpelskatt (lagfartskostnad) inte utgår då en fastighet
byter ägare genom fusionen. Vid andra fastighetsförvärv, såsom exempelvis köp, utgår
stämpelskatt med 4,25% beräknat på det högsta av köpeskillingen för fastigheten och dess
taxeringsvärde.
3.1 Föregående års underskott
Det nämndes i tidigare avsnitt att det kommer uppstå underskottsspärrar då Lessebo
Kommunföretag AB förvärvar de kommunala bolagen från kommunen. Även vid fusioner utlöses
underskottsspärrar. Dessa regler är komplicerade och återges endast kortfattat här. En eventuell
fusion bör dock föregås av en mer omfattande analys över hur avdragsrätten för eventuella
underskottsavdrag påverkas.
Även vid fusioner tillämpas som utgångspunkt beloppsspärren i fråga om underskottsavdrag.
Fusionsvederlaget (aktier i övertagande bolag) jämförs då med underskottet i överlåtande bolag,
varvid underskott motsvarande högst 2 x fusionsvederlaget får behållas. Här finns dock vissa
undantagsregler vid fusioner inom koncern.
Därutöver kan underskott vid fusioner bli föremål för så kallad fusionsspärr, vilket gäller
underskott både i överlåtande och övertagande bolag. Om det finns underskott i något av
bolagen, innebär fusionsspärren att dessa underskott blir ”låsta” under en period om sex år efter
fusionen. Underskotten faller således inte bort för evigt. Däremot kan de inte utnyttjas alls mot
överskott under spärrtiden om sex år. Fusionsspärren liknar således koncernbidragsspärren,
dock med den betydelsefulla skillnaden att underskotten inte kan utnyttjas alls under
spärrtiden, inte ens mot egna överskott.
Undantag från fusionsspärren görs om det föreligger koncernbidragsrätt mellan de fusionerade
bolagen under året före fusionsåret. Om underskotten i berörda bolag omfattas av
koncernbidragsspärr, blir underskotten i regel ändock fusionsspärrade fram till det år som
koncernbidragsspärren hade gått ut.
Sammantaget kan sägas att underskottsreglerna vid fusion är komplicerade. Det är dock viktigt
att vara medveten om att underskottsavdrag kan låsas in och inte utnyttjas under ett antal år vid
fusioner. Denna fråga är således av stor vikt inför ett eventuellt genomförande av fusion.
3.2 Maskiner och inventarier
Ifråga om fusioner gäller en särskild skattemässig regel ifråga om inventarier. De flesta företag
tillämpar så kallad räkenskapsenlig avskrivning på innehav av maskiner och inventarier. Detta
innebär att bokförda och skattemässiga avskrivningar på tillgångarna måste överensstämma.
För de företag som har olika bokförda och skattemässiga värden/avskrivningar på inventarier,
tillämpas i stället restvärdesmetoden. I det senare fallet har man en helt separat hantering av
avskrivningar i bokföring respektive deklaration.
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Det nämndes tidigare att när tillgångar överförs från ett bolag till ett annat vid fusion, kan det
hända att tillgångarna får ett annat bokfört värde i övertagande bolag jämfört med överlåtande
bolag, så kallade fusionsdifferenser. Om en sådan differens uppstår på inventarier, kan en
skattemässig justering behöva göras om bolagen tillämpar räkenskapsenlig avskrivning. Om
inventarierna får ett högre bokfört värde i övertagande bolag jämfört med i överlåtande bolag,
måste mellanskillnaden skattas fram såsom intäkt om företaget ska behålla rätten till
räkenskapsenlig avskrivning. Om mellanskillnaden inte tas upp till beskattning, är företaget
hänvisat till så kallad restvärdesavskrivning ifråga om inventarier. Den intäkt som ska tas upp
kan dock, om företaget så begär, fördelas med lika belopp över tre beskattningsår.

3.3 Sammanfattning
-

Vid fusioner gäller som utgångspunkt skattemässig kontinuitet, dvs att övertagande bolag
träder in i överlåtande bolags skattemässiga situation. Övertagande bolag tar alltså upp
resultatet för det upplösta bolaget under fusionsåret samt övertar skattemässiga
avskrivningsplaner och restvärden på tillgångar.

-

Om en fastighet övergår (byter ägare) i samband med en fusion, utgår ingen stämpelskatt
(lagfartskostnad).

-

Underskottsavdrag kan, beroende på hur en fusion genomförs, komma att falla bort eller
låsas in och inte kunna utnyttjas förrän en spärrtid på upp till sex år har förflutit.

-

Om det uppkommer fusionsdifferenser på inventarier, kan övertagande bolag komma att
behöva skatta fram skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde på inventarierna om
räkenskapsenlig avskrivning ska behållas.
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§ 26

Dnr 2021/212-10.10.4

Ansökan om särskilt bidrag från Ekeberga
hembygdsförening
Beslut
Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positiva till ansökan men ser
gärna att det istället finns en längre avtalstid. Kultur- och
fritidsutskottet beslutar att skicka ärendet vidare för beslut till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kultur och fritidschefen har varit i kontakt med Ekeberga
hembygdsförening samt på studiebesök. Fastigheten ägs av bruket
men verksamheten av Ekeberga hembygdsförening.
Ekeberga hembygdsförening är lovade ett lån inför
bidragsutbetalningarna från Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Utbetalningarna sker inte förrän uppvisande av betald faktura.
Ansökan ser rimlig ut utifrån offerter som inkommit. Vid dialog med
Länsstyrelsen/Jordbruksverket bedömer de att ansökan är stor men
inte orimlig, att byggnaderna behöver åtgärdas akut.
Taket och fasaden är under pågående förfall och ser illa ut i den
annars idylliska omgivningen. Vi bedömer att kulturvärdet är mycket
stort och att det är viktigt att rädda det som går inför framtiden.
Ekeberga hembygdsförening har ett nytt avtal om hyres och
markförhållanden som löper i 5-årsperioder.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-06-08
Ansökan om särskilt bidrag
Komplettering till ansökan om särskilt bidrag
Foto av museet_Gamla Kosta

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Ansökan om särskilt bidrag från Ekeberga
hembygdsförening
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottet skickar vidare ärendet till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kultur och fritidschefen har varit i kontakt med Ekeberga
hembygdsförening samt på studiebesök. Fastigheten ägs av bruket
men verksamheten av Ekeberga hembygdsförening.
Ekeberga hembygdsförening är lovade ett lån inför
bidragsutbetalningarna från Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Utbetalningarna sker inte förrän uppvisande av betald faktura.
Ansökan ser rimlig ut utifrån offerter som inkommit. Vid dialog
med Länsstyrelsen/Jordbruksverket bedömer de att ansökan är
stor men inte orimlig, att byggnaderna behöver åtgärdas akut.
Taket och fasaden är under pågående förfall och ser illa ut i den
annars idylliska omgivningen. Vi bedömer att kulturvärdet är
mycket stort och att det är viktigt att rädda det som går inför
framtiden.
Ekeberga hembygdsförening har ett nytt avtal om hyres och
markförhållanden som löper i 5-årsperioder.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-06-08
Ansökan om särskilt bidrag
Komplettering till ansökan om särskilt bidrag
Foto av museet_Gamla Kosta
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Jenny Ramnér
Chef kultur och fritid Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-06-08
§ 140

Dnr 2021/212-10.10.4

Ansökan om särskilt bidrag från Ekeberga
hembygdsförening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att klargöra
hyres- och markförhållanden samt beredning av möjlig finansiering.
Ärendebeskrivning
Kultur och fritidschefen har varit i kontakt med Ekeberga
hembygdsförening samt på studiebesök. Ekeberga hembygdsförening
ansöker om 261 000 kr för renovering. Fastigheten ägs av bruket men
verksamheten av Ekeberga hembygdsförening.
De har god dialog och är muntligt lovade ett lån inför
bidragsutbetalningarna från Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Utbetalningarna sker inte förrän uppvisande av betald faktura.
Ansökan ser rimlig ut utifrån offerter som inkommit. Vid dialog med
Länsstyrelsen/Jordbruksverket bedömer de att ansökan är stor men
inte orimlig, att byggnaderna behöver åtgärdas akut.
Taket och fasaden är under pågående förfall och ser illa ut i den
annars idylliska omgivningen. Kultur- och fritidsutskottet bedömer
att kulturvärdet är mycket stort och att det är viktigt att rädda det
som går inför framtiden.
Kultur- och fritidsutskottet har vid möte 2021-05-31 sänt ansökan
vidare till kommunstyrelsen då utskottet ej förfogar över medel i
denna omfattning. Kultur och fritidsutskottet rekommenderar dock
att förutsättningen bör vara att det upprättas ett avtal om hyres- och
markförhållanden mellan bruket och hembygdsföreningen innan
Lessebo kommun kan ta upp frågan om medel till renovering.
Angelica Karlsson (C) redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsutskottet 2021-05-31 § 18
Ansökan 2021-04-25
Tjänsteskrivelse 2021-05-25
Yrkanden
Angelica Karlsson (C) yrkar på återremiss av ärendet för att klargöra
hyres- och markförhållanden samt beredning av möjlig finansiering.

Beslutsexpediering
Kultur- och fritidsutskottet
Kultur- och fritidschef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum
2021-08-25
§ 27

Dnr 2021/279-10.10.2

Ansökan om bidrag till konstgräsplan
Beslut
Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positiva till ansökan och
beslutar att sända ärendet vidare till Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Lessebo GoIF ansöker om bidrag till konstgräsplan. En konstgräsplan
skulle möjliggöra träning utomhus året om. Idag finns inte den
möjligheten i Lessebo tätort och detta medför att vissa barn och
ungdomar inte kan träna under vinterhalvåret då inte alla har
möjlighet att ta sig till andra orter.
Då det sker en hel del spontanfotboll på Lessebo IP under kvällar och
helger är en konstgräsplan till nytta för alla i samhället.
Lessebo GoIF har blivit beviljade medel från Allmänna arvsfonden
och ansöker om ett bidrag från Lessebo kommun på 1 100 000 kronor
och ett räntefritt lån på 500 000 kronor.
Arvsfonden ger inte bidrag till vissa saker, som tex lösa inventarier
som maskiner/redskap för skötsel. Därav hade Lessebo GoIF inte
med vissa poster i ansökan till Arvsfonden.
I deras kostnads- och finansieringskalkyl är det tre poster mer i
ansökan till kommunen jämfört med deras ansökan till Arvsfonden,
som tillsammans utgör ca 447.000 kr inkl moms. Därför är deras
ansökan till kommunen på 400.000 kr högre, dvs 700.000 kr +
400.000 kr = 1.100.000 kr. Samtidigt ökar de även sin egen insats
med resterande 47.000 kr.
Det beloppet som Lessebo GoIF söker hos Lessebo Kommun
motsvarar ca 20% av totalkostnaden och deras egen insats (i och med
att de ökade även den), motsvarar ca 10% av totalkostnaden.
Beslutsunderlag
Beslut från arvsfonden 2021-06-02
Ansökan om bidrag till konstgräsplan 2021-08-16

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Ansökan om särskilt bidrag till
konstgräsplan, Lessebo GoIF
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att sända ärendet vidare till
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Lessebo GoIF ansöker om bidrag till konstgräsplan. En
konstgräsplan skulle möjliggöra träning utomhus året om. Idag
finns inte den möjligheten i Lessebo tätort och detta medför att
vissa barn och ungdomar inte kan träna under vinterhalvåret då
inte alla har möjlighet att ta sig till andra orter.
Då det sker en hel del spontanfotboll på Lessebo IP under kvällar
och helger är en konstgräsplan till nytta för alla i samhället.
Lessebo GoIF har blivit beviljade medel från Allmänna arvsfonden
och ansöker om ett bidrag från Lessebo kommun på
1 100 000 kronor och ett räntefritt lån på 500 000 kronor.
Arvsfonden ger inte bidrag till vissa saker, som tex lösa inventarier
som maskiner/redskap för skötsel. Därav hade Lessebo GoIF inte
med vissa poster i ansökan till Arvsfonden.
I deras kostnads- och finansieringskalkyl är det tre poster mer i
ansökan till kommunen jämfört med deras ansökan till
Arvsfonden, som tillsammans utgör ca 447.000 kr inkl moms.
Därför är deras ansökan till kommunen på 400.000 kr högre, dvs
700.000 kr + 400.000 kr = 1.100.000 kr. Samtidigt ökar de även
sin egen insats med resterande 47.000 kr.
Det beloppet som Lessebo GoIF söker hos Lessebo Kommun
motsvarar ca 20% av totalkostnaden och deras egen insats (i och
med att de ökade även den), motsvarar ca 10% av totalkostnaden.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-18
Beslutsunderlag
Beslut från arvsfonden 2021-06-02
Ansökan om bidrag till konstgräsplan 2021-08-16
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Jenny Ramnér
Chef kultur och fritid Kommunledningskontoret
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Kommunstyrelsen
Mon, 21 Jun 2021 05:31:11 +0000
fritid
VB: Allmänna arvsfondens beslut om stöd
132-21 Beslut.pdf, 132-21 Budget.pdf

Hej!
Kan det vara ni som behöver/vill veta detta?
//Johanna DB
Från: Info Lessebo kommun <info@lessebo.se>
Skickat: den 18 juni 2021 13:39
Till: Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen.Lessebo@lessebo.se>
Ämne: VB: Allmänna arvsfondens beslut om stöd

Från: info <info@arvsfonden.se>
Skickat: den 18 juni 2021 13:12
Till: Info Lessebo kommun <info@lessebo.se>
Ämne: Allmänna arvsfondens beslut om stöd

Ni får detta beslut (bifogat) för kännedom. Antingen har organisationen uppgett er som
samarbetspart eller så har vi av annat skäl bedömt att ni bör få kännedom om beslutet.
Oavsett vad er organisation har för roll i projektet är vår uppfattning att samarbeten mellan
organisationer är viktiga och positiva för ett projekt. Om det är något ni undrar över är ni
välkomna att kontakta Arvsfonden.
Om ni har en egen idé om ett projekt som skulle kunna finansieras med arvsfondsmedel
rekommenderar vi att ni gör det enkla testet på webbsidan www.arvsfonden.se/testa-din-ide. Vill
ni sedan gå vidare är ni välkomna att ringa och bolla er idé med någon av handläggarna i vår
telefonjour. Du hittar öppettider och telefonnummer till telefonjouren på
https://www.arvsfonden.se.
Vänliga hälsningar
Gunilla Svensson
Enhetschef
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Bilaga till protokoll

Diarienummer
4.3.1-132-21

Camilla Park, handläggare

Lessebo gymnastik och idrottsförening

08-7000 871

Djurhultsvägen 4

Camilla.park@arvsfonden.se

365 33 Lessebo

info@lessebogoif.com

ARVSFONDSDELEGATIONENS BESLUT OM LOKALSTÖD
2021-06-02
Arvsfondsdelegationen beviljar stödmottagaren stöd ur Allmänna arvsfonden med
belopp som anges nedan för det angivna projektet. Stödet beviljas under
förutsättning att en finansieringsplan kan godkännas.

Lessebo gymnastik och idrottsförening

Stödmottagare

829500-8919

Organisationsnummer

Nybyggnation av konstgräsplan, Lessebo 9:1

Projektnamn

i Lessebo kommun
Beviljat belopp

3 621 000 kr

Rekvirering av stöd sker senast

2022-12-31

Slutrapport och revisors granskningsrapport

2023-07-01

lämnas senast

Villkor för stödet
Stödmottagaren ska använda medlen för det syfte och ändamål som uppgavs i
Utgåva 3, 2020-12-16

ansökan med eventuella senare godkända ändringar.
Beviljat belopp får användas enligt bilagan Sammanställning.
Stödet ska användas i enlighet med villkoren i bilagan Generella villkor för
projektstöd ur Allmänna arvsfonden och de övriga villkor som framgår av
detta beslut.

ARVSFONDSDELEGATIONEN
Postadress
Box 2218
103 15 Stockholm

Besök
Kammarkollegiet
Slottsbacken 6

Telefon
08-7000 800
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E-post
info@arvsfonden.se

Webb
www.arvsfonden.se

Verksamheten får inte drivas i strid mot Allmänna arvsfondens krav på
demokratiska värderingar.
Genom att rekvirera medel från Allmänna arvsfonden godkänner
stödmottagaren samtliga rådande villkor.
Föreningen ska följa Arvsfondens särskilda riktlinjer för anläggning av
konstgräsplaner som innebär att:
- Föreningen ska samråda med berörd kommun vid projektering, inköp,
underhåll och deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat.
- Föreningen rekommenderas att ta kontakt med Svenska Fotbollförbundet
eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för mer detaljerad information
och expertis på området.
- För att förhindra spridning av gummigranulat till natur och miljö ska
föreningen följa Naturvårdsverkets och Svenska Fotbollförbundets råd och
rekommendationer.

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att skapa en ny idrottsyta för barn, ungdomar och personer
med funktionsnedsättning som gör det möjligt att spela fotboll året runt. I projektet
ingår att bygga en belyst 11-manna konstgräsplan. Verksamheten kommer att vara
både organiserad och spontan. Uppskattningsvis kommer anläggningen att
användas alla dagar i veckan av föreningen.

Bedömning
Nyskapande och utvecklande
Verksamheten som planeras är nyskapande på orten för Allmänna arvsfondens
målgrupper. Projektet bedöms därför vara tillräckligt nyskapande.
Målgruppens delaktighet
Någon eller några av Allmänna arvsfondens målgrupper är delaktiga i projektet i
tillräckligt hög utsträckning, utifrån sina egna förutsättningar.
Överlevnad efter projektets slut
Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna bedrivas i
lokalen/anläggningen under minst 10 år.

-2127

Budget och kapacitet
Kostnaden för projektet bedöms vara rimlig. Stödmottagaren bedöms ha kapacitet
att genomföra projektet.

Rekvisition och utbetalning av medel
Rekvirering ska ske senast 18 månader efter beslut (se sidan 1).
Lokalstödet betalas ut på det sätt som framgår av bilagan Rekvisition av lokalstöd.
Behörig firmatecknare ska skriva på rekvisitionen. Till rekvisitionen ska
stödmottagaren bifoga handlingar som styrker vem/vilka som är behörig/a
firmatecknare för stödmottagaren. På Allmänna arvsfondens webbsida finns
information om handlingar som kan styrka behörighet.
Lokalstöd utbetalas till bankgiro eller plusgiro, ej bankkonto.

Redovisning och revisors granskningsrapport
Redovisningsdatum står på beslutets första sida.
Slutrapporten ska utformas enligt Arvsfondsdelegationens anvisningar.
Mallar för slutrapport samt revisors granskningsrapport finns att ladda ner från
Allmänna arvsfondens webbsida www.arvsfonden.se.
Revisors granskningsrapport ska skickas in tillsammans med slutrapporten.

Överklagande
Arvsfondsdelegationens beslut kan inte överklagas. Detta följer av bestämmelsen i
28 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

ARVSFONDSDELEGATIONEN
Bilagor
Sammanställning
Rekvisition av lokalstöd
10-årsförbindelse
Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden, utgåva 2021-03-11

-3128

Sändlista
Kammarkollegiet, Avdelningen för kapitalförvaltning
Lessebo kommun, info@lessebo.se

-4129

Sammanställning

Diarienummer

Bilaga till Arvsfondsdelegationens beslut

4.3.1-132-21
Stödmottagare

Lessebo gymnastik och
idrottsförening
Utgåva 4, 2020-11-06

Beviljad budget till lokalstöd, Arvsfondsdelegationens beslut
Beviljat belopp
Byggnationsutgifter enligt ansökan och nedan specifikation (exkl moms)

2 885 533

Ingående moms på byggnationsutgifter

721 383

Bidrag till revisors granskning

15 000

Avrundning

-916

Summa beviljat belopp

3 621 000

Rekvisitioner
Se instruktioner för rekvirering av lokalstöd i bilaga till beslutet

Belopp

Rekvisition 1

1 810 500

Rekvisition 2

1 810 500

Summa belopp att rekvirera

3 621 000

Specifikation av beviljad budget till lokalstöd
Belopp (exkl moms)
Totala byggnationsutgifter enligt ansökan

4 122 190

Bidrag från Arvsfonden får inte användas till följande:
Tex Lösa inventarier
Tex Något annat
Summa bidragsgrundande utgifter

4 122 190

Bidrag från Arvsfonden minskas om lokalen nyttjas av andra än Arvsfondens målgrupper. Neddragning baseras
på Arvsfondens bedömning.
Andel av Arvsfondens målgrupper som nyttjar lokalen

100%

Summa bidragsgrundande utgifter efter justering för målgruppens nyttjande
Arvsfondens finansierar max 70% av bidragsgrundade utgifter upp till 4 mnkr (exkl moms) eller
upp till Sökt belopp (exkl moms) från Arvsfonden
Beviljade byggnationsutgifter

4 122 190
4 122 190

70%

2 885 533
2 885 533

1(2)
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Lessebo gymnastik och idrottsförening

Dnr

4.3.1-132-21

Sökt

Beslutad
(inkl moms)

Arvsfonden

3 606 916

3 606 000

Idrottslyftet

300 000

Information om finansieringsplan

Sparbanksstiftelsen

47 000

Lessebo kommun

700 000

Egen insats

498 822

Summa finansiering

5 152 738

3 606 000

Totala byggnationsutgifter inkl moms

5 152 738

Finansiering från samtliga finansiärer kvar att få beslutad

1 546 738

Arvsfondens beslut om lokalstöd villkoras med att ny finansieringsplan kan godkännas om inte beslutad finansiering från
samtliga finansiärer uppgår till totala byggnationsutgifterna vid datum för Arvsfondens beslut.

2(2)
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From:
Erik Kågestad
Sent:
Mon, 16 Aug 2021 07:22:12 +0200
To:
Ramnér Jenny
Cc:
Stjärnebring Johanna; Karlsson Angelica
Subject:
Ansökan om bidrag till konstgräsplan
Attachments:
Bidragsansökan KGP Lbo Kommun.docx, KGP Kostnad & finansiering Lessebo
Kommun.xlsx, Offerter.pdf

Hej Jenny,
Hoppas allt är bra med er allihopa.
Här kommer vår ansökan om bidrag till konstgräsplanen.
Se bifogade filer för ansökan, kalkyler & offerter.
Om det är någon mer info ni behöver för att ta det vidare så hör av er.
Tacksam för bekräftelse att det mottagits.
----Hälsningar
Erik Kågestad
erik.kagestad@lessebogoif.com
070-5177018

132

Till Lessebo Kommun
Bidragsansökan till konstgräsplan på Lessebo Idrottsplats
Vi, Lessebo GoIF, ansöker härmed om bidrag från Lessebo Kommun till att anlägga en konstgräsplan
på Lessebo Idrottsplats. Konstgräsplanen är tänkt att ligga på den plats där den befintliga
träningsplanen/B-planen ligger idag. Arbetet med konstgräsplanen är tänkt att starta i början av 2022
och att den ska stå färdig under våren 2022 (vädret styr när arbetet kan påbörjas).
Offerter/kostnader har räknats på vad det ska kosta för hela projektet och innefattar allt från
bortforsling av matjord, markarbete, konstgräs (material och läggning), asfaltering runt om, extra
asfaltering för hantering av granulat från planen, extra granulatfällor, redskap för skötsel av planen
m.m. Totalkostnaden ligger på 5,6 miljoner SEK. Se kostnadskalkyl i separat bilaga.
Med en konstgräsplan på Lessebo IP hade vi kunnat erbjuda alla våra lag och aktiva spelare möjlighet
till träning året om. Vi ser ett stort behov av detta framför allt för ungdomarna som under
vinterhalvåret inte har möjligheten att träna och spela fotboll utomhus. En del ungdomar kan ta sig
till andra orter och andra fotbollsklubbar, men alla har inte den möjligheten och blir då istället
stillasittande hemma. Belastningen på våra befintliga gräsplaner under sommarhalvåret är ganska
hårt, och vid för hård belastning i samband med dåligt väder så får planerna stängas av. En
konstgräsplan tål väder och vind på ett helt annat sätt. Vi ser också ett stort intresse för
spontanfotboll där det under sommartid kan vara upp emot 30–40 ungdomar som samlas och spelar
fotboll på kvällar & helger. Detta hade vi bara sett som positivt om det kunde fortsatt även under
vinterhalvåret så att ungdomarna i samhället erbjuds något att göra.
Ur miljösynpunkt, med tanke på de gummigranulat man använder som ifyll i konstgräset, så har vi
redan en god kontakt och dialog med dels Göran Bogren (anläggningsutvecklare på Svenska FF), dels
Andreas Jakobsson (Unisport, leverantör av konstgräs) som båda fungerar som rådgivare för att
säkerställa att allt görs enligt konstens alla regler. Vi har tex projekterat för extra granulatfällor (som
fångar upp granulatet så att det inte rinner ut i dagvattnet) samt en extra asfaltsyta där man vid
snöskottning lägger snöhögarna och sedan tar hand om det eventuella granulat som följer med vid
snöröjningen. Vi har också en god kontakt och dialog med våra kollegor i Hovmantorp som sköter sin
konstgräsplan på ett bra sätt och får därigenom tips och råd som de har lärt sig under tiden.
Vi ansöker härmed om följande bidrag:
Kontant bidrag från Lessebo Kommun
Räntefritt lån från Lessebo Kommun

1 100 000 kr
500 000 kr tex återbetalningstid 10 år

För våra övriga bidrag som vi sökt/ska söka se separat kostnads- och finansieringskalkyl.

Lessebo 2021-08-16
Erik Kågestad, Lessebo GoIF
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KOSTNADSKALKYL
Beskrivning
Markarbete m.m.
Konstgräs
Stängsel
Maskiner/redskap för skötsel (sladd/harv)
Förråd/utrymme till redskap/materiel m.m.
Asfaltering extra yta för snö/hantering av granulat

Underlag
Offert (ÅEAB)
Offert (Unisport)
Offert (Tingsryd Stängsel)
Offert (Unisport)
Platta+material+arbete
600 kr * 200m2

Summa kostnader:

Ex moms
1 932 000 kr
1 942 000 kr
248 000 kr
42 000 kr
196 000 kr
120 000 kr

Inkl moms
2 415 000 kr
2 427 500 kr
310 000 kr
52 500 kr
245 000 kr
150 000 kr

4 480 000 kr

5 600 000 kr

FINANSIERINGSKALKYL
Beskrivning
Allmänna Arvsfonden
Egen insats - kontant
Egen insats - lån
Bidrag Idrottslyftet - stöd till aktivitetsytor
Bidrag Sparbanksstiftelsen Kronan
Bidrag Lessebo Kommun

Notering
Bidrag beviljat 2021-06-02

Ansökan sker i början av 2022
Ansökan sker hösten 2021

Summa finansiering:

Inkl moms
3 621 000 kr
32 000 kr
500 000 kr
300 000 kr
47 000 kr
1 100 000 kr
5 600 000 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 128

Dnr 2021/275-4.3.3

Förfrågan om att köpa industrimark vid
Lebovägen i Lessebo
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna en
försäljning av ca 34 000 m2 industrimark, del av Lessebo 9:1, till
JOAB Fastigheter AB.
Ärendebeskrivning
JOAB Fastigheter AB har inkommit med önskemål om att förvärva
industrimark i Lessebo som angränsar mot huvudleden. I Lebovägens
förlängning finns planlagd industrimark som går fram till riksväg 25.
Det aktuella området är ca 34 000 m2 och är möjligt att avstycka efter
utbyggnad av infrastrukturen. Taxan är 20 kr/m2 och
avstyckningskostnaden står köparen för.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-16
Brev från JOAB samt kartbilaga

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-16

Önskemål om markköp del av Lessebo 9:1
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en försäljning av ca
34 000 m2 industrimark, del av Lessebo 9:1, till JOAB Fastigheter
AB
Ärendebeskrivning
JOAB Fastigheter AB har inkommit med önskemål om att förvärva
industrimark i Lessebo som angränsar mot huvudleden. I
Lebovägens förlängning finns planlagd industrimark som går fram
till riksväg 25. Det aktuella området är ca 34 000 m2 och är möjligt
att avstycka efter utbyggnad av infrastrukturen. Taxan är 20 kr/m2
och avstyckningskostnaden står köparen för.
Bakgrund
För kommunen är det angeläget med industrietableringar och
eftersom det finns en gällande detaljplan för området som ger
möjlighet till en större fastighet om 34 000 m2 är området väl
anpassat till JOAB:s behov.
Konsekvenser
En fortsatt utbyggnad av industriområdet är positivt och nya
etableringar innebär att den gällande detaljplanen kan genomföras
och infrastrukturen byggas ut i samband med denna försäljning
samt den tidigare försäljningen av Lebo 6 samt del av Lessebo 9:1
enligt beslut i KS 2021-03-16
Beslutsunderlag
Brev från JOAB samt kartbilaga
Beslutet skickas till
Vilka funktioner/myndigheter ska ta del av protokollet när beslutet
tagits? Både inom och utanför förvaltningen. Exempelvis den som
ska få ett uppdrag, berörda av beslutet etc.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-16
Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilagor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 129

Dnr 2021/290-4.3.3

Önskemål om markköp del av
Hovmantorp 7:1
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna en
försäljning av ca 2 740 m2 bostadsmark, del av Lessebo 7:1, till Bojen
1 som ägs av AB Lessebohus.
Ärendebeskrivning
Lessebohus har inkommit med önskemål om köp av den nya
bostadsmark som har skapats i anslutning till Grenvägen i
Hovmantorp. Det aktuella området är ca 2 740 m2 med byggrätt för
bostäder i 2 plan och ligger intill Bojen 1 där Lessebohus har
radhusbebyggelse idag. Taxan är 50 kr/m2 och regleringskostnaden
står köparen för.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-20
Regleringsavtal samt kartbilaga

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-20

Önskemål om markköp del av Hovmantorp
7:1
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en försäljning av ca 2 740
m2 bostadsmark, del av Lessebo 7:1, till Bojen 1 som ägs av AB
Lessebohus
Ärendebeskrivning
Lessebohus har inkommit med önskemål om köp av den nya
bostadsmark som har skapats i anslutning till Grenvägen i
Hovmantorp. Det aktuella området är ca 2 740 m2 med byggrätt
för bostäder i 2 plan och ligger intill Bojan 1 där Lessebohus har
radhusbebyggelse idag. Taxan är 50 kr/m2 och
regleringskostnaden står köparen för.
Bakgrund
För kommunen är det angeläget med bostadsetableringar och med
hänsyn till nuvarande radhusbebyggelse på Bojen 1 är det
fördelaktigt att fastigheten utökas för att kunna skapa fler
bostäder.
Konsekvenser
Nya bostäder ger möjlighet till ökat antal invånare i kommunen.
Nya detaljplaner är under framtagande i Hovmantorp och planlagd
bostadsmark för flerbostadshus finns tillgängligt.
Beslutsunderlag
Regleringsavtal samt kartbilaga
Beslutet skickas till
Vilka funktioner/myndigheter ska ta del av protokollet när beslutet
tagits? Både inom och utanför förvaltningen. Exempelvis den som
ska få ett uppdrag, berörda av beslutet etc.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-20
Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilagor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 130

Dnr 2021/295-4.3.1

Anhållan om förvärv alternativt arrende
för solcellspark (del av Lessebo 9:1)
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en
försäljning av del av Lessebo 9:1 till Sunspark Nordic AB.
Ärendebeskrivning
Sunspark Nordic AB har inkommit med önskemål om köp eller
arrende om 5,5 till 6 ha mark för att bygga en större solcellspark. Det
aktuella området ligger utmed Plåtslagarevägen i Lessebo och är
delvis planlagd för industrimark i nuläget. Områdets utbredning
behöver ses över i förhållande till nuvarande bebyggelse och
markförutsättningar samt eventuell förflyttning av nuvarande
återvinningsstation. Nuvarande taxa för industrimark är 20 kr/m2
och det kommer att krävas en planändring för att köpa den mark som
ej är planlagd för industrimark idag, avstyckningskostnader
tillkommer också för köparen.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-25
Anhållan om förvärv alternativt arrende från SunSpark Nordic AB

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-25

Försäljning av del av Lessebo 9:1 till
solcellspark
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en
försäljning av del av Lessebo 9:1 till Sunspark Nordic AB
Ärendebeskrivning
Sunspark Nordic AB har inkommit med önskemål om köp eller
arrende om 5,5 till 6 ha mark för att bygga en större solcellspark.
Det aktuella området ligger utmed Plåtslagarevägen i Lessebo och
är delvis planlagd för industrimark i nuläget. Områdets utbredning
behöver ses över i förhållande till nuvarande bebyggelse och
markförutsättningar samt eventuell förflyttning av nuvarande
återvinningsstation. Nuvarande taxa för industrimark är 20 kr/m2
och det kommer att krävas en planändring för att köpa den mark
som ej är planlagd för industrimark idag, avstyckningskostnader
tillkommer också för köparen.
Bakgrund
Områdets industrimark är planlagd sedan lång tid tillbaka men har
ej varit attraktiv för industribyggnation.
Konsekvenser
Här beskrivs vilka konsekvenser ärendet medför för Lessebo
kommun
- Vad innebär beslutet för Lessebo kommun, t.ex. i form av
behov eller förändringar när det gäller ekonomiska resurser,
personal etc.
- Hur hanteras dessa konsekvenser?
Avsnittet är inte obligatoriskt men ska användas i de fall det är
relevant, och i samtliga fall som gäller förändringar i budget och
eller organisation.
Beslutsunderlag
Bifoga de handlingar som nämnden behöver för att kunna fatta
beslut. Handlingarna ska vara daterade!
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-25
Beslutet skickas till
Vilka funktioner/myndigheter ska ta del av protokollet när beslutet
tagits? Både inom och utanför förvaltningen. Exempelvis den som
ska få ett uppdrag, berörda av beslutet etc.

Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilagor
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Anhållan om förvärv alt arrende, del av Lessebo 9:1

Lessebo Kommun
Marcus Ekström
marcus.ekstrom@lessebo.se
0478-125 49 | Växel 0478-125 00

Avs
SunSpark Nordic AB
Ralph Dahlin
Kemistvägen 2A
183 79 Täby
+46(0)70 749 68 52
ralph@sunsparknordic.com
www.sunsparknordic.com

Täby 2021-08-25

Bakgrund
SunSpark Nordic AB (nedan kallad SunSpark) anhåller om att förvärva alt arrendera en del av
fastigheten Lessebo 9:1 i Lessebo kommun Området uppgår till ca 5,5 ha och SunSpark har som
ambition att etablera en solcellspark inom ansökansområdet.

Möjligheterna för anslutning till överliggande nät bedöms goda i området enligt dom första
indikationer vi fått ifrån nätägaren E.ON. Det utpekade området har bra förutsättningar för etablering
av en solpark, så som god infrastruktur, gynnsamma markförhållanden och god solinstrålning.

Om SunSpark Nordic AB
SunSpark Nordic AB är ett svenskt bolag som skall bygga och drifta solparker i Sverige på större
skala. Vårt fokus är att bygga flera småskaliga solparker för att bidra till förnybar energi och tillföra
energin lokalt. Vi kommer erbjuda solelen till företag och institutioner som sätter miljö och hållbarhet
högt i fokus.
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Exempel på miljösymbol som vi kommer tillhandahålla till de företag
som köper solel från någon av våra anläggningar. Försäljningen av elen sker genom vår
samarbetspartner Telge Energi.
SunSpark Nordic AB sätter upp sina första solparker i Sverige under våren 2022. Under 2022-2023
kommer totalt 40 solparker att byggas för svenska företag och i början av 2024 kommer energin som
skapas av SunSparks solparker att motsvara fem procent av Sveriges totala solenergiproduktion.

Teknisk beskrivning av parken i korthet

Solcellsparken kommer att installeras med en estimerad effekt om 3 MW MWp och ge en produktion
om ca 4 GWh/år. Panelerna som kommer att monteras består av monokristalina half-cut
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solcellsmoduler med en max effekt om 545W per panel. Solcellerna är svarta med svart
aluminiumram och bakfolien är vit med en mindre vit ram på framsidan.
Till varje sektion av solcellspaneler kommer det att anslutas en växelriktare om 125kW som är
anspassad för parkapplikationer.
Marken kommer att pålas med ett djup om 1,5 – 3 meter där ställningen för solcellsmodulerna
kommer att placeras. Efter en geologisk undersökning beslutas lämpligt pålningsdjup baserat på
vind- och snölaster. Eventuell montering med betongfundament ovan mark kan vara ett alternativ.
Ställningen som panelerna ska monteras på är i första hand tänkt att endast ha ett stående ben per
sektion, om marken tillåter detta. Tanken med detta är att underlätta underhåll av underliggande
mark, ökad framkomlighet för klippning av gräs och annan växtlighet.
Anläggningsarbeten och transporter kommer huvudsakligen att ske under barmarksperiod. Det
interna elnätet mellan solcellsmodulerna kommer i huvudsak att förläggas i marken och ansluts till
stamnätsstation. Kabelschakt som löper genom solparken kommer att återfyllas.

Översikt av ansökansområdet
Markeringen på nedan bilden pekar på det område som vi anhåller om att förvärva alt arrendera. Om
ni anser att annan avgränsning är mer lämpad så är vi öppna för att ta både en större yta men även
en något mindre yta. Dock lägst 5,5 hektar och får vi önska 6 hektar.
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Solparker i Sverige är fortfarande ett ovanligt inslag och när det beslutas att byggas en park i ett
området leder detta till en hel del publicitet för orten. Vi tror att Ronneby kommun kan stärka sin
miljöprofil ytterligare genom att ha en solpark inom sin kommun. Energifrågan är idag viktigare än
någonsin och vi ser att den frågan blir allt viktigare i framtiden, framförallt hur den är producerad.
Istället för att importera el ifrån andra leverantörer finns nu också en möjlighet att förse Lessebo
kommun med närproducerad energi.
Vi ser fram emot att höra ifrån er!
Med vänliga hälsningar,
SUNSPARK NORDIC AB

Ralph Dahlin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 131

Dnr 2020/302-4.3.3

Antagande av ny detaljplan för Grycksbo
1 och 2
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan
för Grycksbo 1 och 2.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet omfattar delar av fastighet Grycksbo 1 och 2 och är
belägna i den sydvästra delen av Lessebo samhälle, norr om
Linnerydsvägen. Planområdet avgränsas i väster av Grycksbovägen, i
öster av Åkerivägen och i norr av den gamla banvallen.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”.
Detaljplanens syfte
Ägaren till fastigheten Grycksbo 2 önskar förvärva del av kommunens
fastighet Grycksbo 1 (1 500 m2) för att förbättra förutsättningarna och
förbättra säkerheten för befintlig verksamhet. Marken som önskas
köpas ligger sydväst om fastigheten Grycksbo 2 och är idag planlagd
som allmän platsmark ”NATUR” och föreslås därmed ändras till
kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen
ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte
får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en
förutsättning för att kunna genomföra en fastighetsreglering.
De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande
planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan
för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer med
Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planförslaget har varit föremål
för samråd och granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter,
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter
möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har
sammanställts efter samrådet och efter granskningen har en
granskningsredogörelse sammanställd. Yttrandena föranledde inga
ändringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 2021-08-23 att föreslå kommunstyrelsen att anta
detaljplanen.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-23 § 90
Plankarta 2021-08-02
Planbeskrivning 2021-08-02
Granskningsredogörelse 2021-08-02

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-23
§ 90

Dnr 2021/10-4.2.2

Detaljplan för Grycksbo 1 och 2
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
anta detaljplan för Grycksbo 1 och 2.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet omfattar delar av fastighet Grycksbo 1 och 2 och är
belägna i den sydvästra delen av Lessebo samhälle, norr om
Linnerydsvägen. Planområdet avgränsas i väster av Grycksbovägen, i
öster av Åkerivägen och i norr av den gamla banvallen.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”.
Detaljplanens syfte
Ägaren till fastigheten Grycksbo 2 önskar förvärva del av kommunens
fastighet Grycksbo 1 (1 500 m2) för att förbättra förutsättningarna och
förbättra säkerheten för befintlig verksamhet. Marken som önskas
köpas ligger sydväst om fastigheten Grycksbo 2 och är idag planlagd
som allmän platsmark ”NATUR” och föreslås därmed ändras till
kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen
ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte
får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en
förutsättning för att kunna genomföra en fastighetsreglering.
De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande
planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan
för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer med
Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planförslaget har varit föremål
för samråd och granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter,
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter
möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har
sammanställts efter samrådet och efter granskningen har en
granskningsredogörelse sammanställd. Yttrandena föranledde inga
ändringar av planhandlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-23
Beslutsunderlag
Plankarta 2021-08-02
Planbeskrivning 2021-08-02
Granskningsredogörelse 2021-08-02
Tjänsteskrivelse 2021-08-02
Beslut SBNAU 2021-08-16 § 68

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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1(18)
2021-08-02
Dnr: SBN 2021/10
Dnr: KS 2020/302
Antagandehandling

Detaljplan för Grycksbo 1 och 2, Lessebo
kommun, Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN augusti 2021
165

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

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte
Ägaren till fastigheten Grycksbo 2 önskar förvärva del av kommunens fastighet
Grycksbo 1 (1 500 m2) för att förbättra förutsättningarna och förbättra säkerheten för
befintlig verksamhet. Marken som önskas köpas ligger sydväst om fastigheten
Grycksbo 2 och är idag planlagd som allmän platsmark ”NATUR” och föreslås därmed
ändras till kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras för
den del som är allmän platsmark då en privatperson inte får äga allmän platsmark där
kommunen är huvudman. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra en
fastighetsreglering. De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande
planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.

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

Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.

Dnr: SBN 2021/10
Dnr: KS 2020/302

2(18)
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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 planen har vunnit
laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.

Plandata
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar delar av fastigheten Grycksbo 2 och är beläget i den sydvästra
delen av Lessebo samhälle, norr om Linnerydsvägen. I sydväst gränsar planområdet till
fastigheten Grycksbo 1 som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun.
Den berörda del där utökning föreslås omfattar cirka 1 500 kvadratmeter. Planområdet
avgränsas i väster av Grycksbovägen, i öster av Åkerivägen och i norr av den gamla
banvallen.
Berörda fastigheter:
Grycksbo 1
Grycksbo 2

-

Fastighetsägare:
Lessebo kommun
Privat fastighetsägare

Figur 3 – Befintlig industrifastighet och utökning.
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Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
”befintliga verksamheter, inkluderar industri”. Planförslaget följer översiktsplanens
intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”Z1” är utpekat för befintliga
verksamheter, inkluderar industri.
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Detaljplan

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 2008-02-25

Gällande detaljplan för området är ”Kv Kyrkebyn samt del av Grycksbo”,
lagakraftvunnen den 25 februari, 2008. I gällande detaljplan är Grycksbo 2 planlagd för
industriändamål och berörd del av Grycksbo 1 som allmän platsmark – Natur.
Byggnader får uppföras till en byggnadshöjd om 12 meter. Byggrätten styrs inte i
gällande plan.
När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande
detaljplanen från 2008 i berörda delar.

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Det finns ingen skog eller vegetation inom planområdet. Marken inom planområdet är
flack och består förutom byggnaderna av hårdgjorda och asfalterade markytor. Marken
inom den centrala delen av fastigheten används till containeruppställning för
avfallssortering samt till uppställningsplatser för verksamhetens fordon och maskiner.
Inom området varierar marknivåerna från cirka +163,0 vid infarten till området via
Grycksbovägen och marken faller sedan nedåt mot den gamla banvallen för att nå en
marknivå på cirka +156,0 i de norra delarna av planområdet. Planområdets norra del
gränsar till ett gammalt industristråk som inte används idag och ingår i kvartersmark
som mark som inte får bebyggas. Naturmarken inom fastigheten Grycksbo 1 som tas i
anspråk för industriändamål utgörs till stor del av hårdgjord yta och vegetationen är i
princip obefintlig, se figur 6 på nästa sida.
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Figur 6 – Bilden visar aktuell naturmark som tas i anspråk för industri

Geotekniska förhållande
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i
och omkring planområdet av morän lagrad på berg med jordlager som har medelhög
genomsläpplighet. Inom planområdet bedöms föreslagen användning i form av industrioch tillhörande komplementbyggnader kunna grundläggas på konventionellt sätt utan
grundförstärkningsåtgärder.
Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken
ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.
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 i anslutning till området.
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Befintlig bebyggelse
Nuvarande markanvändning domineras av industri. Edbergs Transport AB bedriver idag
verksamhet inom planområdet och har en industrilokal med tillhörande parkeringsytor
och en garagebyggnad på fastigheten. Verksamheten består av sortering, återvinning
och mellanlagring av avfall/material, en anläggning för förbränning samt en
fordonsverksamhet. Det finns också ett litet tankningsställe för Åkericentralens lastbilar
och en byggnad för fjärrvärmeverk i privat ägo på fastigheten. Söder, väster och öster
om planområdet ligger ytterligare flera industrifastigheter med blandad verksamhet. Det
finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet och detaljplanen möjliggör inte för att
bygga bostäder. Närmaste bostadshus är belägna cirka 400 meter norr om planområdet.
Detaljplanen förändrar inte gällande förutsättningar för bebyggelse.

Figur 7 – Bilden till vänster visar befintlig industrilokal. Bilden till höger visar tankningsstället

Figur 8 – Bilden till vänster visar parkeringsplatser inom planområdet och bilden till höger visar intilliggande
bebyggelse

Föreslagna förändringar
Planförslaget innebär en utökning av industri ”J”, där 1 500 kvadratmeter ”Naturmark”
överförs från fastigheten Grycksbo 1 till Grycksbo 2. Den mark som överförs har
karaktären av upplagsområde, är upplåtet och ianspråktagen av ägaren av Grycksbo 2
genom ett arrendeavtal. Användningen ”industri” innebär att det på området kan
användas för produktion, lagring, partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även
komplement till verksamheten industri ingår i användningen. Byggnaderna tillåts att
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uppföras till en byggnadshöjd om maximalt 12 meter. Exploateringsgraden regleras inte.
Avsikten med detta är dock med utgångspunkt att byggnation ska ske på ett mer
flexibelt vis än vara begränsande. Obebyggd mark inom planområdet kommer främst att
användas för bland annat körytor, uppställning och parkering kopplade till
industriverksamheten. Kvartersmarken förses med 10 meter prickmark (mark som inte
får förses med byggnad) intill angränsande vägar för att säkerställa erforderligt avstånd
till vägarna. Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad.
Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Varken vattenskydd eller
strandskydd påverkas av planförslaget.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära
områden).
Lek och rekreation
Inom planområdet och nära omgivning saknas områden för lek- och rekreation. I
Lessebo samhälle finns det lekmöjligheter och runtom samhället mycket grönytor för
rekreation.
Servitut
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar (0761–
03/4.2). För de ytor där befintliga ledningar går läggs ett 6 meter brett u-område ut på
plankartan. I detta område har även prickmark lagts till. Inom u-områden får ingen
verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller försvåra underhåll av ledningarna.
Gällande ledningsrätt inom planområdet påverkas inte och är fortsatt gällande.
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.
Markföroreningar
Enligt länsstyrelsens databas för förorenade områden (EBH-stödet), finns potentiellt
förorenad mark från verksamhetsindustri inom fastigheten Grycksbo 2. MIFO fas 1 har
dock utförts (senast uppdaterad år 2005). Objektet har riskklass 3 vilket innebär måttlig
risk för människors hälsa och/eller miljön. Ingen provtagningsplan har i nuläget
upprättats. Detta påverkar inte genomförandet av planförslaget eftersom befintlig
verksamhet är tänkt att fortsätta även efter antagandet av planen. Men om ny eller
ändrad inriktning av industriverksamheten sker kan det bli aktuellt med
markundersökning. Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med
tillsynsmyndigheten.
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Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken ska den som äger 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. Om föroreningar påträffas, till exempel vid
schaktning ska tillsynsmyndigheten informeras för samråd om hur hantering av
schaktmassor och sanering skall ske (MB kap. 10§ 9).

Figur 9 – Utdrag ur länsstyrelsens register över potentiella och konstaterade förorenade områden.

Offentlig och kommersiell service
Ingen kommersiell service finns inom eller i direkt anslutning till planområdet, men det
finns service inom närområdet (gång- och cykelavstånd). Centrala Lessebo ligger endast
1 km bort från planområdet och där finns bland annat en sporthall, skola för låg- och
mellanstadiet, bibliotek, folktandvård, Folkets hus, livsmedelsbutiker och restauranger.
Lessebo tätort har en vårdcentral.
Kollektivtrafik
Närmaste anslutningspunkt till kollektivtrafik finns cirka 100 meter sydväst om
planområdet vid Linnerydsvägen. I dagsläget finns inga planer på en ny hållplats i
anslutning till planområdet.
Parkering
Parkeringsbehov för bilar och cyklar ska lösas inom fastigheten.
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Gator och trafik
Söder om planområdet går väg 819 (Linnerydsvägen) som är en statlig allmän väg som
Trafikverket är väghållare för. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) är uppmätt till 1 400
fordon/dygn, varav antalet lastbilar är 155/dygn (NVDB, mätår 2020).
Hastighetsbegränsningen på Linnerydsvägen är 60 km/tim. Övriga gator som angränsar
är två mindre lokalgator; Grycksbovägen och Åkerivägen. Hastighetsbegränsningen på
gatorna är 40 km/h.

Figur 10 – Bilden till vänster visar Grycksbovägen. Bilden till höger visar Linnerydsvägen (väg 819)

In- och utfart
In- och utfartsmöjligheten sker idag via Linnerydsvägen och Åkerivägen och ingen
förändring från befintlig utformning görs. En generell bestämmelse ”Inga nya in- och
utfarter mot den allmänna vägen nr. 819 (Linnerydsvägen) får anordnas” har införts på
plankartan.
Störningar från industri
Ljudnivåer från spårtrafik och vägar regleras från och med 2015 i förordningen
(2015:216) om trafikbuller med ändring 2017:359. Förordningens riktvärden för
trafikbuller utomhus avser endast bostäder och berör inte användningen som
fastigheterna Grycksbo 1 och 2 planläggs för. Naturvårdsverket har däremot riktlinjer
gällande buller för ny industri till närliggande bostäder enligt följande:
•
•
•

50 dBA vardagar mån-fre dagtid (06.00-18.00)
40 dBA nattetid (22.00-06.00)
45 dBA övrig tid

Den närmsta omgivningen består av olika verksamheter som inte påverkas i så stor
utsträckning av buller. Planens genomförande anses inte leda till några betydande
tillskott vad gäller buller och innebär ingen större förändring i hur området kommer
användas i förhållande till dagens läge. Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till
gator med mycket genomfartstrafik. Majoriteten av trafiken inom industriområdet består
av trafikanter med anknytning till verksamheterna inom området. Närmsta
bostadsfastighet ligger på ett avstånd av cirka 400 meter norr om planområdet, vilket är
ett relativt långt avstånd mellan verksamheter och bostäder och bedöms inte kunna
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störas av verksamhetens buller. Transporter till och från området kommer i framtiden
fortfarande ske via Linnerydsvägen, vilket gör att det inte bedöms bli någon belastning
på boendemiljön jämfört med dagsläget. Mot bakgrund av detta bedöms inte
närliggande fastigheter påverkas nämnvärt negativt av trafikbuller. Planområdet berörs
inte av någon miljöfarlig eller störande verksamhet, som innebär skyddsberedskap eller
särskilda åtgärder.
Riksintresse
Planområdet ligger strax söder om kulturmiljö av riksintresse, Lessebo (G31) som
utgörs av bruksmiljö, egnahemsområden och lämningar efter Läseboda by. Kartan
nedan visar Lessebo samhälle med gränsen för riksintresset markerad med en rödbrun
linje. Planområdet ligger utanför gränsen för riksintresset.

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.
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. Fastigheten Grycksbo 2 är
idag kopplad till det kommunala dagvattennätet som finns i närliggande gator.
Tillkommande dagvatten från planområdet kommer likt idag att anslutas till
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kommunens dagvattenledningar. Kommunens dagvattensystem i området är av idag av
god dimension, men en fördröjning och rening av dagvattnet bör ske lokalt på
industrimarken i den utsträckning det är möjligt innan det leds till det kommunala nätet.
En stor andel av planområdet utgörs i dagsläget av hårdgjorda ytor och för att
säkerställa att inte hela industrifastigheten ska hårdgöras sätts en planbestämmelse,
betecknad ”b1” som reglerar att maximalt 90% av kvartersmarken för industri får
hårdgöras till vilket räknas både byggnader och hårdgjorda markytor. Det är nästan lika
mycket som är hårdgjort idag och det är viktigt att dessa ytor inte ökar eftersom marken
är så hårt exploaterad. Planbestämmelsen syftar till att säkerhetsställa att fastighetens
omhändertagande av dagvatten inte försämras. Detta bör anses som en förbättring i
jämförelse med gällande detaljplan vilken saknar reglering gällande andel hårdgjord yta.
Plankartan har även kompletterats med en administrativ bestämmelse om att marklov
krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Anledningen till
detta är att säkerställa att bestämmelsen om genomsläpplighet efterlevs i samband med
exploateringen av planområdet.
För minskat behov av dagvattenhantering kan eventuell ny bebyggelse förses med
vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och renar
regnvatten. För ytterligare minskat behov av dagvattenhanteringen kan hårdgjorda ytor
så som parkeringsplatser anläggas med genomsläppliga markbeläggningar. Gräs, grus
och gräsarmering är några exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av
dagvatten. Vid kraftiga regn kan den yta som inte förses med byggnader och som ligger
lite lägre fungera som tillfälligt område för regnvatten.
Den allmänna platsmarken som föreslås tas i anspråk har sedan länge avverkats och
idag används marken som uppställningsplats för verksamhetens fordon. Det är dock
viktigt att poängtera att det aktuella markområdet inte har fungerat/nyttjats som en
infiltrationsyta för dagvatten och någon skyddsvall med gräs har aldrig byggts ut enligt
gällande detaljplan.
Eventuella föroreningar orsakad av verksamheter inom området ska renas av
verksamhetsutövaren innan utsläpp till ledningssystemet. Från de ytor som kan ge
upphov till föroreningar i form av olja och liknande ska dagvattnet föregås av
reningsanläggning, till exempel oljeavskiljning, innan det infiltreras eller ansluts till
kommunens dagvattensystem. Det kan handla om parkeringsytor och uppställning. I
verksamheten finns idag tre oljeavskiljare som renar dagvatten från exempelvis olja och
bensin innan avledning till rännstensbrunnar och dagvattennätet; en för verkstaden och
plattan med sortering av avfallet, en för tankstationen och en till fjärrvärmeverket. Om
det blir aktuellt att driva en tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka spridning av
föroreningar måste det finnas fastställda rutiner och utrustning för att förhindra att
eventuella föroreningar når recipienten. Denna fråga regleras närmare inom ramarna för
verksamhetens miljötillstånd.
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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. Kommunen har upprättat en undersökning om
betydande miljöpåverkan för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en
betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget
inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. 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. Då planområdet utgörs av industrimark kan såväl befintliga
som framtida etableringar påverka miljökvalitetsnormerna för luft genom emissioner
från processer som medför emissioner till luft och transporter. Vilken påverkan
planförslaget kan få på miljökvalitetsnormerna är avhängt på vilken typ av verksamhet
som etableras samt vilken rening som installeras. Mest sannolikt torde en påverkan vara
genom kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid samt flyktiga organiska
kolväten som bidrar till bildandet av marknära ozon och möjligen partiklar. Genom
rening av emissioner till luft kan påverkan på miljökvalitetsnormerna minimeras
avsevärt. Frågan om miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas hanteras därför bäst i de
anmälnings- eller tillståndsprocesser som krävs för en eventuell etablering av en
betydande miljöfarlig verksamhet inom planområdet, alternativt genom tillsyn och
beslut på de redan etablerade verksamheterna.
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.
Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Recipienten och vattenförekomsten för
dagvattnet från planområdet är Lesseboån; Öjen-Läen. Miljökvalitetsnormen och
kvalitetskraven är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt
VISS statusklassning 2017 är den sammanvägda ekologiska statusen för
vattendragsförekomsten Lesseboån; Öjen-Läen klassad till dålig status. Klassningen
baseras på statusen för fisk som har klassats till måttlig status och konnektivitet dvs
passerbarhet för fisk som klassats till dålig status pga påverkan av vandringshinder och
rensning. Hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har klassats till
otillfredsställande status, men det är osäkert hur dessa parametrar påverkar den
ekologiska statusen. Statusen för näringsämnen är klassad till måttlig status pga höga
fosforhalter och att vattenförekomsten påverkas av avloppsreningsverk och industri.
Statusen för krom och zink har klassats till god status och statusen för arsenik visar på
måttlig status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status
2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något
områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga
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kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra
åtgärder.
Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då gränsvärdet för bly överskrids. Det
är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest kostnadseffektiva för att nå god kemisk
status. Vattenförekomsten får därför tidsundantag 2021 eftersom det är tekniskt
omöjligt. Utöver halten bly överskrids gränsvärdena för kvicksilver och bromerad
difenyleter (PBDE). Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus med
undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). 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 att halten av kvicksilver och PBDE inte får
öka.
Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande
miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Idag finns rening i form av
rännstensbrunnar med oljeavskiljare dit vattnet som går via dagvattennät leds. För att
säkerhetsställa att ytor inom planområdet är tillgängliga för infiltration används
egenskapsbestämmelsen ”b1”, maximalt 90% av kvartersmarken för industri får
hårdgöras. Spillvattnet omhändertas genom rening i kommunalt avloppsreningsverk.
Eventuellt processvatten från industrier etablerade i området förväntas att omhändertas
på ett kontrollerat och vedertagna sätt, så att ingen risk för påverkan på
vattenförekomsten ska föreligga. Detta bör tillgodoses genom tillsyn samt villkor eller
försiktighetsmått i beslut för de etablerade verksamheterna. Om detta sker bedöms
planförslaget inte behöva medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliskakemiska faktorerna i vattenförekomsten. Planförslaget medför ingen utfyllnad eller
anläggande i vatten som kan påverka recipientens hydromorfologiska kvalitetsfaktorer.
Grundvattnets kvantitativa status bedöms inte beröras av planförslaget. Det bedöms
därtill som osannolikt att de industriverksamheter som finns eller kan etableras inom
planområdet ska medverka till att grundvattnens kemiska status ska försämras. Genom
tillsyn och krav på verksamhetsutövarna kan utsläpp av processvatten eller annat avlett
vatten ske kontrollerat och skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spill eller läckage.
Därigenom bedöms risken för att grundvattenförekomstens kemiska eller kvantitativa
kvalitetskrav ska riskera att försämras som liten. Planens genomförande bedöms inte få
någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket
från nuvarande.
För luft och buller etc. finns gällande gränsvärden för industriverksamhet som skall
följas. Dessa kontrolleras vid tillsyn av tillsynsmyndigheten samt vid en eventuell
tillståndsansökan eller anmälan av verksamhet enligt Miljöbalken. Detta medför att
detaljplaneförslaget inte kommer att medföra någon nämnvärd negativ miljöpåverkan.
En generell bestämmelse ”Verksamheter får inte vara störande för omgivningen.
Gällande riktvärden för luft och buller etc. ska följas”, har införts på plankartan som
säkerställer att gällande gränsvärden inte överskrids.
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Konsekvenser av planförslaget
Detaljplanen innebär att områdets användning i stora drag är oförändrad men att ett
mindre område av allmän plats för natur omvandlas till mark för industriändamål.
Marken som föreslås för industriändamål har tidigare varit skogsmark men
skogsmarken är idag avverkad och utgörs till stor del av hårdgjord yta och vegetationen
är i princip obefintlig. I realiteten är planområdet redan idag ianspråktaget, vilket
innebär att det inte bli någon förändring i förhållande till hur det ser ut i dagens läge.
Konsekvenserna av förändringen får därför anses vara mycket små. Planområdet berör
inga områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt
Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som
nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs.
Att bedöma planområdets inverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och vatten är helt
avhängt på vilken typ av verksamheter som finns etablerade där samt hur väl tillsyn sker
och vilka villkor eller försiktighetsmått som ställs genom beslut på
verksamhetsutövarna. Om de etablerade verksamheterna har vedertagen rening av
emissioner till luft och vatten samt skyddsåtgärder som förhindrar påverkan på
grundvattnet, bedöms planförslaget inte försämra möjligheterna för att
miljökvalitetsnormerna för luft och vatten kan komma att uppfyllas. Mängden dagvatten
som ökar på grund av planförslaget bedöms bli liten och några särskilda anordningar för
detta bedöms inte behövas. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja,
bensin och andra föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas
inom fastigheten innan det leds vidare ut till recipienten.
Närmsta bostadsfastighet ligger på ett avstånd av cirka 400 meter norr om planområdet.
Gällande gränsvärden för buller bedöms inte överskridas. Kommunen bedömer inte att
planförslaget medför några negativa konsekvenser gällande miljöpåverkan.
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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
april 2021
Granskning

juni 2021

Antagande

augusti 2021

Laga kraft

september 2021

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmanskap
Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark.
Kostnader för planläggning
Kommunen står för kostnaderna av detaljplanearbetet och därtill hörande utredningar.

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.
Grycksbo 1
Upplåta mark till Grycksbo 2 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Den del av fastigheten Grycksbo 1 som berörs av planförslaget kommer regleras och bli
en del av fastigheten Grycksbo 2. Kostnader för fastighetsregleringar i samband med
eventuella framtida avstyckningar eller dylikt står respektive fastighetsägare för.
Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med
genomförandet av detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Kommunala intäkter
Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift
tas därmed inte ut för bygglov.
För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att utveckla
fastigheten och därmed dess värde.

Konsekvenser gällande barnperspektivet
Aktuell fastighet är redan bebyggd och detaljplaneförslaget medger i princip enbart
ändringar gällande markanvändning vilket inte medför någon påverkan på barn och
unga. Eftersom planområdet är centralt beläget med närhet till grönytor för lek och
rekreation anses inte heller detta medföra att barn och unga kommer påverkas negativt
av detaljplanen. Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ha en
marginell påverkan på barnens vardag och livsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden får
planhandlingarna för synpunkter under planprocessen.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Nya byggnader ska anslutas
till det kommunala Va-nätet. Dagvattennät finns i närområdet. Om verksamheten är av
den karaktär att risk för oljespill föreligger ska en oljeavskiljare installeras.
Ledningar
Befintliga ledningar och u-områden inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge
och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. U-områdens innebörd är att marken
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Prickmark som innebär att
marken inte får förses med byggnad införs närmast gatumarken i öster, väster, söder och
norr.
Inom planområdet har E.ON markförlagd låg- och mellan spänningskabel, kabelskåp
samt en transformatorstation. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan
markarbetet påbörjas. Tre meters avstånd till byggnader krävs och åtgärder som
påverkar ledningarnas åtkomst för först ske efter kontakt tagit med E.ON. Eventuella
kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av
E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
Dnr: SBN 2021/10
Dnr: KS 2020/302
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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, ”E1Transformatorstation” på plankartan.
Fjärrvärme, el och tele
Området är försörjt med el, tele och fjärrvärme. Anslutning samt kostnaden för detta
sker mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk infrastruktur.
Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Transportvägar
och arbetsmiljö ska beaktas.

Administrativa frågor
Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen
vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren
bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har
fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får
inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt
till ersättning.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.
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b1

Maximalt 90% av kvartersmarken för industri får hårdgöras
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Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar
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Marklov krävs för markåtgärder som kan
försämra markens genomsläpplighet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål
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Grycksbo 1 och 2

Transformatorstation. Starkströmsföreskrifter gäller.
Brännbara byggnadsdelar och brännbart upplag
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Följande gäller inom område med nedanstående beteckningar.

Ändrad lovplikt

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft

4

Generellt inom planområdet gäller följande:
Inga nya in- och utfarter mot den allmänna vägen
nr. 819 (Linnerydsvägen) får anordnas.
Verksamheter får inte vara störande för omgivningen.
Gällande riktvärden för luft och buller etc ska följas.
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Granskningens genomförande
Förslaget till detaljplan för Grycksbo 1 och 2, har varit ute på granskning under perioden 15
juni till och med 6 juli. 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 6 yttranden.

Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har 2021-05-21 lämnat ett samrådsyttrande avseende planärendet.
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till de synpunkter som är
överprövningsgrundade.
Kommunen har lagt till en bestämmelse om att endast 90% av kvartersmarken för industri får
hårdgöras. Bestämmelsen om andelen hårdgjord yta bör kombineras med en bestämmelse
om utökad lovplikt för åtgärder som innebär en försämring av markens genomsläpplighet,
för att säkerställa att bestämmelsen om andelen hårdgjord yta efterföljs.
Länsstyrelsen har inga ytterligare invändningar avseende de frågor som kan vara
överprövningsgrundande enligt 11 kap. 10§ PBL.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Synpunkterna noteras. En administrativ bestämmelse ”a1” om att marklovsplikt krävs för
markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet har införts. Anledningen till detta
är att säkerställa att bestämmelsen om genomsläpplighet efterlevs i samband med
exploateringen av planområdet.
2. Trafikverket
Trafikverket hade inga synpunkter i samrådsskedet och har inget ytterligare att anföra
avseende föreslagen detaljplan.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
3. E.ON
E.ON Energidistribution AB noterar att ni i samrådsredogörelsen skrivit att ”upplysningen
beaktas och arbetas in i planbeskrivningen”, vilket vi är tacksamma för. I planbeskrivningen
går dock fortfarande att läsa under avsnitt ledningar att ”ledningsägare ansvarar för att
ledningsrätt söks”. Vi förmodar att detta gäller andra ledningsägare, då våra
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lågspänningsanläggningars rätt som vi tidigare nämnt grundar sig på de allmänna
avtalsvillkoren (NÄT 2021N) som gäller mellan elnätsföretaget och näringsidkare.
E1-områdets minsta storlek ska vara 6 x 6 meter, som ska vara fritt från hinder som kan
försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta
tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller
brännbart upplag upprätthålls. För övrigt ingen erinran.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Text gällande ledningsägare ansvarar för att ledningsrätt söks har tagits bort.
Plankarta och planbeskrivning revideras och förtydligas utefter E.ON:s synpunkter. Erinrat
avstånd är säkerställt och upprätthålls.
4. Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
En liten upplysning. Det norra u-området för underjordiska ledningar har tagits bort från
plankartan eftersom vi upptäckte att det finns idag inga aktiva ledningar varpå det
reserverade område som u-området utgör är inaktuellt.
5. Skogsstyrelsen
Vi har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon information att tillföra
som har bäring på detta.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
6. Villaägarna Kronoberg
Vi har inga ytterligare synpunkter.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
____________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 132

Dnr 2021/9-4.2.2

Detaljplan för fastigheterna Skytte 1 och
6 - Granskning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och
angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i
väster och norr till privatägda bostadsfastigheter. Fastigheterna som
berörs av planförslaget är Skytte 1 (cirka 2 133 kvadratmeter) och
Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en privat
fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.
Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra tillåten
markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De
övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen
kommer fortsättningsvis vara detsamma.
För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta
byggnadshöjden från 4,0 meter till 6,5 meter, vilket i praktiken
medger två våningar likt underliggande detaljplan samt öka den
högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 till högst 40 procent av
fastigheten får bebyggas så att fastigheten blir mer funktionell för
byggnation. Fastighetsägarens avsikt ät att i framtiden kunna bygga
bostäder på fastigheten. Detta görs för att få en större flexibilitet att
möta framtida behov och önskemål. Markanvändningen på
fastigheten Skytte 6 är oförändrad.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-23 att sända ut
planförslaget på granskning. Kommunstyrelsen beslutade i tidigare
samrådsyttrande att man inte hade något att erinra.
Beslutsunderlag
Underrättelse om granskning, 2021-08-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-06-16
Plankarta, 2021-06-16
Samrådsredogörelse, 2021-06-16

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-25

Granskningsyttrande gällande detaljplan för
Skytte 1 och 6
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och
angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och
i väster och norr till privatägda bostadsfastigheter. Fastigheterna
som berörs av planförslaget är Skytte 1 (cirka 2 133 kvadratmeter)
och Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en privat
fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.
Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra tillåten
markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B).
De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande
planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.
För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta
byggnadshöjden från 4,0 meter till 6,5 meter, vilket i praktiken
medger två våningar likt underliggande detaljplan samt öka den
högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 till högst 40 procent av
fastigheten får bebyggas så att fastigheten blir mer funktionell för
byggnation. Fastighetsägarens avsikt ät att i framtiden kunna
bygga bostäder på fastigheten. Detta görs för att få en större
flexibilitet att möta framtida behov och önskemål.
Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-23 att sända ut
planförslaget på granskning. Kommunstyrelsen beslutade i tidigare
samrådsyttrande att man inte hade något att erinra.
Beslutsunderlag
Underrättelse om granskning, 2021-08-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-06-16
Plankarta, 2021-06-16
Samrådsredogörelse, 2021-06-16
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-25

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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2021-08-24
Dnr: SBN 2021/26
Granskningshandling

Detaljplan för Skytte 1 och 6,
Hovmantorp, Lessebo kommun,
Kronobergs län

Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för
fastigheterna Skytte 1 och 6, Hovmantorps samhälle, Lessebo
kommun. Förslaget skickas nu ut på granskning och
granskningstiden är från och med tisdag den 24:e augusti 2021 till
och med tisdag den 14:e september 2021 (3 veckor).
Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster,
bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra inneboende på
fastigheten om innehållet i denna inbjudan till samråd. Om er
fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni förmedla denna
information.

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

Vad är en detaljplan?
En detaljplan kan förstås som ett juriskt bindande dokument mellan
kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. En detaljplan
innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den
Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
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ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna
och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen
ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan
gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.

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

Läge
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och
angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och
i väster och norr till privatägda bostadsfastigheter. Fastigheterna
som berörs av planförslaget är Skytte 1 (cirka 2 133 kvadratmeter)
och Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en privat
fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.

Syfte
Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom
2020-01-12 från företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen
är att för fastigheten Skytte 1 ändra tillåten markanvändning från
vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De övriga
planbestämmelserna som finns på den underliggande planen
kommer fortsättningsvis vara detsamma.
För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta
byggnadshöjden från 4,0 meter till 6,5 meter, vilket i praktiken
medger två våningar likt underliggande detaljplan samt öka den
högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 till höst 40 procent av
fastigheten får bebyggas så att fastigheten blir mer funktionell för
byggnation. Fastighetsägarens avsikt ät att i framtiden kunna bygga
bostäder på fastigheten. Detta görs för att få en större flexibilitet att
möta framtida behov och önskemål. Markanvändningen på
fastigheten Skytte 6 är oförändrad.

Handlingar
Underrättelse om granskning, 2021-08-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-06-16
Plankarta, 2021-06-16
Samrådsredogörelse, 2021-06-16
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-04-09
Fastighetsförteckning (finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen)

Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
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Förenlighet med översiktsplanen
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella
planområdet som ”Befintlig offentlig verksamhet och befintliga
bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och
därmed motiverar vidare exploatering i området.

Påverkan på omgivningen
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.

Vad händer sedan?
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 23:e mars –
13:e april 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade
och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i
samrådsredogörelsen.
Handlingarna ställs ut för granskning. Under granskningen ges
myndigheter, sakägare och andra berörda som yttrat sig under
samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella synpunkter som
kommer in under granskningstiden sammanställs och bemöts av
kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter
får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplan.
Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under
granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta
detaljplanen.

Hur lämnar jag synpunkter
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 14:e september
2021, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller
med vanlig post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo.

Covid-19
På grund av rådande läge och rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten finns planhandlingarna endast att ta del av
digitalt på kommunens 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 Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen antingen via
telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se
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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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Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
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Detaljplan för fastigheterna Skytte 1 och 6,
Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs
län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.
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Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en
plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt
den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka
konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt
bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark
(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för
kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen
rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan
för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande
miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvuddrag
Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 2020-01-12 från
företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra
tillåten markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De övriga
planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis
vara detsamma.
För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta byggnadshöjden från 4,0
meter till 6,5 meter, vilket i praktiken medger två våningar likt underliggande detaljplan
samt öka den högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 till högst 40 procent av
fastigheten får bebyggas så att fastigheten blir mer funktionell för byggnation.
Fastighetsägarens avsikt ät att i framtiden kunna bygga bostäder på fastigheten. Detta
görs för att få en större flexibilitet att möta framtida behov och önskemål.
Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.

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

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.
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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 planen har vunnit
laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.

Plandata
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och angränsar i öster till
Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i väster och norr till privatägda
bostadsfastigheter i två våningar. Fastigheterna som berörs av planförslaget är Skytte 1
(cirka 2 133 kvadratmeter) och Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en
privat fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.

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

Berörda fastigheter:
Skytte 1 och 6

-

Fastighetsägare:
Privat fastighetsägare

Dnr: SBN 2021/26

3(19)

197

Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-02-09 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Lessebo kommun har genomfört en undersökning och bedömer att detaljplanen inte
medför en betydande miljöpåverkan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt
miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande
påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Det finns inga fasta
fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden
med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden
berörs. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
”befintlig offentlig verksamhet och befintliga bostäder”. Planförslaget följer
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där ”O1B1” är utpekat för befintlig offentlig
verksamhet och befintliga bostäder.
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Detaljplan

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1989-04-06.

Gällande detaljplan för området är ”Del av kv Skytte”, lagakraftvunnen den 6 april,
1989. På fastigheten Skytte 1 medges användningen vård i två våningar till en
byggnadshöjd av 6,5 meter och en maximal byggnadsarea på 1 600 kvadratmeter. På
fastigheten Skytte 6 medges bostäder i två våningar med en maximal byggnadsarea på
250 kvadratmeter och en högsta byggnadshöjd på 4,0 meter. Kringliggande bebyggelse
är planlagd för bostadsändamål. När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga
kraft ersätter planförslaget gällande detaljplanen från 1989 i berörda delar.
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Tomtindelning
Fattigheten Skytte 6 ingår i en gällande tomtindelningsplan som är fastställd 1932-1228, akt 07-HOM-27. Tomtindelningen föreslås upphöra att gälla för fastigheten Skytte 6
i och med antagande av planförslaget. Detta är medtaget som en administrativ
bestämmelse på plankartan. Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte påverka den
befintliga bebyggelsestrukturen och är inte av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse.

Figur 6 – Utdrag ur gällande tomtindelningsplan och utsträckningen av tomtindelningen som upphävs är markerad i
rött.

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Planområdet är i stort sett helt plant. Marken inom planområdet består till största del av
hårdgjorda ytor och byggnader. Vegetationen inom planområdet består främst av
enklare trädgårdsvegetation i form av klippta gräsmattor med enstaka fruktträd och
buskar. De träd som finns inom planområdet bör bevaras. Inga skyddsvärda träd eller
trädallé finns inom planområdet. Det är ingen naturmark som tas i anspråk i samband
med detaljplaneförslaget.
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Figur 7 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet.

Befintlig bebyggelse
På fastigheten Skytte 1 finns en huvudbyggnad som består av två sammanbyggda
huskroppar som har använts som vårdboende. Öster om den befintliga byggnaden, inom
fastigheten finns ett fristående gårdshus, ett förråd samt en befintlig asfalterad
parkeringsyta. I fastigheten Skytte 1 kommer det efter renovering och ändring av
detaljplanen inrymmas 12 st. hyreslägenheter. Huset på gården är inräknat som en av
lägenheterna. Högsta byggnadshöjd regleras till 6,5 meter och största tillåtna
byggnadsarea begränsas till 1 600 kvadratmeter. Detta är lika mycket som tillåts i
intilliggande detaljplan.

Figur 8 – Befintlig huvudbyggnad på fastigheten Skytte1 med tillhörande parkeringsplatser.

På fastigheten Skytte 6 finns idag endast ett mindre uthus och i övrigt är fastigheten inte
bebyggt. I planförslaget anges att 40% av fastighetsarean får bebyggas. Med
byggnadsarea menas den area byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse
dvs. även komplementbyggnader och liknande. Byggnadshöjd regleras till 6,5 meter,
vilket möjliggör två våningar, beroende på hur byggnaderna och takkonstruktionen
utformas. Byggnadshöjd innebär högsta höjd för byggnad där yttertak möter ytterfasad.
Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad.
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Figur 9 – Befintligt uthus på fastigheten Skytte 6.

Planområdet ligger i ett bostadsområde i huvudsak bebyggt med fristående bostadshus i
en till två våningar med inredda vindar från varierande tidsåldrar. 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.

Figur 10 – Bilder visar intilliggande bebyggelse.

Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken
ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.
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
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om det upptäcks en förorening 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.
Denna jord vilar på sandig morän/siltig sandig morän. Jorddjupet i planområdet bedöms
vara 3–5 meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken
ha bra hållfasthetsegenskaper och bra genomsläpplighet.
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 i anslutning till området.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära
områden).
Servitut
Planområdet berörs av följande ledningsrätt:
•
•

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

För de ytor där befintliga ledningar går läggs ett 4 meter brett u-område ut på
plankartan. I detta område har även prickmark lagts till. Inom u-områden får ingen
verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller försvåra underhåll av ledningarna.
Planförslaget innebär ingen förändring av ledningsrätten och är fortsatt gällande.
Lek och rekreation
Det finns ingen lekplats inom planområdet. Däremot finns en anlagd lekplats vid
Gökaskratts camping, cirka 300 meter nordöst om planområdet. Här finns bland annat
grillplats, tennis, bangolf och vollybollbanor. I anslutning till campingen finns en
badplats som utgör också en naturlig plats för umgänge, rekreation och lek. I närheten
av campingen finns mycket grönytor för rekreation.
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
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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.
Riksintresse
Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.
Offentlig och kommersiell service
Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland annat en
sporthall, skola för låg- och mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård,
restaurang och konditori. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort.
Parkering
Parkeringsplatser till de nya hyreslägenheterna ska tillgodoses inom fastigheten. Det är
fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet. Parkeringsfrågan hanteras i
bygglovsskedet.
Gator och trafik
Planområdet angränsar till två lokalgator; Kårlandavägen och Hamundegatan. Skyltad
hastighet på Kårlandavägen är 30 km/tim medan den är 40 km/tim på Hamundegatan.
Kommunen är väghållare. Lokalgatorna har en gatubredd på cirka 7 meter utan strikt
trafikseparering, men hastigheterna är låga och trafiksäkerheten bedöms vara god.
Planförslaget medför ingen förändring i nuvarande gatusystem. Nedan visas fotografier
tagna från Kårlandavägen och Hamundegatan.

Figur 11 – Bilden till vänster visar Hamundegatan och bilden till höger visar Kårlandavägen.
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Kollektivtrafik
Från planområdet går det i dagsläget inga busslinjer till centrala Hovmantorp. Avståndet
till närmaste busshållplats som ligger vid Storgatan är cirka 500 meter. Området har
goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till busshållplatslägen och nära till
Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot Växjö
och Lessebo. Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Hovmantorps samhälle.
De gröna stråken visar gång- och cykelleder inom samhället. Planområdets läge
markerat i rött.

Gång- och cykelleder
Planområde

Vägtrafikbuller
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör
överskridas vid nybyggnation av bostäder.
Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå
överskrids bör minst 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 – 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 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.
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Planförslaget anses inte leda till några betydande tillskott vad gäller buller och innebär
ingen större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge.
Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till gator med mycket genomfartstrafik.
Två kommunala lokalgator angränsar planområdet, Kårlandavägen och Hamundegatan.
Gatorna används framförallt av boende i närområdet. För Kårlandavägen och
Hamundegatan har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar att gatorna idag har
en uppskattad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 800 fordon/dygn varav antalet
lastbilar är 80/dygn (Sierzega, mätår 2017). Hastighetsbegränsningen på de två
lokalgatorna är 30–40 km/tim, vilket ger bullernivåer på cirka 50 dBA 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/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. Eftersom fastigheterna redan är befintliga
bedöms inga större förändringar ske i trafiken i och med detaljplaneförslaget. Detta
innebär att inga bulleråtgärder behöver utföras.
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.
Idag tas dagvattnet omhand lokalt genom infiltration på respektive fastighet. Avledning
och fördröjning av dagvatten sker genom att dagvatten avleds ytligt ifrån hårdgjorda
ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med utkastare som avleder takvattnet
till grönytor inom fastigheten. Eftersom det kommer att bli tillåtet att bebygga mer yta
än i nuläget kommer andelen hårdgjord mark att öka, vilket kan påverka mängden
dagvatten från området. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns utbyggda i
närliggande gator. Dagvatten ska alltid tas om hand och eventuellt renas lokalt inom
varje fastighet på så vis att omkringliggande fastigheter inte får ökade vattenflöden på
grund av ett genomförande av planförslaget. Men där detta inte är möjligt kan
fastigheten anslutas till kommunalt omhändertagande av dagvatten. För att säkerställa
att inte hela fastigheterna ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b1” om att maximalt
70% av fastighetsarean får hårdgöras.
För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses med
vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och renar
regnvatten. För ytterligare minskat behov av dagvattenhanteringen kan hårdgjorda ytor
så som parkeringsplatser anläggas med genomsläppliga markbeläggningar. Gräs, grus
och gräsarmering är några exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av
dagvatten. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, fett och andra
föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom
kvartersmark, innan det leds vidare ut till recipienten. Den lokala infiltrationen i
planområdet bedöms minska vattnets innehåll av bland annat näringsämnen genom
sedimentation av partiklar och bakteriella processer vilket medför att dagvattnet renats
innan det når recipienten och bedöms inte försämra statusen. Mängden dagvatten som
ökar på grund av ändringen bedöms bli liten och några särskilda anordningar för detta
bedöms inte behövas. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska
behandlas och klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet.
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Figur 12 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.

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. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av
begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte heller innebära
någon betydande negativ miljöpåverkan. 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. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning
till planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. Planområdets centrala
läge med god kollektivtrafik och tillgängliga gång- och cykelbanor minskar behovet av
bil, vilket leder till att halterna ännu mer hålls nere. Miljökvalitetsnormerna för luft
riskerar inte att överskridas inom planområdet.
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
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status ska nås 2021.Miljökvalitetsnomer 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.

Figur 13 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022–14627

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

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

Figur 14 – 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. 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 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.
Planens genomförande bedöms inte få någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då
användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. Spillvatten från planområdet
planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet. Spillvattnet
omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. 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.
Dagvattnet ska omhändertas inom den egna fastigheten. Kommunala
dagvattenledningar finns också i närliggande gator. Vatten som inte tas upp av växter,
jord eller avdunstar kan ledas via en dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet
som finns i Hamundegatan. Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. I
planförslaget föreslås en rad olika åtgärder för rening och fördröjning, så som
genomsläppliga markbeläggningar, växtbäddar och gröna tak. Möjligheten att ta hand
om dagvattnet inom området bedöms som mycket god. 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.
Detta medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och bedöms därför inte
medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna. 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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Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i
förhållande till dagens läge. I realiteten är fastigheterna Skytte 1 och 6 redan idag
ianspråktaga av den verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av
förändringen får därför anses vara mycket små. Konsekvenserna av att byggrätten
justeras blir även att förutsättningarna för att bebygga fastigheten Skytte 6 förbättras,
vilket innebär att en nybyggnation kan få större byggrätt än vad befintlig detaljplan
medger. Ändringen av byggnadshöjd bedöms inte heller ha en någon större påverkan på
områdets karaktär eftersom den kringliggande bebyggelsen är så pass hög att en
byggnadshöjd på 6,5 meter inom fastigheten Skytte 6 smälter in i omgivningen.
I närområdet bor många barnfamiljer och närheten till skola/förskola gör också att
många barn rör sig i området. Även närheten till parkområde med lekplats och sjön
Rottnen är positivt för barnen. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och
bedöms inte påverka närmiljön för de boende inom området nämnvärt. Det
förhållandevis centrala läget med närhet till olika servicefunktioner, kollektivtrafik samt
ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät gör även att en stor del av de dagliga
transporterna kan ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Planområdet berör
inga områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt
Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som
nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs.

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
maj 2021
Granskning

augusti 2021

Antagande

september 2021

Laga kraft

oktober 2021

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
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Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmanskap
Det finns ingen allmän plats inom planområdet varför frågan om huvudmannaskap inte
är aktuell.
Kostnader för planläggning
Planavtal som är undertecknat av båda parter.

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.
Skytte 1 och 6
Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med
planavtalet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planförslaget innebär att tomtindelning för fastigheten Skytte 6 fastställd 1932,
Lantmäteriets akt nummer (07-HOM-27) upphävs. Eventuell ny fastighetsbildning ska
prövas enligt villkoren i fastighetsbildningslagen. Kostnader för fastighetsregleringar i
samband med eventuella framtida avstyckningar eller dylikt står respektive
fastighetsägare för.
Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget.
Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med
genomförandet av detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Kommunala intäkter
Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift
tas därmed inte ut för bygglov.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna förändringarna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för
kommunen. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att
utveckla fastigheten och därmed dess värde.
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Konsekvenser gällande barnperspektivet
Fastigheterna är i privat ägo och är redan bebyggda och detaljplaneförslaget medger i
princip enbart ändringar gällande markanvändning och byggrätt vilket inte medför
någon påverkan på barn och unga. Nybyggnation av bostäder/hyreslägenheter i området
kan resultera i fler barnfamiljer. Planområdet ligger även nära till bland annat förskola
och idrott vilket kan ses positivt ur ett barnperspektiv. Planändringen påverkar inte
barnperspektivet då det inte är någon lekplats eller allmän platsmark som tas i anspråk.
Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ha en marginell påverkan på
barnens vardag och livsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för
synpunkter under planprocessen.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Då planområdet sedan tidigare är exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt
krävs ingen markundersökning.
Vatten och avlopp
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Fastighetsägaren bekostar lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark.
Fastighetsägaren ska även vid exploatering och/eller behov bekosta anläggning av nya
dagvattenledningar fram till den befintliga dagvattenledningen i Hamundegatan.
Ledningar
Ledningar för både vatten och avlopp går längs med Kårlandavägen och Hamundegatan
och påverkas inte av planförslaget. Prickmark som innebär att marken inte får förses
med byggnad införs närmast gatumarken i öster och söder. Vid eventuell exploatering
bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det befintliga Va-nätet av respektive
fastighetsägare.
Inom planområdet har E.ON en markförlagd lågspänningskabel samt kabelskåp.
Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbetet påbörjas. För elledning i
mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och
lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln.
Detsamma gäller för anordnande av upplag eller ändring av marknivån ovanför eller
invid markkabeln, vilket inte får ske så att reparation och underhåll av ledningarna
försvåras. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som
flyttningar eller ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
Fjärrvärme, el och tele
Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för
respektive teknisk infrastruktur.
Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.
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Administrativa frågor
Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen
vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren
bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har
fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får
inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt
till ersättning.

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 Skytte 1 och 6, har varit ute på samråd under perioden 18:e maj till
och med 8:e juni. 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 9 yttranden. Inkomna
yttrande redovisas och kommenteras nedan.

5. Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTADE SYNPUNKTER
Kommunen har tagit fram ett genomarbetat planförslag i vilket många viktiga aspekter
behandlas. Länsstyrelsen har synpunkter samt upplysningar på samrådsförslaget avseende
friytor och barnperspektiv, miljökvalitetsnormer, risk för störningar, samt planbestämmelser
som behöver förtydligas.
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIAGRE PLANLÄGGNING
Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande översiktsplan (antagen år
2018) som befintlig offentlig verksamhet och befintliga bostäder. Planförslaget bedöms vara i
linje med översiktsplanens intentioner.
Gällande detaljplan för området ”Del av kv. Skytte” vann laga kraft år 1989 och medger
användningsändamålen vård på fastigheten Skytte 1 samt bostäder på Skytte 6.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
PLANFÖRSLAGET
Planområdet består av två fastigheter som båda planläggs för bostadsändamål. Högsta
tillåtna byggnadshöjd regleras till 6,5 meter på båda fastigheter. Utnyttjandegraden på den
norra fastigheten, Skytte 6 är högst 1200 m2 och högst 1600 m2 på den södra fastigheten
Skytte 1. Högsta hårdgörningsgrad är 70 procent av fastighetsytan. Bestämmelse finns att
befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområde skall följas. Vi vill uppmärksamma om
att det saknas en egenskapsgräns mellan fastigheterna för att avgränsa vilka
egenskapsbestämmelser som gäller för respektive fastighet.
TILLGÅNG TILL FRIYTOR OCH BARNPERSPEKTIV
Förslaget innebär en utökad byggrätt på Skytte 6 till 1200 m2 samtidigt som
parkeringsbehovet ska lösas inom fastigheten. Det är viktigt att det säkerställas att den
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tämligen höga exploateringsgraden inte innebär svårigheter att åstadkomma en utemiljö
med god kvalitet för de boende. Detta är särskilt viktigt eftersom det saknas allmänna
lekplatser i närmiljön. Både ur ett barnperspektiv och ett folkhälsoperspektiv är det angeläget
att nya bostäder förses med uteplatser som är utformade för både små barn och andra
boende som kan ha svårt att förflytta sig långt från bostaden.
UTFORMNING/STÖRNINGAR
På fastigheten Skytte 6 tillåts bebyggelse nästan ända fram till fastighetsgränsen mot
fastigheten Skytte 7 i norr. Detta tillsammans med en högre tillåten byggnadshöjd kan
innebära skuggning och insyn för befintlig bostad på Skytte 7. Vi anser att den
prickmarkerade ytan mot Skytte 7 bör utökas och/eller att konsekvenserna av att bygga med
full byggnadshöjd fram till gränsen i norr bör utredas. Även fastigheten Skytte 2 väster om
planområdet riskerar betydligt ökad insyn och skuggning även om det är i mindre omfattning
än för Skytte 7.
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING
Områdets vatten, dagvatten och avlopp är anslutna till det kommunala nätet. Det beskrivs
också i handlingarna hur dagvatten kan fördröjas/infiltreras lokalt på fastigheterna.
Egenskapsbestämmelsen b1 som finns inlagd i plankartan reglerar att endast 70% av
fastighetsarean får hårdgöras. För att tydliggöra kan bestämmelsen med fördel omformuleras
till högst eller maximalt 70% eller liknande.
KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
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 har inget att erinra mot omfattning och innehåll i undersökningen.
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Enligt Länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns det ingen förorenad mark inom
planområdet. Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om
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.
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML)
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild
arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i
samband med schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen
meddelas utan dröjsmål.
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ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Påverkas inte av planförslaget.
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
Påverkas inte av planförslaget.
HÄLSA OCH SÄKREHET
Påverkas inte av planförslaget.
MILJÖKVALITESNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, till
exempel kommenteras i planbeskrivningen. Beskrivningen på sidan 13 i planbeskrivningen av
gällande statusklassning för sjön Rottnen bör ses över. Till exempel kan man inledningsvis få
uppfattningen att Rottnen idag har god kemisk status, vilket inte är fallet. Det bör även
framgå att orsaken till att Rottnen idag inte uppnår god kemisk status beror på fler
parametrar än kvicksilver och PBDE.
Vi ser positivt på att det står inskrivet som en bestämmelse i plankartan att förskrifter
beslutade för vattenskyddsområdet ska följas.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Bestämmelse angående bebyggandets omfattning för fastigheten Skytte 6 är ändrad, från
högst 1200 kvadratmeter till högst 40 procent av fastigheten får bebyggas, vilket motsvarar
858,4 kvadratmeter. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för
lek och rekreation för de boende inom fastigheten samt minska skuggeffekter på
angränsande fastigheter.
Ett prickmarksområde på 4,5 meter (mark som inte får förses med byggnad) har i
granskningshandlingarna lagts till i norra och västra delen av planområdet på plankartan, för
att utöka avståndet mellan planerad bebyggelse och bostadshus på angränsande fastigheter.
I plankartan har en egenskapsgräns ritats in mellan fastigheterna enligt Länsstyrelsens
synpunkt. Formuleringen på planbestämmelse ”b1” har också omformulerats.
Text om statusklassning för sjön Rottnen har setts över för att säkerställa att det stämmer.
2. Trafikverket
Planområdet har ingen direkt påverkan på statlig infrastruktur. Trafikverket har inget att
erinra mot föreslagen detaljplan och välkomnar kommunens ambition att skapa
förutsättningar för en mer effektiv markanvändning i Hovmantorps tätort.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
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3. E.ON
Inom området har E.ON markförlagd lågspänningskabel i osäkert läge, se bifogad karta.
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs
kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket, plank med mera får
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. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar
eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören.

KOMMUNENS KOMMENTAR
Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.
4. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
U-område plankarta
Befintlig ledningsrätt finns inom Skytte 1 (0761–16/4.1 och 0761–2017/7.1), u-område saknas
i plankartan.
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Tomtindelning
Fastigheten Skytte 6 berörs av tomtindelningsbestämmelse akt 07-HOM-27. Likt hur gällande
detaljplan påverkas bör även gällande tomtindelning omnämnas då den upphör att gälla när
ny detaljplan vinner laga kraft.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Plankartan har justerats och ett u-område har lagts in på kartan till förmån för befintlig
ledningsrätt som finns inom fastigheten Skytte 1.
Planhandlingarna har kompletterats med text om att gällande tomtindelning för fastigheten
Skytte 6 upphävs när detaljplanen vunnit laga kraft.
5. Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare
information att tillföra som har bäring på detta.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
6. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
7. Region Kronoberg
Region Kronoberg har inget att erinra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
8. Villaägarna Kronoberg
Planen ändras från vårdändamål till bostadsändamål och det har vi inte något emot.
Som framgår bedöms inte ändring av byggnadshöjd ha en sådan större påverkan på
områdets karaktär eftersom den kringliggande bebyggelsen är så pass hög att en
byggnadshöjd på 6,5 meter inom fastigheten Skytte 6 smälter in i omgivningen. Vi ser inga
direkta hinder för genomförande av planen varför vi tillstyrker detaljplaneförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
9. Fastighetsägare till Skytte 7
Vid köpet av vår fastighet (Skytte 7) kontrollerade vi detaljplanen för att säkerställa vilken typ
av byggnad som kunde uppföras på Skytte 6, då en av de främsta anledningarna till köpet av
denna fastighet var att läget är insynsskyddat. Den föreslagna höjden på 6,5 meter kommer
att påverka oss mycket i möjligheten att vistas på vår egen tomt. Det kommer bli full insyn på
hela vår baksida då höjden och storleken på huset kommer att skapa detta. Vi har inte sett en
ritning på förslaget men om markägaren ska få plats med 1200 kvm byggnad på tomten så
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förutsätts det att byggnaden kommer att ligga över hela tomten. Byggnadens höjd riskerar
även att påverka mängden sol periodvis under året. Värdet på vår fastighet kommer med stor
sannolikt minska då färre personer önskar en så stor fastighet så nära tomtgränsen, dessutom
med full insyn in på tomten. Detta är avstämt med mäklare. Utöver ovanstående påverkan så
kommer byggnationen av en så stor fastighet som 1200 kvm dessutom påverka oss, vår familj
mycket och under lång tid, både vad gäller ljud och damm.
Med bakgrund av ovanstående kan vi inte stå bakom förslaget gällande Skytte 6. Ber er
vänligen att omvärdera förslaget. Gällande förändring av detaljplan för Skytte 1 har vi inga
synpunkter. Vänligen bekräfta att ni tagit del av dessa synpunkter.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Ett prickmarksområde på 4,5 meter (mark som inte får förses med byggnad) har i
granskningshandlingarna lagts till i norra och västra delen av planområdet på plankartan,
vilket innebär att planerad bebyggelse inte kan placeras i direkt närhet till angränsande
fastigheter med tanke på insyn. Byggnadernas utformning och placering kommer att utredas
vidare under bygglovsskedet.
Bestämmelse angående bebyggandets omfattning för fastigheten Skytte 6 är ändrad, från
högst 1200 kvadratmeter till högst 40 procent av fastigheten får bebyggas, vilket motsvarar
858,4 kvadratmeter. Revideringen är gjord med avseende på att minska påverkan på
grannfastigheterna.
Byggnadshöjden kommer således inte att ändras inför granskningen. Gällande detaljplan för
grannfastigheten Skytte 7 medger högsta byggnadshöjd 7,6 meter i två våningar, vilket
motsvarar den höjd den nya detaljplanen medger. En byggnad på 6,5 meters höjd är i nivå
med övrig kringliggande bebyggelse i närområdet och kommunen gör bedömningen att ny
byggnad inte kommer att innebära någon skuggpåverkan och/eller en betydande olägenhet
på kringliggande bostäder.

____________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 133

Dnr 2020/132-4.2.2

Detaljplan för södra Hovmantorp mot
Ormeshaga - Granskning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5
km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet omfattar
cirka 9 ha.
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.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-23 att sända ut
planförslaget på granskning. Kommunstyrelsen beslutade i tidigare
samrådsyttrande att man inte hade något att erinra.
Beslutsunderlag
Underrättelse om granskning, 2021-08-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-06-07
Plankarta, 2021-06-07
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 av betydande miljöpåverkan,

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-25

Granskningsyttrande gällande detaljplan för
södra Hovmantorp (del av Hovmantorp 5:1)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka
1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet
omfattar cirka 9 ha.
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.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-23 att sända ut
planförslaget på granskning. Kommunstyrelsen beslutade i tidigare
samrådsyttrande att man inte hade något att erinra.
Beslutsunderlag
Underrättelse om granskning, 2021-08-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-06-07
Plankarta, 2021-06-07
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 av betydande miljöpåverkan,

224

Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-25

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen

225

2021-08-24
Dnr: SBN 2020/104
Granskningshandling

Detaljplan för södra Hovmantorp,
del av Hovmantorp 5:1 m.fl,
Hovmantorp, Lessebo kommun,
Kronobergs län

Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av
Hovmantorp 5:1 m.fl, Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun.
Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från
och med tisdag den 24:e augusti 2021 till och med tisdag den 14:e
september 2021 (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.

Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
info@lessebo.se. www.lessebo.se
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Granskningshandling

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

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

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

Läge
Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka
1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet
omfattar cirka 9 ha.

Syfte
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.

Handlingar
Underrättelse om granskning, 2021-08-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-06-07
Plankarta, 2021-06-07
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 av betydande miljöpåverkan,
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Fastighetsförteckning (finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen)

Förenlighet med översiktsplanen
I Lessebo kommuns översiktsplan (2018) har en stor del av
planområdet i dess södra del utpekats som ett LIS-område
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som lämpligt för
bostäder i olika former, både fritidshus och permanentbostäder.
Den östra delen av planområdet, längs väg 834 är också utpekat i
kommunens översiktsplan som ”Framtida bostäder med
komplement”. Den nordvästra delen av planområdet är inte utpekat
som mark för något specifikt ändamål i översiktsplanen.
Kommunen bedömer att den aktuella delen har ett attraktivt läge
för boende och kan således bidra till en positiv
landsbygdsutveckling i kommunen. Planförslaget följer
översiktsplanens intentioner och uppfyller på det viset kommunen
utvecklingsstrategi att öka antalet invånare till 10 000 invånare år
25 och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Påverkan på omgivningen
Den aktuella detaljplanen ger inte tillåtelse till någon form av
verksamhet som kan anses störande för de boende i området.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.

Vad händer sedan?
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 23:e februari –
16:e mars 2021. Planförslaget har så långt som möjligt tagit hänsyn
till inkomna synpunkter och förbättrats utan att förändra själva
ursprungstanken med förslaget. 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.
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Hur lämnar jag synpunkter?
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 14:e september
2021, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller
med vanlig post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo.

Covid-19
På grund av rådande läge och rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten finns planhandlingarna endast att ta del av
digitalt på kommunens 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 Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen antingen via
telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se
Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på
kommunens webbplats www.lessebo.se.
Med vänliga hälsningar

Sayf Noel

Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
info@lessebo.se. www.lessebo.se

229

1(38)
2021-06-07
Dnr: SBN 2020/104
Granskningshandling

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

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

Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
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
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.

Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande
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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
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-05-05 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
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. I
Lessebo kommuns översiktsplan (2018) har en stor del av planområdet i dess södra del
utpekats som ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som lämpligt
för bostäder i olika former, både fritidshus och permanentbostäder. Den östra delen av
planområdet, längs väg 834 är också utpekat i kommunens översiktsplan som ”Framtida
bostäder med komplement”. Den nordvästra delen av planområdet är inte utpekat som
mark för något specifikt ändamål i översiktsplanen. Kommunen bedömer att den
aktuella delen har ett attraktivt läge för boende och kan således bidra till en positiv
landsbygdsutveckling i kommunen. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och
uppfyller på det viset kommunen utvecklingsstrategi att öka antalet invånare till 10 000
invånare år 2025 och därmed motiverar vidare exploatering i 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
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områdesbestämmelserna kommer att fortsätta gälla till dess att även det området blir
reglerat med detaljplan.

Figur 4 – Utklipp ur områdesbestämmelsen Fiskesbro, Ormeshaga.

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
Lessebo kommuns ambition är att tillskapa sjö- och naturnära bostadsområden. Ett av
kommunens mål med framtida bebyggelse är att erbjuda bostäder på attraktiva platser
för så väl nuvarande som framtida invånare. Södra Hovmantorp är ett sådant område.
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.
Ianspråktagande för bostäder bedöms bidra till kommunens landsbygdsutveckling
genom att erbjuda och skapa förutsättningar för nya bostäder i form av
bostadsbebyggelse i villakaraktär i ett attraktivt läge där ett hållbart resande genom
kollektivtrafik är möjligt. Att det dessutom finns tillräckligt med bostäder är ett allmänt
intresse och det är kommunens ansvar att tillgodose detta behov. Det aktuella
planområdet ligger även mycket strategiskt till i förhållande till det befintliga samhällets
utbud av bland annat service, handel, arbetsplatser, gator och fritidsaktiviteter. Befintlig
infrastruktur kan i hög grad nyttjas utan kostsamma nyinvesteringar. Delar av området
har tidigare bedömts lämpligt att exploatera i kommunens gällande översiktsplan
(2018). 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 5 – Befintlig Fiskeklubb

Figur 6 – Fastigheten Hovmantorp 5:5 & 5:6
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Figur 7 – Bilden till väster visar befintlig pumpstation. Bilden till höger visar befintlig båtbrygga.

Figur 8 – 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.
Dnr: SBN 2020/104

7(38)

236

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 9 – 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 10 – 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 11 – 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.
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
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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 12 – Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas
naturvärdesinventering. Objekt i klass 1 och 2 återfanns inte vid inventeringen.

Figur 13 – Strandjordtunga – bilden är från SLU Artdatabanken.
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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.

Figur 14 – Kartan utklippt från Riksantikvarieämbetets Fornsök visar kulturhistoriska lämningar inom eller i
närheten av planområdet.

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 15 på nästa sida.
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Figur 15 – 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) samt en mindre del av område för angöringsgatan (Lokalgata). Övrig
mark inom strandskyddat område planläggs som naturmark (NATUR) med bibehållet
strandskydd. De särskilda skälen som åberopas för upphävandet är följande:
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området
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
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
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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 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. Kommunen anser därför att området kan tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även i samband med utarbetandet av planförslaget
genomfört en övergripande lokaliseringsprövning inom tätorten Hovmantorp för att
pröva om föreslagen bostadsbebyggelse kan lokaliseras på annan yta inom Hovmantorp
utanför strandskyddat område.

Figur 16 – Utdrag ur gällande översiktsplan (2018). Lokaliseringsalternativ bostadsbebyggelse inom tätorten
Hovmantorp.
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1. Område H1 – alternativ lokalisering
•
•
•
•
•
•
•

I översiktsplanen är området H1 utpekat som ett område för bostadsändamål.
Består uteslutande av skogsmark.
Området är aktuellt för eventuell utveckling av västra Hovmantorp.
Marken är uppdelad på flertalet fastighetsägare.
Ligger cirka 1,6 km från samhället.
Området är inte detaljplanelagt.
Fornåkrar förekommer i delar av området.

2. Område H5 – alternativ lokalisering
•
•
•
•
•
•

I översiktsplanen är området H5 utpekat som ett område för skol- och
bostadsändamål.
Stora delar av området är beläget inom riskavstånd för befintlig naturvandring
”Elljusspåret” i området. Området är värdefullt för växt- och djurlivet.
Området är aktuellt för eventuell utveckling av östra Hovmantorp.
Marken består av berg i dagen och terrängen är till viss del mycket kuperad.
Marken inom området ägs av kommunen.
Området är inte detaljplanelagt.

3. Område H6 – planerad lokalisering
•
•
•
•
•
•
•
•

I översiktsplanen är området H6 utpekat som ett område för bostadsändamål.
Området ligger mycket attraktivt i söderläge med sjöutsikt och är en del av den
aktuella detaljplanen.
Marken inom området ägs av kommunen.
Inga höga naturvärden finns i området.
Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter.
Området ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse.
Småvägar finns redan i området.
Förutsättningar för naturnära boende.

Kommunen bedömer att det angelägna allmänna intresset inte kan uppnås i andra delar
av Hovmantorp eller genom att placera villorna annorlunda inom planområdet. Någon
annan placering i Hovmantorp med denna starka attraktionskraft är inte möjlig att finna
eller i vart fall orimlig utifrån planområdet. Den sammantagna bedömningen är att
föreslagen yta enligt planförslaget är den mest lämpliga utifrån områdets
förutsättningar. En stor del av området är förenlig med översiktsplanen för Lessebo
kommun där ytan redovisas som utbyggnadsområde. De övriga två områden H1 och H5
kan inte tillgodose behovet av de nya villafastigheter som skapas i nya detaljplanen. Att
utreda fler alternativa lokaliseringar än de som redovisas ovan är inte aktuellt skulle
innebära en olämplig tätortsutbredning, där ny bebyggelse inte naturligt kompletterar
eller skapar en fortsättning från befintligt samhälle. De övriga platser inom samhället
som bedömts som lämpliga för bebyggelse har alla blivit föremål för planuppdrag eller
är under utbyggnad.
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Området anses bidra till utvecklingen av landsbygden
Strandskyddet upphävs även för de tänkta villafastigheterna med motiveringen att de
anses bidra till utveckling av landsbygden. De fastigheterna 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 med mera. 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. Närområdena är redan idag utbyggda och en utveckling inom planområdet
bör därför ses som en utveckling av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. En
stor del av planområdet ligger inom ett område som är utpekat för LIS
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) i gällande översiktsplan (2018), se figur 17.
Motivet till utpekandet är att området är lämpligt för bostäder i olika former, både
fritidshus och permanentbostäder. 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 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.

Figur 17 – Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

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 c § MB för ett sådant
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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.
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.
Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken
ska ny bebyggelse konstateras radonsäkrade.
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.
Parkering
Parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering
bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.
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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.
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 till 3,5 meter. En del av vägarna byggs om till kommunal standard varefter
kommunen tar över ansvar och drift för vägnätet som helhet.

Figur 18 – Befintliga vägar inom planområdet
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Riksintresse
Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.
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.

Gång- och
cykelleder
Planområ
de
Figur 19 – Illustration över befintligt (grön) och planerat (orange) gång- och cykelväg.

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,
bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, restaurang och konditori. Lessebo tätort har en
hälsocentral och ligger cirka 12 km bort.
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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.

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).
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:
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•
•
•

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
kommunen gör bedömningen att ingen särskild utförlig bullerutredning behöver tas
fram.
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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 ora1nge.

Dnr: SBN 2020/104

22(38)

251

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
breddas och siktröjas för att säkerställa god sikt och säkra trafiksituationer. Exakt
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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 nordsydlig 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
infiltration av dagvatten men också för att säkerställa att området behåller sin
naturkaraktär och väl smälter in i landskapet.
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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. Partiklar uppstår vid förbränning men
också vid slitage av bromsar, vägbanor och däck. Viktiga källor är vägtrafik,
energiproduktion och industrier. Tillkommande utsläpp utifrån föreslagen exploatering
bedöms som mycket liten.
Inga mätningar för luftkvaliteten har genomförts i Lessebo kommun, men den bedöms
vara god. Då planområdet består av nästan endast skogsmark bedöms luftkvalitén vara i
bra skick. 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
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
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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.
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.
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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. Planförslagets genomförande
bedöms inte heller innebära ökad risk för människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen
följer intentionerna i gällande översiktsplan. 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. Detaljplanen följer intentionerna i gällande översiktsplan. 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

november 2021

Laga kraft

december 2021

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen
föranleder sådana åtgärder.
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmanskap
Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
Lessebo kommun bekostar nödvändig utbyggnad av det allmänna vatten- och
avloppsnätet fram till förbindelsepunkt i fastighetsgräns. Från förbindelsepunkten
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.
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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 visas i
illustrationskartan. Behovet bedöms inte finnas att reglera fastighetsindelning i
detaljplanebestämmelser.
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 Valedningar 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.
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.
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.
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Strandskydd
I samband med planläggning upphävs strandskyddet inom kvartersmark, teknisk
anläggning och lokalgata.
Servitut
Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en
annan fastighet. För område reglerad som allmän plats ”LOKALGATA” och ”GCVÄG” är avsikten att ett servitut inrättas. Vid förrättningen fattas bland annat beslut om
fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drifts och underhållsfrågor med mera.
Befintligt servitut för gångväg och parkering (servitut h och g) till förmån för
Ormeshaga 6:67 kommer att upphävas i samband med den nya planen.
Befintligt servitut för parkering (servitut e) till förmån för Hovmantorp 5:5 och 5:6
kommer inte att upphävas och kommer att vara kvar i oförändrat läge.
Befintligt servitut för gångväg (servitut f) till förmån för Hovmantorp 5:6 kommer att
upphävas när en ny lokalgata med vändplats ska anläggas.
På samfällighetsföreningen ligger gemensamhetsanläggningen Ormeshaga ga:3
(utfartsvägar). Inom gemensamhetsanläggningen ryms väg ”Malmvägen”. Denna väg
ingår delvis i planområdet och kommer att breddas från 2,5 till 5,5 meter. Vägen
kommer även att användas av de nya villafastigheterna som lagts ut. För att de nya
fastigheterna skall ha rätt att använda vägen måste befintlig gemensamhetsanläggning
omprövas. Lantmäteriet ansvarar för omprövning, kostnader står Lessebo kommun för
och blir enligt Lantmäteriets taxa.
Gemensamhetsanläggningen för Ormeshaga ga:4 (vattenledningar) för Ormeshaga
fritidsområdes samfällighetsförening som ligger delvis inom planområdet kommer inte
att påverkas av ett upphävande.
Vid genomförande av detaljplanen behöver samfälligheten Ormeshaga s:3 (vatten och
grund med bundet fiske inom skifteslaget) samt fastigheten Fiskesbro 1:1 omprövas när
byggandet av en gång- och cykelväg längs planområdets östra del blir aktuellt.

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.
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Kommunen får kostnad för iordningställandet av nya lokalgator med tillhörande
vändplatser samt anläggandet av ny gång- och cykelvägen i området.
Inkomster
Försäljning av mark och 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
Tekniska utredningar som tagits fram som underlag till detaljplanen är; en översiktlig
geoteknisk undersökning och en förprojektering av VA-anläggningar och biläggas i sina
helheter till planhandlingen. 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, ”E2Transformatorstation” 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.
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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 uområde 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.
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
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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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PLANKARTA

±

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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GRANSKNINGSHANDLING

Beslutsdatum

Hovmantorp 5:1 m.fl.

Samråd

Detaljplan för del av

Punkthöjd6:38

Grundkartan är upprättad ur Lessebo
kommuns primärkarta

200

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft.
Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas.

Dalslund

6:36

Stödmur
Slänt

6:39

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark

Upplysning

6:37
Grundkarteinformation
Trakt
Kvartersgräns
Fastighetsgräns
Hovmantorp 5:1 Fastighetsbeteckning
Bostadshus resp. uthus
karterade efter huslivet
Bostadshus resp. uthus
karterade efter takkonturen

Strandskyddet är upphävt inom lokalgata
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1.

Objekt och ändamål

På uppdrag av Lessebo kommun har Vatten och Samhällsteknik AB utfört en
översiktlig geoteknisk undersökning för nytt detaljplaneområde, Södra
Hovmantorp, etapp 1 och 2, beläget norr om Ormeshaga och sydöst om
Hovmantorp, i Lessebo kommun, se figur 1.

Figur 1. Undersökningsområde

Syftet med undersökningarna är att översiktligt klargöra områdets geotekniska
förhållanden, vilket skall ligga till grund för fortsatt planeringsarbete.
Detaljplanen avser möjliggöra nybyggnation av villabebyggelse. Föreslagen
exploatering kräver ny VA-infrastruktur och lokalgator. Detaljplaneområdet ligger
i nära anslutning till sjön Rottnen.
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2.

Förutsättningar

För planering av fältarbeten har SGU’s jordarts-, jorddjups- och bergskarta samt
ortofoton från Lantmäteriet studerats. Föreslagen VA-sträckning och bebyggelse
enligt bifogad ritning R 50.0-001.
Information och utsättning av befintliga ledningar har gjorts via Ledningskollen.
Aktuellt detaljplaneförslag, Södra Hovmantorp, etapp 1 och 2, redovisas i figur 2.

Figur 2. Aktuellt detaljplaneförslag, Södra Hovmantorp, etapp 1 och 2.

2.1. Styrande dokument







AMA Anläggning 20
Trafikverkets publikation 2006:59. Provgropsundersökning.
SGU – Jordartskartor, Jorddjupskartor.
SGI. 2015. Schakta säkert – En handbok om säkerhet vid schakt.
Trafikverket publikation 2017:227. Ledningsarbete inom det statliga
vägområdet
SGF/BGS 2001:2. Beteckningssystem
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3.

Befintliga förhållanden
3.1. Topografi och ytbeskaffenhet

Aktuellt undersökningsområde ligger ca 2 km sydöst om Hovmantorp i Lessebo
kommun, se figur 1 och figur 2. Planområdet angränsar till sjön Rottnen. Rottnen
utgör dricksvattentäkt och hela planområdet omfattas av vattenskyddsområde.
Genom planområdet sträcker sig väg 834 vilken är statlig med asfaltsbeläggning.
Övriga vägar är av mindre karaktär med beläggning av grus.
Väster om väg 834 finns ett flertal fritidshus. Öster om vägen utgörs bebyggelsen
av permanentbostäder. I övrigt utgörs marken av skogsmark. Merparten av
skogen är ung. Åtkomst till mark som ej ligger i anslutning till väg kräver
avverkning.
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 ca +149 möh.
Höjdskillnaderna blir mer markanta i områdets södra del. Högpunkterna ligger här
på ca +260 och lågpunkterna på ca +151 möh.
Berg i dagen förekommer framförallt i de södra delarna av planområdet. Större
block förekommer frekvent över hela området.

3.1. Befintliga ledningar och konstruktioner
Kända befintliga VA-ledningar redovisas på ritning R 50.0-001. Fritidshusen
närmast Rottnen förses enbart med sommarvatten. Från Rottnen till vattenverket
finns en råvattenledning. Inom utredningsområdet förekommer även
luftledningar, el-ledningar och optokablar.
Intill provgrop 2101 noterades en brunn väster om väg 834 angiven som
dagvatten vilket ej redovisats i aktuellt underlag. Förekomsten av dagvattenledningar i området är ej känt.
Befintlig bebyggelse utgörs av småbostadshus.
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4.

Marktekniska undersökningar

Nedan beskrivs det sammanfattande resultatet av undersökningarna i området.
För detaljerad redovisning av respektive undersökningspunkt hänvisas till bilaga 1
- Provgropsprotokoll Förprojektering VA Södra Hovmantorp.
Provgropsgrävning genomfördes under januari 2021. Genomgående har provgropar grävts till minst 2 m.u.my, (m under markytan.), om ej stopp mot berg eller
block. Provgropsundersökningen har i huvudsak planerats efter föreslagen VAsträckning enligt ritning R 50.0-001.

4.1. Geologiska förhållanden
Enligt SGU utgörs marken av morän med inslag av berg i dagen. Närmast
Rottnen förekommer organiska jordarter (torv, dy, gyttja). Jorddjupet uppgår till
5-10 m i de norra delarna av planområdet och 3 – 5 m i de södra. Genom
området, nära den tilltänkta pumpstationen Pst 2 (PG2102), sträcker sig en
regional deformationszon vilka ofta är vattenförande, se figur 3.

Figur 3. Jordartskarta från SGU med intolkade lägen på provgropar och områden med
berg i dagen eller ett bedömt jorddjup < 0,5 m.
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Utförda undersökningar visar på att jordlagren inom området mestadels består av
ett tunt vegetationsskikt, ca 0,2 m. Därunder följer morän som är allt från siltig till
påfallande grusig/stenig. Marken är heterogen och det går ej att utifrån utförda
undersökningar konstatera områdesvisa skillnader vad gäller markens
beskaffenhet frånsett jorddjup och förekommande berg i dagen. påträffades i en
punkt (PG2106).
Vid tilltänkt pumpstation, Pst 2, grävdes en provgrop (2102) ner till 3 m.u.my utan
stopp mot block/berg. Mellan 1 – 3 m.u.my konstaterades grusig morän, vilket
generellt innebär hög porositet och god grundvattentillrinning. Pumpsumpen
hamnar i nivå med sjön Rottnens medelvattennivå varför man kan befara att det
kan bli besvärligt att hålla läns vid anläggande av pumpstationen.
Berg
Berg i dagen påträffades i en punkt (PG2106). I övrigt förekommer berg i dagen
framförallt i de södra delarna av undersökningsområdet. Berg i dagen och stora
block konstaterades intill grusvägen öster om väg 834 samt inom skogspartiet i
den sydvästra delen av undersökningsområdet, se figur 3 och figur 4.

Figur 4. Berg- och stora block inom de sydöstra delarna av undersökningsområdet.
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4.2. Geohydrologiska förhållanden
Inga grundvattennivåmätningar har genomförts frånsett korttidsobservationer i
provgropar. Grundvattennivåerna var vid aktuellt tillfälle normala i små magasin
och mycket under normala för större grundvattenmagasin enligt SGU.
En stabil grundvattenyta noterades ej i någon provgrop. Inträngande grundvatten
konstaterades i två provgropar (PG2101, PG2102), båda placerade i anslutning till
sjön.

4.3. Tjäle, sättning, stabilitet och infiltration
Förekommande jordlager av friktionsjord bedöms utifrån AMA primärt tillhöra
tjälfarlighetsklass I, icke tjällyftande jordarter. Dessa kännetecknas av att
tjällyftningen under tjälningsprocessen i regel är obetydlig.
Siltmorän förekommer ställvis. Dessa bedöms utifrån AMA primärt tillhöra
tjälfarlighetsklass 2, något tjällyftande jordarter. Dessa kännetecknas av att
tjällyftningen under tjälningsprocessen är liten. Inom området råder allmänt goda
sättnings- och stabilitetsförhållanden.
Förekommande friktionsjordar är generellt gynnsamma ur infiltrationssynpunkt.
Vid ytligt berg är infiltration ej tillämpbart, varför respektive fastighets unika
förutsättningar behöver bedömas avseende infiltration. Anvisning avseende
dagvattenavledning mot naturmark eller annat lämpligt område krävs om
uppkommet dagvatten ej kan omhändertas inom fastigheten.
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5.

Geotekniska rekommendationer
5.1. Grundläggning

Nedan ges allmänna rekommendationer för grundläggning. Respektive byggnads
exakta läge och utformning kräver specifik bedömning av geoteknisk sakkunnig
där bärighet, stabilitet och sättningar beaktas.
Områdets jordlager med morän och berg innebär att byggnader kan grundläggas
med ytlig grundläggning med en platta på mark eller något djupare grundläggning
på sulor eller separata plattor efter markberedning.
Byggnader som anläggs på sprängbotten kräver packning av sprängbotten innan
grundläggning av hus.
Pumpstationer behöver förankras mot upplyftning.

5.2. Schakt- och sprängarbeten
Schaktarbeten kommer utföras i framförallt moränjord med hög förekomst av
ytliga block. Generellt gäller schaktbarhetsklass 3 – 4. Den höga förekomsten av
block försvårar ställvis schaktarbeten. För schaktarbeten bör en bandgrävare av
större modell tillämpas. Påträffas block i storleksordningen 2-3 m3 kan bergschakt
krävas.
Schakt skall utföras enligt AMA Anläggning 20. Vid schaktarbeten skall
föreskrifter och rekommendationer i Arbetsmiljöverkets/SGI:s handbok ”Schakta
säkert – en handbok om säkerhet vid schakt” följas. Kontrakterad entreprenör ansvarar
för att tillfredställande säkerhet mot skred och ras erhålls i byggskedet. Vid schakt
kan tillfälliga schaktslänter i befintligt material hållas i 1:1,5 eller flackare ovan
grundvattenytan och eventuella permanenta slänter kan utformas med släntlutning
1:2 eller flackare ovan grundvattenytan. Dock skall alltid schaktansvarig ta
ställning till schaktslänters stabilitet på plats och anpassa dessa efter rådande
förhållanden.
Ytvatten kan förekomma vid kraftig nederbörd samt under snösmältningsperioder. I området finns siltig morän, som blir flytbenägen vid bearbetning i
vattenmättat tillstånd.
Tilltänkta fastigheter inom konstaterade områden med ytligt berg riskerar att kräva
omfattande markberedning och sprängning vilket är mer kostnadsdrivande än
jordschakt.
Markarbeten och ledningsförläggning inom vägområde tillhörande statlig väg
kräver ledningsansökan till Trafikverket. Generella krav avseende utförande och
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erforderliga avstånd finns redovisade i Trafikverkets publikation 2017:227
”Ledningsarbete inom det statliga vägområdet”. Vid anläggande av VA-schakt
intill väg 834 inom södra delen av undersökningsområdet krävs att man hanterar
en besvärlig vägslänt och ett befarat måttligt jorddjup.
Då samtliga anläggningsarbeten bedrivs inom vattenskyddsområde ska
skyddsföreskrifter beaktas och särskild aktsamhet vidtas.

5.3. Fyllningsarbeten
Fyllnings- och packningsarbeten under blivande konstruktioner, vägar och VAschakt skall utföras enligt tabell CE/4 i AMA anläggning 20. Om grundläggning
utförs vintertid måste schaktbotten skyddas mot nedträngande tjäle och fyllning
får inte utföras med tjälade eller frusna massor. Under vintertid vid temperaturer
under +1 C ska fyllning under lastbärande konstruktionsdelar utföras med
materialtyp 1 utan finjordshalt i enlighet med AMA Anläggning 20.
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.

5.4. Förorenad mark och radon
Inga undersökningar avseende förorenad mark eller grundvatten har gjorts. Enligt
Länsstyrelsens EBH-databas förekommer inga potentiellt förorenade objekt i
anslutning till planområdet.
Undersökningsområdet ligger ej inom område med förhöjd risk för markradon
enligt Lessebo kommuns kartmaterial ”Områden med markradon i Lessebo
kommun”. Markradonundersökningar har ej utförts enligt önskan från Lessebo
kommun.

5.5. Kontroller
I samband med schaktarbeten ska de geotekniska förhållandena kontrolleras. Om
avvikelser finns till undersökningsresultatet ska beställaren omgående kontaktas.
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5.6. Kompletterande undersökningar
Normalt kräver Trafikverket att ledningar trycks under körbanan, varvid en tryckoch mottagningsgrop krävs. Provgropsundersökningarna indikerar ytligt berg i
anslutning till väg 834 i södra delen vilket innebär att dessa kan behöva sprängas
ner. Kostnaderna för detta riskerar att bli höga, varför förutsättningarna för
genomgrävning av vägkroppen bör diskuteras med Trafikverket.
Inför sprängningsarbeten bör en riskanalys avseende vibrationskänsliga
anläggningar och byggnader i närheten göras. Besiktning av dessa utförs före och
efter aktuella arbeten om behov finns.

Kalmar den 2 februari 2021
Reviderad den 17 augusti 2021
Vatten och Samhällsteknik AB

Olle Eidem

Stefan Ljung
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1

Sammanfattning

Calluna AB har 2021 på uppdrag av Lessebo kommun utfört en naturvärdesinventering (NVI) av
delar av Hovmantorp. Bakgrunden till inventeringen är att en ny detaljplan ska prövas. En NVI
syftar till att beskriva och värdera naturområden av betydelse för biologisk mångfald inom ett
avgränsat område.

Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. NVI:n utfördes på
fältnivå med detaljeringsgrad översikt. Fältinventering utfördes 2 augusti 2021.

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.

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).

Vid Callunas inventering noterades fyra naturvårdsarter, det vill säga arter som indikerar att
området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att själva området
har särskild betydelse för biologisk mångfald. Genom nedladdade fynduppgifter från
Analysportalen (en tjänst som samlar svenska biodiversitetsdata) tillkom ytterligare en
naturvårdsart. Totalt ger detta fem konstaterade naturvårdsarter för inventeringsområdet
(ytterligare naturvårdsarter än de som påträffats kan dock förekomma 1). Bland de påträffade
naturvårdsarterna finns bland annat strandjordtunga, vilket är en art som kräver ett mycket
specifikt habitat, så som fluktuerande vattenstånd, och förekommer på ytterst få lokaler i
världen.
Callunas inventering och tidigare fynduppgifter från området visar på förekomst av två
skyddade arter enligt artskyddsförordningen (2007:845), skogsödla och liljekonvalj.

Objektet med det högsta naturvärdet i inventeringsområdet är ett område med äldre tallskog
med inslag av äldre gran, ek och björk. Objektet bedöms ha påtagligt naturvärde
(naturvärdesklass 3). Klass 1 och 2 utgörs av objekt som har så höga naturvärden att de skulle
kunna ingå i naturreservat med syfte att bevara biologisk mångfald.

NVI-rapporten utgör ett stöd för bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3§. Hänsyn som tas till
områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar till att uppfylla miljöbalkens krav,
Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen.

1 I rapporten (bilaga 3) listas endast de naturvårdsarter som noterades vid Callunas inventering samt de tidigare fynduppgifter
som framkommit vid uppdragets undersökning av tidigare känd kunskap. Det kan dock alltid förekomma ytterligare
naturvårdsarter i ett område, vilka ännu inte har påträffats, identifierats eller rapporterats in av någon.
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2

Inledning

2.1

Uppdrag och syfte

Miljökonsultföretaget Calluna AB har 2021 på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i
Lessebo kommun utfört en naturvärdesinventering (NVI) av området södra Hovmantorp (Figur
1), i Lessebo kommun.

Bakgrunden till inventeringen är att området ingår i en planerad ny detaljplan för
villabebyggelse. Resultaten från Callunas naturvärdesinventering ska utgöra underlag för den
fortsatta planeringsprocessen.

Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för
biologisk mångfald inom ett avgränsat område. Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två
bedömningsgrunderna biotop (typ av naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar
av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, artlistor med noterade
naturvårdsarter och skyddade arter, samt en övergripande rapport. Observera att listan över
noterade naturvårdsarter inte är en total lista över förekommande arter i området, för detta
krävs en särskild artinventering.

Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur området är beläget i förhållande till Hovmantorp.
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En NVI kan utgöra en grund inför konsekvensbedömningar eller inventeringar av andra
miljöaspekter än naturmiljö (till exempel friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och
ekosystemtjänster, men bedömningar av andra miljöaspekter än natur ingår inte i NVIresultatet. Naturvärdesinventeringen innefattar inte heller analys av huruvida risk föreligger för
förbud enligt artskyddsförordningen. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En NVI
är dock ett användbart underlag till en artskyddsutredning och NVI:n ska om möjligt
uppmärksamma om behov finns av en artskyddsutredning.

2.2

Inventeringsområdet

Inventeringsområdet (Figur 1) omfattar 15 ha och består av granskog, tallskog och
igenväxningsskog/ung plantage. Marken används idag för skogsbruk samt friluftsliv.

3

Metod och genomförande

3.1

Metodbeskrivning

Naturvärdesinventeringen har beställts enligt SIS standard 2 utan tillägg enligt standarden (tabell
1).
Tabell 1. ”Ja” markerar de tillägg enligt NVI-standarden som har beställts och utförts inom ramen för Callunas
uppdrag.
Beställd?

Möjliga tillägg till NVI

Beställd?

Möjliga tillägg till NVI

Nej

Naturvärdesklass 4

Nej

Kartering av Natura 2000-naturtyp

Nej

Värdeelement

Nej

Fördjupad artinventering

Nej

Generellt biotopskydd

Nej

Detaljerad redovisning av artförekomst

Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventeringen vid södra Hovmantorp har utförts enligt SIS standard (SIS, 2014) och
metoden finns beskriven i sin helhet i standarden 3. En kortfattad metodbeskrivning finns även i
bilaga 1 till denna rapport. Calluna är ackrediterade 4 för naturvärdesinventeringar, vilket
innebär årliga kontroller där företaget får visa att metoder, rutiner och verktyg för att utföra NVI
enligt standarden håller god kvalitet och att personalen har rätt kompetens.
Uppdragets NVI har beställts och utförts på fältnivå med detaljeringsgrad översikt.
Detaljeringsgraden översikt innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är 1 ha eller för
linjeformade objekt 100 meter.

En NVI på fältnivå inleds med förarbete där inventeringsområdet och det omkringliggande
landskapet studeras genom tillgängliga underlag och informationskällor. Inventeringsområdet
har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar 15 ha (se kartan i figur 1). De källor
som har granskats redovisas i avsnitt 3.3. Förarbetets resultat har sedan använts som stöd vid
avgränsning och klassning av objekt under fältarbetet.
2 SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning”.
3

Standarden kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/.

Calluna AB är ackrediterade av SWEDAC sedan december 2017 för naturvärdesinventeringar i stränder och terrestra
naturtyper enligt SIS-standarden för NVI. Calluna var det första företaget att ackrediteras för inventeringar enligt standarden.
4
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Påträffade naturvårdsarter redovisas enligt Callunas filtrering av artuppgifter från Svenska
LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016). I artlistan i bilaga 3 framgår motiven till
varför de påträffade naturvårdsarterna utgör naturvårdsarter samt vilka arter som inte finns på
nationella listor men som Calluna själva definierar som naturvårdsarter. Under rubriken
Naturvårdsarter i avsnitt 4.3 nedan finns en faktaruta med förklaring av begreppet
naturvårdsart.
Arters benämningar följer så långt det är möjligt SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa (SLU
Artdatabanken, 2021). Alla hänvisningar till den svenska rödlistan gäller den senaste upplagan
(SLU Artdatabanken, 2020).

3.2

Tidpunkt för arbetet och utförande personal

NVI-uppdraget genomfördes under augusti 2021. Datum för utsök av underlagsdata redovisas
vid respektive källa i avsnitt 3.3 nedan. Fältinventeringen genomfördes 2 augusti 2021.
Förarbetet med eftersökning och granskning av tillgängliga underlag samt fältinventering och
naturvärdesbedömning och tidigare artobservationer gjordes av ekolog Eric Wahlsteen från
Calluna AB och Alice Hennig, studerande biologprogrammet vid Lunds universitet.

3.3

Informationskällor och referenslitteratur

Vid naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts efter upplysningar
om platsens tidigare kända naturvärden och skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken.
Tabell 1 nedan redovisar de källor som har genomsökts och använts som underlag vid
bedömningar och avgränsningar. Inga NVI:er eller utförliga artinventeringar har enligt Callunas
kännedom tidigare gjorts inom inventeringsområdet.

Som stöd vid uppdragets bedömning av naturvärden användes SIS-standarden (SIS, 2014) samt
den litteratur som listas i avsnittet Referenser.
Tabell 1. Redovisning av genomgångna informationskällor relevanta som kunskapsunderlag för NVI. Resultatet
av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.
Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Utsök av
naturvårdsarter 5 och
skyddade arter enligt
Callunas filter för utsök
av naturvårdsarter.

Sökningen gav
resultat, se avsnitt
4.3.3.

Artobservationer:
Naturvårdsarter och skyddade arter
Fynduppgifter för inrapporterade
observationer av arter. Data nedladdad från
Svenska LifeWatch Analysportal
(Leidenberger et al., 2016), där följande
databaser användes vid utsök: Artportalen
samt Analysportalens samtliga övriga
databaser för artobservationer.

Naturvårdsart – indikerar att området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att arten i sig själv är
av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsart är ett begrepp inom SIS-standard för NVI, läs mer i bilaga 1.

5
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Informationskälla

Utsök

Kommentarer

Utfall

Skyddsklassade artobservationer
Inhämtat utdrag från SLU Artdatabanken 6.
Fynduppgifter för inrapporterade
skyddsklassade observationer av arter.
Skyddsklassningen innebär att fynduppgifter
för specifika arter döljs eller diffuseras i
varierande grad, antingen för att skydda dem
mot olika hot eller för att uppgiftslämnaren
har begärt att observationen ska döljas.
Skyddet berör främst orkidéer och vissa
rovfåglar.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Calluna följer SLU
Artdatabankens regler
för sekretess och
rumslig diffusering vid
information om och
produktion av kartor
med skyddsklassade
artobservationer.

Sökningen gav inga
resultat.

Havs- och vattenmyndigheten:
Värdefulla vatten
En sammanställning (GIS-skikt) av Sveriges
mest värdefulla sötvattensmiljöer för
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag.
Jordbruksverket:
Jordbruksblock
GIS-skikt med uppgifter om betesmark och
åkermark i Sverige som lantbrukare har sökt
stöd för vid något tillfälle (Blockdatabasen).
Ängs- och betesmarker
GIS-skikt med data från Svenska ängs- och
betesmarksinventeringen (TUVA),
innehållande både ängs- och
betesmarksobjekt och naturtypsytor.
Naturvårdsverket:
Kulturreservat
Skyddade områden enligt 7 kap MB med
värdefulla kulturpräglade landskapsområden.
Natura 2000-områden
GIS-skikt med skyddade områden enligt 7
kap. 27 § MB. Naturtypskarta med kartering
av Natura 2000-naturtyper för de naturtyper
som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv,
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av
andra naturtyper.
Naturreservat
GIS-skikt med skyddade områden enligt
7 kap. MB med syfte att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet.
RAMSAR-områden
GIS-skikt med internationellt värdefulla
våtmarksområden skyddade av
Ramsarkonventionen.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Skyddsklassade observationer – fynduppgifter som inte visas öppet för allmänheten, men som kan erhållas från SLU
Artdatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter (SLU Artdatabanken, 2021).
6
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Informationskälla

Utsök

Riksintressen natur och friluftsliv
GIS-skikt med områden som av riksdagen
har utpekats som riksintresse för naturvård
(3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
samt rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB).

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Utsök gjordes
21 juni 2021.

Sökningen gav inga
resultat.

Vattenskyddsområden
Områden till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 2122 §§ MB).
Andra skyddade områden
Skyddade områden enligt 7 kap MB utöver
ovanstående. Naturminnen,
naturvårdsområden, djur- och
växtskyddsområden, biotopskyddsområden,
skyddade älvar, nationalparker och
nationalstadsparker.
Riksantikvarieämbetet:
Riksintresse kulturmiljövård
Områden som har utpekats som riksintresse
för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6§ MB.

Kommentarer

Utfall

Skogsstyrelsen:
Forn- och kulturlämningar
GIS-skikt (Skog & Historia) med information
om forn- och kulturlämningar i skogsmark,
exempelvis stenrösen och kolbottnar.
Naturvårdsavtal
GIS-skikt med tidsbestämt skyddade
områden som t.ex. är beroende av skötsel
för att bevara naturvärden eller där
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling
utan skogsbruk. Avtalstid kan vara 1–50 år.
Nyckelbiotoper och naturvärden
GIS-skikt med naturvärden inventerade av
Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark
samt från skogsbolags och större
markägares egna inventeringar.
Sumpskogar
GIS-skikt med skogsklädd våtmark från
inventering av Skogsstyrelsen.

3.4

GIS och fältdatafångst

Fältdatafångst har utförts med hjälp av ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone.
Lägesnoggrannheten för denna enhet är cirka 5 meter. Den geodatabas som Calluna använder i
Collector har de attribut som specificeras i SIS standard 199000 (SIS, 2014).

GIS-skikt med naturvärdesobjekt samt artregistreringar från inventeringen har upprättats. Till
GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata.

9
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4
4.1

Resultat
Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Inventeringsområdet ligger inom barrskogsbältet och gränsar till sjön Rottnen. Det utgörs av
områden av unga till medelålders granplantager, huvudsaklig granskog med inslag av tall och
triviala lövträd, samt huvudsaklig tallskog med inslag av gran. Nära sjökanten finns sumpaktiga
områden med inslag av exempelvis odon och skvattram.

Områden med lågt naturvärde inom inventeringsområdet bedöms sakna positiv betydelse för
biologisk mångfald då områdena främst utgörs av unga granplantager utan större variation av
arter eller biotoper.

4.2

Skyddad natur och övrig känd kunskap om området

Förarbetets informationssökning visar att det inom inventeringsområdet inte finns skyddad
natur enligt 7 kap miljöbalken, förutom områden som kan omfattas av
strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap miljöbalken 13 §. Det kan gälla både generellt
strandskydd (100 m från strandlinje) och utökat strandskydd (300 m från strandlinje). Huruvida
bestämmelser om strandskydd förekommer i området har inte utretts i denna NVI.
Inom en buffertzon på 500 m kring inventeringsområdet förekommer ingen skyddad natur
enligt 7 kap miljöbalken.
Inventeringsområdet ligger inom vattenskyddsområdet för Hovmantorps vattentäkt och
skyddas därmed av skyddsföreskrifter beslutade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

4.3

4.3.1.

Naturvärdesinventeringens resultat
Naturvärdesobjekt

Vid inventeringen avgränsades totalt tre områden med klassning som naturvärdesobjekt (se
figur 2 och tabell 2). Dessa utgjorde totalt 6,5 ha av inventeringsområdets 15 ha. Av objekten var
inget med högsta naturvärde (naturvärdesklass 1) eller med högt naturvärde
(naturvärdesklass 2), däremot var ett objekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och
två med visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Samtliga naturvärdesklassade områden beskrivs
var för sig i bilaga 2, med motiven till naturvärdesklassningen liksom representativa bilder till
objekten.

Miljöer belägna utanför de klassade områdena benämns Övrigt område, vilket innefattar
områden med lågt naturvärde alternativt områden med positiv betydelse för biologisk mångfald
men mindre än uppdragets minsta karteringsenhet (d.v.s. ej inom ramen för inventeringens
beställda detaljeringsgrad).
Tabell 2. Fördelning av avgränsade naturvärdesobjekt. Inventeringsområdet omfattar totalt 15 hektar.
Naturvärdesklass

Antal objekt

Sammanlagd yta (ha)

% av inventeringsområdets yta

1 högsta naturvärde

0

-

-

3 påtagligt naturvärde

1

2,8

19 %

2 högt naturvärde

4 visst naturvärde

0

2

-

-

3,6

24 %

10
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De identifierade naturvärdesobjekten i området karaktäriseras av planterad granskog med
inslag av tall, björk och asp, respektive tallskog med inslag av gran. Granplantagerna inom
naturvärdesobjekten är troligen etablerade från 1950 till 1970-talet. Enstaka kvarstående enar
vittnar om att områdena troligen använts som betesmark innan de blev skogsplantager.

Karaktären hos de områden som bedömts ha lågt naturvärde kan beskrivas som ogallrade, unga
granplantager samt igenväxningsskog.

Figur 2. Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas
naturvärdesinventering. Objekt i klass 1 och 2 återfanns ej vid inventeringen.
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4.3.2.

Arter

Naturvårdsarter

Vid Callunas inventering noterades 7 fyra relevanta naturvårdsarter (se faktaruta nedan med
förklaring av begreppet naturvårdsart). I utsök från Analysportalens databaser återfanns
ytterligare en relevant naturvårdsart.

Relevanta naturvårdsarter redovisas i bilaga 3 tillsammans med motivering till varför de har
utpekats som naturvårdsarter samt i de flesta fall en kortfattad beskrivning av varje arts ekologi.

Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas strandjordtunga som kräver ett mycket
specifikt habitat. Strandjordtunga är en svamp som förekommer vid oligotrofa sjöar på stränder
som är flacka, grusiga eller sandiga. Dessutom krävs att vattenståndet fluktuerar så att
strandzonens yttre del exponeras långvarigt vid lågt vattenstånd. Svampen misstänks vara
symbiotiskt associerad med växten strandpryl (Littorella uniflora). Den totala populationen av
strandjordtunga och dess förekomstarea är mycket liten och bedöms ha minskat, huvudsakligen
till följd av ogynnsam vattenföring. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 och arten är
känd från 7 aktuella lokaler i Sverige. Dessa lokaler utgör majoriteten av strandjordtungans
kända förekomst i världen, vilket ger Sverige ett större globalt ansvar för arten.
Strandjordtungan bedöms vara Sårbar (VU) enligt rödlistning 2020, baserat på de troligaste
värdena. Naturvårdsverket upprättade ett åtgärdsprogram för bevarandet av arten åren 20052014 (SLU Artdatabanken, 2021).

Utöver relevanta naturvårdsarter återfanns i utsökningen även några naturvårdsarter som
rensades bort som irrelevanta naturvårdsarter 8.
NATURVÅRDSARTER
Begreppet naturvårdsarter lanserades av SLU
Artdatabanken som ett verktyg vid
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm
för arter som är skyddsvärda genom att de
indikerar att ett område har höga naturvärden,
eller i sig själva är av särskild betydelse för
biologisk mångfald (Hallingbäck, 2013).
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i
identifierade Natura 2000-naturtyper,
ansvarsarter, signalarter etc. Arterna kan finnas i
upprättade officiella listor (t.ex. Skogsstyrelsens
signalarter) eller vara sådana som inventeraren
själv bedömer uppfyller definitionen för en
naturvårdsart.
Calluna har upprättat ett eget verktyg med listor
över naturvårdsarter och motiv till varför dessa
anses vara naturvårdsarter. Verktyget används
vid bl.a. naturvärdesinventeringar.

RÖDLISTADE ARTER
Rödlistningen visar risken att en art dör ut.
Bedömningen görs bl.a. genom att jämföra
artens populationsstorlek,
populationsförändring, utbredning samt grad av
habitatfragmentering mot en uppsättning
kriterier.
Som rödlistad benämns de arter som uppfyller
kriterierna för någon av kategorierna:
• Nationellt utdöd (RE)
• Akut hotad (CR)
• Starkt hotad (EN)
• Sårbar (VU)
• Nära hotad (NT)
• Kunskapsbrist (DD)
Som hotad benämns de rödlistade arter som
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.
Rödlistningsangivelser i denna utredning följer
den senaste rödlistan från SLU Artdatabanken.

Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som påträffades vid inventeringen. Det kan finnas
fler naturvårdsarter.

7

Irrelevant naturvårdsart kan exempelvis vara att observationen är mycket gammal eller rör en art som är utgången i
inventeringsområdet. Det kan även handla om arter som är rödlistade som vildväxande i Sydsverige men som frekvent
förekommer som trädgårdsrymlingar i andra delar av landet, arter som har påträffats i trakten men där det saknas skäl att anta
att den även förekommer i inventeringsområdet, fågelarter som säkert inte normalt är hemmahörande i området (som häckfågel
eller knuten till en specifik rastplats), eller att fyndplatsen är så pass diffust rapporterad att det inte går att säga var arten hör
hemma.
Även Skyddade arter kan vara irrelevanta för naturvärdesbedömning (om sådana förekommer i området redovisas dessa i en
separat lista).

8
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Skyddade arter

Vid Callunas inventering noterades två arter som omfattas av skydd enligt
artskyddsförordningen (2007:845). Dessa skyddade arter redovisas i bilaga 3 och utgörs av:
•
•

Djurarter skyddade enligt 4, 5 och 6 §: skogsödla.

Växtarter skyddade enligt 9 §: liljekonvalj (endast på Öland i Kalmar län, Kronobergs-,
Stockholms- och Södermanlands län).

Skogsödla förekommer i hela landet och lever i olika typer av miljöer, till exempel skogsmark,
vägslänter och trädgårdar. Dess föda är insekter samt andra småkryp så som spindlar. Arten
påverkas negativt av att död ved tas bort från odlingslandskapet. Skogsödlan bedöms vara
Livskraftig (LC) enligt rödlistning 2020 och det finns inga tecken på att populationen betydligt
förändras (SLU Artdatabanken, 2021).

Liljekonvalj bedöms vara Livskraftig (LC) enligt rödlistning 2020 och förekommer i biotoper
som buskmark, friska-, torra- och öppna gräsmarker samt trivial- och ädellövskog (SLU
Artdatabanken, 2021). Enligt artskyddsförordningen (2007:845) 9 § får arten inte grävas upp
eller dras upp med rötterna i Kronobergs län. Däremot får Länsstyrelsen enligt 15 § ge dispens
från förbudet om artens gynnsamma bevarandestatus kan upprätthållas utan svårigheter trots
dispensen.
NATURVÅRDSVERKETS REKOMMENDATION GÄLLANDE PRIORITERING AV FÅGELARTER
Alla vilt förekommande fågelarter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets
handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009) säger dock att följande grupper bör prioriteras
även om alla fågelarter omfattas:
•
•

Arter markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 (betyder att de är upptagna i bilaga 1 till
EU:s fågeldirektiv).
Rödlistade arter.

• Arter vars populationer har minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005.
Calluna väljer att endast redovisa enligt Naturvårdsverket prioriterade fågelarter.
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5

Slutsatser

De viktigaste karaktärerna för inventeringsområdet kan sammanfattas som planterad granskog i
åldrarna ung till medelålders med inslag av tall och triviala lövträd, samt tallskog med inslag av
gran. Inventeringsområdet delar dessa karaktärer med det omgivande landskapet. Det som
särskiljer inventeringsområdet är förekomsten av strandjordtunga, samt den allmänna
förekomsten av torrakor och berghällar.
Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för att kunna tillämpa miljöbalkens portalparagraf 1
kap 1§ liksom 2 kap miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 3 kap 3§ om ekologiskt känsliga
områden och 3 kap 4§ om skydd av jordbruksmark, samt 6 kap om miljökonsekvensbeskrivning
och annat beslutsunderlag. NVI:n kan även utgöra stöd för att tillämpa artskyddsförordningen,
samt användas som underlag för att utveckla ekologisk kompensation, klimatkompensation och
bevarande av biologisk mångfald.
Skyddade arter (artskyddsförordningen) kan påverka fortsatt process. Vid denna
naturvärdesinventering har skyddade arter enligt artskyddsförordningen noterats, nämligen
skogsödla och liljekonvalj (se avsnitt 4.3).

Skyddade områden (7 kap miljöbalken) kan tydligare påverka fortsatt process än hänsyn till
oskyddade naturvärden enligt de allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken). Det aktuella
projektet berör inte några skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken (se avsnitt 4.2) men
strandskydd kan råda längs Rottnen.

I det aktuella projektet förekommer oskyddade naturvärden i form av naturvärdesobjekt och
naturvårdsarter enligt avsnitt 4.3.

Generellt gäller att naturvärdesobjekt av klass 1 och 2 har så höga värden för biologisk mångfald
att påverkan bör undvikas. Även naturvä rdesobjekt med lägre naturvärdesklass (3 och 4) och
landskapsobjekt kan ha sådana naturvärden och vara särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
att påverkan bör undvikas, annars om möjligt minimeras. I landskap där naturvärdena över lag
är låga kan även påverkan på objekt med klass 3 och 4 behöva undvikas.

Generellt gäller även att naturvärdesobjekt ofta är i den storleken att man kan utgå ifrån att det
behövs en skyddszon runt objektet för att undvika eller minimera påverkan inne i
naturvärdesobjektet.
Genom att ta hänsyn till NVI-objekten och artförekomsterna kan NVI-rapporten bidra till
uppfyllnad av miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen
antagna miljökvalitetsmål.

5.1

Behov av ytterligare inventeringar

Beroende på framtida markanvändning kan naturvärdesobjekt 3 behöva inventeras med högre
detaljeringsgrad (medel eller detalj) och med tillägget värdeelement. Generellt finns här
allmänna förekomster av torrakor som kan tolkas som särskilt skyddsvärda träd (12 kap. 6§
MB) och berghällar som är viktiga reproduktionslokaler för reptiler.
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard, 2014)
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS
199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald
(NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 9.
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i avgränsning av områden,
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter (figur 1).

Bedömningsgrund biotop

Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. Biotopvärdet
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.
Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan),
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.

Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.
Bedömningsgrund arter

Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.

Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald.
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen,
rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer
de är för naturvärde.

Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.
Naturvärdesklasser

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde (figur 1).
Om inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att
bedömningen är preliminär.

9

Version publicerad 2014. Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.
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Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art respektive biotop
leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).

Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande
naturvärdesklasser:
•

•
•
•

högsta naturvärde naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald

högt naturvärde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald

visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande)

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden (se figur 2). Dessa kan
avgränsas när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan
karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.

Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt och
dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten tillsammans
med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.

Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd
detaljeringsgrad (se nedan).
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Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur hämtad ur
standarden (SIS, 2014).

Nivå och detaljeringsgrad
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns dels
förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete och
fältinventering ingår).

Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och flygbilder
samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att klassa områdena
till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. Naturvärdesbedömning på
förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.

Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå.

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.
Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt

Fält – översikt

En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en
bredd på >2 meter.

Fält – medel

En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Fält – detalj

En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Tillägg
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av nedanstående
tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.
Naturvärdesklass 4

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas.
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.
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Generellt biotopskydd

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska identifieras
och kartläggas, oavsett storlek.
Värdeelement

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att kunna
se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett naturvärdesobjekt
eller inte. Tillägget ska göras i fält.
Kartering av Natura 2000-naturtyp

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas.
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-naturtyper.
Tillägget ska göras i fält.
Detaljerad redovisning av artförekomst

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska
redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende på
satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.
Fördjupad artinventering

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras.
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.
Genomförande

Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.

I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.

Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för
artobservationer i samband med redovisningen.
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI
Naturvärdesobjekt nr 1
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

4 Visst naturvärde

Skog och träd

Granskog

Visst biotopvärde

Obetydligt artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Inslag av grova tallar, samt viss skiktning av yngre björk och
gran, i kombination med obetydligt artvärde ger visst naturvärde.

Liljekonvalj

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Äldre planterad granskog med inslag av grova tallar. Fältskikt av
heltäckande mossor. Viss skiktning av yngre björk och gran.

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,7

Inventerare
Eric Wahlsteen, Alice Hennig
Inventeringsdatum
2021-08-02
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 2
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

4 Visst naturvärde

Skog och träd

Tallskog

Visst biotopvärde

Obetydligt artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

En del block och hällar, solbelysta yngre tallar, enstaka äldre
tallar och sjönära läge i kombination med inga naturvårdsarter
ger visst naturvärde.

Inga observationer

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Gles ung tallskog med fältskikt av blåbär och lingon samt
örnbräken.

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

2,9

Inventerare
Eric Wahlsteen, Alice Hennig
Inventeringsdatum
2021-08-02
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 3
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt
naturvärde

Skog och träd

Tallskog

Påtagligt
biotopvärde

Visst artvärde

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Äldre tallskog med hög naturlighet. Olikåldrad med pågående
föryngring. Flerskiktad med allmän förekomst av död ved och
torrakor. Flera större klipphällar och blockighet. Sjönära. Detta i
kombination med visst artvärde ger påtagligt naturvärde.

Blåmossa, blodrot

Beskrivning

Natura 2000-naturtyp

Äldre tallskog med inslag av äldre gran, ek och björk. Fältskikt av
blåbär och lingon, samt på fuktigare platser odon och skvattram.
Allmänna förekomster av grov död ved samt torrakor. Större
klipphällar och blockighet.
Beroende på framtida markanvändning bör området inventeras
på högre detaljnivå, med tillägget värdeelement.

Säker eller
preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

2,8

Inventerare
Eric Wahlsteen, Alice Hennig
Inventeringsdatum
2021-08-02
Bild
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter
I tabellerna nedan redovisas naturvårdsarter från Callunas fältinventering och från Callunas utsök av arter i Analysportalen och övriga källor.
Arterna presenteras med information om sällsynthet, signalvärde och ekologi.
De arter som listas är relevanta för denna NVI och kan knytas till inventeringsområdet. Naturvårdsarter som knyts till något av
naturvärdesobjekten listas även i bilagan för naturvärdesobjekt, så där kan alltså utläsas i vilket naturvärdesobjekt arten hittats.
Callunas fältinventering

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:
RL 20 = rödlistan från år 2020
RL 15 = rödlistan från år 2015
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat)
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv
Art

RL 20

RL 15

Tu

Si

N2

FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen
50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005
PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Ca = Callunas naturvårdsart
AP = Fynd nedladdat från Artportalen
AD

Skogsödla
Zootoca vivipara
Blodrot
Potentilla erecta

x

Strandjordtunga
Geoglossum
littorale

x
x

Sårbar
(VU)

ASF

50%

PFS

Ca

AP

Information

4§, 5§,
6§

Skogsödla (Lacerta vivipara) är fridlyst enligt 6 § i hela
landet.

9§

Liljekonvalj (Convallaria majalis) är fridlyst enligt 9 § på
Öland i Kalmar län, Kronobergs, Stockholms och
Södermanlands län.

x

Liljekonvalj
Convallaria
majalis
Blåmossa
Leucobryum
glaucum

FD

x

V

När mossan förekommer i mycket stora kuddar indikerar
den höga naturvärden där skogen har en lång period av
orördhet och stabila förhållanden. Arten har enligt art- och
habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att insamling i
naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda
förvaltningsåtgärder.

Starkt
hotad
(EN)

x
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UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Skyfall DP Ormeshaga

Linnea Larsson

2021-07-12

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

GRANSKAD AV

30004753-008

Maryam Karimi

Linnea Larsson

Skyfallsanalys
Metodbeskrivning
En skyfallsanalys har utförts för hela planområdet i programvaran SCALGO Live, vilket är ett
GIS-baserat beräkningsverktyg som bygger på analys av terrängdata från nationella
höjddatabasen. Analysmetoden har en koppling mot mängden vatten som genereras vid olika
regnhändelser och kan därför användas för att identifiera riskutsatta områden vid givna
händelser. SCALGO Live visualiserar rinnvägar och beräknar hur vatten kommer att ställa sig i
terrängen när terrängen belastas med en viss mängd vatten. Om tillräckligt mycket vatten rinner
till en lågpunkt för att den ska fyllas upp kommer vatten att kunna rinna vidare till nästa lågpunkt
enligt figur nedan. Om den vattenvolym som belastar terrängen inte är tillräcklig för fylla upp
lågpunkten kommer inget vatten att rinna vidare från lågpunkten.

Resultat
Utbredningen av den översvämning som uppstår vid 10 mm regn eller mer visas i figur nedan.
Anledningen till att 10 mm valts är att översvämningsutbredningen i analysen inte förvärras vid
ökade regnmängder, då 10 mm är tröskelvärdet för lågpunkterna inom området.
Resultatet visar 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.
De tre inringade lågpunkterna i norr kommer höjas upp i samband med exploatering så att
färdigt golv hamnar på minst +151 m. Detta innebär att lågpunkterna kommer byggas bort i och
med att den lägsta punkten då istället blir flödesvägen som är avsatt för natur och dagvatten.
Den befintliga flödesvägen som går genom området öster om vägen i norr kommer kunna ledas
om så att även den samanfaller med tidigare nämnd flödesväg.
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I den södra delen av planområdet sammanfaller flödesvägen med den befintliga vägen och med
avsatta ytor för natur och dagvatten i plankartan. Väster om vägen i den södra delen av
planområdet är marken mycket kuperad och där finns en inringad lågpunkt som behöver
beaktas. Det är viktigt att marken höjdsättas så att vattnet kan ta sig ur mot recipienten utan att
orsaka skada på de befintliga byggnaderna utanför planområdet i sydväst.
Vid höjdsättningen ska beaktas att det dagvatten som inte kan infiltreras på mark måste kunna
ledas ytligt på omkringliggande ytor. 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.
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Samrådets genomförande
Förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl, har varit ute på samråd
under perioden 23:e februari till och med 16:e mars. Efter samrådet ska de
synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en
samrådsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till
eventuella ändringar.

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

3. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 14 yttranden.
Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.

4. Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTADE SYNPUNKTER
Kommunen har tagit fram ett väl genomarbetat planförslag, i vilket många
viktiga aspekter beaktas. Länsstyrelsen har synpunkter och upplysningar på
samrådsförslaget avseende strandskydd, buller, dagvattenhantering,
översvämningsrisk samt fornminnen.
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planområdet är beläget i den södra delen av Hovmantorp, öster om sjön Rottnen
och omfattar cirka 9 hektar mark. Syftet är att få fram mark för ny
bostadsbebyggelse, kommunen skriver att det framförallt är stor efterfrågan på
villatomter i natur- och strandnära lägen.
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIAGRE PLANLÄGGNING
Delar av planförslaget är redovisade i kommunens gällande översiktsplan som
lämpliga för byggnation av bostäder och även i kommunens LIS-plan
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge) pekas en del ut som lämpligt område
för bostäder i form av permanentbostäder och fritidshus. Kommunen bedömer
att planläggningen följer översiktsplanens intentioner och utvecklingsstrategi,
även om hela planområdet inte är särskilt redovisat i översiktsplanen.
Den större delen av planområdet är tidigare inte planlagd. Det finns gällande
områdesbestämmelser i den västra delen (laga kraft år 2000), som anger
idrottsändamål samt vattenområde.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
PLANFÖRSLAGET
Planförslaget innebär att det möjliggörs för 18 nya bostadstomter, tänkta för
villabebyggelse. För detaljplanens kvartersmark anges i huvudsak användning B1
– Villabebyggelse, samt E1 – Pumpstation. En stor del av området planläggs för
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allmän platsmark i form av naturområden och vägar. I den södra delen av
naturmarken är området utpekat för dagvattenhantering.
Utnyttjandegrad är högst 20% av fastighetsytan och minsta fastighetsstorlek är
1500 m2. Byggnadernas höjd regleras till högst 4,8 respektive 6,5 meter.
Bestämmelse finns om att högst 80% av fastighetsarean får hårdgöras. Källare
får inte anläggas. Bestämmelser finns också gällande färdigt golvnivå,
utformning och bullerriktvärden. Strandskydd upphävs inom kvartersmark och
lokalgata.
KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg
läggs vid estetisk utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande
stads- eller landskapsbild. Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och integrera
dem i ny bebyggelse är en förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö.
BULLER
Enligt PBL 4 kap. 33 a § 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.
Kommunen har använts sig av Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”
i sina bedömningar. Det hänvisas även i planhandlingarna till trafikmätningar
utförda år 2008. Bestämmelse finns inlagd i plankartan om att riktvärdena för
buller vid uteplats ska följas. Vi anser att kommunen behöver beskriva den
framtida trafik- och bullersituationen mer utförligt med utgångspunkt i prognos
för 2040 års trafik.
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING
Det anges i plankartan att föreskrifterna för vattenskyddsområdet ska följas,
vilket är positivt. Det anges att fyllning eventuellt kommer att utföras under
grundvattenytan. Här vill vi upplysa om att bortledande av grundvatten utgör en
vattenverksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § Miljöbalken.
Slutligen vill vi även belysa svårigheten av lokalt omhändertagande av dagvatten
på fastigheter med mycket berg, vilket behöver beaktas i den fortsatta
planeringen av området.
ÖVERSVÄMNING
Kommunen har använt Skogsstyrelsens karta över markfuktighet och beskriver i
planhandlingarna att det inte finns några kända förekomster av höga vattenstånd
eller översvämningar. Markfuktigheten beskrivs som relativt låg. Kartan som
används i planbeskrivningen är svår att tolka och vi anser att Skogsstyrelsens
karttjänst ger en annan bild än den som kommunen beskriver. Syftet med
Skogsstyrelsens kartor är att vara ett underlag för maskinförare för att minska
risken för markskador i samband med olika arbeten i skog. Vi anser att det
behöver förtydligas hur dessa kartor används i det här sammanhanget. Det kan
vara värt att fundera över hur förutsättningarna förändras om skogen tas ner och

314

5(21)
Dnr: SBN 2020/104

hur markfuktigheten relaterar till översvämningsrisk och skador på den
planerade bebyggelsen. Markfuktighetskartorna kan vara lämpliga att använda,
men det behöver i så fall utvecklas i planbeskrivningen.
Kommunen har även använt sig av MSB:s översvämningsportal där sjön Rottnen
inte är karterad. Det betyder inte att det inte kan föreligga risk för
översvämningar inom området. Med detta som underlag går det inte att säga
något om översvämningsrisken kopplat till högt vattenstånd i Rottnen. Avsnittet
om detta på sidan 15 i planbeskrivningen är därför felaktigt.
Beträffande förslagets planbestämmelser i relation till översvämningsrisk,
uppfattar vi att exploateringsgraden är relativt låg och fastigheterna relativt
stora, samt att upp till 80% av fastighetsytan får hårdgöras. Vi vill upplysa om
att markens infiltrationskapacitet ofta inte räcker till vid skyfall. Eftersom det
kommer mycket nederbörd under kort tid blir följden avrinning på markytan,
som kan leda till översvämning. Skyfall förväntas öka i framtidens klimat.
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 har ingen
erinran.
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns ingen förorenad mark
inom planområdet. Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en
fastighet 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.
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML)
Inom planområdet finns det enligt kulturmiljöregistret inga kända fornminnen.
Länsstyrelsen vill dock understryka vikten av att det rapporteras till oss om det
under planering eller genomförande av planen påträffas något av forntida
karaktär. I detta område är det främst kolningslämningar som kan bli aktuella.
De är rikliga öster om planområdet och det kan också finnas sådana lämningar
inom det aktuella området.
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Påverkas inte av planförslaget.
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
Påverkas inte av planförslaget.
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Påverkas inte av planförslaget.
MILJÖKVALITESNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
MB följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen
redovisar kommunen bland annat recipient för planområdets dagvatten samt
dess status.
I planbeskrivningen står det att det inte nämns några föreskrifter för dagvatten i
skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet. Vi vill upplysa om att hantering
av avloppsvatten tas upp i den sjätte föreskriften och att avloppsvatten juridiskt
är ett samlingsnamn som inkluderar dagvatten.
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 särskilt skäl enligt 7 kap. 18c § p.2 (att området
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen) samt Landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS).
Länsstyrelsen kan inte se något särskilt skäl att upphäva strandskyddet inom
området Fiskesbro, väster om väg 834. Området omfattas inte av LIS-planen,
vilken är från år 2018 och får anses vara nyligen antagen och uppdaterad. Det är
inte rimligt att frångå gällande LIS-plan annat än i undantagsfall eftersom LISplanen är en del av översiktsplanen som omfattas av en transparent PBL-process
i vilken såväl myndigheter som allmänhet kan delta. Enligt kommunen pekas
området i sin helhet ut som LIS-område i den nya LIS-plan som nu håller på att
tas fram. Vi anser att det krävs att LIS-planen är färdig och antagen för att
kunna använda det skälet i det aktuella området.
Vi anser att det finns viss tveksamhet också gällande väg 834:s avskiljande
effekt, detta bör belysas bättra inför granskningen. För att anses som avskiljande
ska vägen ha en fysisk barriäreffekt på såväl människor som djur, se
Naturvårdsverkets handbok.
När det gäller det södra området har vi ingen erinran mot att använda
landsbygdsutveckling som skäl då den delen av planen ingår i gällande LISområde ”Ormeshaga fritidsby”. Vi erinrar om at den fria passagen enligt LISplanen ska vara minst 25 meter bred. Utöver särskilt skäl är det viktigt att
säkerställa goda livsvillkor för djur- och växtarter. Länsstyrelsen saknar en
naturinventering på platsen.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Text om buller och den framtida trafik- och bullersituationen har utvecklats i
planbeskrivningen.
Texten om dagvattenhantering i planbeskrivningen har också bearbetats och
utvecklats. Dagvattnet från de villatomter som huvudsakligen ligger på berg
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kommer att ledas bort i svackdiken och/eller fördröjningsstråk längs lokalgatorna
till naturliga lågpunkter som finns i området. En liten dagvattendamm kan också
vid behov anläggas på allmän platsmark ”Natur” i den södra delen av
planområdet, om behov av fördröjning uppstår i detta läge. Det naturområde
som bevaras antas även kunna hantera dagvatten från planområdet.
Planbestämmelse b3 har ändrats från maximalt 80% av fastighetsarean får
hårdgöras till maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Syftet med
regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera
fastighetens dagvatten lokalt.
Minsta tomtstorlek är reglerad till 1500 kvadratmeter vilket bedöms som en
tillräcklig yta för rening och fördröjning av fastighetens dagvatten.
Markfuktighetskartan och MSB:s översvämningsporta har tagits bort från
planbeskrivningen och stycket har justerats i enlighet med Länsstyrelsens
synpunkter. Planen ställer krav på anpassning till framtida översvämningsrisker
och framtida höjda vattennivåer genom att inte tillåta ny- eller tillbyggnader med
golvhöjd på lägre än +151 meter, vilket är den ungefärliga nivån som det
befintliga bostadshuset ligger på.
En översiktlig skyfallsanalys har tagits fram under samrådsskedet och resultat
visar att planområdet överlag inte är sårbart vid skyfall samt att planförslaget
möjliggöra att vattnet vid skyfall kan rinna utan att orsaka skador på både
befintlig och framtida bebyggelse.
Felskrivning om vattenfrågorna har korrigerats i enlighet med Länsstyrelsens
synpunkter.
Lessebo kommun står fast vid sin önskan att upphäva strandskyddet inom
området Fiskesbro (väster och öster om väg 834). Som särskilt skäl för
upphävande av strandskyddet inom aktuellt område anger kommunen i
granskningshandlingen att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, enligt 7
kap. 18 c § punkt 5 Miljöbalken. Det angelägna allmänna intresset är
bebyggelseutveckling. En enkel lokaliseringsprövning/beskrivning har tagits fram
för att för att visa att föreslagen exploatering i den södra delen av Hovmantorp
inte är möjligt på annan plats utanför strandskyddat område.
Texten om bredden på den fria passagen justeras enligt Länsstyrelsens yttrande.
En naturinventering har tagits fram för att identifiera naturvärden på platsen och
det bedöms inte finns så höga naturvärden att planområdet är olämpligt för
villabebyggelse.
2. Trafikverket
Planområdet är beläget längs med väg 834 som har skyltad hastighet på 70
km/tim och en ÅDT på cirka 500 fordon. Lessebo kommun och Trafikverket har
genom dialog i tidigt skede kommit överens om att en kommande utbyggnad av
området måste ta hänsyn till trafiksäkerheten på väg 834 genom att begränsa
antalet och räta ut utfarter samt lägga planerad GC-väg och interngator på
lämpligt avstånd från vägen.
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Planförslaget möjliggör för 18 nya bostäder i form av friliggande villor. Lessebo
kommun har genom andra detaljplaner visat på en ambition att förtäta i mer
centrala och stationsnära lägen. Trafikverket har förståelse för kommunens
ambition att även kunna erbjuda större sjö- och naturnära tomter. Samtidigt
förefaller den låga utnyttjande- och exploateringsgraden av området som
problematiskt ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Det är omfattande
investeringar som krävs för att få till en fungerande infrastruktur i form av VA,
cykelvägar med mera för att försörja det nya området med ett tämligen lågt
antal nya bostäder. Väg 834 kan utifrån dess låga ÅDT inte prioriteras till
omfattande underhållsåtgärder och möjligheterna till medfinansiering av framtida
cykelvägar genom regional plan är begränsade. Det är perspektiv som
kommunen måste väga in i arbetet med framtida exploateringsområden.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Inga nya anslutningar utöver befintliga föreslås. Antalet villafastigheter har
utökats från 18 till 22 stycken. Avståendet från ett utbyggt villaområde i
järnvägsstation/cykelväg via Storgatan uppgår till cirka 2 000 meter. I ett
mindre samhälle som Hovmantorp kan inte detta anses som särskilt långa eller
avskräckande avstånd. Kommunen är dock väl medveten om att den aktuella
detaljplanen kan innebära merkostnader och höga investeringsnivåer. Lessebo
kommun har däremot en lång kö till villatomter och kommunens ambition är att
få fram attraktiva tomter för villabebyggelse och detta område betraktas som ett
sådant område.
Övriga synpunkter noteras.
3. E.ON
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert
läge, lågspänningsluftledning, kabelskåp samt en transformatorstation (N130005
Dalslund). E.ON har även en transformatorstation strax utanför planen (N130008
Fiskesbro) strax söder om fastighet Fiskesbro 2:1 se bifogad karta.
Markkablar
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas.
Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se
även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-ochdjur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare
avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att
reparation och underhåll försvåras.
E.ON har beställt inmätning av mellanspänningskablarna i området. Om det visar
sig att någon mellanspänningskabel hamnar inom kvartersmark yrkar E.ON på
att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i
mitten. Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen
medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i
planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet
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eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska
starkströmsanläggningar”.
Luftledningar
Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1.
Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över mark, avstånd från
ledning till byggnad, brännbart upp lag och parkeringsplatser. För att kunna
bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras
avkall på el, person eller driftsäkerhet. Markhöjden får inte förändras under eller
invid ovannämnda ledningar.
Befintliga lågspänningsluftledningar som går i områdena som ska bebyggas
behöver flyttas/byggas om i samband med vägbyggnation. För samordning med
ledningsombyggnader i samband med vägbyggnationer kontaktas Pathrik
Herbertsson, E.ON Energidistribution AB, pathrik.herbertsson@eon.se. Detta
bekostas av exploatören. Kontakt bör tas i god tid.
En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 vara
framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast med
särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak (2,5 meter). Om
det efter kontakt med Pathrik visar sig bli kvar några luftledningar i mitten. E.ON
föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen I: ”Marken
ska vara tillgänglig för allmän luftledning. Inom området får inte bedrivas
verksamhet eller vidtas åtgärd som hindrar bibehållandet av elektriska ledningar,
ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom höjd kan utgöra
fara för ledningen”.
Transformatorstationer
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket
bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk
standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår
att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar
byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också
att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägvägfordon,
samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas.
I södra spetsen av plankartan har E.ON en transformatorstation (N130005
Dalslund). E.ON hemställer att det i plankartan sätts ut ett E-område kring
transformatorstation där marken ska vara tillgänglig för elektriska anläggningar.
Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra
normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det
minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar
byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna
ta sig till transformatorstation med tungt fordon.
E.ON yrkar på att E-området för vår transformatorstation preciseras enligt
riktlinjerna i Boverkets allmänna råd om planbestämmelser och får beteckningen
E1-Transformatorstation. Även för transformatorstation strax utanför planen
(N130008 Fiskesbro) gäller Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter med bland
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annat 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel. Slutligen
behöver E.ON ett E1-område till inom planområdet för att klara uppkommande
effektbehov. E.ON önskar att detta placeras enligt bifogad bild ”förtydligande Eområde”.
Avslut
Vid breddning av vägar föreslås att kabelfri sida breddas för att inte få kostnader
för kabelflytt. E.ON förutsätter att ovan restriktioner efterlevs samt att den
kommande byggnationen inte orsakar att våra anläggningar inte längre uppfyller
starkströmsföreskrifterna. Alla eventuella kostnader för flyttning och
ombyggnation av E.ONs anläggningar bekostas av exploatören.

KOMMUNENS KOMMENTAR
E.ON:s kommentarer beaktas och arbetas in i planhandlingarna.
E.ON:s ledningar 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.
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På plankartan införs en planbestämmelse E2-Transformatorstation. Ett minsta
område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt
underhåll. Det minsta tillåtna avståndet mellan transformatorstation och
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag ska vara 5 meter.
Planhandlingarna kompletteras med förtydligande om att verksamhet eller åtgärd
inte får bedrivas/vidtas som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska
starkströmsanläggningar.
Planförslaget har reviderats och ett nytt område för transformatorstation har
placerats i den sydvästra delen av planområdet, nära E.ON:s egna förslag till
plats.
E.ON har även luftledningar som går inom området. Dessa ledningar kan komma
behöva till en väsentlig del flyttas och omlokaliseras för att möjliggöra den
exploatering som detaljplanen avser. På grund av detta är ledningarna i
plankartan inte markerade som u-område. Detta har samråtts med E.ON och nya
lägen avgörs i kommande detaljprojektering.
Övriga synpunkter noteras.
4. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Fastighetsrättsliga frågor
Servitut för gångväg och parkering till förmån för Ormeshaga 6:67 måste
behandlas i planbeskrivning. Servitutet måste upphävas.
Ej behandlat gemensamhetsanläggningarna Ormeshaga ga:3 och ga:4 som
ligger inom planlagt område i planbeskrivningen.
Samfälligheten Ormeshaga s:3 samt fastigheterna Ormeshaga 6:67 och
Fiskesbro 1:1 berörs av planförslaget och ska således behandlas i
planbeskrivningen.
I planbeskrivningen står att det för gång- och cykelvägen (GC) är lämpligt att en
gemensamhetsanläggning inrättas. Lantmäteriet vill upplysa om att kommunen
är huvudman för allmän plats och är därmed ansvarig för GC-väg.
Osäkra gränser
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i direkt anslutning
till planområdesgräns samt allmän platsmark i anslutning till icke planlagda
bostadsfastigheter med osäkra gränspunkter (Fiskesbro 2:1, Ormeshaga 5:10,
Fiskesbro 1:1 och Hovmantorp 5:1). Varken i grundkartan eller i registerkartan
finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns. Lantmäteriet vill
här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat
läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att
antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en
remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen
är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en
gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen
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vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess
läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till
fastighetsgränsens rätta läge göras.
Lantmäteriet ställer sig frågande till planläggningen av halva gatan som gränsar
till Ormeshaga 5:10.
Egenskapsbestämmelser
I planbeskrivningen under rubriken ”Nybebyggelse” står att ”Källare får inte
byggas på grund av markförhållandena, detta regleras med ”b1”. I plankartan
regleras detta dock med ”b2”.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Avsnittet Fastighetsrättsliga frågor har kompletterats med information om
upphävandet av servitutet enligt Lantmäteriets yttrande.
Kommunen har uppmärksammat de osäkra fastighetsgränserna. Inmätning av
gränspunkter har genomförts för fastigheterna Fiskesbro 2:1, Ormeshaga 5:10,
Fiskesbro 1:1 och Hovmantorp 5:1 i samband med inmätning av grundkartan.
Fastighetsgränserna är nu bättre inmätt och plankartan har uppdaterats.
Boende och fastighetsägare i Fiskesbro har uttryckt viss oro över framförallt risk
för störningar vid breddning av befintlig gata mot deras fastigheter och därför
väljer kommunen att inte bredda den aktuella gatan i sin helhet, utan endast
halva gatan kommer att planläggas.
Planbestämmelse som reglerar ”källare får inte byggas” har justerats i
planbeskrivningen.
5. Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller
någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
6. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på förslaget till
detaljplan.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
7. Region Kronoberg
Region Kronoberg har inget att erinra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
8. WEXNET
Wexnet finns med befintliga ledningar i området och kommer samförlägga med
den övriga infrastrukturen. Vissa befintliga ledningar påverkas av planen.
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KOMMUNENS KOMMENTAR
Lessebo kommun noterar ovanstående synpunkter och avser att samråda med
Wexnet angående projektets påverkan på ledningarna i området. Wexnets
befintliga ledningar inom området kommer att behöva tas bort och
omlokaliseras.
9. POSTNORD
PostNord har i uppdrag att tillhandhålla 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 Hovmantorp 5:6
Vi fastighetsägare till Hovmantorp 5:6 vill att det tydligt framgår att en eventuell
stig för allmänheten går utanför vår framtida fastighetsgräns.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Enligt illustrationskartan kommer den befintliga stigen att sträcka sig utanför er
framtida fastighetsgräns och hamnar på allmän platsmark (naturmark).
11.
Fastighetsägare till Hovmantorp 5:5
Vi fastighetsägare till Hovmantorp 5:5 önskar att ”servitut e” för parkering till
fastighet 5:5 kvarstår tills vidare, då vi behöver den nuvarande platsen till att
ställa bilen, tills markberedning är färdig.
VA-anslutning vid tomtgräns och pumpstation för fastigheterna Hovmantorp 5:5
och 5:6 är inte inlagda i VOS översiktskarta, det borde de vara.
Förtydliga med ”ny” i detaljplan sida 13 ”för att tillgodose den fria passagen för
allmänheten prickas även del av ny kvartersmark för nya bostäder närmast sjön”
så att det inte gäller de befintliga fastigheterna.
Ange i detaljkarta eller text om komplementbyggnad (tex Attefall/friggebod)
måste ha samma utseende och benämning som huvudbyggnad eller om den är
flexibel.
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KOMMUNENS KOMMENTAR
Befintligt servitut för parkering ”servitut e” kommer inte längre att upphävas och
kommer att vara kvar i befintlig utsträckning. Texten i planbeskrivningen har
uppdaterats enligt synpunkten.
VOS översiktskarta har uppdaterats och kompletterats med saknad information.
Text gällande den fria passagen för allmänheten har reviderats i enlighet med
yttrandet.
Detaljplaneförslaget reglerar inte utformningskrav för komplementbyggnader,
vilket innebär att komplementbyggnadens exakta placering, utformning och
utförande kommer att utredas vidare under bygglovsskedet.
12.
Fastighetsägare till Fiskesbro 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:2, 2:3 samt
Ormeshaga 5:10
Vi på Fiskesbro har flera gånger tidigare utryckt vår oro över att kommunens
byggplaner kommer att försämra den idyll som vi har ute i Fiskesbro. Vi har
också ifrågasatt om inte redan bofasta kommuninvånares intresse är värt att
beakta, vilket ni har valt att inte svara på. Vi har också erbjudit oss tidigare
träffa representanter från Lessebo kommun ute hos oss för att diskutera
alternativen, vilket ni också har valt att inte gå vidare med (detta var ett
önskemål från oss under mötet i Folketshus).
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 Lessebokommun. 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 i kommunen. Det finns en anledning att vi har valt att bosätta
oss i Fiskesbro, vi vill bo nära naturen! Fiskesbro är en ”bullerby” som
Lessebokommun 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!
Utifrån ovanstående, skulle vi gärna se att lämpliga representanter från Lessebo
kommun vill träffa oss för att gå igenom era planer, och hur ni kan säkerställa
att påverkan för vår miljö blir orörd. Vi kan utan problem hålla lämpligt COVID
avstånd vid ett sådant möte ute på Fiskesbro, och förhoppningsvis hitta en
positiv väg framåt för alla parter. Välj nu inte att avstå från chansen att träffa
oss ute på Fiskesbro, utan sök ett tillfälle där vi alla kan träffas och diskutera era
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ambitioner och påverkan av vår miljö. Ett förtydligande av ert underlag och
planering är önskvärt.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Synpunkterna noteras. Lessebo kommun har förståelse för att närliggande
närboende upplever det som en negativ förändring av sitt närområde.
Förändringar i befintliga miljöer är dock en naturlig del av en växande
tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna möta framtidens
behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat men
bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp.
Det finns därför ett behov av att möjliggöra en utveckling även i de 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.
Planförslaget har så långt som möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och
förbättrats utan att förändra själva ursprungstanken med förslaget. I kommunen
har man tagit ett politiskt beslut att lokalisera och detaljplanelägga natur- och
sjönära tomter. Den här aktuella marken har en framförhållning på en längre
period och är till stor del kommunägd. Kommunen har brist på villatomter och
det bör finnas en viss tomtreserv. Det är svårt att hitta lämpliga områden att
exploatera för strandnära tomter. En stor del av området är i kommunens
översiktsplan antagen 2018 upptaget som bostadsmark och utredningsområde.
Att det dessutom finns tillräckligt med bostäder är ett allmänt intresse och det är
kommunens ansvar att tillgodose detta behov.
Medborgardialog har hållits med boende i området vid ett antal tillfällen sedan
planarbete inleddes. Representanter från Lessebo kommun (tjänstemän och
politiker) har också efter samrådsskedet haft ett gemensamt fysiskt möte med
berörda fastighetsägare i Fiskebro för att samråda om planförslaget och inhämta
lokalkunskap. Till följd av inkomna synpunkter har planhandlingarna bearbetats
och korrigerats. Naturområdet har utökats för att kunna tillgodose och bibehålla
en spridningskorridor i sydostlig riktning. Avståendet i sydöst mellan de
föreslagna villatomterna och närmsta bostadsbebyggelse blir cirka 100 meter.
Tomtstorleken för villorna i nordöst och sydöst har ritats om och är i
granskningsförslaget betydligt mindre. Läget för de nya föreslagna vändplatserna
har flyttats till nya placeringar så att vändplatserna hamnar längre bort från
närliggande närboende.
Närheten till skogen och sjön finns kvar även om området bebyggas. Mellan
kvarteren såväl mellan nya föreslagna som äldre kvarter i områdets närhet finns
möjlighet för vistelse. Stora delar av skogsmarken i planområdet sparas och
regleras som allmän plats ”Natur” i plankartan. Allmänheten kommer även
fortsatt att kunna röra sig i området och kvarvarande areal (cirka 6 hektar) med
natur bedöms vara tillräckligt stor och sammanhängande samt av kvalitet för att
det ska finnas förutsättning för att närrekreationsvärdena för boende inom
området bibehålls. Områden utanför planområdet kommer även fortsatt att vara
skogsmark. Minskat värde på fastigheter har inte tidigare kunnat påvisas. Ett
samhälle är alltid i förändring.
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13.
Fastighetsägare till Ormeshaga 6:70
På sidan 15 i ert dokument finns 34 fastigheter markerade i området väster om
väg 834 på sträckan från planområdets norra gräns ända ned till fastigheten
Randevik 6:29 i söder. Eftersom jag är ålderman i området vill jag ge min
personliga syn på era planer som komplement till föreningens gemensamma
skrivelse. Jag är 77 år och äger fastigheten Ormeshaga 6:70 tillsammans med
min dotter.
De få fritidshus som fanns vid Rottnen under tiden runt andra världskriget
byggdes på öar. Mina föräldrar var bland de första som istället byggde på land.
Det var i mitten av 1940-talet när jag var några år gammal. Så vi var den allra
första riktiga sommarstugan i hela området. Några år senare tillkom några fler
stugor, men expansionen inleddes när vår lilla smala stig förvandlades till
Malmvägen. Nu är allt annorlunda mot min barndom, men det är fortfarande vår
familjs favoritplats efter 75 år. Förstör inte detta! Oavsett om vi bor i regionen
eller andra delar av Europa så har vi lagt ner mycket arbete och investerat en
massa pengar i våra stugor. Detta har i sin tur genererat skatteintäkter till
Lessebo Kommun. När ni kallade till ett informationsmöte i november 2019
krävde jag att denna typ av möten skall ske under sommarhalvåret när vi har
möjlighet att delta. Samtidigt önskade jag en kompletterande text på sidan 46 i
er ”Översiktsplan”. Under rubriken ”Ta hänsyn till vid utveckling” önskar jag att
ni lägger till texten: ”Potentiell påverkan för befintliga fastighetsägare”. Denna
text bör hamna på raden ovanför: ”Potentiell påverkan på djur- och växtliv”. Ni
har ännu inte ändrat texten i Översiktsplanen. Inte heller i den nya detaljplanen
skriver ni något väsentligt om oss som äger fastigheter i närheten av
planområdet.
I era planer skriver ni om vägar, stigar, strövområde och strandkanter som om
detta är lätt tillgängligt för alla. Med min långa erfarenhet kan jag konstatera att
det är precis tvärtom. Vårt stugområde är istället ett mycket dåligt strövområde
på grund av all sten och växtlighet. Strandkanterna är oftast höga, steniga,
risiga, otillgängliga och ormvänliga. Som barn såg jag så mycket orm att jag var
rädd varje gång jag gick stigen ned till stugan. Nu är det istället våra barnbarn
som hellre badar vid Gökaskratt än vår egen badstrand eftersom även de har
sett så många ormar. Jag förstår varför namnet är ”Ormeshaga”. De enda platser
det är lätt att nå sjön är på tomter och bryggplatser. Även sjöbotten närmast
stranden är full av små och stora stenar. De flesta fastighetsägare har tvingats
plocka bort en väldig massa sten för att skapa en ”korridor” att kunna gå barfota
till djupare vatten. Vid sidan om ”korridorerna” gör det ont i fötterna. Det kan jag
garantera. Så det är ytterst sällan allmänheten söker sig till vårt område. Det är
25 år sedan kommunen sålde hela området och vår samfällighet bildades. Efter
våren 1996 har jag bara sett sex objudna ur allmänheten i närheten av vår
stuga. Fem av dem kom sjövägen. Däremot var vi många som drabbades av en
tonårsliga som gjorde inbrott, stal och vandaliserade. Nästan alla stigar och
vägar i området leder till en stuga. Mer än hälften av fastigheterna har sin tomt
ända ned till vattnet. Så det blir verkligen inte lätt för de nya husägarna att
”ströva runt” i strandkanten utan att inkräkta på någons privata hemfridszon.
Många människor, särskilt barn, är okunniga om reglerna runt allemansrätten
och hemfridszoner. En del tror att de har full rätt att bada och leka på en
stugägares privata strand, tomt eller brygga. Detta kan leda till framtida
konflikter och kanske även polisanmälningar om intrång.
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Jag anser att det är förkastligt om nya villaägare investerar miljontals kronor om
det baseras på en överdrivet positiv beskrivning av verkligheten. Ni skriver:
”Allmänheten har även god tillgänglighet till Rottnens strandzon genom andra
stigar och vägar i planområdets närhet” (sid 13). Hela vårt stugområde ligger i
planområdets närhet och därför är denna text klart vilseledande. Den kan
misstolkas som att det är lätt att promenera utefter stranden och att
allmänheten inte behöver visa hänsyn till dem som äger en privat väg fram till
sin fastighet. Jag anser nämligen att det inte finns någon enda stig eller väg i
vårt stugområde som i sin helhet uppfyller reglerna i allemansrätten: ”att inte
störa”. Många av oss är äldre. Pandemin har ju verkligen visat att vi som är äldre
inte kan lita på omdömet hos yngre generationer eller myndigheters regler och
rekommendationer. Så risken är stor att unga villaägare som går på våra privata
vägar och stigar kommer att mötas av ogillande och misstänksamhet. På sidan
13 skriver ni: ”Tillgängligheten till strandzonen för allmänheten kommer inte att
förändras jämfört med idag.” Redan i den första etappen skall det byggas tio
villor i direkt anslutning till Malmvägen. Senare kan det bli ännu fler. Om
kommunen struntar i att anlägga en ordnad gemensam bad-/båtplats så är det
stor risk att ett antal nya villaägare kommer att söka sig ner till vårt område för
att försöka ockupera mark till en brygga, båtplats och/eller badplats. De åtta
villorna i norra delen av planområdet kommer sannolikt att göra på liknade sätt i
den delen av området.
Jag anser således att kommunen måste styra upp detta genom att skapa
gemensamma bad- och bryggplatser, exempelvis i Fiskesbroviken och/eller vid
idrottsplatsen. Ty de nya villorna måste få tillgång till sjön på ett bekvämt sätt
inom gångavstånd från sina villor. Detta är enda sättet för att det inte skall bli
anarki och vålla stora olägenheter oavsett om det är gamla eller nya fastigheter
som drabbas allra värst. Tänk då på att det bör vara i ett skyddat läge som
medger rikligt med sol. När det gäller nya båtplatser så är det oerhört mycket
sten i sjön. Vattennivån varierar också mycket under året. Det måste finnas
möjlighet för dem som har båt att kunna ta sig ut från en brygga även när det är
lågt vattenstånd. Jag föreslår att Lessebo Kommun gör något trevligt i
Fiskesbroviken så att de nya villaägarna har gångavstånd till en plats där de kan
bada, grilla, ha båt eller bara njuta av solnedgången över sjön utan att störa
andra boende i området.
Jag växte upp under en tidsålder när det inte fanns någon TV, surfplatta och
fritidsgårdar. Så vi ägnade oss åt fritidsaktiviteter på ett sätt som dagens
småbarnsföräldrar har all rätt att avundas. Men järnvägsbommarna var ett gissel
även på den tiden. Detta var sannolikt en anledning till att vi sällan badade vid
Gökaskratt. Vi badade istället vid ”Glas och Trä” och ”Idrottsplatsen”. Vid
Idrottsplatsen var det väldigt långgrunt men det fanns en ”djuphåla” ute vid
stenen där vi klättrade upp och dök i vattnet. Jag har även en svag minnesbild
av en flytflotte som var förankrad i botten. Jag minns att det på den tiden var en
jättefin sandbotten. Stranden var också fin även om jag minns alla tallkottar i
den mjuka sanden. Nu är det igenväxt. Det skulle lätt kunna bli en jättebra
allmän badplats, idealiskt för familjer med små barn. Jag föreslår att Lessebo
Kommun skapar en allmän badplats i viken söder om idrottsplatsen som ett
komplement till Gökaskratt. Mot den glest trafikerade vägen kan det sättas upp
ett skyddande staket. En lekplats, gräsmatta och en lång flytbrygga blir bra för
alla som bor i den delen av Hovmantorp, inte minst de nya husen eller de som
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vill svalka sig i sjön efter en joggingtur i motionsspåret. Om Lessebo Kommun
vill dra nytta av detta fina omdöme så anser jag att det är väl värda pengar att
skapa en trevlig badplats i bästa söderläge. Det finns gott om bilparkering vid
motionsspåret och fotbollsplanen, samt en framtida gång och cykelväg. Detta
skulle göra de nya villatomterna attraktivare och minska trycket på vårt område.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Synpunkterna noteras. Lessebo kommun har förståelse för att närliggande
närboende upplever det som en negativ förändring av sitt närområde.
Förändringar i befintliga miljöer är dock en naturlig del av en växande
tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna möta framtidens
behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat men
bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp.
Det finns därför ett behov av att möjliggöra en utveckling även i de 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.
Planförslaget har så långt som möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och
förbättrats utan att förändra själva ursprungstanken med förslaget. I kommunen
har man tagit ett politiskt beslut att lokalisera och detaljplanelägga natur- och
sjönära tomter. Den här aktuella marken har en framförhållning på en längre
period och är till stor del kommunägd. Kommunen har brist på villatomter och
det bör finnas en viss tomtreserv. Det är svårt att hitta lämpliga områden att
exploatera för strandnära tomter. En stor del av området är i kommunens
översiktsplan antagen 2018 upptaget som bostadsmark och utredningsområde.
Att det dessutom finns tillräckligt med bostäder är ett allmänt intresse och det är
kommunens ansvar att tillgodose detta behov.
För sjön Rottnen gäller som regel ett strandskydd av 200 meter på ömse sidor
om strandlinjen. I gällande områdesbestämmelser från 2010 är strandskyddet på
kvartersmark för varje enskild tomt upphävt ända ner till strandlinjen inom
Ormeshaga fritidsbyn. Vad gäller övriga promenadstråk, strövområde och
eventuella genvägar gäller allemansrätten som ger rätt att röra sig fritt i skog
och mark utan för hemfridszoner eller tomtplatser. När man talar om tomtplats
respektive hemfridszon är det den ytan inom fastigheten som avgör var
fastighetsägaren har rätt att se som sitt privata område och där allmänheten inte
har tillträde. Fastighetsägaren har även rätt till detta skydd på den egna tomten.
Kommunen kan dock inte i detaljplanen reglera eller styra om hur människor ska
röra sig i och utanför planområdet. Synpunkten gällande inbrott och
skadegörelse styrs inte inom detaljplanplaneprocessen. Det finns inget
lagutrymme till en sådan detaljstyrning.
Enligt Naturvårdsverket är Rottnen den enda kända sjön i Ronnebyåns
vattensystem där strandjordtunga som är en ovanlig svampart växer. Det största
hotet mot strandjordtunga 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 eller bryggplatser där strandjordtungan
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växer. Någon anlagd gemensam bad- och/eller bryggplats planeras inte inom
planområdet. Vid Fiskeklubb finns däremot gemensamma grönytor med badplats
som kan vid behov användas av allmänheten.
Stora delar av skogsmarken i planområdet sparas och regleras som allmän plats
”Natur” i plankartan. Allmänheten kommer även fortsatt att kunna röra sig i
området och kvarvarande areal (cirka 6 hektar) med natur bedöms vara
tillräckligt stor och sammanhängande samt av kvalitet för att det ska finnas
förutsättning för att närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls.
Allmänhetens tillgång till strandområdet har också säkerställts genom att lämna
en fri passage i skogsmark på 25 meters avstånd mellan strandlinjen och
tomtmark och avståndet ska inte underskridas.
14.
Ormeshaga Fritidsområdes Samfällighetsförening
Ormeshaga Fritidsområdes Samfällighetsförening har utifrån det som
presenterats i planer, illustrationer och beskrivningar avseende Hovmantorp 5:1
inga synpunkter att anföra gällande detaljplaneförslaget för Etapp1. För Etapp 2
har vi följande argument och krav att framföra. Som fastighetsägare inom
Ormeshaga Fritidsområdes Samfällighetsförening vill vi anföra följande
synpunkter på kommunens planer för en ”Positiv landsbygdsutveckling”.
Vårt fritidsområde har en historia sedan sent 1940-tal och har i alla år varit en
avkopplande och rogivande plats att spendera ledig tid i. Området bebos nu av
familjer från flera delar av Sverige, samt även från Danmark och Tyskland.
Området har endast sommarvatten och enskilda individuella avloppstankar och
belastningen för kommunen är låg. Vi har alla i Ormeshaga Fritidsområde haft
förmånen av att njuta lugnet i form av tystnad, avkoppling, orörd natur, bad och
nattetid totalt riktigt mörker. Det är förutsättningar som blir allt svårare att finna
i takt med ständigt växande tätorter och städer. Av denna anledning är det
viktigt att bevara de platser med sådana egenskaper för så många människor
som möjligt, då det höjer livskvaliteten för de som söker sig från storstäderna.
Att en kommun vill utvecklas och planerar att växa med fler permanentbostäder i
anslutning till en mindre tätort som Hovmantorp och därigenom ge fler
människor förmånen att njuta av alla dessa egenskaper, är naturligtvis både
positivt och oundvikligt, men det får inte inkräkta på redan befintligt
säsongboende familjer. Denna hänsyn måste visas. I planbeskrivning,
illustrationskarta och på plankartan ser man att fastigheterna för
permanentboende i Etapp 2 kommer väldigt nära fritidsområdet vilket oroar oss.
Det skrivs också att det kan vara svårt att schakta i delar av området och att
sprängning av berg, block och sten kan komma att behövas. För oss är det helt
otänkbart att få vår vackra naturliga närmiljö, skapad av istider 10 000-tals år
sen, bortsprängd till förmån för bebyggelse, vägar eller ledningsschakt.
Kommunen beskriver i planbeskrivningen att vägnätet är utbyggt efter
fritidshusbebyggelse och att kravet på högre standard nu ökar. Malmvägen,
Kräftstigen och Kolarevägen som idag leder oss boende in i vårt område, bjuder
oss välkomna med en vacker grusväg som kantas av gräs, ljung och ormbunkar
vilket är den omfamning och det välkomnande vi vill ha när vi närmar oss våra
fritidsboende. Skogsvägar med en gräs-sträng i mitten är en stor del av
karaktären, charmen och njutningen i ett fritidsområde. Detta önskar vi
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naturligtvis inte byta mot bredare av asfalt hårdgjorda vägar. Genomförs
projektet enligt denna plan inser vi naturligtvis att Malmvägen fram till vår
tomtgräns måste uppgraderas.
Vi har idag bommar vid samtliga infartsvägar till vårt område. Dessa är, för att
minska inbrottsrisken, låsta vid den period då sommarvattnet är avstängt. Detta
är en önskan från en majoritet av medlemmarna och är inte något vi avser att
förändra. Vi har inget intresse att lämna ifrån oss kontrollen över detta. I det fall
kommunen bygger ytterligare tillfartsvägar till vårt område, även cykelvägar,
kräver vi att bommar, kontrollerade av föreningen, monteras även där. Under
förutsättning att de nya tomterna placeras enligt nuvarande förslag och att såväl
höjdskillnaden, skogsområdet mellan etapp 2 och samfällighetens mark,
markerat ”Natur”, behålls orört samt övriga åsikter som finns i denna skrivelse
beaktas har vi inget att erinra mot denna detaljplan. Vi anser också att de nya
fastigheterna bör ha anvisad bryggplats förslagsvis ut mot fiskestugan, detta för
att undvika onödiga konflikter med befintliga fastighetsägare inom
samfälligheten. När det sen gäller Etapp 3 så är vi fortsatt intresserade att se hur
detta kommer att påverka på vårt område. Vi är mycket måna om att bibehålla
karaktären av stugområden med de ovan beskrivna karaktärsdragen.
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. 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.
Planförslaget har så långt som möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och
förbättrats utan att förändra själva ursprungstanken med förslaget. I kommunen
har man tagit ett politiskt beslut att lokalisera och detaljplanelägga natur- och
sjönära tomter. Den här aktuella marken har en framförhållning på en längre
period och är till stor del kommunägd. Kommunen har brist på villatomter och
det bör finnas en viss tomtreserv. Det är svårt att hitta lämpliga områden att
exploatera för strandnära tomter. En stor del av området är i kommunens
översiktsplan antagen 2018 upptaget som bostadsmark och utredningsområde.
Att det dessutom finns tillräckligt med bostäder är ett allmänt intresse och det är
kommunens ansvar att tillgodose detta behov.
Stora delar av skogsmarken i planområdet sparas och regleras som allmän plats
”Natur” i plankartan. Allmänheten kommer även fortsatt att kunna röra sig i
området och kvarvarande areal (cirka 6 hektar) med natur bedöms vara
tillräckligt stor och sammanhängande samt av kvalitet för att det ska finnas
förutsättning för att närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls.
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Avståndet mellan de nya föreslagna villatomterna i etapp 2 och samfällighetens
mark är relativt stort och som minst cirka 55 meter. I plankartan är marken
mellan de nya tomterna och samfällighetens mark planlagt som ”Natur”. Inom
område reglerat som ”Natur” är inte avsikten att någon exploatering ska ske och
strandskyddet upphävs inte heller i denna del.
Ingen gång- och cykelväg inom den östra delen av planområdet planeras.
Planförslaget kommer inte beröra befintliga vägar (Kräftstigen och Kolarevägen).
Däremot är avsikten att en del av Malmvägen asfalteras och breddas från 3
meter till 5 meter. De nya fastigheterna i etapp 2 planeras också att anslutas till
blivande gemensamhetsanläggning för väg ”Malmvägen”. Servitutet ändras för
anpassning till nya detaljplanen.
Berg i dagen förekommer framförallt i de södra delarna av planområdet. En
riskanalys ska utföras för att undersöka vilka åtgärder som behövs avseende
vibrationerna som bergschakt och packningsarbeten ger upphov till och detta
görs innan markarbetet påverkas.
Det är inte lämpligt med badplatser och/eller bryggplatser inom planområdet, se
kommentar till yttrande nummer 13.
Övriga synpunkter noteras och beaktas i fortsatt planering.
________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 134

Dnr 2020/359-4.3.3

Detaljplan för Hovmantorp 5:1
(Linnebäck 3) - Samråd
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I
väster gränsar området till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i
öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan.
Ändring av detaljplan sker inom fastigheten Linnebäck 3 som
omfattar 1 693 kvadratmeter och planändringen omfattar cirka 152
m2 av fastigheten Linnebäck 3. Fastigheten Linnebäck 3 har tidigare
ägts av kommunen men har nu sålts och är i privat ägo.
Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (u-område
– avsett för ledningar under mark) som inte ligger där befintliga
ledningar ligger inom markerat område på gällande detaljplan och
fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har gjorts på
fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket innebär
att u-området fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär
även att delar av prickmarken som u-området berör tas bort.
Ändringen bedöms följa gällande detaljplans syfte.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-23 att sända
planförslaget på samråd.
Beslutsunderlag
Underrättelse om samråd, 2021-08-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-06-16
Plankarta, 2021-06-16

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-25

Samrådsyttrande gällande detaljplan för del
av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I
väster gränsar området till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i
öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan.
Ändring av detaljplan sker inom fastigheten Linnebäck 3 som
omfattar 1 693 kvadratmeter och planändringen omfattar cirka 152
m2 av fastigheten Linnebäck 3. Fastigheten Linnebäck 3 har
tidigare ägts av kommunen men har nu sålts och är i privat ägo.
Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (uområde – avsett för ledningar under mark) som inte ligger där
befintliga ledningar ligger inom markerat område på gällande
detaljplan och fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har
gjorts på fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll,
vilket innebär att u-området fyller inte längre någon funktion.
Ändringen innebär även att delar av prickmarken som u-området
berör tas bort. Ändringen bedöms följa gällande detaljplans syfte.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-23 att sända
planförslaget på samråd.
Beslutsunderlag
Underrättelse om samråd, 2021-08-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-06-16
Plankarta, 2021-06-16
Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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Ändring av detaljplan för del av
Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3),
Hovmantorp, Lessebo kommun,
Kronobergs län

Översiktskarta med planområdet markerat med gul skraffering.

Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detajplan för del
av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3), Hovmantorps
samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut på samråd och
samrådstiden är från och med tisdag den 24:e augusti 2021 till och
med tisdag den 14:e septermber 2021 (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 ändring
av detaljplan.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan kan förstås som ett juriskt bindande dokument mellan
kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. En detaljplan
innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den
Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
info@lessebo.se. www.lessebo.se
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ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna
och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen
ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan
gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.

Lagstöd
Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande enligt 5 kap
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.

Läge
Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I
väster gränsar området till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i
öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan.
Ändring av detaljplan sker inom fastigheten Linnebäck 3 som
omfattar 1 693 kvadratmeter och planändringen omfattar cirka 152
m2 av fastigheten Linnebäck 3. Fastigheten Linnebäck 3 har
tidigare ägts av kommunen men har nu sålts och är i privat ägo.

Syfte
Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (uområde – avsett för ledningar under mark) som inte ligger där
befintliga ledningar ligger inom markerat område på gällande
detaljplan och fastigheten Linnebäck 3. Ldningsomläggning har
gjorts på fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll,
vilket innebär att u-området fyller inte längre någon funktion.
Ändringen innebär även att delar av prickmarken som u-området
berör tas bort. Ändringen bedöms följa gällande detaljplans syfte.

Handlingar
Underrättelse om samråd, 2021-08-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-06-16
Plankarta, 2021-06-16
Fastighetsförteckning (finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen)
Handlingarna läses tillsammans med planhandlingarna för den
underliggande detaljplan:
Plan- och genomförandebeskrivning, laga kraft 2016-11-19
Plankarta, laga kraft 2016-11-19
Ursprunglig plankarta med ändring, laga kraft 2020-06-30
Ursprunglig planbeskrivning med ändring, laga kraft 2020-06-30

Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
info@lessebo.se. www.lessebo.se
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Förenlighet med översiktsplanen
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella
planområdet som ”framtida bostäder med komplement”.
Planförslaget följer intentionerna i översiktsplanen.

Påverkan på omgivningen
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.

Vad händer sedan?
Handlingarna ställs ut för samråd. Under samrådstiden ges berörda
möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Om
samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen
sammanställa ett granskningsutlåtande som ska innehålla
information om att samrådskretsen godkänt förslaget samt
synpunkter från samrådet. Slutligen beslutas om att anta
detaljplanen och den vinner laga kraft tidigast tre veckor efter
beslutet.

Hur lämnar jag synpunkter
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 14:e september
2021, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller
med vanlig post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo.

Covid-19
På grund av rådande läge och rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten finns planhandlingarna endast att ta del av
digitalt på kommunens 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 Sayf
Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen antingen via telefon 0478125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se. Vill du läsa mer om hur
planprocessen fungerar kan du göra det på kommunens webbplats
www.lessebo.se.
Med vänliga hälsningar

Sayf Noel

Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
info@lessebo.se. www.lessebo.se
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Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp
5:1 (Linnebäck 3), Hovmantorps samhälle,
Lessebo kommun, Kronobergs län

Gräns för gällande
detaljplan, antagen
2016-10-24
laga kraft 2016-11-19

Gräns för kvartersmark

Område som omfattas
av ändring av detaljplan

Figur 1 – Orienteringskarta med planområdet markerat med gul skraffering.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN juni 2020
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Tillägg till planbeskrivningen
Inledning
Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är
detsamma går det att tillämpa ”ändring av detaljplan”. Bestämmelser kan då läggas till
eller tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas
tillsammans med tillkommande ändringar.
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en
plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt
den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka
konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt
bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark
(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för
kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen
rättsverkan.
Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra
om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om
kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

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

Plankarta med nya bestämmelser
Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns på samhällsbyggnadsförvaltning

Handlingarna läses tillsammans med planhandlingarna för den underliggande detaljplan:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser, laga kraft 2016-11-19
Plan- och genomförandebeskrivning, laga kraft 2016-11-19
Ursprunglig plankarta med ändring, laga kraft 2020-06-30
Ursprunglig planbeskrivning med ändring, laga kraft 2020-06-30

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (u-område - avsett för
ledningar under mark) som inte ligger där befintliga ledningar ligger inom markerat
område på gällande detaljplan och fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har
gjorts på fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket innebär att uområdet fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär även att delar av
prickmarken som u-området berör tas bort. Ändringen bedöms följa gällande detaljplans
syfte.
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Planprocessen
Planarbetet hanteras genom ett begränsat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL
2010:900). Detta innebär att planen först genomgår ett samråd och vid ett godkännande
i samrådsskedet går planen direkt till antagande. Det innebär att berörda endast har
möjlighet att yttra sig vid ett tillfälle, alltså under samråd. Om samrådskretsen har
godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett granskningsutlåtande
som ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt förslaget samt synpunkter
från samrådet. Slutligen beslutas om att anta detaljplanen och den vinner laga kraft
tidigast tre veckor efter beslutet.

Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Förslaget godkänns i samrådet

Antagande

Laga kraft

Antagande

Laga kraft

Figur 2 – Processen vid begränsat förfarande.

Plandata
Läge, areal och markägande
Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I väster gränsar området
till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i
söder till Strandgatan. Ändring av detaljplan sker inom fastigheten Linnebäck 3 som
omfattar 1 693 kvadratmeter och planändringen omfattar cirka 152 m2 av fastigheten
Linnebäck 3. Fastigheten Linnebäck 3 har tidigare ägts av kommunen men har nu sålts
och är i privat ägo.

Figur 3 – Den underliggande detaljplanen med röd markering som visar aktuellt område för ändring.
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Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-06-08 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta en ändring av detaljplan för det utpekade området.
Översiktsplan
Gällande översiktsplan antagen 2018 pekar ut det aktuella planområdet som ”framtida
bostäder med komplement”. Planändringen följer intentionerna i översiktsplanen.
Detaljplan

Figur 4 – Gällande detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Strandtorget), lagakraftdatum 2016-11-19

Gällande detaljplan för aktuellt område är ”Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1
(Strandtorget)”, lagakraftvunnen den 19 november, 2016. I gällande detaljplan är
fastigheten Linnebäck 3 planlagt som kvartersmark för bostadsändamål. Detaljplanen
har tio (10) års genomförandetid vilket innebär att genomförandetiden inte gått ut än. En
detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon
fastighetsägare som berörs motsätter sig detta, enligt 4 kap. 39 §, Plan- och bygglagen
(2010:900). Fastighetsägare till fastigheten Linnebäck 3 är ensam ägare av marken för
planförslaget och därav finns inga motsättningar till ändringen av detaljplanen. Berörd
fastighetsägare är överens om att gällande detaljplan ska ändras även om
genomförandetiden för gällande detaljplan inte gått ut ännu.
Lessebo kommun har tidigare under år 2019 genomfört en ändring i den ursprungliga
detaljplanen för fastigheten Linnebäck 3 som fick laga kraft den 30 juni, 2020.
Ändringen syftade till att anpassa planen till rådande förhållanden så att fastigheten
Linnebäck 3 blir mer funktionell för byggnation.
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Figur 5 – Utdrag ur gällande detaljplan för Strandtorget, lagakraftvunnen 2016-11-19, inkl. ändring,
lagakraftvunnen 2020-06-30

Den gällande detaljplanen är utformad med särskild hänsyn till buller, översvämning,
geoteknik och miljökvalitetsnormer avseende luft- och vattenföroreningar. Ändringen
gäller jämsides med den gällande detaljplanen. Fastigheten Linnebäck 3 omfattas av
både en detaljplan och en ändring av detaljplan och planerna ska därför läsas
tillsammans jämsides med denna planändring.
Strandskydd
För sjön Rottnen gäller ett utökat strandskydd på 200 meter. I den gällande detaljplanen
är strandskyddet upphävt inom berörda delar av kvartersmark och tekniska anläggningar
samt inom användningsändamålet GCM-väg och lokalgata (allmän platsmark).
Strandskyddet gäller dock inom all naturmark.
Planändringsområdet ligger inom strandskyddat område men då det görs en ändring av
befintlig detaljplan genom tillägg så återinträder inte strandskyddet på redan upphävd
kvartersmark. Ett nytt beslut om upphävande av strandskyddet krävs därför inte för
aktuellt planområde så länge gällande detaljplan kvarstår.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Ändringen i planen medför inga förändringar i markanvändningen gentemot dagens
förhållanden och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ändringen
bedöms inte heller bidra till några större negativa konsekvenser. Inga fasta
fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas, eller områden som av
Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden berörs. Den
planändring som föreslås genomföras är begränsad i både yta och berörda
bestämmelser. Ändringen ligger också i linje med intentionerna i översiktsplanen och i
gällande detaljplan så därför är bedömningen att ändringen är en mindre ändring.
Områdets karaktär så som den är beskrivningen i gällande detaljplan bedöms inte heller
förändras negativt. Kommunen anser därför inte att någon miljöbedömning behöver
göras för planändringen.
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Vägar och trafik
Inga förändringar av nuvarande vägnät föreslås.

PLANÄNDRING
Nedanstående bilder visar hela detaljplanekartan hur den såg ut före ändringarna och
hur den ser ut efter ändringarna.

Figur 6 – Kartan till vänster visar ett utsnitt av hur planområdet såg ut före ändringarna. Kartan till höger
visar ett utsnitt av hur planområdet ser ut efter ändringarna.

Ändringar och konsekvenser
I den centrala delen av fastigheten Linnebäck 3 är marken belagd med byggnadsförbud
genom så kallad prickmark, vilket betyder att marken inte får förses med byggnad. Den
punktprickade marken som föreslås utgå tolkas vara en del av det u-område som aldrig
har blivit använt enligt de planer som var aktuella i samband med den gällande
detaljplanen. Då u-området inte har utnyttjats bedöms varken borttagandet av detta samt
punktprickad mark påverka den gällande planens syfte eller intentioner i övrigt. Därför
bedömer kommunen att u-området inte längre fyller något syfte och är möjligt att ta bort
från detaljplanen. Detta säkerställer en god och effektiv användning av fastighetens
mark för framtiden och därmed ökade utvecklingsmöjligheter för fastighetsägaren.
Punktprickad mark med tillhörande u-områden lämnas kvar på de ytor där det i
dagsläget finns ledningar samt längs med fastighetsgränser eller gata. Övriga
planbestämmelser gäller oförändrade.
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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
Ändringen upprättas enligt reglerna för begränsat förfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Översiktlig tidplan för genomförande
Samråd (SBN)
augusti 2021
Antagande (SBN)

september 2021

Antagande (KS)

oktober 2021

Laga kraft

oktober 2021

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Ansvarsfördelning
Lessebo kommun bekostar upprättandet av ändringen av detaljplanen. Inom
kvartersmark svarar fastighetsägaren för exploateringen.
Huvudmanskap
Ingen mark inom planändringen ägs av kommunen eller omfattas av kommunalt
huvudmannaskap.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Linnebäck 3 är en enskild fastighet.
Fastighetsbildning
Fastighetsindelningen är redan klar och påverkas inte av planändringen.
Skulle fastighetsbildning bli aktuellt är det upp till fastighetsägaren att ansöka om och
bekosta erforderlig fastighetsbildning.
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Ledningsrätt
Inom planområdet finns ledningsrätt för underjordisk spill- och dagvattenledning samt
en elkraftledning som tillhör E.ON (akt: 0761–2017/5.1, Last, Ledningsrätt, Spillvatten
och dagvatten) som påverkas av ändringen av detaljplan.
Planändringen möjliggör att befintlig ledningsrätt endast behöver omplaceras/ändras
och fortsatt kan tjäna sitt syfte. Ansökan om omprövning av ledningsrätten har den 22
juni 2021 skickats in till Lantmäteriet och fått diarienummer G21378. Lessebo kommun
ansvarar för att ledningsrätt söks.
Vid behov av att flytta eller på annat sätt förändra förutsättningarna för områdets vatten
eller elledningar så ska detta bekostas av initierande part, om inget annat avtalas.

Ekonomiska frågor
Kommunala intäkter
Planändringen bekostas av Lessebo kommun. Genomförandet av planändringen innebär
inga intäkter för kommunen. För den enskilde fastighetsägaren innebär planändringen
en möjlighet att utveckla fastigheten och därmed dess värde.

Administrativa frågor
Genomförandetiden för underliggande detaljplan kvarstår vilket innebär att den
återstående genomförandetiden även ska gälla för de planbestämmelser som
planändringen avser och kräver inte något särskilt beslut. På detta sätt undviks att olika
genomförandetider gäller för samma område. Den kvarvarande genomförandetiden för
den ursprungliga planen ska användas. För aktuell planändring innebär detta att
genomförandetiden motsvarar den tid av 10 år som kvarstår från datum 2016-11-19 och
gäller framåt.

Medverkande tjänstemän
Planändringen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.
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LESSEBO KOMMUN
ÄNDRING AV DETALJPLAN
PLANBESTÄMMELSER SOM UTGÅR

BILAGA: Plankarta
2021-06-16
Dnr: SBN 2021/102
Samrådshandling

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGNADE
Marken får inte förses med
byggnad tas bort
U

Marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar
tas bort.
Område över ändring av detaljplan

Planbestämmelser ändrade i denna
planändring i både röd och blå färg.

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1
(Linnebäck 3), Hovmantorps samhälle
Samråd: 2021-08-23
Granskning:
Antagande:
Det område som berörs
av planändringen är
markerad med röd linje.

Laga kraft:
Diarienummer: SBN 2021/102
Inom rödmarkerat område
tas u-området bort. Inom
blåmarkerat område tas
tillhörande prickmark bort.

Upprättad: 2021-06-16
Planförfattare
Sayf Noel
Lessebo kommun, Kronobergs län
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 135

Dnr 2021/238-1.9.1

Svar på remiss gällande Nybro 2040 – En
sammanhållen stad, fördjupad
översiktsplan
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på förslaget till fördjupad översiktsplan.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun har getts möjlighet att inkomma med
synpunkter i samråd av planförslaget för Nybro 2040 – en
sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan.
Planförslaget visar den långsiktiga viljeinriktningen för
användningen av mark och vatten i framtidens Nybro
stad. Planförslaget sträcker sig till år 2040. Planförslagets
övergripande målsättning är att Nybro år 2040 ska vara
en sammanhållen stad, både fysiskt och socialt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-24
Nybro 2040 – en sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan,
samrådshandling
Följebrev 2021-06-07

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-24

Remissyttrande Nybro 2040
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra på förslaget till fördjupad
översiktsplan.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun har getts möjlighet att inkomma med
synpunkter i samråd av planförslaget för Nybro 2040 –
en sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan.
Planförslaget visar den långsiktiga viljeinriktningen för
användningen av mark och vatten i framtidens Nybro
stad. Planförslaget sträcker sig till år 2040.
Planförslagets övergripande målsättning är att Nybro
år 2040 ska vara en sammanhållen stad, både fysiskt
och socialt.
Beslutsunderlag
Nybro 2040 – en sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan,
samrådshandling
Följebrev 2021-06-07
Beslutet skickas till
Nybro kommun

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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2021-06-07

Dnr KS-2018-46

Översiktsplanerare
Emmy Fransson
Tfn: 0481-450000
E-post: emmy.fransson@nybro.se

Nybro kommun
382 80 NYBRO

Inbjudan till samråd av Nybro stad 2040
- en sammanhållen stad, fördjupad
översiktsplan
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 om samråd av
planförslaget för Nybro 2040 – en sammanhållen stad, fördjupad
översiktsplan.
Planförslaget visar den långsiktiga viljeinriktningen för användningen
av mark och vatten i framtidens Nybro stad. Planförslaget sträcker sig
till år 2040. Planförslagets övergripande målsättning är att Nybro år
2040 ska vara en sammanhållen stad, både fysiskt och socialt.
Arbetet med att ta fram ett nytt planförslag har inneburit att flera
kunskapsunderlag har tagits fram, bland annat en skyfallskartering. En
omfattande tidig invånardialog hölls dels i form av en enkät som fick
över 1400 svar, dels i form av workshops med skolklasser och
föreningar. Allmänhetens vilja att bidra till arbetet har gett kommunen
kunskaper som legat till grund för planförslaget.
Synpunkter skickas senast den 30 september 2021 till
samhallsbyggnad@nybro.se.
Frågor om remissen besvaras av Emmy Fransson, översiktsplanerare,
emmy.fransson@nybro.se) eller Johannes Scherman, översiktsplanerare
(johannes.scherman@nybro.se)
Hälsningar
Emmy Fransson

Postadress: Nybro Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 382 80 Nybro | Besöksadress: Dunderbergsgatan 2, Nybro
Telefon: 0481-450 00 | E-post: samhallsbyggnad@nybro.se | Webbsida: www.nybro.se
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ANSVARIG NÄMND

STYRGRUPP

ARBETSGRUPP

Kommunstyrelsen

Carina Åresved Gustavsson, kommunchef

Johannes Scherman, översiktsplanerare/
infrastrukturstrateg

POLITISK REFERENSGRUPP
Den politiska referensgruppen består av kommun
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ordförande och vice ordförande samt representanter
från samtliga partier i Nybro kommuns kommun
fullmäktige mandatperioden 2018-2022.
Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande
Tobias Fagergård, kommunstyrelsens vice
ordförande
Mikael Svanström, kommunstyrelsens f.d. vice
ordförande

Anders Davidsson, samhällsbyggnadschef
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Malin Ekstedt, exploateringschef

PROJEKTLEDARE
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REFERENSGRUPP
Maria Faltin, näringslivschef
Camilla Kallenberg, utvecklingschef
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Karin Bernefalk, miljöinspektör
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Philip Agerö, översiktsplanerare/infrastrukturstrateg
Hanna Nilsson, översiktsplanerare
Malin Ekstedt, exploateringschef
Olof Persson, markförvaltare
Johan Johannesson, VA-chef
Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare
Morgan Olsson, trafikingenjör
Karin Thyberg, projekteringsingenjör
Charlotte Andersson, vattenhandläggare
Per Ahlgren, naturvårdshandläggare
Emma Adrian, hållbarhetsstrateg
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Jessica Ekstrand, GIS-ingenjör
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KONTAKT
Kontakta gärna medborgarkontoret om du har
frågor.
Telefon: 0481-45 000
E-post: samhallsbyggnad@nybro.se

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Här är vägen till Nybro stads framtid
Kommunens översiktsplanering ska översätta
kommunens vision till fysisk planering. Denna
fördjupade översiktsplan visar i vilken riktning
Nybro stad ska utvecklas fram till år 2040. Den ska
se till att Nybro stad utvecklas på ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Det över
gripande målet för planen är att Nybro ska bli en
mer sammanhållen stad, både fysiskt och socialt.
Nybro stad är navet som förser hela kommunen med
ett utbud av service, bostäder, fritidsaktiviteter och
arbetsplatser. Med goda kopplingar till sitt omland
blir Nybro stad drivkraften för hela kommunens
utveckling. Nybro stads kvaliteter med närhet till
såväl stadsliv som natur ska stärkas samtidigt som
vi bidrar till en god utveckling av regionen.
Planförslaget har tagits fram efter en o mfattande
invånardialog och grundas på regionala och
nationella mål. I processen att ta fram en ny
beslutad fördjupad översiktsplan för Nybro stad
ska en fortsatt dialog hållas med Nybros invånare.
Dialogen är viktig eftersom översiktsplanen blir
vägledande för mer detaljerad planering under lång
tid framöver.

BEVARA OCH UTVECKLA FÖR EN
SAMMANHÅLLEN STAD
Nybro stad är känt och uppskattas för närheten
till gröna och blå miljöer; naturen, parkerna och
sjöarna. Översiktsplanens mål är att värna och
utveckla dessa miljöer. Samtidigt är vi en del av
en expansiv region och många vill flytta till Nybro
stad. Därför behöver vi se till att det finns bostäder
för dem som vill bo och leva här. Grundidén i över
siktsplanen att förtäta och på så vis skapa levande
och attraktiva boendemiljöer i Nybro centrum och
längs några utvalda utvecklingsstråk. Vi tar hänsyn
till Nybro stads historia, kultur och miljö och ut
vecklar staden med utgångspunkten att det ska vara
nära till handel och service, mötesplatser, idrotts
anläggningar, äldreboenden och arbetstillfällen. Det
ska också bli lättare och tryggare att förflytta sig
i staden när trafikplaneringen sker utifrån barn
perspektivet.
Nu ställs planförslaget ut på samråd för att få ta del
av era kunskaper och synpunkter. Tillsammans gör
vi Nybro stad ännu bättre.
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Begrepp
AKTIV FASAD

Stödjande ekosystemtjänster

Försörjande ekosystemtjänster

En byggnad med aktiv fasad har entréer och
verksamheter vända mot gatan. En aktiv fasad bör
dessutom ha en varierad och detaljerad utformning.

De stödjande ekosystemtjänsterna är grundläggande
förutsättningar för att andra ekosystemtjänster ska
fungera, och i förlängningen den nytta m
 änniskan
kan dra av dessa. Här finns basala funktioner som
fotosyntes, matjordsbildning, vattnets cykel i
naturliga system och biologisk mångfald där bland
annat bevarande av ekosystem och biodiversitet
ingår.

Bland de försörjande ekosystemtjänsterna finns
många av de produkter som människan direkt drar
nytta av. Produktion av syre, mat, virke, bioenergi
och dricksvatten ingår alla här och de är i sin tur
beroende av de stödjande ekosystemtjänsterna.
Här finns även estetiska värden som uppskattas av
människor som vistas i natur och i staden.

BARNPERSPEKTIVET
En stad som är planerad för barn och unga är en
bra stad för alla! Den 1 januari 2020 blev Barn
konventionen lag i Sverige. Det innebär bland annat
att barn och unga har rätt att uttrycka sina åsikter
och få dem beaktade i alla frågor som rör dem.
Barns behov i den fysiska planeringen är f ramför
allt rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet. Att
planera staden med barnperspektiv leder o ckså
till att staden blir mer jämställd. I den fysiska
planeringen är jämställdhet, precis som barn
perspektivet, ofta kopplat till infrastruktur och
trygghetsfrågor i det offentliga rummet.

Kulturella ekosystemtjänster
Reglerande ekosystemtjänster
Bland de reglerande ekosystemtjänsterna finns
specifika tjänster som naturen tillhandahåller. Här
finns exempelvis rening av luft och vatten, r eglering
av klimat lokalt och globalt med mikroklimat
inom staden och koldioxidinbindning, erosions
skydd, bullerdämpning, pollinering, skadedjurs
bekämpning, återföring av näringsämnen och
pollinering.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är en samlingsterm som
beskriver de tjänster som naturen och det som lever
i den bistår människan med, direkt eller indirekt.
Ekosystemtjänster delas in i olika grupper.
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Bland de kulturella ekosystemtjänsterna åter
finns immateriella värden som stadens gröna och
blå strukturer bidrar med. Direkt hälsofrämjande
effekter som luftrening, sänkning av stresshormoner
och snabbare återhämtning liksom indirekt hälso
främjande effekter som ökad fysisk aktivitet. Hit hör
även sociala och överbryggande aktiviteter i stadens
grönområden såsom stadsodling, r ekreation, frilufts
liv och turism. Även en stads eller ett o mrådes
identitet genom möjlighet att orientera sig och
naturföremål med historisk koppling liksom kultur
arv hör till de kulturella ekosystemtjänsterna.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

GATURUM

En gata är en offentlig plats som ska vara öppen och
välkomnande för alla och mycket mer än enbart en
yta att transportera sig på. Ett gaturum sträcker sig
utanför gatans yta och kan bestå av körbana, gångoch cykelbanor och tomtmark. Avgränsningen av
ett gaturum kan utgöras av byggnaders fasader eller
plank, staket och träd.

GENHET

Begreppet genhet används som ett mått för att
beskriva hur gen exempelvis en väg är. En gen väg
är ofta rak och saknar omständigheter som försvårar
framkomligenheten för exempelvis en cyklist.

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR

Grönstruktur betyder sammanhängande grönska
och bidrar till att djur och växter har tillgång till
spridningskorridorer. För att spridningskorrido
rerna ska fungera krävs att de börjar och slutar
i naturområden av hög kvalitet. Grönstrukturen
stärker stadens motståndskraft mot effekterna av
klimatförändringar, ger renare luft och bidrar till
människors välbefinnande och hälsa.
Blåstrukturen är de sjöar och vattendrag som
finns i staden. I Nybro stad sammanfaller blå- och
grönstrukturen vilket ger synergieffekter.

MÅNGFUNKTIONELLA YTOR

En mångfunktionell yta är en yta som har fler än en
funktion. Till exempel kan en grönyta både vara en
yta för umgänge och låtas översvämmas vid kraftiga
regn.

MÖTESPLATS

En mötesplats är en plats där människor möts och
interagerar i någon form. Mötet och interaktionen
bidrar med livskvalitet och stärker den sociala
sammanhållningen i staden. En mötesplats kan
exempelvis vara ett torg, en lekplats eller en park.

OFFENTLIG SERVICE

Offentlig service är den service som tillhandahålls
av offentliga förvaltningar som till exempel stat och
kommun. Servicen är skattefinansierad.

SPONTANIDROTT

Med spontanidrott menas fysisk aktivitet som utförs
på egen hand eller i grupp utanför föreningsidrotten
eller utan annan officiell organisatör. Aktiviteten
bedrivs utan ledare eller någon annan ansvarig
och kan utföras på alla olika typer av sport- och
fritidsanläggningar.

STADSMÄSSIGHET

Begreppet återkommer i beskrivningar av vad vi
eftersträvar i stadens mer centrala delar och längs
med utvecklingsstråk. Stadsmässighet innebär att
bebyggelsen är tät och staden levande. Det är i
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slutänden människan som gör en stad stadsmässig.
Det läggs stor vikt vid byggnaders samspel med
gaturummet. Det kan uppnås med placering och
utformning av fönster och entréer. Fönsterlösa
partier motverkar stadsmässighet. Ett annat
kriterium övergången mellan privata och offentliga
ytor. Förgårdar mellan husfasad och gata/trottoar
minskar känslan av stadsmässighet. Byggnadens
detaljer, material och färg har betydelse för
upplevelsen av stadsmässighet.

ÖPPNA DAGVATTENSYSTEM

Så kallade slutna dagvattensystem, rör i marken, har
begränsad kapacitet att ta emot dagvatten vid kraf
tiga skyfall. Öppna dagvattensystem kan vara både
anlagda dammar och andra ytor som naturligt kan
hantera och infiltrera dagvatten. De minskar risken
för översvämningar, samtidigt som dagvattnet kan
renas på plats. Öppna dagvattensystem innebär även
intressanta inslag i stadsmiljön.

1
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Kapitel 1
Inledning
Fysisk planering sker på olika nivåer.
Här presenteras hur den fördjupade översiktsplanen för Nybro
stad bidrar till att uppfylla mål och planer som beslutats
internationellt, nationellt och regionalt.
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Vad är en översiktsplan?
En översiktsplanen är en långsiktig plan för markoch vattenanvändningen och är ett av k ommunens
viktigaste styrdokument. Den är ett av kommunens
verktyg till uppfylla mål och planer som b eslutats
internationellt, nationellt och regionalt. Enligt
Plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun
ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är
inte juridiskt bindande men den är vägledande när
kommunen fattar beslut om detaljplanering, plan
besked, bygglov och andra tillståndsprövningar.
Det finns olika typer av översiktsplaner. Den
kommunövergripande översiktsplanen (ÖP)
omfattar alltid hela kommunens yta. Ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen (TÖP) hanterar ett visst
ämne, till exempel vindbruk, över hela kommunens
yta. En fördjupad översiktsplan (FÖP) gäller för ett
geografiskt a vgränsat område, som till exempel en
tätort. En fördjupning av översiktsplanen visar en
mer detaljerad bild av kommunens vilja.

VARFÖR EN NY FÖRDJUPAD
ÖVERSIKTSPLAN?
Den fördjupade översiktsplanen ska vara ett aktuellt
planeringsunderlag för hur Nybro stad ska u tvecklas
på kort och lång sikt. Den tidigare f ördjupade
översiktsplanen för Nybro stad antogs 2013. S
 edan
dess har vi fått ny och bättre kunskap och nya
förutsättningar som gör att vi behöver en ny plan.
2017 antog Nybro kommun en ny vision för
framtidens Nybro. Planens uppgift är att o msätta
den nya visionen till fysisk planering. Den
fördjupade översiktsplanen ska visa hur Nybro stad
ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt fram till
2040. Den övergripande målsättningen för planen är
att Nybro ska bli en mer sammanhållen stad, både
fysiskt och socialt.

PLANPROCESSEN
När ett planförslag har tagits fram s amråder
kommunen förslaget med Länsstyrelsen,
myndigheter, invånare och andra intressenter. Efter
samrådet sammanställer kommunen alla inkom
na synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter
bearbetas förslaget mot bakgrund av de inkomna
synpunkterna.
Därefter ställs planförslaget ut ännu en gång.
Denna gång kallas det för granskning. Under
granskningstiden finns det återigen möjlighet att
lämna s ynpunkter på planförslaget. De inkomna
synpunkterna sammanställs i ett gransknings
utlåtande.
Den fördjupade översiktsplanen är sedan redo att
antas av kommunfullmäktige. Därefter kan den
användas som beslutsunderlag.
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Planering på olika nivåer

Nationellt

Regionalt

Kommunövergripande

Kommundelar

Områden

Enskilda fastigheter

Lagstiftningar (som till exempel
plan- och bygglagen och
miljöbalken) eller större projekt

Regional utvecklingsplan för
Kalmar län

Översiktsplan och liknande

Fördjupad översiktsplan eller
planprogram

Detaljplaner

Bygglov

Fysisk planering handlar om att sträva mot att mark
och vatten ska användas på det sätt som den är bäst
lämpad för.
Planeringen är en sammanhängande process från
nationella lagar till den privata fastighetsägarens
bygglovsansökan. På de olika beslutande nivåerna
tillämpas övergripande mål och lagar och omsätts
till mer specifika viljeinriktningar och till slut till
lagligt bindande detaljplaner och bygglov.

Från nationellt håll styrs planering med lagar och
förordningar som beslutas i Sveriges riksdag.
Tolv statliga förvaltningsmyndigheter kan s kydda
nationellt viktiga områden eller funktioner i så
kallade riksintressen.
Sveriges regioner genomför vägledande planering
för hela regionen.
I Sverige har kommunerna huvudansvaret för
planeringen. Varje kommun ska ha en politiskt
antagen översiktsplan som vägleder i beslut om hur
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mark- och vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Fördjupningar av översiktsplaner kan göras för
geografiskt avgränsade områden, som till exempel
en tätort. De visar en mer detaljerad viljeinriktning.
Den lagligt bindande planeringen för hur mark och
vatten ska användas görs av kommuner i detalj
planer som sedan styr vad som beviljas i bygglov.

1
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Invånardialogen formar planen
Beslutet att ta fram en ny fördjupad översiktsplan
för Nybro stad fattades av kommunstyrelsen i
april 2018. Arbetet inleddes med workshops där
politiska representanter och tjänstepersoner deltog.
Deltagarna delade med sig av sin syn på stadens
styrkor, unika platser och vilka önskemål de hade på
den nya fördjupade översiktsplanen.
Därefter genomfördes en omfattande tidig invånar
dialog i form av en enkät och riktade workshops.
Invånarna vet mest om sin stad och den kunskapen
ville kommunen ta del av. Tack vare allmänhetens
vilja att dela med sig av sina synpunkter och
önskemål har kommunen fått en bra grund att stå på
inför utvecklingen av Nybro stad.

Den andra delen av invånardialogen bestod av
riktade workshops. De genomfördes med föreningar
samt barn och ungdomar från fem klasser i olika
skolor i Nybro stad. Barn och unga har varit en
viktig målgrupp i dialogarbetet. En stad som är
planerad för barn och unga är en bra stad för alla.
Fokus läggs på trygghet, möjlighet till aktiviteter
och hållbara trafikslag. Deltagarna på workshoparna
gav sin bild av nuläget och lämnade önskemål om
hur Nybro stad borde utvecklas till 2040.

Barn och unga vill att det ska finnas möjlighet att
utöva fler aktiviteter och umgås på olika platser
i Nybro stad. De vill också att stadskärnan ska
utvecklas och att kollektivtrafiken inom Nybro
kommun ska bli bättre.
Utifrån Nybrobornas idéer har ett samrådsförslag till
fördjupad översiktsplan för Nybro stad tagits fram.
Läs mer på nybro.se/2040

Enkäten gick att besvara digitalt och i pappers
format på tre olika språk under sommar och tidig
höst 2020. Enkäten fokuserade på vad invånarna
tycker är bra och vad som kan bli bättre med Nybro
stad. Enkäten fick över 1400 svar. De allra flesta
tyckte att närheten till natur och parker är det bästa,
medan kollektivtrafik och stadens mötesplatser kan
förbättras. Kommunen fick också tips och idéer om
mer än 800 platser som invånarna ville förbättra.
Några platser återkom och nämndes av många. Det
visar vilka platser som är viktiga för Nybroborna.
Badhusparken. Foto: Privat
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Globala mål i sikte
Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN)
globala mål och strategier för en hållbar
utveckling. De 17 globala målen och de 169
delmålen antogs 2015.
Agenda 2030 är en handlingsplan för människornas
och planetens välstånd. Med de globala målen
har världens länder åtagit sig att fram till år 2030
leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De
globala målen är tillräckligt övergripande för att
kunna gälla en region i Afrika, en storstad i Asien
och en kommun i Småland.
Vår vardag i Nybro kommun – levnadssätt och val
påverkar utvecklingen inte bara lokalt, utan även
globalt. Genom att arbeta för att nå de globala målen
kan livet i Nybro kommun bli ännu bättre!
Nybro kommuns hållbarhetsprogram Hoppfullt
och hållbart hanterar Agenda 2030 utifrån Nybro
kommuns förutsättningar och behov. Hoppfullt och
hållbart har fem hållbarhetsområden som måste
hanteras samtidigt men vissa områden blir en
förutsättning för andra.

Hoppfull och Hållbart, Nybro kommun, 2018
Läs mer om de globala målen på 
www.globalamalen.se
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Nybro och omvärlden
Strömmande vatten i kombination med ett
attraktivt läge utmed landsvägen mot Kalmar
har styrt Nybro stads läge och struktur. Nybro
är en ung stad som fick sina stadsrättigheter
1932. Vid kommunsammanslagningen 1969
utsågs Nybro till huvudort i storkommunen.

KOMMUNIKATIONER

Nybro kommun har den näst största landarealen av
alla kommuner i Kalmar län. Sett till invånarantal
är Nybro stad Kalmar läns fjärde största tätort.
Nybro stad förser hela kommunen med ett utbud av
service, bostäder, fritidsaktiviteter och arbetsplatser
och blir drivkraften för hela kommunens utveckling.

Kollektivtrafiken i länet drivs av Kalmar
länstrafik (KLT) som är del av Region Kalmar
läns verksamhet. KLT bedriver linjetrafik med
buss, serviceresor, närtrafik och ansvarar även för
trafikeringen med Krösatåg på länets järnvägar.
Busstrafiken mellan Nybro och Kalmar är väl ut
byggd. Till och från Nybro stad sker inomregionala
och mellanregionala transporter främst med tåg,
genom Krösatåg, Öresundståg samt SJ.

Nybro är en del av glasriket, ett område i sydöstra
Sverige där glastillverkningen genom historien
varit en betydande näring som gett upphov till
flera nationellt och internationellt kända glasbruk.
Stadens starka näringsliv har en marknad som
sträcker sig långt utanför såväl länets som landets
gränser.
Nybro stad är en del av Kalmars arbetsmarknads
region. Med kollektivtrafik nås Kalmar på bara 15
minuter och arbetspendlingen mellan kommunerna
är omfattande. Nybro kommun har även ett lokalt
arbetsmarknadscentrum med inpendling till Nybro
stad som är den drivande kraften.

Nybro stad är en knutpunkt för kommunikationer
eftersom både vägar (väg 25 mellan Kalmar och
Växjö och väg 31 mot Vetlanda) och järnväg
(kust-till-kustbanan mellan Kalmar och Göteborg)
möts och passerar här.

Tre mil från Nybro stad, strax utanför Kalmar,
nås Kalmar-Öland Airport. Därifrån genomförs
regelbunden trafik till Stockholm-Bromma flygplats.
Från flygplatsen förekommer även chartertrafik
i begränsad utsträckning. Flygplatsen är viktig
för näringslivet och besöksnäringen i hela södra
Kalmar län, då den möjliggör snabba och enkla
kommunikationer till och från Stockholm samt
vidare ut i Europa och världen.

REGION KALMAR LÄN

Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation
med uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar
för länets alla invånare. Den organiserar kollektiv
trafik, hälso- och sjukvård samt kultur och regional
utveckling. Regionen fungerar som ett samverkans
organ för länets kommuner, Linnéuniversitetet,
länets näringsliv och andra aktörer.
Region Kalmar län ingår i ett sjukvårdssamarbete
tillsammans med region Östergötland och region
Jönköpings län. Tillsammans bildar de tre
regionerna Sydöstra sjukvårdsregionen.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med
namnet ”Klimat att växa i” är en gemensam färdplan
för länet. Visionen för Kalmar län år 2030 är ”en
hållbar region där människor växer, företag och
organisationer e tablerar sig och utvecklas, konkur
renskraften har stärkts och kopplingen mellan stad
och land är stark”.
För att nå målet finns fyra prioriterade områden att
utveckla:
•
Delaktighet, hälsa och välbefinnande
•
God miljö för barn och unga
•
Hållbar samhällsplanering
•
Stärkt konkurrenskraft
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TURISM OCH FRILUFTSLIV

Det regionala arbetet med att utveckla och
marknadsföra besöksnäringen sker i samverkan
mellan Region Kalmar län och länets kommuner.
Marknadsföringen sker främst genom att lyfta fem
starka upplevelseregioner: Vimmerby, Västervik,
Kalmar, Öland och Glasriket.
Nybro kommun är en del av det unika området
Glasriket. Här har det tillverkats glas på mängder
av glasbruk i flera hundra år. Idag tillverkas både
bruksglas och konstglas i världsklass och besökare
är välkomna ända fram till glasugnarna för att se
när det skapas. Glasriket erbjuder även natur- och
kulturupplevelser, shopping och övriga aktiviteter.

Svartbäcksmåla aktivitetsområde, söder om
Nybro, är en regional målpunkt och har cirka 250
000 besökare per år. Området erbjuder friluftsliv,
vinteridrott och naturturism med aktiviteter året runt
och för hela familjen. I Svartbäcksmåla anordnas
olika event och tävlingar upp till internationell nivå.
2019 anordnades till exempel världsmästerskap
i draghund med deltagare från bland annat USA,
Brasilien, och Aruba i Västindien. Svartbäcksmåla
är ett väldigt uppskattat besöksmål av både besökare
och boende i Nybro.

Pukeberg glasbruk, i södra Nybro, är ett av
Sveriges äldsta och mest välbevarade glasbruk.
Området är riksintresse för kulturmiljövården. Här
har det tillverkats glas i olika former sedan 1871
och området är ett typiskt glasbruksområde från
tidigt 1900-tal. Idag finns flera verksamheter inom
bruksområdet. Här finns också Mötesplats Pukeberg
med syfte att skapa och förmedla k ontakter,
kunskap och kompetens mellan akademin,
kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och
det omgivande s amhället. Mötesplatsen är även
en av Linnéuniversitetets två noder i Kalmar län
för att förmedla kunskap, forskning, kompetens
och kontakter till näringslivet vid sidan av
Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar och Växjö.

Joelskogen
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NATUR

Nybro kommun har en varierad och rik natur
som präglas av att kommunen på flera sätt är en
gränsbygd. Kommunen ligger mellan Kalmarsunds
kustens vidsträckta jordbruksbygd och småländska
höglandets högre liggande, magra barrskogar.
Högsta kustlinjen löper genom Nybro stad vilket är
synligt på många sätt i och kring staden.
Kring Nybro stad präglas skogarna av att staden till
stor del ligger på Nybroåsens svallade och relativt
magra sediment. Stora tallskogar finns kring staden
och följer åsen både åt nordväst mot Orrefors och
mot sydost in i Kalmar kommun. På rikare jordar
är lövträd, och särskilt eken mycket vanliga och
kring Nybro stad finns några av kommunens finaste
betesmarker och äldsta ekar.
Staden är även belägen i den östra delen av de
mer sammanhängande odlingsmarkerna som finns
i Nybro kommuns östra delar. Dessa sträcker sig
längs Nybro stads södra delar och vidare västerut.
Odlingslandskapet är varierat och artrikt och har
med sina gamla ekar, betesmarker och mader en
stor betydelse för den biologiska mångfalden både i
staden och den södra delen av länet.

VATTEN

Nybroåsen är mycket viktig dricksvattentäkt som
förser Nybro stad och stora delar av Nybro kommun
med dricksvatten. Även för delar av Kalmar
kommun, däribland Kalmar stad och periodvis även
andra kommuner i södra Kalmar län tas dricks
vatten ur åsen. Nybroåsen har stora grundvatten
tillgångar och i regel är möjligheterna till uttag ur
dricksvattentäkten mycket goda. Grundvattnet i åsen
bedöms vara av god kvalitet.
I Nybro kommun finns ett antal större vattendrag
som rinner genom flera kommuner. Alsterån, Snärje
bäcken, Ljungbyån med S:t Sigfridsån, Hagbyån
och Lyckebyån antingen rinner genom eller tangerar
Nybro kommun.
Genom Nybro stad rinner S:t Sigfridsån och
Lindåsabäcken som senare rinner ut i Ljungbyån.
Den förra av dessa avvattnar dessutom Rismåla göl
och rinner genom Linnéasjön.
Kring Nybro stad finns dessutom flera större mader
där Lindåsabäcken och S:t Sigfridsån tillåts svämma
över sina bräddar vid höga flöden.

Klimat att växa, Region Kalmar län (2018)
Läs mer om Glasriket på www.glasriket.se
Läs mer om Svartbäcksmåla på
www.svartbacksmala.se
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Kapitel 2
Framtidsbild 2040
Nybro stad behöver en långsiktig, strategisk plan för att
utvecklas som en fantastisk plats att bo, leva och verka på.
Därför har Nybro kommun tagit fram en översiktsplan som
sträcker sig fram till 2040 – och blickar ut mot 2100.
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Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande 
bygger vi en ny bro 
till framtidens större Nybro.
Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får
möjlighet till framgång.

Perspektiv
- Tillväxt
- Hållbarhet

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande,
föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga.
I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande
och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens
historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att
bjuda in världen runt om oss.

- Gemenskap
Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut,
ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt,
hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.

Nybro kommuns vision, antagen av Nybro kommunfullmäktige 2017-12-18
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Möjligheter och utmaningar
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen
för Nybro stad har några frågor bedömts som
extra viktiga för att nå det övergripande målet
– en sammanhållen stad.

SOCIALT PERSPEKTIV

Socioekonomi är ett samlingsbegrepp för utbild
ningsgrad, yrkesstatus och inkomstnivå. Det har
tydliga effekter på vår hälsa, skillnader som kan
förklaras av till exempel levnadsvanor eller livs
villkor som arbetsmiljö och social miljö.

BARNPERSPEKTIV

En stad som är planerad för barn och unga är en
bra stad för alla! Den 1 januari 2020 blev Barnkon
ventionen lag i Sverige. Det innebär bland annat
att barn och unga har rätt att uttrycka sina åsikter
och få dem beaktade i alla frågor som rör dem.
Barns behov i den fysiska planeringen är framför
allt rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet. Under
hösten 2020 gjordes en barnkonsekvensanalys
av Nybro stad som underlag till arbetet med den
fördjupade översiktsplanen.

FÖRTÄTNING

Sedan 2015 har befolkningen ökat i Nybro stad.
Det är viktigt att arbeta med strategiska planer
som kan hantera både ökningar och minskningar i
befolkningsantal.
Förtätning innebär att bebyggelse och funktioner
läggs till i redan bebyggda områden. Genom att
nyttja ytor som till exempel obebyggd mark, före
detta verksamheter eller parkeringsytor kan stadens
mark användas mer effektivt.

Nybro kommun har låtit göra en socioekonomisk
analys (SEKOM). Den visar att kommunens olika
områden har olika förutsättningar utifrån medel
inkomst, förvärvsgrad, utbildning, ursprung och
ohälsotal. I Nybro stad kan stadsdelarnas homogena
bostadsbebyggelse vara en bidragande faktor till
skillnaderna. Socioekonomi är komplext att arbeta
med och det tar lång tid att förändra dess strukturer.
Under hösten 2020 gjordes en social konsekvens
analys av Nybro stad som underlag till arbetet med
den fördjupade översiktsplanen.

Flygbild Hornsgatan.
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TILLGÄNGLIG GRÖN- OCH
BLÅSTRUKTUR

En stads grön- och blåstruktur är ett begrepp som
innefattar ”allt grönt och blått” inom staden, det vill
säga all natur, växtlighet och vatten, både anlagt och
naturligt. Hur människan kan dra nytta av stadens
gröna och blå värden brukar sammanfattas med
termen ekosystemtjänster.
En av de mest värdefulla funktionerna av stadens
gröna och blå områden är möjligheterna som ges
stadens invånare att vistas i och kring miljöer med
växter, vatten och natur. Denna dagliga rekreation
men också möjligheter till upplevelser och utflykter
är mycket viktiga för hälsan och återhämtning på
både kort och lång sikt.
Den biologiska mångfalden är en f örutsättning
för att människor och natur kan må och fungera
väl. Varierade och robusta ekosystem klarar de
förändringar som bland annat klimatförändringarna
innebär, bättre.

KLIMATANPASSNING

Utsläppen av växthusgaser påverkar jordens klimat
och gör att medeltemperaturen stiger. Effekterna
av klimatförändringarna märks redan. Vi vet att
klimatförändringarna kommer leda till ökade skyfall
och en högre medeltemperatur med värmeböljor
som följd. Det vi inte vet är hur stora förändringarna
blir till år 2040. Det beror på i vilken utsträckning
människan lyckas minska koldioxidutsläppen.
Bromsar vi utsläppen kraftigt blir klimat
förändringarna mindre. Lyckas vi inte med det blir
förändringarna större.
Klimatberäkningar visar att ett varmare klimat
kommer leda till att skyfallsregn blir vanligare. De
kommer inträffa oftare och intensiteten kommer
öka. Kommunen har ansvar för skyfallsmängder
som motsvarar ett regn med återkomsttid 100 år. En
skyfallsanalys med ledningskapacitet och markens
infiltration har gjorts
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Så här hänger planen ihop
Den fördjupade översiktsplanens uppgift
är att hantera kommunens vision och mer
övergripande mål och omsätta dem till fysisk
planering. Här redovisas hur planen hänger
ihop från övergripande mål till mer specifika
strategier och markanvändningskarta.

Resultatet av arbetet visas i markanvändningskartan.
Den hänvisar även tillbaka till strategierna då
kartan visar en plats för en viss användning och
strategierna anger hur arbetet med användningen
ska genomföras. Därför arbetar strategierna och
markanvändningskartan växelvis med varandra.

Övergripande mål

Den fördjupade översiktsplanen har ett övergripande
mål för Nybro stad. Att år 2040 ska Nybro vara en
sammanhållen stad.

Målområden

Målområdena är tätt sammankopplade med
kommunens vision och de tre perspektiven tillväxt,
hållbarhet och gemenskap. De svarar på hur
kommunens vision översätts till fysisk planering.

Planeringsinriktningar

Planeringsinriktningarna är en nedbrytning av
målområdena och svarar på HUR arbetet ska ske
för att nå det övergripande målet - en sammanhållen
stad.

Strategier

Dokumentet har strategier kopplat till fokusområden
som bedöms vara extra viktiga för att nå den
önskade utvecklingen av Nybro stad. Det är ännu
mer specifika HUR-frågor.

Markanvändningskarta
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Nybro 2040 - En sammanhållen stad
Det övergripande målet för den fördjupade
översiktsplanen är att år 2040 ska Nybro
vara en sammanhållen stad, både fysiskt och
socialt.
År 2040 präglas tillvaron i Nybro av närhet och
gemenskap. Invånarna känner sig hemma och rör
sig lätt i hela staden. Nybro är en modern småstad
där stadskärnan är den naturliga mötesplatsen för
alla. Samtidigt är hela Nybro levande med unika
mötesplatser i alla dess delar.
Nybro är väl rustat för ett förändrat klimat. Tillgäng
ligheten till natur- och parkområden är god i stadens
alla delar. Natur- och kulturmiljöers kvaliteter
tas tillvara genom att de utvecklas och kopplas
samman. Stadens sjöar och vattendrag är ett viktigt
inslag i stadsbilden.

NYBRO
STATION

Nybro har en viktig roll i en växande region.
Smidigt resande och den digitala vardagen gör att
vardagslivet är enkelt i Nybro.
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Målområden
EN BLANDAD OCH NÄRA
SMÅSTAD

TILLGÄNGLIG GRÖNSTRUKTUR I
ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT

Nybro stad har växt fram i lager under lång tid
och speglar planeringsideal från flera tidsepoker.
Detta gör Nybro till en intressant och varierad stad
samtidigt som den kan upplevas som uppdelad.
Områden med en blandning av bostäder, arbets
platser, service och mötesplatser skapar attraktiva
miljöer för människor att bo och vistas på. En mer
upplevelserik stad bidrar till att stadens invånare
möts och staden blir mer sammanhållen.

I Nybro stad är de gröna och blå värdena viktiga.
Med gröna och blå värden menas parker, natur, sjöar
och vattendrag. Närhet till dessa är viktigt för de
som bor och vistas i staden, eftersom att det bidrar
till en god hälsa, återhämtning och rekreationsmöj
ligheter. I naturen och i parkområden går pulsen ner,
och vi blir gladare och piggare.

Utvecklingen ska främst ske genom förtätning som
bidrar till en resurseffektiv markanvändning och
skapar möjligheter att nyttja hållbara trafikslag som
gång-, cykel och kollektivtrafik. Tätortsnära natur
värnas och bidrar till den blandade staden.
Den blandade och nära småstaden finns till för de
människor som bor och vistas i den. Nybro stads
identitet och historia är synlig och bidrar till känslan
av samhörighet och skapar intressanta besöksmål.
Sammanhängande stråk och varierande mötesplatser
bidrar till att staden knyts samman och främjar
människors rörelser. En stad med mer människor i
rörelse skapar en tryggare miljö och bättre underlag
för service.

En sammanhängande blå- och grönstruktur är också
viktig för att djur och växter ska få utrymme att
trivas och spridas. På så vis bidrar det till att den
biologiska mångfalden ökar.
Klimatförändringarna märks redan. Exakt vilka
förändringar vi står inför 2040 vet vi inte, hur
allvarliga förändringarna blir beror på i vilken
utsträckning människan lyckas minska koldiox
idutsläppen. Bromsar vi utsläppen kraftigt blir
klimatförändringarna mindre, och lyckas vi inte
med det blir förändringarna större. Vi vet dock att
klimatförändringarna innebär ökade skyfall och
en högre medeltemperatur med värmeböljor som
följd. I ett förändrat klimat behövs stadens blå och
gröna ytor också för att hantera konsekvenser av
översvämningar och värmeböljor.
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UTVECKLADE KOMMUNIKATIONER
OCH PLATS FÖR ETT STARKT
NÄRINGSLIV
Utvecklade kommunikationer medför att Nybro
stads strategiska roll i södra Sverige befästs. För att
möta framtidens växande arbetsmarknadsregioner
är det viktigt att staden behåller sin attraktivitet och
att möjligheterna att ta sig till och från staden är
goda. Minskade restider till regionala och nationella
målpunkter bidrar till att Nybro blir en attraktiv stad
att leva och verka i.
I den sammanhållna staden förflyttar sig invånarna
med hållbara transportmedel. Ett sammanlänkat
gång- och cykelnät i kombination med en utökad
kollektivtrafik gör att avståndet mellan stadens olika
delar krymper, både mentalt och fysiskt.
Genom en god planberedskap kan Nybro stad
erbjuda etableringsmöjligheter i attraktiva lägen
med närhet till goda kommunikationer på såväl väg
som järnväg. Stadens strategiska läge möjliggör
framväxten av starka näringslivskluster. Nybro står
redo för att möta och tillgodose de behov som ställs
av ett mångfacetterat näringsliv. En väl utbyggd
teknisk infrastruktur bidrar till att möjliggöra ett
enkelt vardagsliv.
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”Olika barn leka bäst”, Folkets hus.
418
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Planeringsinriktningar
För att få en tydlig och väl förankrad översiktsplan har planeringsinriktningar tagits fram.
Inriktningarna ska bidra till att ge stöd och styrning för kommunens utvecklingsambitioner och
vägleder markanvändningen. Om avsteg görs från inriktningarna bör detta motiveras inför beslut.

BLANDAD STAD INIFRÅN OCH UT

I Nybro är det nära till allt. Bostäder, butiker,
arbetsplatser, skolor och annan offentlig service
finns inom gång- och cykelavstånd. Utvecklingen
sker främst genom förtätning. Det innebär att nya
byggnader och funktioner läggs till de områden som
finns idag.

STRÅKEN ENAR STADEN

Staden ska i första hand utvecklas längs utpekade
utvecklingsstråk. Längs utvecklingsstråken är
bebyggelsen tät och gaturummet stadsmässigt.
Stråken gör staden mer sammanhållen. Längs
stråken är framkomligheten och tillgängligheten för
gång-, cykel- och kollektivtrafik viktigt.

När staden växer inifrån utnyttjas mark och
infrastruktur på bästa sätt. Bebyggelsen hålls ihop
och nya områden integreras i den redan byggda
miljön.

ÖVERBRYGGANDE
MÖTESPLATSER

För sammanhållningen i en stad är det viktigt
att det finns platser där människor kan mötas.
Överbryggande mötesplatser är unika i sitt slag
och erbjuder något som inte finns på andra platser i
staden. Det leder till möten mellan människor som
kanske inte annars hade träffats.
Nybro stad utvecklas med överbryggande
mötesplatser på strategiska lägen med historisk
koppling. Mötesplatserna ska erbjuda aktiviteter och
vara attraktiva för olika målgrupper.
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GRÖNT OCH BLÅTT FÖR ALLA

I Nybro är det nära till naturen. I staden är det
gröna och blå närvarande och tillgängligt för alla,
vare sig du vill njuta av den vildare naturen eller
stadens parker. De stadsnära grönområdena finns
inom promenadavstånd för de allra flesta och
erbjuder en mångfald av upplevelser och kvaliteter
och är trygga. Grönområdena är varierade, med allt
från skötta parker till områden där naturen i större
utsträckning får sköta sig själv. Grönområdena inom
staden är tillräckligt stora, då många av de kvaliteter
som är viktiga är beroende av den avskildhet som
endast finns i större områden. Stadens vatten är
viktigt och synliggörs och integreras som en naturlig
och levande del av stadsbilden.

RIKT LIV I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT
I staden finns utrymme för naturens egna processer
och ekosystemen har förutsättningar och plats att
vara välfungerande, motståndskraftiga och robusta.
De ekosystemtjänster som staden har och är
beroende av främjas och utvecklas. Stadens gröna
och blå ytor ska fungera väl, för både den biologiska
mångfalden och människor. Särskilt viktiga är
miljöerna kring våra vattendrag, gamla tallskogar,
områden med grova lövträd och torra, blomrika
marker.

NYBROHJÄRTA

När Nybro utvecklas görs stadens identitet mer
synlig. Våra kulturmiljöer med historiskt djup
används för att utveckla staden och bli en del av
varumärket Nybro. Det skapar intressanta platser för
boende och destinationer för besöksnäringen.
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Utvecklingsinriktningar 2040
Utvecklingsinriktningar visar hur kommunen vill
att Nybro stad ska utvecklas långsiktigt och i
grova drag.
Utvecklingsområdena visar var kommun vill se att
Nybro stad utvecklas. Tyngdpunkten ligger i de
centrala delarna av staden och längs med så kallade
utvecklingsstråk. Utvecklingsområdena ska koppla
samman staden, främst med hjälp av bebyggelse.
Den tillkommande bebyggelsen i utvecklings
områdena får gärna bestå av flerbostadshus. Ett
bättre nyttjande av marken i strategiska lägen ger
bättre förutsättningar för en levande stadskärna och
hållbart resande.
Centrum ska till 2040 utvecklas åt söder och väster.
Stationsområdet utvecklas och ny bebyggelse knyter
samman området med Bangatan.

Kommunikationer behöver skapas eller stärkas
för att skapa nya kopplingar och rörelsemönster i
staden. Det kan vara kopplingar för både väg-, gångoch cykeltrafik. Nya kopplingar minskar avstånden
och öppnar för nya sätt att uppleva Nybro stad.
Gröna värdekärnor utgörs i första hand av värdefulla
miljöer bestående av gamla lövskogar, tallskogar
och våtmarker. De finns både inne i staden mellan
bebyggelse och i stadens utkanter.
De gröna sambanden visar hur värdekärnorna
hänger samman. Antingen genom befintliga gröna
kopplingar eller genom kopplingar som föreslås
utvecklas i planen. Det är viktigt att de gröna
sambanden leder mellan två värdekärnor för att de
ska fungera.

Utbyggnadsriktningarna visar i vilka riktningar som
staden kommer växa med ny bebyggelse fram till år
2040. Riktningarna symboliserar utveckling av såväl
bostäder som verksamheter. Det är viktigt att nya
områden knyter an till redan befintlig bebyggelse. I
nya områden för bostäder ska planeringen leda till
en blandning av hustyper och upplåtelseformer.
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Områden för utveckling
Centrumutveckling
Utbyggnadsriktning
Kommunikationer
Gröna värdekärnor
Gröna samband
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Utvecklingsinriktningar 2100
Utvecklingsinriktningar för 2100 visar på ännu
mer långsiktig utveckling. De redovisas här för
att kommunen ska kunna arbeta strategiskt
och målinriktat.
Arbetet för en mer sammanhållen stad fortsätter. För
perioden 2040-2100 är viljeinriktningen att Madesjö
och Nybro stad växer samman än mer genom att det
blåmarkerade området utvecklas med mer bostäder.
Nya områden för bostadsbebyggelse skulle kunna
bli aktuellt i Hagnebo och vidare söderut på södra
sidan om väg 25.
Lämplig mark för utbyggnad för verksamheter
är moränrik mark med produktionsskogar, vilket
innebär låga naturvärden. Odlingsbar mark ska
undvikas. Sådana områden finns öster om staden.
Där kan även närheten till kombiterminalen nyttjas.
I Fredrikslund planeras för nytt stationsläge för tåg
trafik. Det ger östra Nybro fantastisk möjlighet för
hållbara resor. Även det närliggande verksamhets
området kan dra stor nytta av stationsläget med
fantastiska pendlingsmöjligheter för arbetskraft.
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Områden för utveckling
2040/2100
Centrumutveckling
Utbyggnadsriktning
2040/2100
Kommunikationer
Gröna värdekärnor
Gröna samband
Stationsläge tåg
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Kapitel 3
Fokusområden
Det är viktigt att insatser görs där de kan få störst effekt.
Den fördjupade översiktsplanen har därför ett antal
fokusområden. Varje fokusområde har strategier kopplade till
sig som beskriver hur kommunen ska arbeta.
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Det enkla småstadslivet
I Nybro är vardagslivet enkelt. Det är nära
till det mesta. Inriktningen för den framtida
planeringen är att foga samman stadens
olika delar genom förtätning. På så sätt kan
närheten i Nybro bevaras.
Nybro stad har vuxit fram från mitten av 1800talet och består av stadsdelar som speglar ideal
och planeringsprinciper från flera tidsepoker.
Bebyggelsen är därför varierad samtidigt som
staden kan upplevas som uppdelad. Infrastruktur
i form av vägar och järnvägar och Nybros prägel
som industristad med tillverkningsindustri och stora
verksamhetsområden har stor påverkan på stadens
struktur.

Ny bebyggelse som uppförs i anslutning till befintlig
bebyggelse ska utgå från platsens karaktär. Det
innebär att den nya bebyggelsen ska förhålla sig till
den befintliga i skala och uttryck. Genom förtätning
kan stadsdelar som är likriktade i bostadsutbud och
upplåtelseform kompletteras med det som inte finns
idag. Det ger ett mer varierat bostadsutbud. På så vis
kan invånare som trivs i ett område bo kvar oavsett
livssituation.

FÖRTÄTNING

Förtätning innebär att bebyggelse och funktioner
läggs till i redan bebyggda områden. Genom att
nyttja ytor som till exempel obebyggd mark, före
detta verksamheter eller parkeringsytor kan stadens
mark användas mer effektivt.
Förtätning med bebyggelse kan koppla samman
stadsdelar och minska känslan av att staden är
uppdelad. Det gör också att närheten kan behållas.
Ofta finns redan infrastruktur som vägar och
ledningar vilket sparar ekonomiska resurser. Att
förtäta en stad kräver en långsiktig planering med
fokus på att bevara kvaliteter och funktioner som till
exempel grönytor, parker och viktiga stråk.

I Nybro stad bor majoriteten av invånarna inom två
kilometer från centrum och stationsområdet. Det är
med andra ord nära till det mesta i Nybro. Butiker,
arbetsplatser, parker, kulturinrättningar, idrotts
anläggningar, bibliotek och offentlig service finns på
gång- och cykelavstånd.

NYBRO
STATION
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Ett sätt att förtäta är att bygga på höjden. Höga
hus behöver ett större kringområde för bland annat
parkering, grönyta och dagsljus vilket innebär att
vinsterna med höga hus försvinner. Över lag ska
ny bebyggelse inte vara för hög utan anpassas till
skalan på den omkringliggande bebyggelsen. Nära
Nybro station kan bebyggelsen vara högre. Det ger
fler människor möjlighet till ett stationsnära boende,
vilket underlättar hållbart resande.
I en tät stad är parkeringslösningar viktiga. En gata
som kantas av parkeringsytor upplevs ofta som
ödslig. När markparkeringar placeras mot gatan når
inte liv och rörelse från byggnaderna dit. För att
skapa ett aktivt gatuliv där människor kan mötas
och trivas bör parkeringar till flerbostadshus i första
hand hanteras i parkeringsgarage och i andra hand
som markparkering. Markparkeringar ska inte
placeras mot gata.
I staden är allmänna platser viktiga. Torg, parker
och vatten är stadens g emensamma rekreationsytor,
med extra betydelse för de invånare som bor i
flerbostadshus. Parker och stadsnära naturområden
har flera funktioner som är viktiga att behålla i en
tät stad. De inbjuder till lek, aktivitet och rekreation
samtidigt som de har en viktig roll i att hantera
framtidens förändrade klimat som kan medföra
skyfall och värmeböljor.

EN STAD FÖR BARN OCH UNGA

Att planera med barnperspektiv innebär att barn
och ungdomar får större inflytande över den fysiska
miljön. Närmiljön ska vara trygg, säker och erbjuda
en rörelsefrihet. Grunden för att barn och unga
ska kunna skapa ett eget socialt liv och ett socialt
nätverk är att de självständigt kan förflytta sig till
fritidsaktiviteter, kompisar eller andra platser som
är viktiga för dem, utan att vara beroende av vuxna
som kan skjutsa dem. Därför är det viktigt att arbeta
med barnperspektiv i trafikplaneringen (läs mer i
avsnittet ”Mer gång, cykel och kollektivtrafik”).
Det är viktigt att det finns platser för barnen där
de kan leka och umgås. Det utvecklar dem på ett
socialt, mentalt och fysiskt plan. Kvaliteter som
tilltalar barn, till exempel skogspartier, lekplatser,
och bollplaner, ska finnas med en bra spridning i
staden. Vid planering av nya områden ska den här
typen av ytor skapas.
En stad som är planerad för barn och unga skapar
mervärden som en tryggare och mer kreativ miljö
vilket ökar attraktiviteten för alla åldersgrupper. En
stad som är planerad för barn och unga är helt enkelt
en bra stad för alla.

STADSKÄRNAN

Hjärtat i Nybro finns i stadskärnan. Storgatan som
kantas av byggnader i Nybros egen arkitekturstil
”Nybrojugend” leder till torget och vattendraget
Bolanders bäck där Nybro en gång grundades.
Torghandeln är uppskattad och på torgdagar fylls
platsen med liv och rörelse.
Stadskärnans dragningskraft ska öka genom att
erbjuda något för alla, oavsett dag eller tid på
dygnet. Fler aktiviteter och vackra, trygga och
kreativa miljöer stärker stadskärnans funktion som
samlingsplats. Bolanders bäck som löper genom
stadens mest centrala delar är en tillgång. Vattendra
get ska bli mer levande genom att tillåta vandrande
fisk samtidigt som dess estetiska värde utvecklas.
Utvecklingen av stadskärnan görs genom att ta ett
större helhetsgrepp med utgångspunkt från torget
och stationen. Stadskärnans funktion som samlings
plats förstärks genom att erbjuda aktiviteter, närhet
och vackra, trygga och kreativa miljöer. Tydliga
stråk leder människor mellan målpunkter och
mötesplatser. Extra vikt bör läggas vid att utveckla
ett stråk mellan Nybro station och torget. En mer
sammanhängande struktur av handel och butiker i
stadskärnan skapar en tydlig målpunkt.
I Nybros stadskärna ska ny bebyggelse
utformas med aktiva fasader för att skapa ett
levande g aturum. En aktiv fasad har entréer och
verksamheter vända mot gatan. En aktiv fasad bör
dessutom ha en varierad och detaljerad utformning.

34
427

3

FOKUSOMRÅDEN: DET ENKLA SMÅSTADSLIVET

Torgdag, Torget
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OFFENTLIG SERVICE

Offentlig service som vård, skola och omsorg,
bibliotek och idrottsanläggningar ska lokaliseras
med utgångspunkt i närhet till bostäder och
kollektivtrafik. Servicen ska vara tillgänglig för alla
oavsett vilket transportmedel som används. Den
offentliga servicen kan även fungera som en mö
tesplats för befolkningen i olika stadsdelar. Skola,
idrottsanläggningar och vård och omsorg är därför
viktiga funktioner att ta hänsyn till i planeringen av
mellanrum mellan stadsdelar.
En förutsättning för ett rikt föreningsliv för sport
och kultur är att det finns tillräckligt med anlägg
ningar för de behov som finns. Utan tränings- och
tävlingstider, tid för repetitioner, föreställningar
och konserter i anläggningarna är det svårt för
föreningslivet att utvecklas. En del kultur-, sportoch fritidsaktiviteter kräver särskilda anläggningar,
till exempel ishall, simhall, ridanläggning, teater
och konsertlokal. Andra aktiviteter har inte samma
behov av anläggningar, till exempel tennisbanor och
elljusspår. De kan därför finnas i större antal och
med bra spridning i staden.

Riktlinjer för bostadsförsörjning, Nybro kommun (2020)
Handel- och servicestrategi, Nybro kommun (2015)
Stadsmiljöprogram för Nybros stadskärna, Nybro
kommun (2009)

STRATEGIER
Bebyggelseutvecklingen ska i första hand ske
genom förtätning och i andra hand genom
utveckling i anslutning till befintlig bebyggelse
Stadens bostadsområden ska erbjuda en
variation av hustyper och upplåtelseformer
Lokalisering av offentlig service ska utgå från
närheten till bostäder
Det ska finnas en god plan- och mark
beredskap för att kunna erbjuda mark i
strategiska lägen
Handel och service ska i första hand placeras
centralt i staden. I andra hand i anslutning till
befintliga handelsområden
Omgivningsstörande verksamheter ska
lokaliseras där störningar kan tolereras
Stadens sjöar och vattendrag ska utgöra en
viktig del av stadsmiljön. Vattnet ska synligoch tillgängliggöras.
Ny bebyggelse ska hålla god arkitektonisk
kvalitet och utformas efter platsens karaktär
Ny bebyggelse i stadskärnan ska utformas
med aktiva fasader
Parker ska främst finnas i områden med fler
bostadshus där de kompletterar boendemiljön

Social konsekvensanalys med barnkonsekvensanalys av
Nybro stad, Sweco (2020)
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Platser för idrott, spontanidrott och kulturell
aktivitet ska lokaliseras så att barn och ungdomar har möjlighet att självständigt ta sig dit
Parkeringsplatser i anslutning till
flerbostadshus ska inte placeras mot gata

MEDSKICK
Utveckla stadskärnan till att bli mer
sammanhängande med utgångspunkt från
målpunkterna torget och stationen. Invånare
och centrumaktörer ska involveras i arbetet
genom dialog
Utveckling och omvandling av området mellan
Bangatan och Madesjövägen behöver föregås
av en idéstudie eller planprogram
Stadsdelen Kungshalls utvecklingsmöjligheter
utreds vidare i ett planprogram
Forum och arbetssätt behöver utvecklas för att
öka invånarnas delaktighet i planprocessen
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Platser att mötas på
Nybro stad ska bli mer sammanhållen genom
att mötesplatser och stråk utvecklas. De lockar
människor att besöka nya platser och leder till
möten. I ett samhälle med platser för möten
mellan människor från olika bakgrund ökar
kunskapen och förståelsen för varandra.

MÖTESPLATSER
Bra mötesplatser skapar gemenskap mellan
människor och gör en stad mer attraktiv. Ett
samhälle behöver en hög grad av socialt kapital. Det
innebär att människor känner förtroende och tillit till
varandra. Socialt kapital bygger vi upp tillsammans
och kan inte sparas på hög utan måste ständigt
förnyas genom nya möten mellan människor.
En grundläggande förutsättning för att människor
ska kunna mötas är att det finns platser för detta.
Mötesplatser kan vara sammanlänkande eller
överbryggande. Sammanlänkande platser stärker
gemenskapen mellan människor i ett visst område
eller med ett visst intresse, till exempel kvarters
lekplatser eller idrottsplatser. Överbryggande
mötesplatser skapar möten mellan människor från
olika delar av staden som inte annars träffas. Sådana
mötesplatser finns det oftast bara en av i en stad.

Historiskt har Nybro haft många sammanlänkande
mötesplatser. Men med ett samhälle med mer social
och kulturell heterogenitet behövs ett målinriktat
arbete med överbryggande mötesplatser. Den
fördjupade översiktsplanen fokuserar enbart på
offentliga överbryggande mötesplatser.
En bra lokalisering av en mötesplats är en plats eller
ett stråk där det naturligt passerar många människor.
Mötesplatser som lokaliseras tillsammans samverkar
och lockar till besök och kan påverka rörelsemönster
i en stad. Genom planering kan kommunen få
människor att besöka stadsdelar som de annars inte
vistas i. För att en sådan lokalisering ska fungera bra
krävs att mötesplatsen har en allmän dragningskraft
på många människor och erbjuda något unikt.
Ett annat sätt att skapa möten mellan människor från
olika delar av staden är att utnyttja zonerna mellan
två separerade stadsdelar. Mötesplatsen ligger då
i ett ”ingenmansland” och minskar det mentala
avståndet.
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Platser som erbjuder något för olika åldrar, kön eller
rörelseförmåga blir attraktiva för olika målgrupper
och chansen till en jämställd användning ökar.
Mötesplatserna i Nybro ska erbjuda möjligheter
till någon form av upplevelse, allt från en konsert
till att träffa en kompis. Det är först när platserna
erbjuder en variation i utformning och innehåll som
till exempel temalekplatser, vackra p lanteringar,
tilltalande sittmöbler, beachvolleyboll och boule
banor som mötesplatsen lockar till sig olika
målgrupper och nya möten kommer att ske.
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MÅLPUNKTER

Målpunkter är platser där människor samlas i ett
särskilt syfte, till exempel för att utöva en sport eller
ta del av en kulturell upplevelse. I Nybro stad finns
målpunkter för stadens och hela regionens invånare.
Vid lokalisering av nya målpunkter ska hänsyn tas
till möjligheten att sammanlänka stadsdelar genom
att använda zonerna mellan dem. Det är även viktigt
att ta hänsyn till barns och ungas rörelsemönster
och möjlighet att självständigt förflytta sig till
målpunkter.

STRÅK

Ett stråk är en sträcka som många människor rör
sig längs med eller vistas på. Väl utvecklade stråk
gör att de som vistas eller rör sig genom staden
koncentreras och platsen eller stråket upplevs som
befolkat. Det är särskilt viktigt i en mindre stad
där inte så många människor rör sig för att öka den
upplevda tryggheten.

Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen
har tre promenadstråk pekats ut som extra viktiga att
utveckla. Promenadstråken knyter samman stadens
mötesplatser och målpunkter. De kräver ingen
ändrad markanvändning, men behöver insatser
i form av till exempel skyltning, utsmyckning
eller belysning. Längs med stråken finns något
för alla - platser för aktivitet, återhämtning och en
tydlig historisk koppling som visar stadens och vår
gemensamma identitet.

Theanderstråket

Längs med det tänkta Theanderstråket finns
spännande platser och miljöer som är viktiga för
Nybro - historiskt, idag och i framtiden. Stråket ska
utgöra länken mellan platserna och bli en upplevelse
i sig.
I varje väderstreck i Nybros utkanter finns områden
med höga naturvärden och möjlighet till rekreation.
Theanderstråket bidrar till att naturen aldrig är långt
borta genom att leda människor via stadens mest

Det finns olika typer av stråk som kan ha olika syfte,
till exempel handelsstråk eller cykelvägar. Stråken
leder människor mellan områden och mötesplatser
i olika delar av staden. För cykeltrafik är det oftast
genheten, alltså den kortaste vägen, som avgör
om stråken blir väl använda. Även om genheten är
viktig även för gående kan gångstråkens s träckning
fokusera mer på att leda människor mellan
upplevelser och vackra platser. Därför är det inte
alltid givet att gång- och cykelstråk behöver vara
samma sak.

centrala delar till dessa områden. Stråket ska bestå
av tillgänglighetsanpassade gång- och cykelvägar på
varierande underlag.

Utsiktsleden

I Kungshall anläggs Utsiktsleden. Det blir en kortare
led med flera utsiktsplatser som belöning för den
som tar sig runt leden. Vid den framtida Vattentorns
parken kommer det finnas möjlighet att se ut över
hela Nybro stad. Leden ska locka till lek, rörelse
och upplevelser i skog och mark. Leden kan även
vara en träningsutmaning med sina kuperade backar.
Leden kommer sträcka sig längs med upptrampade
stigar genom naturliga grönområden.

Nybroleden

Det finns leder, stigar och gång- och cykelvägar
som med mindre insatser kan kopplas samman och
ger möjlighet att promenera runt hela Nybro stad.
Nybroleden blir cirka två mil lång och kommer
mestadels passera genom naturliga grönområden.
Nybroleden ansluter till Theanderstråket på flera
platser vilket ger möjlighet att anpassa rundans
längd och platser för att ansluta till eller avvika
från leden. Leden kommer ha olika utseende och
underlag och går genom varierande terräng.

Lekplatsprogrammet, Nybro kommun (2020)
Stadsmiljöprogram för Nybros stadskärna,
Nybro kommun (2009)
Social konsekvensanalys med barnkonsekvensanalys av
Nybro stad, Sweco (2020)
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STRATEGIER
Stadens överbryggande mötesplatser ska nås via trygga och
tillgängliga gång- och cykelvägar
Mötesplatserna i Nybro centrum ska vara attraktiva för olika
målgrupper
Stadskärnan ska utvecklas med upplevelserika, trygga och vackra
mötesplatser och stråk
Stadens mötesplatser ska stimulera barn och unga genom att
erbjuda aktiviteter och upplevelser
Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur och offentlig konst
Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska utvecklas som besöksmål
och mötesplats
Stadens överbryggande mötesplatser ska vara unika och lokaliseras
där de uppmuntrar till rörelser i staden

MEDSKICK
Utred lokalisering av stadens sammanlänkande mötesplatser
Utveckla stadskärnan till att bli mer sammanhängande med
utgångspunkt från målpunkterna torget och stationen. Invånare och
centrumaktörer ska involveras i arbetet genom dialog
Arbeta fram en grafisk profil till ett skyltprogram för Nybro kommun

Glas i centrum, Stadshusplan.
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Mer gång, cykel och kollektivtrafik
Till hållbara trafikslag räknas gång-, cykeloch kollektivtrafik. Ett sammanhängande
gång- och cykelnät och att cyklister
och f otgängare inte tvingas samsas om
gaturummet med andra trafikslag leder till att
användandet av hållbara trafikslag ökar.
Alla städer har fysiska och mentala barriärer.
Fysiska barriärer kan vara större vägar, järnväg,
ett ödsligt industriområde eller ett grönområde.
Mentala barriärer utgörs av människors känslor och
föreställningar till platser och kan på olika sätt leda
till beteendeförändringar. Som att välja en annan
väg hem nattetid eller undvika en viss plats. För
att överbygga barriärer är det viktigt att det finns
gena, tydliga, tillgängliga och trygga gång- och
cykelstråk.

STADENS GATURUM

En gata är en offentlig plats som ska vara öppen och
välkomnande för alla och mycket mer än enbart en
yta att transportera sig på. Ett gaturum sträcker sig
utanför gatans yta och kan bestå av körbana, gångoch cykelbanor och tomtmark. Avgränsningen av
ett gaturum kan utgöras av byggnaders fasader eller
plank, staket och träd.
Gaturummen är några av stadens viktigaste delar.
Ett obesökt gaturum kan lätt utvecklas till en otrygg
plats. Därför behöver ett gaturum innehålla flera
funktioner som tilltalar olika målgrupper. Det
handlar inte enbart om att locka fler människor till
platsen. Utan också att platsen lockar människor till
att vilja stanna där längre stunder.

Extra vikt läggs vid gaturummen längs med de
utpekade utvecklingsstråken. De ska innehålla
flera funktioner som att inbjuda till möten mellan
människor och främja ekosystemtjänster. Längs
med utvecklingsstråken får fotgängare och cyklister
stort utrymme och tillgänglighet är viktigt. Det finns
även ett stort fokus på olika element som förhöjer
trevnaden, som växtlighet och belysning.
Gaturummen har en enorm potential att bidra till
en mer hållbar stad. När gaturum görs om bör det
därför alltid undersökas om ytterligare funktioner
än enbart transportbehov kan rymmas. Till exempel
kan en trädallé skapa ett mer sammanhållet och
inbjudande gaturum, samtidigt som den fungerar
som ekologisk spridningskorridor och bidrar till
biologisk mångfald.
Dagvattenhantering inom gaturummen bör hanteras
i öppna dagvattensystem som till exempel gröna
svackdiken. De bidrar till att rena dagvatten
samtidigt som de bidrar till en mer trivsam miljö.
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BARNPERSPEKTIV I
TRAFIKPLANERINGEN

Barn ska kunna leka och röra sig fritt i staden utan
att riskera att skadas i trafiken. Genom att ha barn
och ungas behov och förutsättningar som utgångs
punkt i trafikplaneringen blir stadens trafiksystem
säkrare och mer tillgängligt för alla. För att barn
och unga ska kunna röra sig i staden självständigt
är det viktigt att planera för hållbara trafikslag,
alltså gång-, cykel- och kollektivtrafik. I Nybro stad
ska barnperspektivet genomsyra trafikplaneringen,
vilket innebär att barn och ungdomars mobilitet
sätts främst vid planering och utformning av stadens
trafiknät.

GÅNG- OCH CYKEL

För att främja ett ökat användande av hållbara
trafikslag är det viktigt med trygga och trafiksäkra
gång- och cykelvägar. En avgörande faktor för den
upplevda tryggheten är gång- och cykelvägens
placering. De bör placeras i lägen med så kallad
naturlig övervakning från boende eller passerande
längs med hela vägens sträckning.
För att främja en trafiksäker miljö för alla är det
viktigt att planera utifrån barns förutsättningar
och trafikmedvetenhet. Gång- och cykelvägar bör
separeras från körbanan och där gång- och cykel
banan korsar en bilväg är det viktigt att korsningen
planeras utifrån barns förutsättningar.

Åtgärder som bidrar till att öka framkomligheten
för fotgängare och cyklister i staden bidrar också
till en bättre folkhälsa då fler kan välja hållbara
trafikslag. Även ur en hållbarhetssynpunkt finns det
stora fördelar med ett sammanhållet och väl utbyggt
gång- och cykelnät i staden. Ett ökat användande av
hållbara trafikslag så som gång och cykel medför
även att fossila utsläpp minskar.

Stråk

Stadens gång- och cykelstråk har en mycket viktig
roll vad det gäller att öka framkomligheten och
tillgängligheten i staden. Beroende på stråkens
placering och dragning genom staden kan de också
ha en barriärbrytande effekt, det är därför viktigt
med långa och sammanhängande stråk som rör sig
genom stadens olika delar.

Utbyggnadsordning och utformning

När utbyggnadsordningen för nya gång- och
cykelvägar i Nybro stad görs står barnperspektivet
i centrum. Det innebär att gator med många barn
och unga i rörelse samt gator där trafiksäkerheten
i dagsläget är bristfällig ska prioriteras först vid
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

Skyltning

En väl genomtänkt och utformad cykelvägvisning
är viktigt för att få fler att välja cykeln framför
andra transportmedel. Cykelvägvisningen kan även
användas för att marknadsföra målpunkter och
besöksmål i staden.
Det är särskilt viktigt med god skyltning vid mål
punkter samt vid punkter där olika cykelvägar och
stråk korsar varandra. Skyltningen i staden ska vara
enhetlig och avstånd till olika målpunkter i staden
ska kontinuerligt anges längs med stadens cykelvä
gar och cykelstråk. En enhetlig skyltning bidrar till
en igenkännandefaktor för de som rör sig längs med
stadens cykelvägar.

Cykelparkering

Trygga och stöldsäkra parkeringar vid olika
målpunkter och mötesplatser är en viktig faktor
för att få fler att välja cykeln som transportmedel.
Nybro station är en viktig målpunkt för så gott som
alla trafikslag i staden, det är även en väl använd
bytespunkt mellan olika trafikslag. Cykelgarage bör
därför finnas i anslutning till stationsläget.

Vid utformning av nya gång- och cykelvägar är
det viktigt att ta hänsyn till framkomligheten för
lastcyklar, genom att till exempel anpassa cykelfält
efter lastcykelns bredd.
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KOLLEKTIVTRAFIK

STRATEGIER

Kalmar länstrafik ansvarar för kollektivtrafiken i
form av buss- och närtrafik inom Nybro stad och
kommun. De flesta av kommunens mindre orter på
landsbygden nås med buss.

I Nybro stad ska hållbara trafikslag prioriteras
Stadens gator ska främja barn och ungdomars rörlighet
Stadens gaturum ska vara estetiskt tilltalande

Nybro station utgör en nod för kollektivtrafiken
med såväl buss som tåg inom kommunen. Kust- till
kustbanan passerar genom staden och trafikeras av
Krösatåg, Öresundståg och SJ:s regionaltåg.
I dagsläget saknar Nybro stadstrafik annat än i form
av de busslinjer som passerar genom staden till och
från andra orter i kommunen eller länet. Närtrafiken
som trafikerar kommunen måste beställas i förtid
och har dessutom begränsade avgångstider. När
trafiken är främst anpassad för serviceresor till och
från Nybro centrum snarare än för resor till jobb,
skola och fritidsaktiviteter.

Tillgängligheten mellan stadens olika delar ska stärkas genom
tryggare och genare kopplingar
Skyltningen för gång och cykel i Nybro stad ska vara enhetlig och
tydlig
Cykelparkering ska finnas i anslutning till målpunkter och
mötesplatser. De ska erbjuda en säker förvaring av cyklar och vara
lättillgängliga för cyklister

MEDSKICK
Rutiner för arbetssätt och uppföljning av barnperspektivet i
trafikplaneringen behöver tas fram

Stadstrafik i Nybro stad

Arbeta fram en grafisk profil för ett skyltprogram för Nybro kommun

Kollektivtrafik i form av stadsbussar som trafikerar
linjer inom Nybro stad ökar tillgängligheten och är
därför ett bra tillvägagångssätt för att skapa en mer
sammanhållen stad.
Att utveckla kollektivtrafiken i Nybro stad var en
av de viktigaste frågorna för invånarna när de under
invånardialogen svarade på vad som skulle kunna
bli bättre i Nybro stad. En utbyggd kollektivtrafik
i staden ökar barns och ungas möjligheter till att
självständigt förflytta sig inom staden. Utöver detta
främjas också ett hållbart och ett mer jämställt
resande av en utbyggd kollektivtrafik i Nybro stad.

Cykelstrategi – Region Kalmar län (2015)
Regional Transportplan för Kalmar län 2018-2029
Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län (2018-2029)
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Större Nybrohjärta
En gemensam identitet stärker samman
hållningen mellan stadens invånare. Platsers
eller områdens identitet formas av den fysiska
miljön och våra personliga upplevelser. Platsen
formar människan och människan formar
platsen. Vår gemensamma historia är en viktig
pusselbit i skapandet av vår identitet och
berättas med hjälp av stadens kulturmiljöer.
Vi upplever staden med alla våra sinnen. Det vi
ser och hör kompletteras med andra dimensioner
som definierar en stad, som platsens historia,
kultur och anda. Något som är tätt förknippat med
människorna som bor och lever i staden. Mycket
av en stads attraktion sitter i dess identitet och hur
den kommuniceras i det fysiska, i planeringen och
i bebyggelsen. Bilden av staden påverkas av vilken
typ av bebyggelse som finns och genom planering
kan vi påverka vad som byggs eller b evaras. Att
bevara och utveckla stadens identiteter är en viktig
uppgift för den fördjupade översiktsplanen.

När människor besöker och använder en plats
eller ett område, ofta tillsammans med andra,
skapas en lokal identitet. Individer på orten har
något gemensamt. Positiva upplevelser på platsen
spelar stor roll. För många har till exempel miljöer
som de har växt upp i en speciell betydelse. Även
stabiliteten i ett område påverkar identiteten, till
exempel hur lång tid invånarna har bott där. En stark
lokal identitet ökar viljan att bidra till områdets
utveckling.
I arbetet med Nybro kommuns vision framgick det
att Nybroborna tycker att glas och design, idrottsoch föreningsliv, trygghet, stolthet, innovation och
nytänkande är det som karaktäriserar Nybro. Vi har
alltså inte bara en, utan flera identiteter.
När det som karaktäriserar Nybro får ta plats och bli
synligt i den fysiska miljön förstärks g emenskapen
och hemkänslan. Med det platsunika har vi
möjlighet att sticka ut och attrahera befintliga och
nya invånare och företag. På offentliga platser i
staden är det viktigt att våra olika identiteter blir
synliga. När fler människors bilder av staden får
utrymme i stadsrummet blir den mer inkluderande
och fler känner hemkänsla.

46
439

FÖRENINGSLIV

Föreningslivet är en viktig mötesplats där sociala
relationer utvecklas. Det skapar ett socialt kapital
i form av kompetens och vana att samarbeta och
förtroende i relation till andra.
Det finns en stark tradition av föreningsliv i Nybro.
I Nybro kommun finns drygt 50 idrottsföreningar
och ett hundratal övriga föreningar så som samhälls
föreningar, Folkets Hus och bygdegårdar. Genom
föreningslivet finns möjlighet att lära känna andra
med samma intressen. Föreningslivet är väldigt
viktigt för att bidra med gemenskap och till
samhällets utveckling.

3
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KULTURMILJÖER SOM RESURS

Nybro har växt fram över lång tid. Det visar sig i
våra kulturmiljöer. Kulturhistoriska värden finns
både i den bebyggda miljö och i landskapet. De
berättar vår historia och påminner oss om att det vi
skapar idag blir morgondagens kulturmiljöer. När de
olika lagren blir synliga ger det oss identitet, minnen
och samhörighet.
När nya eller befintliga områden utvecklas med ny
bebyggelse är det viktigt att utgå från den fysiska
miljön och platsens karaktär. En bedömning görs av
vad som skapar karaktären i området och om den
ska följas, stärkas eller brytas.

RIKSINTRESSE FÖR
KULTURMILJÖVÅRDEN

Pukeberg glasbruksområde är utpekat som riks
intresse för kulturmiljövården. Det är därför särskilt
viktigt att visa hänsyn till bruksmiljöns unika
karaktär vid framtida förändringar. Nya tillägg
måste göras med stor varsamhet för att området
ska behålla de värden som innebar utpekandet som
riksintresse. Brukshusen får gärna få nya använd
ningar för att lyfta fram och sprida kunskap om
kulturmiljön och dess historia.

Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022,
Region Kalmar län (2018)
Kulturmiljöprogram Nybro kommun, Nybro kommun
(revideras)
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro stad, Kalmar
läns museum, (2011)
Stadsmiljöprogram för Nybros stadskärna, Nybro
kommun (2009)

I Nybro kommuns reviderade kulturmiljöprogram
pekas sex områden ut i Nybro stad. Områdena
har höga kulturvärden och beskriver olika
tidsepoker och händelser i Nybro stads historia.
Beskrivningarna är viktiga underlag för hur
områdenas värden ska bevaras och utvecklas.

Pukebergs glasbruk
47
440

3

FOKUSOMRÅDEN: STÖRRE NYBROHJÄRTA
1

STRATEGIER
Stadens mötesplatser ska stimulera barn och unga genom att
erbjuda aktiviteter och upplevelser
Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur och offentlig konst
Det ska finnas en god plan- och markberedskap i strategiska lägen
för idrott, spontanidrott och kulturell aktivitet

2

Madesjö kyrkby
Madesjö har många byggnader med funktioner som var viktiga i
ett gammalt sockencentrum. Kyrka och kyrkomiljö med särskilt
många och välbevarade kyrkstallar, skolhus, prästgård, löneboställe
och kommunhus. Byggnaderna tillsammans med kyrkbacken som
mötesplats och den gamla kyrkvägen bidrar till områdets karaktär av
sockencentrum.

Emmatorp
Emmatorps äldre villaområde och moderna höghusområde från
1960-talet representerar två tidsskikt som utgör viktiga delar i Nybro
stads historia.

Stadens sjöar och vattendrag ska utgöra en viktig del av stadsmiljön.
Vattnet ska synlig- och tillgängliggöras.
Stadens kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas så att kommande
generationer kan ta del av dem

3

Centrum
Nybro centrum ligger vid Bolanders bäck där den första bron,
”Nybron”, byggdes. Storgatan har samma sträckning som den gamla
landsvägen. Flera affärs- och bostadshus i så kallad N
 ybrojugend-stil
är några av stadens främsta karaktärsbyggnader.

Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska utvecklas som besöksmål
och mötesplats
Stadens natur- och rekreationsmiljöer ska främjas och
tillgängliggöras

4

MEDSKICK
Innan lov enligt PBL ges inom kulturmiljöprogrammets kärnområden
eller på fastigheter eller byggnader utpekade i ”Kulturhistorisk
värdefull bebyggelse i Nybro stad” ska en bedömning göras av vad
som skapar karaktären i området och om den ska följas, stärkas eller
brytas

5

Badhusområdet
Området har många spår från badhusepoken. Spår från badhusepoken
finns i både byggnader, trädgårdar, skogspartier med gångvägar
och parker. Badhusparken, Joelskogen och Thebacken är ett viktigt
sammanhängande grönområde, som har använts för nöjen och
rekreation sedan slutet av 1800-talet. Miljön vid Qvarnaslätt är en länk
till stadens jordbrukshistoria.

Pukeberg
Området är en ovanligt samlad bruksmiljö som binds samman av en
bruksgata med allé. Pukeberg har högt kulturhistoriskt värde med
bevarad glashytta. Pukeberg är också utpekat som riksintresse för
kulturmiljövården.

Vid förändringar i staden ska en bedömning göras av vad som
skapar karaktären i området och om karaktären ska följas, stärkas
eller brytas.
Invånarnas kunskap är ett viktigt underlag i utvecklingen av Nybro
stad och ska inhämtas genom invånardialoger

6

Svartbäcksmåla
I Svartbäcksmåla finns torpmiljöer med tillhörande spår av odling
i landskapet. Inom området finns också exempel på geologiska
företeelser.
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Aktiv fritid i stimulerande miljöer
Utformningen av stadens grönområden spelar
en viktig roll för upplevelsen av staden. Grönområden ger rekreationsmöjligheter, en känsla
av avskildhet och vara en vacker inramning.
Parker är viktiga komplement till omgivande
bostadsbebyggelse, speciellt i områden där
möjligheten till en egen trädgård är begränsad.
Stadens grönområden, sjöar och vattendrag är
stadens lungor. Här spenderar invånarna en stor del
av fritiden. På lekplatser, i våra friluftsområden eller
parker möts människor. Grönområdena är också
platser för aktiviteter där många går promenader,
utövar spontanidrott eller leker. De stora natur
reservaten som finns i stadens utkanter är mycket
viktiga frilufts- och rekreationsområden och en av
anledningarna till att många väljer att bo i Nybro.
Det finns en lång rad positiva effekter av
att ha natur, parker och vatten tillgängligt, nära
bostaden. Vistelse i grönområden eller vid vatten
sänker blodtrycket och stressnivåer. Det ökar
motivationen till fysisk aktiviteter och förmågan till
återhämtning. För barn och ungdomar är närhet och
tillgång till grönområden extra viktigt. De stimulerar
bland annat fantasin och koncentrationsförmågan.

PARKER OCH STADSTRÄD

I Nybro finns flera populära och vackra parker.
Parkerna är viktiga mötesplatser, för organiserade
och spontana aktiviteter och inbjuder till vistelse
året runt.
Parker är viktiga komplement till omgivande
bostadsbebyggelse, särskilt i områden där
möjligheten att ha en egen trädgård är begränsad.
Därför ska parker prioriteras i områden med fler
bostadshus där de kompletterar boendemiljön och
kommer många till nytta. I parkerna ska det finnas
öppna ytor lämpliga för spontana idrotter och platser
för mer organiserad idrott. Det ska även vara möjligt
att hålla andra aktiviteter som event eller möten till
exempel på scener eller öppna gräsytor.
Stadens träd bistår med många viktiga tjänster, de
är vackra året runt, reglerar temperatur och vatten
och fungerar som luftrenare. Därför är det viktigt
att antalet träd i staden ökar. När gaturum utvecklas
ska de i möjligaste mån planeras så att utrymme
för träd finns, särskilt längs utpekade alléstråk
i den fördjupade översiktsplanen Även i övrig
utformning av stadens centrala delar ska träd ha en
framträdande roll.
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NATUROMRÅDEN OCH VATTEN

Det är viktigt med tillgängliga och tätortsnära
naturområden. De inbjuder till vardagsmotion,
promenader och barns lek. Dessa ska vara tillgängli
ga för boende i närområdet och för de som passerar
genom dem. I större skogsområden ska det vilda
vara en naturlig del och spännande geologi och
gamla och döda träd tas till vara och framhävs.
Vattnet som är en naturlig del i flera av stadens
parker och naturområden ska lyftas fram så att
människor kan uppleva det.

FRILUFTSOMRÅDEN

Svartbäcksmåla och Rismåla naturreservat ska
fortsätta vara knutpunkter för friluftsliv och
rekreation i Nybro. De ska utvecklas med något
olika inriktning. Svartbäcksmåla ska fortsätta
utvecklas som ett regionalt besöksmål under hela
året med ett stort utbud av lättillgängliga a ktiviteter
för alla. I Rismåla naturreservat är stadens
rekreation och möjligheter för invånarna i och kring
Nybro stad viktigast. I Rismåla naturreservat är
badplatsen, möjligheter till rekreation, motion och
ridning de viktigaste värdena. För både Rismåla och
Svartbäcksmåla naturreservat föreslås utvidgningar.
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Foto: Alexander Hall
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Det rör sig om mark som nyligen köpts in av
kommunen, delvis med syfte att utöka natur
reservaten och möjligheterna att vistas i naturen.

STRATEGIER
Stadens mötesplatser ska uppmuntra till rörelser mellan olika
stadsdelar och stimulera barn och unga genom att erbjuda
aktiviteter och upplevelser

YTOR FÖR LEK OCH
SPONTANIDROTT

Parker ska prioriteras i områden med flerbostadshus där de
kompletterar boendemiljön

Grönytor spridda i staden ska vara tillgängliga
och planerade så att de stimulerar och uppmuntrar
till spontanidrott och lek. Dessa områden nyttjas i
hög grad av närboende och är viktiga mötesplatser
för barn och unga. De ska vara tillgängliga från
gång- och cykelvägar. Större öppna områden är
viktiga då de fungerar som platser för bollspel eller
familjeaktiviteter. Naturområden ska ha kvar sin
naturliga prägel och ska genom sin struktur vara
naturliga mötesplatser och lekplatser.

Staden ska erbjuda ett varierat, attraktivt och tillgängligt utbud av
gröna miljöer så som parker, grönområden och skyddad natur
Stadens blåstruktur som sjöar och vattendrag ska synlig- och
tillgängliggöras. Fler möjligheter till aktivitet i och omkring vattnet
ska skapas
Områden som är viktiga för rekreation ska skyddas och utvecklas
Stadens gröna och blå ytor ska vara mångfunktionella och rymma
många ekosystemtjänster i samspel
Ytor för spontanidrott ska finnas
Svartbäcksmåla ska vara sydöstra Sveriges friluftsområde med ett
stort och varierat utbud av aktiviteter och möjligheter att uppleva
avskildhet och områdets rika natur
Rismåla naturreservat ska utvecklas för rekreation, motion och
ridning

MEDSKICK
Ta fram en politiskt beslutad blå- och grönstrukturplan innefattande
en analys av stödjande, reglerande, försörjande och kulturella
ekosystemtjänster

Sport- och fritidsprogrammet, Nybro kommun (2018)
Lekplatsprogrammet, Nybro kommun (2020)
Reservatsföreskrifter för Svartbäcksmåla och Rismåla
naturreservat
Naturmarkspolicy, Nybro kommun (2018)
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Robust och funktionell
grön- och blåstruktur
En stads gröna och blå ytor har nyckelfunktioner för människorna som lever där. Många
av de ekosystemtjänster som människor är
beroende av att naturen bistår med, utgår från
stadens natur som skogar, vattendrag, parker
och planterade träd.
Det krävs noggrann planering av utformning,
storlek och lokalisering av våra gröna och blå
områden för att de ska kunna bistå med och utveckla
ekosystemtjänster. Särskilt viktiga är de ekosystem
tjänster som kan motverka klimatförändringar
genom kolinbindning men också anpassning till
klimatförändringarna. Anpassningen kan bestå av att
hantera dagvatten vid kraftiga skyfall och möjlighet
att sänka temperaturen i staden vid värmeböljor.

BIOLOGISK MÅNGFALD OCH
VÄRDEFULLA MILJÖER

I och kring Nybro kommun finns flera biologiskt
värdefulla områden och ekosystem som bistår
med viktiga ekosystemtjänster för staden. För att
ekosystemen ska kunna tackla utmaningar från
ett förändrat klimat och större krav från samhället
behövs tillräckliga ytor, att områden med befintliga
höga naturvärden bevaras och utvecklas samt att det
finns en koppling mellan dessa områden. Biologisk
mångfald är en av de viktigaste ekosystemtjänsterna
och är därför en viktig del i arbetet med övriga
ekosystemtjänster.
Inom Nybro stad anses fyra naturtyper särskilt
viktiga för den biologiska mångfalden och för
förmågan att leverera ekosystemtjänster. Det är
områden med gamla lövträd och i synnerhet ekar,
äldre tallskogar, torra blomrika marker, våtmarker
och vattendrag. Målsättningen är att knyta ihop de
värdekärnor som finns inom respektive naturtyp
med varandra och utveckla de värden de har idag.
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I områden med gamla ekar och för tallskog är
det viktigt att arbeta med återväxten av nya träd.
Skötseln bör syfta till att hålla skogarna mer eller
mindre öppna, vilket också bidrar med sociala och
estetiska värden. Gamla träd i ren stadsmiljö ska
skötas och bevaras i största möjliga mån, även när
de får skador eller håligheter.
Våtmarker, sjöar och vattendrag är viktiga för
många av ekosystemtjänsterna i staden. Svämplan
invid vattendrag, möjligheter för fauna att röra sig
i vattendragen och att miljöerna kring vattendragen
tillåts vara naturliga är viktiga faktorer för att skapa
bra förutsättningar för robusta vattenekosystem.
Nybro stads blomrika, torra marker är särskilt värde
fulla för pollinerande insekter, samtidigt som de är
värdefulla estetiska element i staden. De finns ofta i
nära anslutning till bebyggelse och infrastruktur. Det
behövs ett långsiktigt arbete att förankra kunskap
hur denna typ av mark kan skapas och skötas,
exempelvis i anslutning till vägar, i parker och
bullervallar.
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LOKALKLIMAT OCH LUFTRENING

Städer är generellt något varmare än omgivande
landskap. Det beror på avståndet mellan byggnader
och stadens materials förmåga att absorbera och
buffra värme. När staden förtätas med fler byggna
der på en liten yta leder det till ökad temperatur vid
värmeböljor, som i sin tur kan påverka samhälls
funktioner eller utgöra fara för riskgrupper. Det
är därför viktigt att ta hänsyn till värmeböljor och
planera områden med träd och annan grönska som
bistår med skugga och avdunstning. I tätbebyggda
områden kan grönska och i synnerhet träd med stor
lövyta fånga upp partiklar och i viss mån filtrera
luftföroreningar.

Vid framtida planering och byggnationer ska
områden som riskerar att översvämmas undvikas.
Den framtagna skyfallskarteringen är ett viktigt
underlag som ska ligga till grund för ställnings
taganden. Grönområden som har ett strategiskt läge
och som lämpar sig för att hantera dagvatten är extra
viktiga att bevara. Mångfunktionella ytor är ett bra
sätt att tillfälligt hantera stora mängder vatten för
att utjämna flöden i dagvattenledningar eller öppna
system. Multifunktionella ytor har i vanliga fall en
annan funktion men översvämmas vid kraftiga regn.

Nybro stad är förhållandevis förskonat från
översvämningsproblematik orsakat av höga flöden
i våra vattendrag. För att minimera riskerna för
översvämningar och skador vid höga flöden ska
byggnation undvikas i låglänta, strandnära lägen.
Det behövs också ett strategiskt arbete med att
bromsa och utjämna flöden av vatten från vattendrag
och dagvattensystem inom staden.

DAGVATTEN, SKYFALL OCH
ÖVERSVÄMNINGAR

I en varmare framtid kommer kraftig nederbörd
bli vanligare. För att kunna bibehålla stadens
viktiga funktioner och förhindra materiell skada är
planeringen av stadens gröna och blå områden ett
viktigt verktyg.
Målsättningen är att leda dagvatten i öppna
dagvattenlösningar som till exempel öppna diken
eller regnrabatter. Dagvattenlösningarna bör
utformas så att de kan magasinera, kontrollera
och infiltrera dagvattnet i marken, samtidigt som
växtlighet hjälper till att rena vattnet innan det når
vattendrag och sjöar. I synnerhet träd kan hjälpa till
att reglera dagvatten genom sin förmåga att ta upp
vatten som sedan avdunstar.
Lindåsabäcken, Pukeberg
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NATURENS PRODUKTER

Jordbruksmarken i Sverige bedöms bli viktigare
för livsmedelsframställning i framtiden då klimatet
blir varmare. I framtiden kan stora matproducerande
länder i Sydeuropa drabbas hårt av ett skiftande
och oberäkneligt klimat med svår torka, medan
förutsättningarna för att odla i länder längre norrut
kan bli bättre. I en framtid kan därmed en ökad
självförsörjning av mat bli än mer viktig.
Förutom ett varmare klimat finns en risk för ökade
oroligheter globalt, vilket kan påverka möjligheten
till exempel import av råvaror och livsmedel.
Sammantaget kan all jordbruksmark bli viktigare i
framtiden, även områden som inte brukas idag,
men som har potential för detta. För att inte försvåra
produktion av livsmedel ska översiktsplanen inte ta
odlingsbar mark i anspråk för exploatering

STRATEGIER
Den biologiska mångfalden ska öka
Vattendragen i staden ska genom riktade
åtgärder få god konnektivitet och ett jämnare
flöde över året
Ytor som är lämpliga för att tillvarata vatten
vid höga flöden, skyfall eller för fördröjning av
vatten ska användas för klimatanpassning
Dagvatten ska främst hanteras i öppna
dagvattensystem
Stadens gröna och blå ytor ska vara
mångfunktionella och rymma många
ekosystemtjänster i samspel
Om områden med viktiga funktioner för
stadens grön- och blåstruktur påverkas
negativt ska kompensationsåtgärder
genomföras
Tillkommande bebyggelse och infrastruktur
ska inte byggas i områden som riskerar att
översvämmas
Inom staden ska träd, vatten och grönområden
bidra till ett jämnare lokalklimat och lindra vid
värmeböljor

Naturmarkspolicy, Nybro kommun (2018)
Skogsbruksplan, Nybro kommun (revideras)
Dagvattenstrategi, Nybro kommun (2018)

Stadens grön- och blåstruktur ska knyta
samman stadens värdekärnor
Odlingsbar mark i och kring staden ska värnas
och skyddas från exploatering
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Miljöer i och kring staden med gamla lövträd,
gamla tallar, naturliga våtmarker, sjöar och
vattendrag och blomrika, torra marker är
särskilt viktiga och ska värnas
Antalet träd i staden ska öka

MEDSKICK
Ta fram en politiskt beslutad blå- och
grönstrukturplan innefattande en analys
av stödjande, reglerande, försörjande och
kulturella ekosystemtjänster
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Ett varierat näringsliv
Nybro kommuns näringsliv består av en
intressant mix av företag i varierande
storlek inom olika branscher. Fokus ligger
fortfarande inom tillverkningsindustrin, med
flera kända f öretag vars marknader sträcker
sig långt utanför regionens gränser. Nybro
stads strategiska läge med goda pendlings
möjligheter till tre större städer - Kalmar, Växjö
och Karlskrona ger tillgång till en stor arbetsmarknadsregion.
Nybro kommuns näringsliv består av en intressant
mix av företag i varierande storlek inom olika bran
scher. Fokus ligger fortfarande inom tillverknings
industrin, med flera kända företag vars marknader
sträcker sig långt utanför regionens gränser. Att
stadens näringsliv har sina kärnverksamheter inom
olika näringsgrenar gör näringslivet som helhet
mindre känsligt för svängningar i konjunkturen.
I kommunen finns även många medelstora och små
tillverkande företag. Transport- och logistiksektorn
har under lång tid varit stark i Nybro, något som
är viktigt för hela regionen. Med den e lektrifierade
kombiterminalen möjliggörs en mer hållbar
utveckling av transportsektorn i såväl Nybro som
hela regionen.

I Nybros stadskärna finns butiker med hög
servicenivå. Torghandeln är ett viktigt inslag som
många uppskattar. Nybros stadskärna har, liksom
många andra stadskärnor i Sverige, fått konkurrens
av externa köpcenter och ökande internethandel.
Det ställer större krav på att erbjuda många olika
funktioner för att stadskärnan ska fortsätta vara en
viktig målpunkt i Nybro.
För att näringslivet ska ha möjlighet att utvecklas
och expanderas krävs en god plan- och mark
beredskap i attraktiva lägen. Vad som är ett attraktivt
läge varierar för olika verksamheter. Verksamheter
med ett stort transportbehov är beroende av närhet
till väg eller järnväg. Medan företag inom detalj
handeln behöver närhet till stråk och målpunkter där
människor rör sig.
Vissa verksamheter kan störa sin omgivning, med
till exempel buller. Därför är det viktigt med en
långsiktig planering för att lokalisera verksamheter
så att störningar för omgivningen kan undvikas.
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DIGITALISERING

Möjligheterna att använda internet utvecklas i snabb
takt. Nästan alla är beroende av digital service i sitt
vardagsliv. Digitaliseringen skapar nya mönster
för såväl inköp och arbetsliv som för den sociala
samvaron. Internethandeln är stor och ökande, vilket
har lett till ändrade inköpsvanor.
I framtiden är en välfungerande och hållbar logistik
viktig. Möjligheten till att arbeta på distans, påskyn
dat av coronapandemin, leder till att människors
bostad och arbetsplats inte alltid behöver befinna
sig geografiskt nära varandra. Det ger en större
valmöjlighet gällande bostadsort.
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ARBETSMARKNADSREGIONEN

Arbetspendlingen ökar i Nybro kommun. Allt
fler pendlar allt längre sträckor till sitt arbete.
Pendlingen har ökat mer bland kvinnor än män, men
män dominerar fortfarande bland de som pendlar
längre sträckor.
Näringslivets konkurrenskraft är beroende av
effektiva godstransporter och bra tillgänglighet
för arbetskraft. Utvecklingen går mot större
arbetsmarknadsregioner, där målsättningen för
Kalmar län är att dagens fyra arbetsmarknads
regioner ska bli till två. För att lyckas med det
behöver sambanden stärkas inom länet och till
tillväxtmotorer och regionala kärnor i våra grannlän.
Det förutsätter korta och tidssäkra restider längs
de stråk som människor färdas mellan hemmet och
arbetet eller fritidsaktiviteter. För Nybro stad har
åtgärder på Kust- till kustbanan ha stor inverkan på
regionförstoringen.

INFRASTRUKTUR

Längs med riksväg 25 i höjd med Glasportens
rastplats öster om Nybro stad planerar Trafikverket
att bygga om den befintliga fyrvägskorsningen och
göra den planskild. Trafikverket har genomfört en
åtgärdsvalsstudie för ombyggnationen och det finns
även en avsiktsförklaring som både Trafikverket och
Nybro kommun har undertecknat. P
 lanskildheten
kommer först och främst att resultera i en säkrare
trafikmiljö i en korsning som under lång tid har
varit mycket olycksdrabbad. En planskild korsning
underlättar för tunga transporter att ta sig till
och från de verksamhetsområden som ligger i
Smedstorpsområdet, detta kommer resultera i ett
bättre trafikflöde samtidigt som det möjliggör för
ytterligare expansion av verksamhetsområden såväl
norr som söder om riksväg 25.

Den kvarvarande sträckan av industrispåret på
den tidigare Orreforsbanan föreslås att läggas ner
på grund av låg användning över tid och ett stort
underhållsbehov.

För näringslivet i Nybro stad är tillkomsten av
korsningen av mycket stor vikt för möjligheterna
att expandera sina verksamheter och nå ut till nya
marknader i regionen. Även för övriga Nybro
kommun såväl som Nybros grannkommuner är
tillkomsten av en planskildhet på riksväg 25 vid
Glasporten av största vikt för ett att regionens
näringsliv ska kunna fortsätta expandera. För
flödet av gods- och varutransporter till och från
verksamheterna i främst Smedstorpsområdet men
även i övriga Nybro stad innebär den nya plan
skildheten en stor lättnad avseende framkomlighet.
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BESÖKSNÄRING

I Nybro är det aldrig långt till natur, friluftsliv och
rekreation. Glaset är ett kännetecken för orten som
är en del av Glasriket.
Glasriket har mer än en miljon besökare per år. Att
se den glödheta glasmassan förvandlas till spröd
kristall eller robusta skålar är ett skådespel. Idag
tillverkas bruksglas och konstglas i världsklass och
besökare får komma ända fram till glasugnarna
för att se när det skapas. Pukeberg glasbruk, i
södra Nybro, är ett av Sveriges äldsta och mest
välbevarade glasbruk. Här har det tillverkats glas i
olika former sedan 1871.

Svartbäcksmåla aktivitetsområde, söder om Nybro,
har cirka 250 000 besökare per år. Området lockar
besökare från hela södra Sverige med aktiviteter året
runt och för hela familjen. På vintern finns skidspår
och slalombackar med hög standard. Det finns
pulkabacke, värmestuga motions- och vandrings
leder, utegym, naturlekplats, mountainbikeleder och
mycket mer.

Handel- och servicestrategi, Nybro kommun (2015)
(revideras)

STRATEGIER
Omgivningsstörande verksamheter ska placeras där störningar kan
tolereras
Handel ska i första hand placeras centralt i staden. I andra hand i
anslutning till befintliga handelsområden
Det ska finnas en god plan- och markberedskap för att kunna
erbjuda mark i strategiska lägen
Platser för idrott, spontanidrott och kulturell aktivitet ska lokaliseras
så att barn och ungdomar har möjlighet att självständigt ta sig dit
Svartbäcksmåla ska vara sydöstra Sveriges friluftsområde med ett
stort och varierat utbud av aktiviteter och möjligheter att uppleva
avskildhet och områdets rika natur
Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska utvecklas som besöksmål
och mötesplats
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Effektiva och hållbara
tekniska system
I Nybro stad ska den tekniska försörjningen
vara både effektiv och hållbar. Den ska
vara tryggad även vid kriser och plötsliga
händelser. Inriktningen förtätning innebär att ny
bebyggelse kan integreras i befintliga tekniska
system.

ENERGIFÖRSÖRJNING OCH
ENERGIFÖRBRUKNING

Det kommunägda bolaget Nybro Energi producerar
värme och el i produktionsanläggningen i Transtorp.
Där eldas regionalt utsorterat hushållsavfall.
En byggnads klimatavtryck påverkas av materialval
och hur energieffektiv byggnaden är i drift. Äldre
byggnader kräver mer energi per kvadratmeter
jämfört med nybyggnationer. Men att kassera väl
fungerande material är heller inte klimatsmart.
Klimatavtrycket från byggnader behöver minskas
genom ett livscykelperspektiv vid nybyggnation och
renovering.

Solenergi är en förnyelsebar energikälla som blir
alltmer attraktiv i takt med att tekniken utvecklas.
Solenergianläggningar placerade på till exempel
byggnader är ett yteffektivt sätt att producera
förnyelsebar energi. För att anläggningarna ska
kunna vara i drift under lång tid är det viktigt att
förändringar i anläggningarnas närhet inte orsakar
skugga som försämrar förutsättningarna.

LADDINFRASTRUKTUR

Det blir allt vanligare med eldrivna fordon, vilket
kräver en omfattande utbyggnad av infrastruktur
i form av elledningar och teknikbyggnader. För
att möjliggöra en övergång mot mer hållbara
transporter behöver denna nya infrastruktur komma
in i tidiga planeringsskeden. Laddstationer för
elfordon behöver utvecklas och tillgängliggöras.
De bör placeras på strategiska platser så att de blir
nåbara för många. Det är också viktigt att fastighets
ägare till flerbostadshus ser över möjligheterna att
erbjuda laddstationer.
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AVFALL

Hanteringen av avfall är en kommunal
angelägenhet. Avfall ska betraktas som en resurs
som kan användas för återbruk, återvinning eller
energiutvinning. För att uppnå en hållbar och
resurseffektiv hantering av avfallet är det viktigt
att systemet för avfallshantering av väl utbyggt,
det gäller främst hanteringen av hushållsavfall men
också annat avfall. Återvinningsstationer behöver
finnas utplacerade på strategiska platser i staden.
För att uppnå en hållbar och resurseffektiv avfalls
hantering är det viktigt att avfallsfrågor hanteras i ett
tidigt skede i planeringen.
I Nybro kommun är Kretslopp sydost ansvariga
för avfallshanteringen. Kretslopp sydost är ett
kommunalförbund där k ommunerna Nybro, Kalmar,
Oskarshamn, Mörbylånga, Torsås, Vetlanda,
Uppvidinge och Sävsjö ingår. Huvuduppdraget för
Kretslopp sydost är att ansvara för den k ommunala
renhållningen inom medlemskommunerna och ta
hand om hushållsavfall. Kretslopp sydost ska även
arbeta aktivt för att minska m
 ängden avfall, öka
återanvändning och återvinning.
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VATTEN OCH AVLOPP

Nybro stad omfattas av kommunens vatten- och
avloppsplan (VA-plan) som är ett tematiskt tillägg
till den kommunövergripande översiktsplanen. För
Nybro stad föreligger ett o mfattande kommunalt
ansvar för att lösa dricksvattenförsörjning och spilloch dagvattenhantering. Det kommunala bolaget
Nybro Elnät AB är h uvudman för vatten och avlopp.
I Gårdsryd finns kommunens största vattenverk
som förser hela Nybro stad med vatten. I Nybro
kommun har det hittills varit möjligt att använda
enbart grundvatten för kommunal vattenförsörjning.
Det kan jämföras med att 70 % av länets allmänna
dricksvattenproduktion är beroende av ytvatten.
Grundvatten har ofta en högre och mer stabil
kvalitet än ytvatten. Det är viktigt att värdesätta och
skydda våra grundvatten och förstärka den naturliga
grundvattenbildningen. Det pågår ett arbete med att
säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning
där invånarantal och klimatförändringar som
påverkar grundvattenbildning är viktiga parametrar.

Nybro stads rening av spillvatten sker främst i
avloppsreningsverket i Överstatorp. Kapaciteten
i avloppsreningsverket är anpassad för en större
befolkning än vad Nybro stad har idag. Inläckande
regn– och smältvatten i spillvattennätet gör att stora
mängder rent vatten blandar sig med spillvattnet och
belastar ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.
En plan för upprustning av ledningsnäten är under
framtagande, en förutsättning för utvecklingen av
staden.

Hantering av dagvatten utgör ofta en knäckfråga i
den fysiska planeringen. Kommunens dagvatten
strategi är ett verktyg för arbetet med den fysiska
planeringen. Den syftar till att motverka spridningen
av föroreningar, minska negativa effekter av extrem
väder och nyttja dagvattnet som en resurs för att
skapa mervärden.

STRATEGIER
Återvinning ska lokaliseras i anslutning till bostadsområden eller
målpunkter
Dagvatten ska främst hanteras i öppna dagvattensystem
Om viktiga ytor för rekreation tas i anspråk för dagvattenhantering
ska dagvattenanläggningen utformas så att rekreationsvärdena
stärks
Vid anspråkstagande av ytor för hantering av dagvatten ska de
utformas så att ekologiska och sociala värden stärks
Fördröjning av dagvatten ska i första hand ske genom infiltration
om detta är lämpligt med avseende på dagvattnets kvalitet och
markens renhet

Handlingsprogram för fossilbränslefri region 2030,
Region Kalmar län (2019)
Avfallsplan 2015-2022, Kretslopp Sydost (2015, revideras)

MEDSKICK

Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2019-2023,
Länsstyrelsen (2019)

Lokalisering av laddstolpar ska utredas vid detaljplanering av
flerbostadshus

Klimatsmarta Nybro, Nybro kommun (2019)

Möjlig placering av solcellspark ska utredas

Vatten- och avloppsplan, Nybro kommun (2018)

Kommunen ska verka för att fastighetsägare i redan exploaterade
områden bidrar till att förbättra dagvattenhanteringen

VA-policy, Nybro kommun (2018)
Dagvattenstrategi, Nybro kommun (2018)
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Kapitel 4
Planförslag
Här presenteras hur den önskade utvecklingen
av Nybro stad i kartor.
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Karta med förbättringsförslag från workshops under den tidiga invånardialogen.
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Förklaring markanvändningskartor
Inledningsvis förklaras markanvändnings
kartornas färger och symboler. Användningarna grundar sig på Boverkets ÖP-modell.
Markeringarna i kartorna visar en önskad
utveckling av Nybro stad till år 2040.
Avgränsningar och sträckningar på kartan
är grovt dragna. I efterföljande planering
görs mer detaljerade ställningstaganden.

BOSTÄDER

Olika former av boende av varaktig karaktär.

VERKSAMHETER

Verksamheter som på något sätt är störande
för omgivningen och inte förenliga med
bostäder. Det kan vara v erksamheter som är
ytkrävande, genererar tung trafik eller påver
kar omgivningen med buller eller lukt.

BESÖKSANLÄGGNING

Områden för verksamheter som riktar sig till
besökare. Här ingår idrotts- och sportanlägg
ningar med tillhörande byggnader.

GRÖNOMRÅDE OCH PARK

Kombinationer av bostäder, handel, service,
tillfällig v istelse, kontor och annan verksam
het som är förenlig med bostäder.

Grönområde med stor betydelse för ett stort
omland. Det kan vara parker, naturmark i
tätortsmiljö, närrekreationsområden samt
anlagda områden för fritidsaktiviteter som
främst äger rum utomhus.

BLANDADE FUNKTIONER

KLIMATANPASSNING

CENTRUM

Kombination av bostäder, kontor, handel
eller annan verksamhet med begränsad
omgivningspåverkan, som inte genererar
störande lukt eller bullernivåer. Specifik typ
av markanvändning och störningsreducerande
åtgärder prövas i detaljplan.

Områden som syftar till att motverka
klimatförändringar samt effekterna av dem.
Det kan innebära hantering av dagvatten för
att undvika översvämning vid skyfall, träd
i stadsmiljö för en bättre luftkvalitet och ett
behagligare lokalklimat.

VÅRD

Öppen och sluten hälso- eller sjukvård som
avser människor. Verksamheten kan vara både
offentlig och privat.

VÄG/GATA

Väg eller gata som har betydelse för trafik
försörjningen. Till exempel lokalgata eller ny
anslutning till riksväg.

GÅNG- OCH CYKELVÄG

Transportyta eller väg för gång- och
cykeltrafik.

ÖVERBRYGGANDE
MÖTESPLATS

Överbryggande mötesplatser som skapar
rörelse och möten mellan människor.

ALLÉ

Trädrader eller annan liknande växtlighet
längs med väg/gata i bebyggd stadsmiljö.

PLANPROGRAM

Områden som ska utredas vidare.
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Norra Nybro
1. Utveckling av Rismåla badplats som

3. Inom dessa ytor föreslås fördröjning av vatten

6. Utveckla Mariegrop som mötesplats.

mötesplats. Invånardialogen, främst workshops

från naturmark innan det når bostadsområden

Invånardialogen visade att allmänheten ser

med ungdomar, visade att Rismåla badplats är en

samt fördröjning av vatten från både naturmark

potential i Mariegrop som mötesplats. Storleken

viktig mötesplats. Området har fin natur, anlagd

och bostadsområden innan de når ån. Detta för

på platsen, topologin och lokaliseringen i

badplats och badstrand.

att både dämpa höga flöden och buffra vid låga

närheten av Rismåla naturreservat gör att

Rekommendation: Området ska utvecklas till att

flöden.

Mariegrop skulle kunna bli en välfungerande

erbjuda fler aktiviteter och funktioner med fokus
på barn och unga.

4. Ny bostadsbebyggelse med syfte att
komplettera befintligt bostadsbestånd och

överbryggande mötesplats.
Rekommendation: Mariegrop bör synliggöras
och marknadsföras. Theanderstråket ska passera

2. Gång- och cykelväg anläggs i nordsydlig

låta bebyggelsestrukturen inom stadsdelen bli

riktning längs med Bidalitevägen, Allfarvägen,

sammanhängande. Platsen bedöms även lämplig

Högalundsvägen samt Blads väg, med vidare

utifrån tillgång till infrastruktur.

7. I naturmarken mellan väg 31 och de norra

koppling norrut parallellt med riksväg 31.

Rekommendation: Bebyggelsen ska vända sig

delarna av Kungshall finns områden som ska

Längs Rismålavägen flyttas befintlig gång- och

mot Rismålavägen. Befintlig gång- och cykelväg

användas för att säkra hanteringen av dagvatten

cykelbana närmare vägbanan för att få plats

längs med Rismålavägen kan behöva en ny

vid stora nederbördsmängder.

med bostadsbebyggelse norr om Rismålavägen.

dragning. Hänsyn behöver visas till stenhällar

En ny koppling för gång- och cykel anläggs

inom området.

mellan Mariegropsgatan och befintlig gång- och
cykelväg genom Mariegrop.
Rekommendation: En gen och trafiksäker
passage behöver skapas förbi riksväg 31 från
befintlig gång- och cykelbana på Sveavägen till

genom mötesplatsen.

8. Ny väganslutning till nytt bostadsområde.
Fortsättning på Algatan norrut med passage över

5. Det låglänta och väldränerade områden

väg 31 för att ansluta till Nybros gatustruktur.

Mariegrop ska användas som yta för hantering

Rekommendation: Förstärka entrén till Nybro

av dagvatten från omgivande bostadsområden, i

från väg 31. Vid ombyggnad av korsning ska även

synnerhet vid stora nederbördsmängder.

en trafiksäker passage över väg 31 för gång- och
cykel skapas.

ny gång- och cykelbana på Bidalitevägen.
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9. Rismåla naturreservat utvidgas för att bättre

12. Ny väganslutning till väg 574, Flyebovägen,

Ytor som medger aktiviteter för social hållbarhet

knyta samman området, få mer ändamålsriktiga

för att trafikförsörja nytt bostadsområde norr om

som exempelvis motionsled och odlingslotter

gränser och bättre förutsättningar för leder inom

riksväg 31.

ska utredas. Området ska också utredas med

reservatet.

Rekommendation: Vid nybyggnad av korsning

fokus på att hitta en lämplig framtida lokalisering

behöver även gång- och cykelvägar anläggas.

av sporthall. Eftersom området ligger högt

10. Inom området finns en tidigare torrlagd

ska planprogrammet tas fram i tätt samarbete

våtmark i skog. Våtmarken ska restaureras och

13. Verksamhetsområde Transtorp expanderas

utformas på ett sådant sätt att den fungerar

i västlig riktning från Kraftvägen och

flödesdämpande samt blir en viktig komponent

begränsas av Flyebovägen i väster. Området

vid utbyggnaden av bostäder i Flyebo.

är lämpligt för verksamheter eftersom det är

15. Anläggande av park som kompletterar

lukt- och bullerutsatt från omkringliggande

bebyggelsen i Kungshall där bebyggelsen främst

verksamhetsområden. Området har ett bra

består av flerbostadshus.

skyltläge mot riksväg 31.

Rekommendation: En strategiskt placerad park

Rekommendation: Det är viktigt att utreda

med utsikt över stora delar av staden skulle

lämplig dragning av infrastruktur inom området

kunna utgöra ett effektfullt, vackert och lockande

och kopplingar vidare ut på regionalt och

besöksmål för både de närboende och från andra

nationellt vägnät.

delar av staden.

och Nybro stad. Det ställer krav på tillgängliga

14. Planprogram ska tas fram för den norra

16. Nyetablering av sammanlänkande och

och trygga kopplingar mellan befintlig och

delen av stadsdelen Kungshall. Inom stadsdelen

överbryggande mötesplats. Ytan ligger centralt

tillkommande bebyggelse.

finns många ytor lämpliga för förtätning. Det

i stadsdelen längs med områdets huvudgata –

Rekommendation: Särskilt fokus ska läggas på

finns också en önskad målbild att området

Algatan. Idag finns ingen kommunal park eller

områdets kopplingar till Kungshall. Bebyggelsen

kompletteras med fler boendetyper och

mötesplats i Kungshall. I området finns flera

behöver placeras och utformas så att den kan

upplåtelseformer. I ett planprogram kan

offentliga förvaltningar.

hantera trafikbuller från riksväg 31 i söder. Inom

markanvändningen inom stadsdelen utredas mer

Rekommendation: Området är kuperat och

området finns blöta partier, dessa ytor och

grundligt.

erbjuder en vidsträckt utsikt över stora delar av

dagvatten bör hanteras i öppna dagvattensystem.

Rekommendation: Inom planområdet ska fokus

Nybro stad vilket bör nyttjas och förstärkas vid

ligga på att identifiera ytor för bostadsbebyggelse

utformningen av mötesplatsen. Mötesplatsen ska

som kan komplettera befintligt bostadsbestånd.

vara tilltalande för olika målgrupper.

11. Ny bostadsbebyggelse i Flyebo/Gåsamaden.
Kommunen har nyligen köpt in mark norr om
väg 31 i syfte att utvidga staden. En helt ny
stadsdel byggs med bostäder, grönområden
och infrastruktur. Planeringen av området ska
möjliggöra ett blandat bostadsbestånd. Området
utgör en fortsättning på stadsdelen Kungshall
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17. I området mellan Kährs, Kungshall och

20. Utveckling av mötesplats vid Svartgöl.

Rekommendation: En nedläggning av

Svartgöl finns potentiell översvämningsrisk vid

Rekommendation: Svartgöl erbjuder en grön oas

Orreforsbanan och anläggande av en gång

skyfall. De få kvarvarande grönytorna inom

med vattenspegel i centrala Nybro. Området

och cykelbana på banvallen möjliggör för mer

området ska därför utformas för att kunna

är populärt för avkoppling och för promenader.

störningskänslig bebyggelse som bostäder i

avhjälpa dessa problem.

Svartgölsområdet ska locka människor ur fler

Myrdalen och norra delarna av Madesjö.

18. Gång- och cykelbana anläggs på
Dahlborgsgatan, Algatan, Kungshallsvägen samt

målgrupper än idag och vara en plats som är
populär att vistas i, inte bara färdas genom.

24. Inom området finns en befintlig
dagvattendamm och områdets funktion

Vattugatan. Ny gång- och cykelbana anläggs från

21. Anläggning av en enkel eller dubbel trädrad

som mottagare av dagvatten från bland

Kungshallsvägen ner mot Sveavägen.

längs Sveavägen.

annat omgivande bostäder ska utredas och

Rekommendation: Gång- och cykelvägen

Rekommendationer: För att avgränsa

säkerställas.

från Kungshallsvägen ska anpassas efter

gaturummet, tillföra lummighet och skugga och

omgivningen och följa befintliga nivåskillnader

stärka de gröna kopplingarna mellan centrum

i landskapet. Beläggningen bör vara grus.

och naturområden norr om staden. Gatan är idag

Vägdragning blir aktuell först efter bebyggelse

mycket bred och inbjuder till höga hastigheter,

på Sveavallen.

en upplevd begränsning av gatans bredd kan

25. Området föreslås bebyggas
med verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan för att skapa en buffertzon
mot ny bostadsbebyggelse i norra Madesjö.

minska hastigheterna på gatan.

26. Mellan väg 31 och industrierna norr om

Marken lämpar sig genom ett centralt läge i

22. Gång- och cykelväg anläggs på

Titanvägen leds dagvatten i ett dike söderut där

Nybro och upphörd användning av idrottsplatsen.

Grönadalsgatans östra sida.

Rekommendation: Bostadsbebyggelse

Rekommendation: På platser där gång- och

kompletterar och befolkar området under en

cykelvägen korsar villagator som ansluter till

större del av dygnet. Bebyggelsen ska vända

Grönadalsgatan från Myrdalen ska gång- och

sig mot och förhålla sig till Sveavägen samt mot

cykelvägen vara väl markerad i vägbanan så att

gång- och cykelvägen längs med Bolanders

övergång kan ske på ett trafiksäkert sätt.

19. Bostadsbebyggelse på Sveavallens grusplan.

bäck. En koppling mellan Sveavägen och
Kungshall ska anläggas genom området och
vidare genom naturområdet i nordost.

23. Området föreslås bebyggas med bostäder

det samlas upp i dagvattendammar. Funktionen
av detta dike och möjligheter till fördröjning inom
grönytan ska utredas.

27. Vid Resebovägen, norr om väg 31 finns
lågt liggande ytor på naturmark som kan vara
lämpliga för hantering av dagvatten vid skyfall.
Ytornas funktion ska utredas.

och verksamheter med begränsad omgivnings
påverkan.
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Västra Nybro
28. Väster om Stallvägen i Idehult finns en

utifrån skyddsavstånd till närliggande

32. Ny vägdragning längs med befintlig

större dikad våtmark kring en gammal deponi.

verksamheter. Ny bebyggelse ska förhålla sig till

gång- och cykelbana norr om Madesjövallen

Områdets sanering och/eller återställning till

befintlig bebyggelse i läge och skala.

från korsningen Madesjövägen/Norra vägen

våtmark ska utredas

till Stallvägen. Idag finns begränsat antal

30. Gång- och cykelbana anläggs längs med

rörelsestråk mellan Madesjö och Nybro stad. En

29. Tillägg av bostadsbebyggelse som

Gårdsvägen från korsningen med Jutarnas

ny vägdragning förväntas skapa fler rörelser i

förlänger bebyggelsen i Madesjö i nordlig

väg till befintlig koppling till Stallvägens

väst-östlig riktning och är en del i det långsiktiga

riktning, på båda sidor Stallvägen. Området är

gång- och cykelbana i nordsydlig riktning.

och strategiska arbetet att i större utsträckning

utpekat för kompletterande bebyggelse för

Gång- och cykelbana anläggs även längs med

koppla samman Madesjö med Nybro stad.

att täppa igen luckor i bebyggelsestrukturen.

Nyängsvägen.

Rekommendation: I ett första läge anläggs

Verksamhetsområdet mellan Madesjö och Nybro
stad är en mental och fysisk barriär. På sikt vill

31. Befintlig gång- och cykelbana förlängs utmed

kommunen se att stadsdelarna byggs samman.

norra delen av Madesjövägen, på vägens västra

Detta är ett första steg i den riktningen. Madesjö

sida. Gång- och cykelbanan ska likt befintlig gång

är en populär stadsdel att bo med närliggande

och cykelbana vara separerad från körbanan för

service. Bebyggelsen och kopplingarna i området

motorfordonstrafik.

en gatukoppling från Madesjövägen till
Madesjövallen för att möjliggöra parkering till
idrottsplatsen enligt gällande detaljplan för
idrottsplatsen. Gatan ska utformas smalt och
med hastighetssänkande åtgärder samt ha en låg
hastighetsbegränsning. Fotgängare och cyklister

ska stärka sambandet mellan Madesjö och övriga

ska ges minst lika stort utrymme som nuvarande

Nybro stad. Området har en lantlig karaktär.

gång- och cykelbana medger.

Rekommendationer: Området innehåller ytor
med höga naturvärden och ytor med lekvärden
som ska sparas. I ett detaljplaneskede behöver
bostadsbebyggelsens lokalisering preciseras

73
466

4

PLANFÖRSLAG: VÄSTRA NYBRO

33. Ny byggnation av bostadsbebyggelse

hela sträckan färdas många barn och ungdomar,

39. Nyetablering av mötesplats. Området är

på naturmark. Delar av området består av en

det är därför viktigt att såväl trafiksäkerheten

en så kallad randzon mellan Madesjö och

gammal deponi med kända markföroreningar. Att

som trygghetsfaktorn är hög längs gång- och

övriga Nybro stad. Lokaliseringen gör att

utreda, planlägga och bebygga området kräver

cykelbana.

verksamhetsområdet som delar Madesjö och

att markföroreningar undersöks och saneras för

Nybro stad fylls med innehåll som kan leda till att

att uppnå en hälsosam boendemiljö.

36. Dagvatten från staden och från verksamheter

det mentala avståndet minskar och att rörelser

Rekommendation: Hänsyn ska tas till naturvärden

i den sydvästra delen av staden når här

skapas. Mötesplatsen ska vara en överbryggande

söder om det utpekade området. Väganslutning

Lindåsabäcken. Lokalisering och utformning av

mötesplats.

ska genomföras från Stallvägen. Vid planläggning

dagvattenhantering bör utredas för att nå god

Rekommendation: Jutabackarna har en

ska väganslutning till området söderifrån utredas.

vattenkvalitet.

spännande historia som bör lyftas fram vid

34. I Madesjö finns det lokalt

37. Mark reserveras för utbyggnad av vård- och

översvämningsproblem vid stora regnmängder

omsorgsboende. Området ligger i anslutning till

40. Längs den gamla banvallen bör möjligheterna

och ytor lämpliga för hantering av vatten vid

det befintliga vårdboendet Madesjögläntan.

att ta tillvara dagvatten, i synnerhet vid kraftig

skyfall ska därför användas för detta ändamål.

38. Kring det befintliga dagvattendiket och den

35. Emmabodavägen förlängs i den nordöstlig

damm som finns väster om Madesjövägen finns

änden till Bangatan. Gång- och cykelbana

naturmark som ska nyttjas maximalt för hantering

anläggs från Juterondellen längs med

av dagvatten. Öster om Madesjövägen finns

Jutarnas väg, vid korsningen Jutarnas väg –

en lågt liggande yta i skogsmark som kan vara

Emmabodavägen fortsätter samma gång- och

lämplig för hantering av större volymer vatten,

cykelbana längs med hela Emmabodavägen fram

särskilt vid stora regnmängder.

till dess att Emmabodavägen korsar Bangatan.
Rekommendation: Längs med sträckningen finns
ett flertal korsningar där trafiksäkerheten för
fotgängare och cyklister behöver förbättras, detta
gäller främst längs Jutarnas väg vid korsningarna
med Stallvägen och Hermanstorpsvägen. Längs
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41. Befintligt industrispår rivs och ersätts
med gång- och cykelbana på banvallens yta.
Gång- och cykelbana följer den befintliga
banvallens sträckning från det att spåret korsar
Emmabodavägen i söder till det att spåret
korsar Stallvägen i norr. Gång- och cykelbana
ska anläggas i förlängningen av Jutarnas väg.
Emmabodavägen förlängs i den nordöstlig
änden till Bangatan i samband med att befintligt
industrispår rivs. Gatan blir ny entrégata från
väster till stadens mest centrala delar.
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Centrala Nybro
42. Emmabodavägen förlängs i den nordöstlig

45. Trädrader anläggs mellan Linneasjöområdet/

änden till Bangatan i samband med att befintligt

Badhusparken, Svartgölsområdet och torget.

industrispår rivs. Gatan blir ny entrégata från

Trädraderna bidrar till ett förbättrat lokalklimat,

väster till stadens mest centrala delar.

vacker miljö och gröna kopplingar. Anläggandet

43. Området med sitt centrala läge planeras
för omvandling från enbart funktion av

bör göras i samband med utveckling av gångoch cykelstråk.

verksamhetsområde till fler användningar som

46. Gång- och cykelbana anläggs längs

motivera till ett mer mångfacetterat näringsliv

med Sveaplansgatan med syfte att skapa en

och samtidigt kan ta till vara på de befintliga

sammanhållen gång- och cykelbana mellan

kontors- och lagerlokalerna.

Sveavägen och Hornsgatan.

Rekommendationer: I takt med att området
omvandlas hårdgjorda ytor förändras för att
medge träd och grönska för ett trivsammare
gaturum och för att främja en lokal
dagvattenhantering.

44. Befintligt industrispår rivs och ersätts
med gång- och cykelbana på banvallens yta.
Gång- och cykelbanan följer den befintliga
banvallens sträckning från det att spåret korsar
Emmabodavägen i söder till det att spåret korsar
Stallvägen i norr.
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47. Torget ska fortsätta att vara hela stadens och
kommunens överbryggande mötesplats. Torget
bidrar till stadskärnans dragningskraft och till
centrumhandeln. Torget ska utvecklas med fler
aktiviteter och funktioner.
Rekommendationer: Invånardialogen visade att
torget är den plats flest önskar se en förbättring.
Torget ska utvecklas till att erbjuda fler aktiviteter
och funktioner. Det får gärna finnas en variation
i utbud över tid för att intresset för platsen ska
fortsätta vara högt. Det symboliserar också en
utvecklingsvilja i staden. Torget ska bli en plats
där människor väljer att uppehålla sig.

48. Inom användningen centrum planeras
förtätning av bostäder och handel och service.
Rekommendationer: Storgatans
bebyggelsestruktur och torgets funktion
ska bevaras. Byggnader uppförda i Nybros
egna arkitekturstil Nybrojugend är särskilt

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Målbild för markanvändningskartans centrumpolygon.
Områden för bebyggelseutveckling

bevarandevärda. Stadskärnan ska utvecklas
och utvidgas mot Bangatan i sydvästlig
riktning. Längs med Bangatan föreslås
förtätning. Bebyggelsen ska vända sig mot

Bevarandevärd bebyggelse och struktur

Bangatan för att skapa ett tydligt definierat
gaturum. Parkeringar mot gata ska undvikas.

Viktiga rörelsestråk

Stationsområdet med järnvägsstationen och
bussterminalen är entrén till Nybro stad för de

Torget och stationen
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som reser med kollektivtrafik. Bussterminalens

invid Vilhelmsgatan kan med fördel tillåtas

utbredning bedöms kunna minskas. Den

översvämmas vid stora nederbördsmängder.

befintliga centrumbebyggelsen är vänd från
stationsområdet. Kompletterande bebyggelse
ska vända sig mot stationsområdet. Exploatering
av bostäder på delar av hårdgjorda ytor och
komplettering med bebyggelse på bakgårdarna
som vetter mot stationsområdet kan göra
området mer välkomnande och vägleda
resenärer till stadens centrala delar. Parkeringar
mot gata ska undvikas.

49. En enkel eller dubbel trädrad ska anläggs
längs Transtorpsvägen som kompletterar

52. Komplettering av bostäder på yta där
Transtorpskolan tidigare låg. Idag är området
obebyggt.
Rekommendationer: Området ska erbjuda
ett blandat bostadsbestånd. Naturdungen i
områdets norra del bör bevaras. Bebyggelsen
behöver utformas så att den kan hantera
trafikbuller från riksväg 31 i öst.

53. Gång- och cykelbana anläggs på
Jakobsgatan, Norra Långgatan och Sturegatan.

befintlig trädrad fram till Långgatan.

50. Området med ett centralt läge och med goda
kommunikationer förtätas med verksamheter
med begränsad omgivningspåverkan, ytor
för sport- och fritidsaktiviteter och bostäder.
Bebyggelsen syftar till att skapa en entrégata till
Nybro från riksväg 31 i öst.

51. För att hantera dagvatten i den äldre
bostadsbebyggelsen och i samband med
nybebyggelse av kvarteret Hjorten måste
ytor för detta tillgodoses. Mer precis
utbredning och utformning av dessa utreds
under detaljplaneskedet. Den flacka parken
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Södra Nybro
54. Gång- och cykelbana anläggs i östvästlig

58. Gång- och cykelbana anläggs längs med

genom området och skyltning ska bidra till att

riktning vid väg 543 och passagen under riksväg

Hallandsgatan och Smålandsgatan. Denna

fler upptäcker Badhusparken.

25 samt vidare mot Riddaretorp för att ansluta till

ansluts till befintlig gång- och cykelbana vid

befintlig gång- och cykelbana.

Villagatan samt till planerad gång- och cykelbana

55. Bebyggelse för handel tillförs mot

vid Västerängsgatan.

59. Parkeringsgarage förordas på befintlig

närmare mot Villagatan.

parkeringsyta. Platseffektiva lösningar för

befintligt bostadsbestånd.
Rekommendationer: Hänsyn behöver tas till
befintliga GC-kopplingar genom området. En
känsla av privatisering av det allmänna området
öster om ytan ska undvikas.

57. För att avgränsa gaturummet, tillföra
lummighet och skugga samt stärka de gröna
kopplingarna mellan centrum och naturområden
väster om staden ska en enkel eller dubbel
trädrad anläggas längs Villagatan. Gatan är idag
mycket bred och inbjuder till höga hastigheter. En
upplevd begränsning av gatans bredd kan verka
hämmande på detta.

Södra industrigatan och Joelsgatans sträckning
från befintlig plankorsning över Kust-till-

Madesjövägen och kompletteras med bostäder

56. Bostadsbebyggelse som kompletterar

61. Gång- och cykelbana anläggs längs med

parkeringar centralt i staden är nödvändigt för att
kunna förtäta med bebyggelse.
Rekommendation: Garagebyggnadens exteriör
ska tillföra kvaliteter till stadsmiljön. Siktlinjer mot
Nybro station ska bevaras.

kustbanan till där Joelsgatan möter Grönvägen.

62. Kring järnvägen, öster om Storgatan, finns
problematik rörande hantering av dagvatten
vid stora nederbördsmängder. De grönytor
kommunen förvaltar i anslutning till järnvägen bör
därför nyttjas för detta ändamål.

60.Badhusparken ska fortsätta utvecklas som
stadspark. Badhusparken är Nybrobornas
gemensamma vardagsrum. Sammanhanget
med Linneasjöområdet är unikt och ska lyftas
fram. Parkens och områdets kulturhistoria från
badhusepoken ska lyftas fram.
Rekommendationer: Området ska fortsätta att
utvecklas med bad, aktiviteter och funktioner
som tilltar många målgrupper. Tydliga stråk
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63. Utveckling av Victoriavallens

65. Gång- och cykelbana anläggs vid Vasagatan

kunna bebyggas med flerbostadshus eller par/

idrottsanläggning. Victoriavallens och hela

och Västerängsgatan, för att skapa säkra

radhus.

Linneasjöområdets inriktning har under lång

skolvägar till Västerängsskolan.

Rekommendationer: Bebyggelsen ska förhålla sig

tid varit fysisk aktivitet och rekreation. Det
finns behov av fler idrottsanläggningar i form
av sporthall och isyta. Naturmarken väster om
ishallen mot Grönvägen bedöms inte ha höga
naturvärden och kan medge kompletterande
bebyggelse för idrottsändamål. En etablering
på platsen innebär att samordning kan ske med
redan befintliga idrottsanläggningar i närområdet.
Platsen är central i staden och har god tillgång till
gång- och cykelinfrastruktur.
Rekommendation: Ytan ska inte innehålla
parkeringslösningar för besökare då
tillräckliga parkeringsytor bedöms finnas inom
promenadavstånd i centrala Nybro.

64. Bostadsbebyggelse som kompletterar
befintligt bostadsbestånd. Södra Nybro är
likriktad i sin bebyggelse, med stor andel
villor. Ytan bedöms kunna bebyggas med
flerbostadshus.
Rekommendationer: Ringvägen stängs av mellan
Västerängsgatan och Hallandsgatan. Gång- och
cykelbana ska finnas genom området.   

66.Thebacken utvecklas som mötesplats.

till områdets skala och karaktär.

Thebacken har historiskt varit en plats för nöjen

69. Pukeberg ska utvecklas som besöksmål

och rekreation. Det är en central grön oas som

och mötesplats. Pukebergs glasbruksområde är

finns i ett attraktivt stråk mellan Nybro centrum,

utpekat som riksintresse för kulturmiljövården

Linneasjöområdet och vidare mot Pukeberg.

och är en identitetsbärare för Nybros historia som

Rekommendation: Området har höga natur- och

bruksort. Området ligger längs med ett attraktivt

rekreationsvärden och erbjuder avskildhet. Med

stråk mellan Nybro centrum och Svartbäcksmåla

tanke på avskildheten behöver särskilt fokus

naturreservat.

läggas på att platsen ska uppfattas som trygg.

Rekommendationer: Platsen bör utvecklas till att

67. Gång- och cykelbana anläggs på
Kvarneslättsgatans östra sida, separerad från

erbjuda aktiviteter och funktioner för många olika
målgrupper. Kulturmiljön ska lyftas fram.

befintlig vägbana.

70. Området mellan Thebacken och Pukeberg

Rekommendationer: Gång- och cykelbana

har höga natur- och kulturvärden och

behöver också anläggas också från

områdets värde som samlingsplats och som

Kvarneslättsgatans korsning med Pukebergarnas

sammanbindande område mellan Pukeberg

väg fram till där Pukebergarnas väg korsar

och Linnéasjöområdet tas tillvara och utvecklas.

Friluftsvägen, där gång- och cykelbanan ansluter

Möjligheterna att utveckla ett område för

till befintligt gång- och cykelnät.

aktiviteter och spontanidrott i områdets centrala

68. Tillägg av bostadsbebyggelse som

delar ska utredas.

kompletterar befintligt bostadsbestånd.

71. Området mellan Svartbäcksmåla

Bostadsbebyggelse som kompletterar befintligt

naturreservat och GC-vägen söderut från

bostadsbestånd. Södra Nybro är likriktad i sin

Pukeberg ska ingå Svartbäcksmåla naturreservat

bebyggelse, med stor andel villor. Ytorna bedöms

då ytan består av relativt gammal skog och
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ligger strategiskt för att kunna utgöra ett
utvecklingsområde för reservatet.

72. Gång- och cykelbana anläggs längs med
Strandvägen, vidare längs med Malmgatan
samt ut mot Glasbruksgatan och ansluter där till
befintlig gång- och cykelbana.

73. Gång- och cykelbana anläggs längs med
Östra Esplanaden och kopplar an till befintliga
gång- och cykelbanor på vardera änden av gatan.

74. Förtätning av verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan och bostäder. Verksamheter
placeras mot riksväg 31 och kust-till-kustbanan
som en buffert mot trafikbuller för tillägg av
bostadsbebyggelse.

75. Ny utformning av korsningen Joelsgatan –
riksväg 31, den nya utformningen av korsningen
ska bidra till en trafiksäkrare miljö och medge för
gång- och cykeltrafikanter att säkert korsa vägen.
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Östra Nybro
76. Gång- och cykelbana anläggs längs med

Rekommendation: Där gång- och cykelbanan

81. Utveckling av en mötesplats i Hanemåla.

Tallgölsgatan för att möjliggöra en separation

korsar riksväg 31 behöver en trafiksäker övergång

Befintlig mötesplats utvecklas till att vara en

mellan motorfordon och oskyddade trafikanter.

anläggas.

överbryggande mötesplats i östra Nybro. Platsen

Gång- och cykelbanan ansluter till befintlig

är tillgänglig och i närheten av skolan.

gång- och cykelbana i Fredrikslund vid planskild

79. Tillägg av bostadsbebyggelse som

Rekommendationer: Mötesplatsen bör ha en

korsning med Kust-till-kustbanan.

kompletterar befintligt bostadsbestånd.

särskild inriktning att erbjuda ett stort utbud till

Området är lämpligt att bebygga utifrån

individer med funktionsvariationer.

77. Ny utformning av korsningen Joelsgatan –
Riksväg 31, den nya utformningen av korsningen
ska bidra till en trafiksäkrare miljö och medge för
gång- och cykeltrafikanter att säkert korsa vägen.

78. Fredrikslundsområdet kompletteras med
nya gång- och cykelbanor. Vid Jöddegatan och
Stenbocks väg anläggs ny gång- och cykelbana
som knyter an till befintlig planskild korsning
vid riksväg 25. Längs med Hanes väg ska den
befintliga gång- och cykelbanan göras mer gen

goda kommunikationer och utbyggd befintlig
infrastruktur.

82. Befintlig gång- och cykelbana planläggs från

Rekommendationer: Vid utveckling av området

kvartersmark till allmän platsmark.

ska stor hänsyn tas till befintliga rörelsestråk

83. Svartbäcksmåla aktivitetsområde ska

genom området.

fortsätta utvecklas som en mötesplats.

80.Gång- och cykelbana anläggs i anslutning

Rekommendationer: Riktlinjerna för

från Pukevallens parkering, där befintlig

Svartbäcksmålas utveckling antas i en separat

gång- och cykelbana finns, till parkeringen i

handlingsplan. Områdets utveckling ska dock

Svartbäcksmåla.

inriktas mot att erbjuda spännande aktiviteter
för hela familjen under hela året, samtidigt som

så att den följer bilvägen fram till korsningen med

områdets potential som naturområde och en

Fredrikslundsgatan. Längs Fredrikslundsgatan

plats för avskildhet och naturupplevelser ska ges

ska ny gång- och cykelbana anläggas längs med

utrymme.

hela gatan fram till korsningen med riksväg 31.
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84. Bostadsbebyggelse som kompletterar

85. Genom Långa blå leds idag en stor andel

88. Ny utformning av trafikplats Glasporten

befintligt bostadsbestånd. Området ingår i

av dagvattnet från östra och nordöstra delen

i enlighet med förslag från Trafikverkets

utpekat utvecklingsstråk. Ny bebyggelse ska

av staden. Områdets beskaffenhet och närhet

åtgärdsvalsstudie (ÅVS Glasporten). Den nya

möjliggöra för fler boendeformer i området.

till staden gör det lämpligt som ett område för

trafikplatsen innefattar en planskildhet med

Det skapar möjligheter för boendekarriär och

hantering av dagvatten, både kvantitativt och

på- och avfartsramper på båda sidor om riksväg

att människor kan bo i stadsdelen oavsett

kvalitativt för att säkra både flödesnivåer och

25 och en överfart över befintligt vägområde. Nya

livssituation. Utvecklingen ska bidra till att

vattenkvalitet innan det rinner ut i S:t Sigfridsån.

anslutningar från väg 558, Betekullavägen, och

omforma Hanes väg från trafikled och hantera

Tegelvägen kommer att behöva anläggas samt

gaturummet i ett sammanhang med bebyggelse.

86. En mindre fastighet föreslås ingå i

Rekommendationer: Ny bebyggelse ska

Svartbäcksmåla naturreservat. De större ytor

placeras så att den vänder sig mot Hanes

söder om S:t Sigfridsån som föreslås bli en del av

89. Gång- och cykelbana anläggs vid Sagovägen

väg. Bostadsbebyggelsen längs Hanes

reservatet ligger utanför planens avgränsning. Då

till den planskilda korsningen under riksväg 25 vid

väg bör bestå av flerbostadshus eller par/

reservatet utvidgas föreslås därför en justering

Hanemåla gård och ansluter till befintliga gång-

radhus. Tillkommande bostadsbebyggelse

av stadsdelsgränsen för att följa den kommande

och cykelbanor.

ska förhålla sig till befintlig bebyggelses

reservatsgränsen.

skala och karaktär. Området innehåller
ytor med höga naturvärden och ytor med

87. Nya verksamhetetableringar med goda

lekvärden som ska bevaras. Lekplatser som

kommunikationsmöjligheter i koppling till

tas i anspråk kompenseras av mer varierat

riksväg 25. Markanspråket blir aktuellt först när

utbud av lekyta, se närmare under punkt 81.

ny planskild trafikplats byggs på riksväg 25 vid

Bebyggelseområdet östligaste del behöver i ett

Glasporten.

detaljplaneskede utredas för bullerreducerande
åtgärder mot verksamhetsområde i norr och
motorsportsområde i syd. Området ska utredas i
sin helhet.
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90.Bostadsbebyggelse som kompletterar
befintligt bostadsbestånd. Stora, öppna,
skötselintensiva ytor i området med
redan utbyggd infrastruktur möjliggör för
kompletterande bostadsbebyggelse.
Rekommendationer: Tillkommande
bostadsbebyggelse ska förhålla sig till den
befintliga bebyggelsens skala och karaktär. Inom
området finns ytor med höga naturvärden och
ytor med lekvärden som ska bevaras. Hänsyn
både vad gäller störningar och bebyggelsens
täthet bör tas till eventuellt framtida stationsläge
i områdets närhet.

91. Fortsatt planering för utbyggnad av
verksamhetsområde i kvarteret Åkaren öster om
staden. Tallgölsgatan förlängs mot sydöst vid
beslut om utbyggnad av en planskild korsning vid
trafikplats Glasporten som ansluter till riksväg 25.
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Kapitel 5
Genomförande
Här finns prioriteringsordning för när den fördjupade
översiktsplanens utpekade markanvändningsförslag
kan genomföras.
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Genomförandeplan
För att nå översiktsplanens målsättningar
behöver kommunens resurser för planering
och genomförande samlas i en gemensam
prioriteringsordning av den fördjupade
översiktsplanens utpekade områden.
Ordningen utgår från nuvarande förut
sättningar och bedömning kan komma att
ändras vid särskilda omständigheter.

PERIOD 1

På kort sikt prioriteras en god planberedskap av
bostäder. Utveckling och förtätning av centrum är
till nytta för hela kommunen och prioriteras högt.
Särskilt prioriterade områden och åtgärder
under period 1:
• Förtätning med bostäder i Fredrikslundsområdet

Aktiviteterna som listas nedan är inte
rangordnade inom sin period.

• Utveckling och förtätning av stationsområdet i
Nybro centrum

UPPFÖLJNING

• Planläggning för förtätning, samt anläggande av
ny park och mötesplats i Kungshallsområdet

Det är viktigt att den fördjupade översiktsplanen
för Nybro stad är uppdaterad enligt den senaste
kunskapen och följer aktuell lagstiftning. Planen
ska följas upp årligen av Planeringsverksamheten,
Nybro kommun enligt framtagna rutiner. Den
årliga uppföljningen blir ett led i arbetet att författa
planeringsstrategi som ska antas av kommun
fullmäktige under varje mandatperiod.
Planeringsstrategin bidrar till en aktiv översikts
planering som bedrivs kontinuerligt och på så vis
fångas eventuella förändrade förutsättningar.

• Utveckling av torget som mötesplats i Nybro
stads centrum
• Avgränsning av gröna ytor och utredning av
förorenad mark inför utbyggnad med bostäder i
Madesjöområdet
• Planläggning av bostäder i kvarteret Gasellen
(tidigare Transtorpskolan)

PERIOD 2

Under period två prioriteras förtätning och
utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter.
Prioriteringen inom perioden kommer att behöva
utredas vidare. En ny bedömning görs i samband
med planeringsstrategin som tas fram varje
mandatperiod. Det kan bli aktuellt att arbeta med
planprogram som sedan följs upp av detaljplane
läggning för att ta ett större helhetsgrepp om
stadsdelar.
Särskilt prioriterade områden och åtgärder
under period 2:
• Förtätning med bostäder i Hanemålaområdet
• Utredning inför kommande omvandling av
området Kuvertet
• Planläggning inför utbyggnad av infrastruktur
kopplat till ny planskild korsning i Smedstorp,
Glasporten

• Planläggning av bostäder på Sveavallen (tidigare
grusad idrottsplats)

• Planläggning för verksamheter i Harstenslycke
enligt etapp 2, kvarteret Åkaren inklusive
konsekvensanalys av stationsläge Fredrikslund

• Förtätning med bostäder i Västerängsområdet

• Förtätning med bostäder i Rismålaområdet

• Utredning och planläggning av den nya
stadsdelen Flyebo/Gåsamaden
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Strategier
Sammanställning av de strategier som
följer med varje ämnesavsnitt i kapitel 3
”Fokusområden”.

DET ENKLA SMÅSTADSLIVET

• Bebyggelseutvecklingen ska i första hand ske
genom förtätning och i andra hand genom
utveckling i anslutning till befintlig bebyggelse
• Stadens bostadsområden ska erbjuda en v ariation
av hustyper och upplåtelseformer
• Lokalisering av offentlig service ska utgå från
närheten till bostäder

• Ny bebyggelse ska hålla god arkitektonisk
kvalitet och utformas efter platsens karaktär
• Ny bebyggelse i stadskärnan ska utformas med
aktiva fasader
• Parker ska främst finnas i områden med fler
bostadshus där de kompletterar boendemiljön
• Platser för idrott, spontanidrott och kulturell
aktivitet ska lokaliseras så att barn och ungdomar
har möjlighet att självständigt ta sig dit
• Parkeringsplatser i anslutning till flerbostadshus
ska inte placeras mot gata

PLATSER ATT MÖTAS PÅ

• Stadens överbryggande mötesplatser ska nås via
trygga och tillgängliga gång- och cykelvägar
• Mötesplatserna i Nybro centrum ska vara
attraktiva för olika m
 ålgrupper
• Stadskärnan ska utvecklas med upplevelserika,
trygga och vackra mötesplatser och stråk
• Stadens mötesplatser ska stimulera barn och unga
genom att erbjuda aktiviteter och upplevelser
• Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur
och offentlig konst

• Det ska finnas en god plan- och markberedskap
för att kunna erbjuda mark i s trategiska lägen

• Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska
utvecklas som besöksmål och mötesplats

• Handel och service ska i första hand placeras
centralt i staden. I andra hand i anslutning till
befintliga handelsområden

• Stadens överbryggande mötesplatser ska vara
unika och lokaliseras där de uppmuntrar till
rörelser i staden

• Omgivningsstörande verksamheter ska l okaliseras
där störningar kan tolereras
• Stadens sjöar och vattendrag ska utgöra en
viktig del av stadsmiljön. Vattnet ska synlig- och
tillgängliggöras
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MER GÅNG, CYKEL OCH
KOLLEKTIVTRAFIK

STÖRRE NYBROHJÄRTA

• I Nybro stad ska hållbara trafikslag prioriteras

• Stadens mötesplatser ska stimulera barn och unga
genom att erbjuda aktiviteter och upplevelser

• Stadens gator ska främja barn och ungdomars
rörlighet

• Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur
och offentlig konst

• Stadens gaturum ska vara estetiskt tilltalande

• Det ska finnas en god plan- och markberedskap
i strategiska lägen för idrott, spontanidrott och
kulturell aktivitet

• Tillgängligheten mellan stadens olika delar ska
stärkas genom tryggare och genare kopplingar
• Skyltningen för gång och cykel i Nybro stad ska
vara enhetlig och tydlig
• Cykelparkering ska finnas i anslutning till
målpunkter och m
 ötesplatser. De ska erbjuda en
säker förvaring av cyklar och vara lättillgängliga
för cyklister

AKTIV FRITID I STIMULERANDE
MILJÖER

• Stadens mötesplatser ska uppmuntra till rörelser
mellan olika stadsdelar och stimulera barn
och unga genom att erbjuda aktiviteter och
upplevelser
• Parker ska prioriteras i områden med
flerbostadshus där de kompletterar boendemiljön

• Stadens sjöar och vattendrag ska utgöra en
viktig del av stadsmiljön. Vattnet ska synlig- och
tillgängliggöras.

• Staden ska erbjuda ett varierat, attraktivt och
tillgängligt utbud av gröna miljöer så som parker,
grönområden och skyddad natur

• Stadens kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas
så att kommande generationer kan ta del av dem

• Stadens blåstruktur som sjöar och vattendrag ska
synlig- och tillgängliggöras. Fler möjligheter till
aktivitet i och omkring vattnet ska skapas

• Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska
utvecklas som besöksmål och mötesplats
• Stadens natur- och rekreationsmiljöer ska främjas
och tillgängliggöras

• Områden som är viktiga för rekreation ska
skyddas och utvecklas
• Stadens gröna och blå ytor ska vara
mångfunktionella och rymma många
ekosystemtjänster i samspel
• Ytor för spontanidrott ska finnas
• Svartbäcksmåla ska vara sydöstra Sveriges
friluftsområde med ett stort och varierat utbud av
aktiviteter och möjligheter att uppleva avskildhet
och områdets rika natur
• Rismåla naturreservat ska utvecklas för
rekreation, motion och ridning
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ROBUST OCH FUNKTIONELL
GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR

vattendrag och blomrika, torra marker är särskilt
viktiga och ska värnas

• Den biologiska mångfalden ska öka

• Antalet träd i staden ska öka

• Vattendragen i staden ska genom riktade åtgärder
få god konnektivitet och ett jämnare flöde över
året

ETT VARIERAT NÄRINGSLIV

• Ytor som är lämpliga för att tillvarata vatten vid
höga flöden, skyfall eller för fördröjning av vatten
ska användas för klimatanpassning
• Dagvatten ska främst hanteras i öppna
dagvattensystem
• Stadens gröna och blå ytor ska vara
mångfunktionella och rymma många
ekosystemtjänster i samspel
• Om områden med viktiga funktioner för stadens
grön- och blåstruktur påverkas negativt ska
kompensationsåtgärder genomföras
• Tillkommande bebyggelse och infrastruktur
ska inte byggas i områden som riskerar att
översvämmas
• Inom staden ska träd, vatten och grönområden
bidra till ett jämnare lokalklimat och lindra vid
värmeböljor

• Omgivningsstörande verksamheter ska placeras
där störningar kan tolereras
• Handel ska i första hand placeras centralt i staden.
I andra hand i anslutning till befintliga handels
områden
• Det ska finnas en god plan- och markberedskap
för att kunna e rbjuda mark i strategiska lägen
• Platser för idrott, spontanidrott och kulturell
aktivitet ska lokaliseras så att barn och ungdomar
har möjlighet att självständigt ta sig dit
• Svartbäcksmåla ska vara sydöstra Sveriges
friluftsområde med ett stort och varierat utbud av
aktiviteter och möjligheter att uppleva avskildhet
och områdets rika natur
• Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska
utvecklas som besöksmål och mötesplats

• Stadens grön- och blåstruktur ska knyta samman
stadens värdekärnor
• Odlingsbar mark i och kring staden ska värnas
och skyddas från exploatering
• Miljöer i och kring staden med gamla lövträd,
gamla tallar, naturliga våtmarker, sjöar och
92
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EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA
TEKNISKA SYSTEM

• Återvinning ska lokaliseras i anslutning till
bostadsområden eller målpunkter
• Dagvatten ska främst hanteras i öppna dagvatten
system
• Om viktiga ytor för rekreation tas i anspråk för
dagvattenhantering ska dagvattenanläggningen
utformas så att rekreationsvärdena stärks
• Vid anspråkstagande av ytor för hantering av
dagvatten ska de utformas så att ekologiska och
sociala värden stärks
• Fördröjning av dagvatten ska i första hand ske
genom infiltration om detta är lämpligt med
avseende på dagvattnets kvalitet och markens
renhet
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Medskick
Sammanställning av de medskick som
följer med ämnesavsnitten i kapitel 3
”Fokusområden”.

DET ENKLA SMÅSTADSLIVET

• Utveckla stadskärnan till att bli mer
sammanhängande med utgångspunkt från
målpunkterna torget och stationen. Invånare och
centrumaktörer ska involveras i arbetet genom
dialog
• Utveckling och omvandling av området mellan
Bangatan och Madesjövägen behöver föregås av
en idéstudie eller planprogram
• Stadsdelen Kungshalls utvecklingsmöjligheter
utreds vidare i ett planprogram
• Forum och arbetssätt behöver utvecklas för att
öka invånarnas delaktighet i planprocessen

PLATSER ATT MÖTAS PÅ

• Utred lokalisering av stadens sammanlänkande
mötesplatser
• Utveckla stadskärnan till att bli mer
sammanhängande med utgångspunkt från
målpunkterna torget och stationen. Invånare och
centrumaktörer ska involveras i arbetet genom
dialog
• Arbeta fram en grafisk profil till ett skyltprogram
för Nybro kommun

stad” ska en bedömning göras av vad som skapar
karaktären i området och om den ska följas,
stärkas eller brytas
• Vid förändringar i staden ska en bedömning göras
av vad som skapar karaktären i området och om
karaktären ska följas, stärkas eller brytas.
• Invånarnas kunskap är ett viktigt underlag i
utvecklingen av Nybro stad och ska inhämtas
genom invånardialoger

MER GÅNG, CYKEL OCH
KOLLEKTIVTRAFIK

AKTIV FRITID I STIMULERANDE
MILJÖER

• Arbeta fram en grafisk profil för ett skyltprogram
för Nybro kommun

• Ta fram en politiskt beslutad blå- och
grönstrukturplan innefattande en analys av
stödjande, reglerande, försörjande och kulturella
ekosystemtjänster

• Ta fram rutiner för arbetssätt och uppföljning av
barnperspektivet i trafikplaneringen

STÖRRE NYBROHJÄRTA

• Innan lov enligt PBL ges inom
kulturmiljöprogrammets kärnområden eller
på fastigheter eller byggnader utpekade i
”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Nybro

ROBUST OCH FUNKTIONELL
GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR

• Ta fram en politiskt beslutad blå- och
grönstrukturplan innefattande en analys av
stödjande, reglerande, försörjande och kulturella
ekosystemtjänster
93
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GENOMFÖRANDE

EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA
TEKNISKA SYSTEM

• Lokalisering av laddstolpar ska utredas vid
detaljplanering av flerbostadshus
• Möjlig placering av solcellspark ska utredas
• Kommunen ska verka för att fastighetsägare
i redan exploaterade områden bidrar till att
förbättra dagvattenhanteringen
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Kapitel 6
Hänsyn och
riksintressen
Här visas riksintressen som berör planområdet
och ämnen som kräver hänsyn.
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Riksintressen
Riksintressen är ett sätt för staten att bevaka
och p
 åverka intressen av särskild nationell
betydelse inom samhällsplaneringen. Om
ett område har klassats som riksintresse så
betyder det att området så långt som möjligt
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
riskerar att skada dess funktion eller värden.
Begreppet riksintresse innefattar två olika typer av
områden. Dels större områden som Sveriges riksdag
har beslutat om i miljöbalkens fjärde kapitel, dels
områden som är riksintresse enligt miljöbalkens
tredje kapitel där de tolv olika riksintresse
myndigheterna ansvarar för att ange anspråk på
områden för riksintresse.
Riksintressen omfattar geografiskt avgränsade
områden som innehåller värden, funktioner eller
kvaliteter som anses vara nationellt viktiga. Ett
riksintresse kan till exempel vara ett område med en
värdefull och unik flora eller fauna, vilket medför att
området då blir ett riksintresse för naturvården.
Ett annat exempel på ett riksintresse är de vägar
som finns med i det nationella stamvägnätet och
därmed är av särskild nationell betydelse vilket
medför att vägen i fråga blir ett riksintresse för
kommunikationer.

Av kommunens översiktsplan ska det framgå på
vilket sätt kommunen avser att tillgodose de olika
riksintressena. Kommunen ska hålla en dialog med
länsstyrelsen angående hur de olika riksintressena
ska tillgodoses i den översiktliga planeringen.
Länsstyrelsen lämnar i sin tur över ett sammanställt
underlag över de riksintressen som omfattas av det
geografiska område som översiktsplanen avgränsar
sig till. Inom avgränsningen för den fördjupade
översiktsplanen förekommer riksintressen enligt tre
olika paragrafer.

RIKSINTRESSE FÖR ENERGI
FÖRSÖRJNING OCH
KOMMUNIKATIONER 
(3 KAP. 8§ MB)
Infrastruktur

I anslutning till Nybro stad finns sammanlagt två
riksintressen för kommunikationer: Riksväg 25 och
järnvägen Kust- till kustbanan.
Riksväg 25 passerar strax söder om Nybro
stad och löper genom kommunen i öst-västlig
riktning. Genom Nybro kommun håller vägen
motortrafikledsstandard, vägen är till stora delar
mötesfri
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och har en snitthastighet på 100 km/h. Riksväg 25
sträcker sig mellan Kalmar i öst och Halmstad i
väst. Mellan Nybro och Kalmar är vägen är intensivt
trafikerad med cirka 11 000 fordon i årsmedeldygns
trafik.
Riksväg 25 ingår i det nationella stamvägnätet.
Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild
nationell betydelse. Riksväg 25 utgör en viktig
tvärförbindelse mellan europavägarna E6, E4 och
E22 i södra Sverige. Vägen förbinder de tre städerna
Halmstad, Växjö, Kalmar och därmed också de tre
länen Halland, Kronoberg och Kalmar län.
Riksväg 25 öster om Glasrondellen är olycks
drabbad och har bristande framkomlighet.
Anslutningen till riksväg 25 vid trafikplats Glaspor
ten föreslås i en åtgärdsvalsstudie från 2018 ersätta
den befintliga anslutningen för länsväg 558 med en
planskild korsning. Anslutningen vid Smedstorp och
Mineralvägen skulle vid ett sådant genomförande
slopas. Förändringen av trafiklösningen är utpekad
i markanvändningskarta för att tillgodose framtida
markanspråk för vägens funktion och därmed även
riksintresset. Markanspråk för verksamheter i
markanvändningskartan i S
 medstorp bygger på att
en ny planskild trafiklösning förverkligas.
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I övrigt bedöms inga förändringar av markanvänd
ning enligt planen påverka riksintresseanspråket
eller riksintressets funktion.
Kust- till kustbanan är en järnväg som passerar
genom de centrala delarna av Nybro stad och delar
staden i en nordlig och en sydlig del. Järnvägen
genomkorsar kommunen i öst-västlig riktning. Kusttill kustbanan sträcker sig mellan Kalmar i öst och
Göteborg i väst. Inom Nybro finns två stationslägen
längs Kust- till kustbanan, dels i Nybro, dels i Örsjö.
Stationslägets funktion i Nybro ingår i riksintresset.
Kust- till kustbanan är av interregional betydelse,
på banan går både persontransporter och gods
transporter. Järnvägen förbinder Kalmar med
Göteborg och passerar bland annat Borås, Värnamo,
Växjö och Nybro. Kust- till Kustbanan förbinder
även de fyra länen Västra Götaland, Jönköping,
Kronoberg och Kalmar län.
Trafikverket har under 2020 färdigställt en åtgärds
valsstudie (ÅVS) för Kust- till Kustbanan. Den del
av åtgärdsvalsstudien som angår Nybro kommun
är sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona. De huvud
sakliga målen för åtgärdsvalsstudien är att uppnå en
kapacitetsökning på banan, att öka tillgängligheten
samt att få en förbättrad robusthet i järnvägsnätet.
Möjliga framtida åtgärder i åtgärdsvalsstudien som
berör Nybro stad är en förlängning av mötesspåret
vid Nybro station för en utökad godstrafik. En
utbyggnad skulle innebära att plankorsningen vid

Grönvägen ersätts av en planskild korsning.
En planerad hållplats vid Fredrikslund, öster om
centrala Nybro, hanteras inte av åtgärdsvalsstudien.
Avsatt yta för hållplatsen finns med i lagakraft
vunnen detaljplan för området.
Ingen föreslagen åtgärd i planen bedöms innebära
påtaglig skada på riksintresset.

Vindbruk

Riksintresseområden för vindbruk ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
nyttjandet av anläggningar för energiproduktionen.
Riksintresseområde av denna typ förekommer inte
inom planområdet för den fördjupade översikts
planen. Däremot finns ett område utpekat söder
om avgränsningen, benämnt som Gårdsryd (272).
Riksintresset beskrivs av energimyndigheten som
“tidigare riksintresse som kvarstår, 400 m till
bebyggelse”. Om området tas i anspråk för vindbruk
kan det medföra påverkan på det tysta området i
Svartbäcksmåla naturreservat. Det tysta området
är utpekat för att skydda friluftsliv och rekreation i
naturreservatet.
Kommunen har sedan innan tagit ställning för ett
tyst område i reservatet genom tidigare fördjupad
översiktsplan för Nybro stad från 2013 och i ett
tematiskt tillägg till översiktsplan för bullerfria
områden från 2015. Riksintresseanspråket för
vindbruk har prövats rättsligt. Enligt Mark- och
miljööverdomstolens dom M 12035-13 får buller

från vindkraftverk inte överskrida 35 dBA inom
det tysta området. Etableringar av vindbruk i
riksintresseanspråket kan enbart genomföras om
detta villkor uppfylls.

RIKSINTRESSEN ENLIGT
KULTURMILJÖVÅRDEN
(3 KAP. 6§ MB)

Ett område som är utpekat som riksintresse för
kulturmiljövården är en sammanhängande
kulturmiljö som är utpekat som nationellt intresse.
Kulturmiljön i Pukeberg åskådliggör ett småländskt
glasbruk och dess utveckling från brukets början
1871 fram till 2000-talet. Bruksmiljön
är väl sammanhållen kring en cirka 300 meter
lång lönnallé med såväl industribyggnader som
bostadsbebyggelse i tegel och trä. Bebyggelsen är i
huvudsak uppförd under senare delen av 1800-talet
och början av 1900-talet, och reflekterar även de
olika sociala klasserna som var kopplade till bruket
som arbetarbostäder och disponentvilla.
Pukeberg är del av Glasriket och är av stor vikt
för Nybros identitet. Pukeberg är även viktigt
för besöksnäringen i Nybro kommun och ska
fortsätta utvecklas som destination och besöksmål.
Eventuella nya tillägg i bruksmiljön ska ske med
stor varsamhet för att området inte ska förlora de
värden som motiverar till utpekande som riks
intresse. Brukshusen får gärna få nya användningar
för att lyfta fram och sprida kunskap om kultur
miljön och dess historia.
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Ingen föreslagen åtgärd i planen bedöms medföra
påtaglig skada på riksintresset.

RIKSINTRESSE ENLIGT
TOTALFÖRSVARET (3 KAP. 9§ MB)
Ett område som är utpekat som riksintresse för
totalförsvaret syftar till att skydda mot åtgärder
i mark och vatten som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen.

I den fördjupade översiktsplanen omfattas området
väster om Rismåla av riksintressets påverkans
område för lågflygning och är ett område med
särskilt behov av hinderfrihet. Påverkansområdet
syftar till att skydda den militära verksamheten inom
påverkansområdet och där höga objekt kan innebära
påtaglig skada för Försvarsmaktens verksamhet.
Planering för byggnader eller andra objekt över 20
meter utanför tätort, och 45 meter inom tätort ska
remitteras till Försvarsmakten.
Ingen föreslagen åtgärd i planen bedöms medföra
påtaglig skada på riksintresset.

ÖVRIGA HÄNSYNSOMRÅDEN
Riksväg 31

Riksväg 31 är en väg av regional betydelse och är
bland annat mycket viktig för godstransporter i hela
östra Småland. Riksväg 31 har en förhållandevis
central sträckning genom Nybro och skapar särskilt
i den östra och nordöstra delen av staden en
betydande barriäreffekt.
Bebyggelse, såväl befintlig som planerad i
anslutning till riksvägen eller i dess direkta
influensområde förutsätter att det finns möjligheter
att på ett trafiksäkert sätt korsa vägen. Då vägen
är av b etydelse för det regionala transportnätet är
det viktigt att framkomligheten inte försämras i
samband med att Nybro stad växer. Det är därför
viktigt att i samband med större bebyggelse i
anslutning till Riksväg 31 också dimensionera påoch avfartslösningar för de ökade trafikflödena.

FARLIGT GODS

I Nybro stad finns det ett antal vägar som är
utpekade som vägar för farligt gods. Det kan
bland annat göra det komplicerat att bygga
bostäder i a nslutning till dessa vägar på grund
av att b ostäderna måste kunna skyddas från
konsekvenserna av olyckor med farligt gods.
Följande vägar i, och i anslutning till, Nybro stad är
utpekade som rekommenderade vägar för
transport av farligt gods: Riksväg 25, Riksväg 31,
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Jutarnas väg, Madesjövägen, Norra vägen samt
Transtorpsvägen. Samtliga av dessa vägar utgörs av
primära vägar, vilket innebär att de kan användas för
genomfartstrafik av transporter med farligt gods.
En trafikolycka med farligt gods längs någon av
riksvägarna bedöms vara relativt sannolik eftersom
mängden fordon som trafikerar vägarna är stor.
Konsekvenserna av en sådan olycka beror på var
olyckan sker, vilken tid på dygnet det är samt vilken
typ av fordon som är inblandade.
Uppställningsplats för farligt gods föreslås vid den
västligaste trafikplatsen för riksväg 25 som ansluter
Nybro stad.
Kust- till kustbanan som passerar tvärs igenom
Nybro stad trafikeras i störst utsträckning av person
tåg men på järnvägen förekommer det även gods
transporter med farligt gods. Enligt den riskanalys
som Nybro kommun genomförde2016 (Riskanalys,
enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor, Nybro
kommun 2016) bedöms risken för en järnvägsolycka
med farligt gods som liten. Konsekvenserna av en
olycka på järnvägen kan vara stora och händelse
förloppet riskerar att bli snabbt. Trafikverket arbetar
med förbättringsåtgärder på banan, exempelvis
med införande av fjärrblockering och slopande av
plankorsningar.
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Hållbar och hälsosam 
livsmiljö
REN LUFT

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft regleras i luft
kvalitetsförordningen (2010:477) och syftar till att
skydda människors hälsa och miljön. I den fortsatta
planeringen av Nybro stad ska dessa normer följas.
För närvarande överskrids inte miljökvalitets
normerna för utomhusluft i Nybro stad.

RENT VATTEN

Nybro stad påverkas av vattenskyddsområden som
syftar till att skydda försörjningen av dricksvatten.
Delar av Svartbäckmåla och södra delarna av
Hanemåla omfattas av Gårdsryds vattenskydds
områdes yttre zon och innebär begränsningar på
markanvändning och verksamheter som kan påverka
vattnets kvalitet.

EN HÄLSOSAM LJUDMILJÖ

Mycket av det buller som genereras i Nybro
stad kommer från trafik, antingen vägtrafik
eller järnvägstrafik. Buller från trafik påverkar
människors hälsa negativt. De vanligaste effekterna
av buller från vägtrafik är störning av sömn, vila och
avkoppling. Buller från trafik som påverkar bostäder

regleras i förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader och anger en gräns om 60 dBA
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Tidigare lagstiftning
angav 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
Den fortsatta planeringen ska arbeta för att minska
störningen av trafikbuller vid bostadsbebyggelse.
Även lågfrekvent buller som genereras av fläktar,
kompressorer, luftvärmepumpar och dieselmotorer
i lastbilar, bussar och arbetsfordon behöver beaktas
då detta är svårare att dämpa.

SUICIDPREVENTION

I arbetet med utformning av den offentliga miljön
ska risken för olyckor som fall från höjd och
trafikolyckor samt möjligheten till suicid minskas.
Konkret kan detta innebära att komplettera broar
med klättersäkrade staket eller stängsel vid
järnvägar och högtrafikerade vägar. Inriktningen
i denna plan är dessutom att hushöjder generellt
begränsas, och därmed möjlig fallhöjd.
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MARKFÖRORENINGAR

Nybro har haft en prägel av industristad med
tillverkningsindustri och stora verksamhetsområden.
Avvecklade verksamheter har lämnat områden av
markföroreningar efter sig. I Nybro stad finns ett
område med riskklass ett och två områden med
riskklass två enligt Länsstyrelsens klassning om
risk för människors hälsa och miljön, där klass ett
är mycket stor risk och klass två är stor risk. Alla
områden har koppling till tidigare glasindustri. Ett
kontinuerligt arbete pågår inom hela kommunen
med förorenade områden enligt Nybro kommuns
antagna saneringsplan som prioriterar områden för i
första hand undersökningar.
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ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING

RISKHÄNSYN

MARKSTABILITET

Föreslagen markanvändning för klimatanpassning
syftar bland annat till att minska risken för över
svämning. Gällande ras, skred och erosion bedöms
inte föreslagen markanvändning inte medföra någon
ökad risk för detta.

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och
transformatorstationer kan utgöra en hälsoriskför
människor. Kraftledningar som går genom eller i
närheten av bebyggelse bör därför grävas ner för att
minska risken att människor exponeras för strålning.
Ny bebyggelse och nya kraftledningar ska planeras
så att exponeringen för magnetfält håller sig inom
Strålsäkerhetsmyndighetens riktvärden.

Dåliga grundförhållanden i marken kan innebära
en ökad risk för ras, skred och erosion, vilket
i förlängningen kan leda till att människor och
bebyggelse skadas. Ras och skred kan ske på
naturlig väg eller genom mänsklig påverkan,
då främst genom förändrad markanvändning
eller f örändrade vattennivåer. Framtida klimat
förändringar kommer att påverka nederbörds
mängden och med en större nederbördsmängd
ökar också risken för erosion. I ett förändrat klimat
med fler översvämningar kommer också risken för
ras och sked att öka då markens stabilitet gradvis
undermineras av de stora vattenmassorna.
Sveriges geologiska institut (SGI) bedömer att
markstabiliteten och de geotekniska förhållandena
i Nybro stad är goda och att risken för ras, skred
och erosion i nuläget är liten. Med utgångspunkt i
ett förändrat klimat i f ramtiden bör ny bebyggelse
planeras på platser där riskerna för ras, skred och
erosion är små.

Kommunen ska i översiktsplanen ge sin syn på
risken för skador på den byggda miljön som kan
följa av översvämning, ras, skred och erosion som
är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan
minska eller upphöra (3 kap. 5 § plan- och bygg
lagen (2010:900, PBL)

hör till det bullerfria områdets syfte, exempelvis
skidliftar och snökanoner hindras. Det tysta området
innebär en konflikt mot befintligt riksintresse för
vindbruk. Enligt Mark- och miljööverdomstolens
dom M 12035-13 får buller från vindkraftverk inte
överskrida 35 dBA inom det tysta området.

TYST OMRÅDE

Svartbäcksmåla naturreservat omfattas i stor del av
ett utpekat tyst område. Utbredningen motsvarar
tidigare ställningstaganden i fördjupad översiktsplan
Nybro stad 2013 och tematiskt tillägg till den
kommunövergripande översiktsplanen för bullerfria
områden från 2015. Det tysta området i
Svartbäcksmåla är i det tematiska tillägget klassat
som ett bullerfritt tätortsnära rekreationsområde,
i enlighet med Naturvårdsverkets bullerklass D.
Inom områden med bullerklass D är tröskelvärdet
för bullerfrihet 45 dBA. Överskridandetiden bör
begränsas till högst två timmar per dag. Enligt det
tematiska tillägget innebär detta att inga bullrande
verksamheter kan bedrivas eller etableras i eller
i anslutning till det utpekade bullerfria området.
Det hindrar däremot inte tillfälligt bullrande
verksamheter såsom vägbyggen, skogsbruk, jord
bruk, jakt eller friluftsliv. Inte heller buller som
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Kapitel 7
Register
Här visas geografisk indelning av Nybro stad och
lista över referenslitteratur.

102
495

7

REGISTER

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Nybros stadsdelar
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Nybros stadskärna
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Referenslitteratur
Nybro kommun inventeringar

HEMSIDOR

naturvärdesinventeringar

FN, Globala målen, www.globalamålen.se

trädinventeringar

Sveriges miljökvalitetsmål,
www.sverigesmiljomal.se

artinventeringar

Folkhälsopolitiska mål, www.folkhalsomyndigheten.se

biotopinventeringar via LONA

Jämställdhetspolitiska mål, www.jamstalldsmyndigheten.se

fågelinventeringar

Artdatabanken, artportalen, www.artportalen.se

Svartbäcksmåla besöksräkning (2018-)
Nybro kommun Skogsbruksplan, Nybro kommuns skogsinnehav (revideras)

NYBRO KOMMUN

Nybro kommun Naturreservat reservatsföreskrifter Svartbäcksmåla (2003)

Nybro kommun och Sweco, rapport Hållbarhetssolen 2021

Nybro kommun Naturreservat reservatsföreskrifter Rismåla (2005)

Nybro kommun och Sweco, rapport Social konsekvensanalys med
barnkonsekvensanalys av Nybro stad (2020)

Nybro kommun Naturmarkspolicy (2018)
Nybro kommun Park och Grönytemodul

Nybro kommun och Statisticon, Den sociala kompassen, SEKOM (2019)

Nybro kommun Skyfallsmodell (2020)

Nybro kommun och Ramböll, rapport Underlag för översiktsplan
Nybro stad (2019)

Nybro kommun Hoppfullt och Hållbart (2018)

Nybro kommun Kulturmiljöprogram (revideras)

Nybro kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2028 (2020)
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Nybro kommun Vision, Nybro.se

Nybro kommun PM Gång- och cykel (2020)

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

Nybro kommun befolkningsprognos

Nybro kommun Utvecklingsplan Svartbäcksmåla
(revideras)

Länsstyrelsen Kalmar län, rapport Regional årlig
uppföljning av miljömålen 2019 och 2020

Nybro kommun Kartdatabaser

Länsstyrelsen Kalmar län, förorenade områden,
EBH kartan (databasen EBH stödet)

Nybro kommun sammanställning invånardialog
(2020)
Workshops ungdomar

REGION KALMAR LÄN

Länsstyrelsen Kalmar län, Regional vatten
försörjningsplan för Kalmar län (2013)

Region Kalmar Regional utvecklingsstrategi för
Kalmar län – Klimat att växa i (2018)

Länsstyrelsen Kalmar län karttjänster och
WMS-tjänster, urval

Region Kalmar Regional Kulturplan – Kultur att
växa i (2018)

Länsstyrelsen Kalmar län, Natur i Östra Småland
(1999)

Region Kalmar Regionalt trafikförsörjningsprogram
2017-2025 (2017)

Länsstyrelsen Kalmar län, Ängs- och hagmark
(2003)

Nybro kommun Vatten- och Avloppsplan (2019)

Region Kalmar Regional transportplan för Kalmar
län 2018-2029 (2018)

Nybro kommun Handel- och servicestrategi 20152020 (2015)

Länsstyrelsen Kalmar län, Ängs- och betesmarks
inventeringen (2014, 2017)

Region Kalmar Cykelstrategi för Kalmar län (2015)

Workshops föreningar
Enkätsammanställning
Nybro kommun Stadsmiljöprogram för Nybros
stadskärna (2009)
Nybro kommun Gång- och cykelplan (2015)
Nybro kommun Vindbruksplan och bullerfria
områden (2015)

Nybro kommun Näringslivsstrategi (revideras)

Region Kalmar Bredbandsstrategi 2018-2025 (2018)

Nybro kommun Klimatsmarta Nybro (2019)
Nybro kommun Lekplatsprogram (2020)
Nybro kommun Sport och Fritidsprogram (2019)
Nybro kommun PM Trafikförsörjning (2020)
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byggda miljön - vägledning och metod

Trafikverket Nationell transportplan 2018-2029
(2018)

Naturskyddsföreningen, rapport, Räkna med
ekosystemtjänster (2010)

Trafikverket åtgärdsvalsstudie Glasporten (2018)

Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventeringar

Kretslopp Sydost Avfallsplan 2015-2022
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön, Miljökvali
tetsnormer, förvaltningsplan 2016-2021, åtgärdspro
gram 2018-2021
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) databas,
urval
Kalmar läns luftvårdsförbund, miljökvalitetsnormer
för luft
Naturvårdsverket, Fördjupad utvärdering av miljö
målen (2019)
Naturvårdsverket rapport 6670, Styrning av
bebyggelseutveckling Förtätning och utglesning
(2015)
Naturvårdsverket, rapport 6690, Guide för värdering
av ekosystemtjänster (2015)
Naturvårdsverket.se, Kumulativa effekter
Boverket, Rätt tätt - En idéskrift om förtätning av
städer och orter (2016)
Boverket, kunskapsbanken, Ekosystemtjänster i den
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 136

Dnr 2021/218-

Trafikupphandling 2025
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna avtal för skolskjutsar och avtal för överlåtelse av ansvar
för färdtjänst och riksfärdtjänst – Förnyelse.
2. Godkänna att Lessebo kommun i avtalet inkluderar de valbara
trafikslagen:
a. Fritidsskjuts,
b. Arbetsresor daglig verksamhet,
c. Mattransporter
3. Uppdra till kommunstyrelsen att utse politiker med ersättare som
ska delta i politisk styrgrupp för skolskjuts respektive
färdtjänst/riksfärdtjänst.
4. Uppdra till kommunchefen att utse tjänstepersoner med ersättare
som ska delta i beredande tjänstemannagrupp för skolskjuts
respektive färdtjänst/riksfärdtjänst.
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen (Region Kronoberg) fattade 2021-06-22 beslut om
att godkänna förslag till avtal för:
1.Upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik
2. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst
3. Regionstyrelsen beslutade även att påbörja arbetet med
trafikupphandling 2025 i enlighet med innehållet i avtalen.
Avtalsversioner för respektive kommun har därefter upprättats.
Avtalen ska vara Region Kronoberg tillhanda senast 2021-09-30. Om
Lessebo kommun inte önska ingå avtal ska vi återkopplar även med
detta besked.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-25
Förslag till avtal för skolskjutstrafik
Förslag till avtal för överlåtelse av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst
Följebrev till avtal med expediering av regionstyrelsens beslut

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2021-08-25

Trafikupphandling 2025
Förslag till beslut
1. Godkänna avtal för skolskjutsar och avtal för överlåtelse av
ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst - Förnyelse
2. Godkänna att Lessebo kommun i avtalet inkluderar de valbara
trafikslagen:
a. Fritidsskjuts,
b. Arbetsresor daglig verksamhet,
c. Mattransporter
3. Utse politiker med ersättare som ska delta i politisk styrgrupp
för skolskjuts respektive färdtjänst/riksfärdtjänst.
4. Utse tjänstepersoner med ersättare som ska delta i beredande
tjänstemannagrupp för skolskjuts respektive
färdtjänst/riksfärdtjänst.

Ärendebeskrivning
Trafikupphandling 2025 - Erbjudande om avtal.
Region Kronobergs regionstyrelse fattade 2021-06-22 beslut om
att godkänna förslag till avtal för:
1.Upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik
2. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst
3. Regionstyrelsen beslutade även att påbörja arbetet med
trafikupphandling 2025 i enlighet med innehållet i avtalen.
Avtalsversioner för respektive kommun har därefter upprättats.
Avtalen ska vara Region Kronoberg tillhanda senast 2021-09-30.
Om Lessebo kommun inte önska ingå avtal ska vi återkopplar även
med detta besked.
Bakgrund
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken
Kronberg) upphandlar och samordnar idag resor och
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt
skolskjutsar på uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby,
Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För att Region Kronoberg
fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa trafikslag behöver
nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha god
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Kommunstyrelsen
2021-08-25
framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens
gång.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal
Beslutet skickas till
Region Kronoberg, trafiknämnden

Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningsförvaltningen
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Dnr: 21RGK287

Kommunstyrelserna i Kronoberg

Trafikupphandling 2025 Erbjudande om avtal
Region Kronobergs regionstyrelse fattade 2021-06-22 (§ 139/2021) beslut om att godkänna förslag till avtal för:
1.Upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor
2. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – tillkommande kommun med
tillhörande bilagor
3. Överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande
bilagor
Regionstyrelsen beslutade även att påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehållet i avtalen, att utse Region Kronbergs representanter i de politiska
styrgrupperna samt att fastställa direktiv för de politiska styrgrupperna för styrgruppens
roll, arbetsmodell och befogenheter.
En avtalsversion för respektive kommun har därefter upprättats och en version för er
kommun bifogas för er att ta ställning till. Beslut om att ingå avtal ska tas av kommunfullmäktige alternativt den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige enligt gällande delegationsordning eller reglemente har delegerat beslutet till. Om ni önskar ingå
avtal behöver underskrivna avtal och ifyllda bilagor vara Region Kronoberg tillhanda
senast 2021-09-30. Om ni inte skulle önska ingå avtal ser vi gärna att ni återkopplar
även med detta besked.
Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess:
-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-05-05.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt forum 2021-05-07.
-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat förslag
senast 2021-05-28. Region Kronoberg har gått igenom samtliga inkomna synpunkter
och gjort en bedömning av om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad
som bedöms vara det bästa för helheten och samtliga uppdragsgivares intressen. I dokumentet ”Trafikupphandling 2025 – Inkomna synpunkter från kommunerna” har Region Kronoberg sammanställt och besvarat de synpunkter som inkommit.
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Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.
Fortsatt process och tidplan

Arbetet med kravställning i upphandlingen kommer att startas upp i beredande tjänstemannagrupper och politiska styrgrupper i oktober förväntas pågå till juni 2022. Mötesschema för hela perioden bifogas. Mötesdagarna planeras att ha följande upplägg för
att vara så tidseffektiva som möjligt:
9-11 Frågor avseende delområde Serviceresor (färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor).
11-12 Gemensamma frågor som berör båda delområdena
13-15 Frågor avseende delområde skolskjuts
När gemensamma frågor som berör båda delområdena hanteras så sammanträder alltså
samverkansgrupperna för delområde skolskjuts och delområde Serviceresor samtidigt.
För de kommuner som tecknar avtal återkommer vi med kallelse och agenda till utsedda ledamöter och ersättare senast 5 dagar innan respektive möte.
Det aktuella smittläget kommer att få avgöra om möten kommer att hållas digitalt eller
om det är möjligt att träffas fysiskt.
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Jessica Gunnarsson som är projektledare för upphandlingen. Kontaktuppgifter: mail jessica.gunnarsson@kronoberg.se eller
telefon 0470-58 33 62.
Vi önskar er en trevlig sommar och hoppas att vi syns till hösten!
Med vänlig hälsning
Växjö 2021-06-24
Länstrafiken Kronoberg

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Jessica Gunnarsson
Projektledare
Trafikupphandling 2025
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REGION KRONOBERG

Mellan uppdragsgivaren Lessebo kommun (”Kommunen”), och uppdragstagaren Region
Kronoberg (”RK”), genom Länstrafiken Kronoberg träffas följande avtal om villkor för uppdrag
att upphandla och samordna resor avseende skolskjutstrafik (”Avtalet”).

1 Bakgrund och syfte
Kommunen ansvarar enligt Skollagen (2010:800) för att tillhandahålla skolskjuts för barn i
grundskolan. Det står Kommunen fritt att arrangera skolskjutsen på ett för Kommunen lämpligt
sätt. Kommunen har därför valt att delta i RK:s gemensamma upphandling samt samordning av
resor avseende:
- Delområde Skolskjutstrafik: I delområde Skolskjutstrafik ingår upphandling och samordning av
skolskjutstrafik samt valbara trafikslag enligt punkt 6 nedan. Tjänsterna för samordning av resor
inom delområde Skolskjutstrafik utförs av Länstrafiken Kronoberg, som är en förvaltning inom
RK.
- Delområde Serviceresor: I delområde Serviceresor ingår upphandling och samordning av resor
avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt valbara trafikslag.
Delområdena Skolskjutstrafik och Serviceresor ska ingå i samma upphandling av trafik som ska
börja genomföras under 2025. Upphandlingen ska resultera i att RK ingår trafikeringsavtal med de
upphandlade trafikföretagen (”Trafikeringsavtal”). Villkor för genomförandet av upphandlingen
och samordning av resor avseende delområde Serviceresor framgår av separat avtal. I detta Avtal
regleras endast villkoren för upphandlingen och samordning av resor avseende delområde
Skolskjutstrafik.
Syftet med detta Avtal är att:
i)
ii)
iii)

Reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för att upprätta en samverkan mellan
Kommunen och RK gällande skolskjutstrafik;
reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och RK avseende skolskjutstrafik;
samt
reglera villkoren för kommande upphandling avseende delområde Skolskjutstrafik.

2 Samverkan
2.1 Om samverkan mellan Kommunen och RK
Under den period då den gemensamma upphandlingen genomförs sker samverkan mellan
Kommunen och RK i samverkansgrupper bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en
politisk styrgrupp. I den beredande tjänstemannagruppen sker samverkan mellan Kommunen och
RK även under hela avtalsperioden för Trafikeringsavtalen.
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2.2 Den beredande tjänstemannagruppens uppdrag
Under upphandlingen bereder den beredande tjänstemannagruppen frågor till den politiska
styrgruppen. Samverkan kring Trafikeringsavtalen sker sedan fortlöpande i den beredande
tjänstemannagruppen under hela avtalsperioden. Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en
ersättare per deltagande nämnd/förvaltning till den beredande tjänstemannagruppen, i enlighet
med vad som följer av Bilaga 1. RK utser valfritt antal ledamöter. I den beredande
tjänstemannagruppen ingår även ledamöter som utses av övriga kommuner som deltar i
upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik.
2.3 Den politiska styrgruppens uppdrag
Under upphandlingen ansvarar den politiska styrgruppen för att ta ställning till strategiskt viktiga
frågeställningar och kravställningar och enas om förslag till beslut för fastställande i RK:s
trafiknämnd (”TN”). Kommunen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare per deltagande
nämnd/förvaltning till den politiska styrgruppen, i enlighet med vad som följer av Bilaga 2. I den
politiska styrgruppen ingår även TN:s presidium och ledamöter som utses av övriga kommuner
som deltar i upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. TN:s ordförande är ordförande
för den politiska styrgruppen.
2.4 Kommunens ansvar för samverkan
Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till beredande
tjänstemannagrupp och politisk styrgrupp i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1 samt Bilaga
2. Kommunen ansvarar för att ledamöter eller ersättare deltar i samtliga samverkansmöten som
RK kallar till.
Kommunen ansvarar även för att utse en kontaktperson för skolskjuts, som ska ha det
övergripande ansvaret för Kommunens kontakt med RK avseende frågor hänförliga till skolskjuts
under trafikeringsavtalsperioden. För det fall kontaktpersonen byts ut under avtalsperioden
ansvarar Kommunen för att till RK anmäla en ny kontaktperson för skolskjutsfrågor. Ansvarig på
Kommunen för att till RK meddela kontaktperson är förvaltningschef för
grundskoleverksamheten.
2.5 RK:s ansvar för samverkan
RK ansvarar för att bereda frågor och för att sammankalla till samverkansmöten i respektive
samverkansgrupp. RK ansvarar för att samverkan sker i enlighet med detta Avtal. RK ansvarar
även för att protokollföra möten och delge protokollet till Kommunen samt till övriga deltagande
kommuner.

3

Upphandling av transporttjänster

3.1 Kommunens ansvar
3.1.1 Ansvar för kostnader

Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för upphandlingen i enlighet med vad som
framgår av punkt 5 nedan.
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3.1.2 Tillvarata Kommunens specifika intressen

Kommunen ansvarar för att tillvarata Kommunens specifika intressen under upphandlingsarbetet.
Vid beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar ska Kommunen genomföra
eventuella nödvändiga interna utredningar (utöver de utredningar RK ansvarar för på
uppdragsövergripande nivå) inom Kommunen inför ställningstagande i den politiska styrgruppen.
3.1.3 Ansvar för underlag mm

Kommunen ansvarar för att ta fram underlag som krävs för genomförandet av upphandlingen
avseende delområde Skolskjutstrafik, så som exempelvis skolförteckning, elevunderlag (både
aktuellt och prognos), läsårstider och fordonsbehov.
3.2 RK:s ansvar
3.2.1 Beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar

RK ansvarar för att identifiera, utreda och presentera beslutsunderlag för strategiskt viktiga frågor
och kravställningar på en uppdragsövergripande nivå. Det kan exempelvis handla om avtalstid,
ersättningsmodell, garantivolymer, paketering av trafik, miljökrav, drivmedelskrav, fordonskrav,
krav på förare/utförande av uppdraget, krav på arbetsvillkor och liknande.
3.2.2 Upprättande av upphandlingsdokument

RK ansvarar för att upprätta och besluta om detaljerat innehåll i upphandlingsdokument i enlighet
med de beslut som har beretts i den politiska styrgruppen och fastställts av TN. RK ansvarar även
för att upphandlingsdokumenten kvalitetssäkras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv av den
upphandlingsjurist som RK ska upphandla för att bistå med juridisk rådgivning i upphandlingen.
3.2.3 Juridisk rådgivning

RK ansvarar för att upphandla juridisk rådgivning inför genomförandet av upphandlingen.
3.2.4 Upphandlingsprocessen

RK ansvarar för hela upphandlingsprocessen från annonsering till avtalstecknande och för att
genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, så som annonsering, kvalificering av anbudsgivare,
publicering av upphandlingsdokument, besvarande av frågor under anbudstiden, utvärdering av
anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.
RK ansvarar för att tillvarata Kommunens intressen under upphandlingen men även för att beakta
helheten och samtliga deltagande kommuners intressen.

4 Uppdrag under Trafikeringsavtalsperioden
4.1 Kommunens ansvar
4.1.1 Ansvar för kostnader
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Kommunen ansvarar för sin andel av kostnader i enlighet med punkt 5 nedan.
4.1.2 Kommunens ansvar gentemot skola/föräldrar/elever

Kommunen ansvarar för att:
- Ha kontakt med skolan och dess personal angående skolskjutstrafiken;
- ha kontakt med föräldrar och elever angående skolskjutstrafiken;
- pröva ansökningar och bevilja skolskjuts för elever;
- bestämma vilken hållplats en elev ska åka till/från; och
- begränsa antalet elever per rutt till antalet godkända platser i fordonet som ska köra rutten.
4.1.3 Kommunens ansvar gentemot RK

Kommunen ansvarar för att:
- Beställa skolskjutstrafiken genom RK;
- alltid ha en namngiven kontaktperson till RK avseende skolskjutstrafiken;
- meddela RK i god tid när fordonsförändringar ska göras;
- i god tid meddela RK om större förändringar inom verksamheten som påverkar
skolskjutstrafiken;
- följa de storlovstider som RK använder i sin linjetrafik för att undvika ökade kostnader för
skolskjutstrafiken;
- ge ruttlistor med innehåll enligt RK:s specifikation till RK;
- ge ruttlistor till RK inför höstterminen senast 31 maj varje kalenderår;
- inför och under termin ha minst 1 veckas framförhållning vid justering av ruttlistor;
- ta fram ordningsregler för eleverna utanför skolfordonen; och
- kontrollera underlag och fakturor från RK och snarast påtala eventuella felaktigheter.
4.1.4 Kommunens ansvar internt

Det är Kommunens ansvar att:
- Bestämma placering av hållplats för abonnerad skolskjuts;
- i god tid bestämma skolornas start- och sluttider; och
- hantera elev- och ruttlistor i därtill avsett program.
4.2 RK:s ansvar
4.2.1

RK:s ansvar gentemot trafikföretagen

RK ansvarar för att:
- Ha kontakt med trafikföretagen och dess personal angående skolskjutstrafiken;
- följa upp trafikföretagens efterlevnad av Trafikeringsavtalet under hela avtalsperioden;
- hantera utbetalningar till trafikföretagen;
- fatta eventuella beslut angående viten;
- göra vitesavdrag till trafikföretagen;
- skicka ut rutter och trafikföretagens register från skolskjutsplaneringsverktyget; och
- genomföra en produktionsberäkning inför varje läsår.
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4.2.2 RK:s ansvar gentemot Kommunen

RK ansvarar för att:
- till Kommunen specificera hur ruttlistorna ska utformas;
- fördela trafikeringsuppdraget åt/bland trafikföretagen;
- skicka ut ruttlistor till trafikföretagen;
- fakturera Kommunen;
- utbetala ersättning till Kommunen för de vitesavdrag som gjorts under den aktuella månaden;
- terminsvis ge Kommunen en redovisning av utdömda viten;
- ha det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten;
- alltid ha en namngiven kontaktperson till Kommunen avseende skolskjutstrafiken;
- genomföra en produktionsberäkning inför varje läsår;
- innan Trafikeringsavtalet träder i kraft meddela Kommunen om de storlovstider som RK
kommer att använda i sin linjetrafik under Trafikeringsavtalets löptid;
- erbjuda säkerhetsutbildning enligt separat villkorsbilaga, se Bilaga 3;
- ta fram ordningsregler ombord på fordonen som genomför skolskjutstrafik; samt
- erbjuda tjänsten ”Bokabuss” enligt separat villkorsbilaga, se Bilaga 4.
4.2.3 RK:s ansvar internt

Det är RK:s ansvar att:
- Bestämma placering av hållplats i linjetrafiken;
- vara huvudansvarig för ett skolskjutsplaneringsverktyg som Kommunen kan ansluta sig till;
samt
- hantera fordons-, kostnads-, period- och trafikföretagsregistren i skolskjutsplaneringsverktyget.
4.3 Personuppgiftsansvar
Kommunen och RK åtar sig att reglera personuppgiftsansvaret avseende de personuppgifter som
kommer att behandlas i samband med upphandling och anordnande av skolskjutstrafiken i enlighet
med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.
4.4 Ansvarsfördelning avseende krav på ersättning
För det fall att krav på ersättning riktas mot någon part för skada som har drabbat den andra parten
eller tredje man till följd av detta Avtal, av Trafikeringsavtal eller genomförandet av den
gemensamma upphandlingen ska den part som ansvarar för skadans eller kravets uppkomst ansvara
för att ersätta den skadelidande. Part som inte ansvarar för skadan ska hållas skadeslös från samtliga
krav på ersättning med anledning av skadan eller kravet. För det fall att myndighetskrav riktas mot
någon part till följd av en del av Avtalet eller den gemensamma upphandlingen som den andra
partens ansvarar för så ska den ansvariga parten ersätta den part som fått myndighetskravet riktat
mot sig. För tydlighets skull innebär det att för det fall den part som inte ansvarar för skadan eller
kravet drabbas av någon kostnad till följd av skadan ska den part som ansvarar för skadan ersätta
dessa kostnader. Exempelvis ska RK stå för kostnaderna för det fall att RK under upphandlingen
inte följer upphandlingsrättslig lagstiftning och detta leder till skadestånd, upphandlingsskadeavgift
eller rättegångskostnader. För det fall att Kommunen orsakar kostnader genom exempelvis felaktig
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hantering av personuppgifter eller genom att underlåta att informera RK om en omständighet, och
detta leder till att till exempel en brukare av trafiken eller tillsynsmyndighet framför krav, så ska
Kommunen stå för kostnaderna.

5 Ekonomi/Kostnadsfördelning
5.1 Kostnader under upphandlingen
5.1.1 Kostnader för utförandet av upphandlingen

Med begreppet ”kostnader för utförande av upphandlingen” menas kostnader för tjänstemannatid
och kostnader för juridisk rådgivning.
5.1.1.1 Kostnader för tjänstemannatid

Med begreppet ”kostnader för tjänstemannatid” menas kostnader för den tid som RK:s tjänstemän
som ansvarar för och utför arbetet med genomförande av upphandlingen lägger ned på
upphandlingen. Den totala summan för tjänstemannatid som avser delområde Skolskjutstrafik är
750 000 kr.
5.1.1.2 Kostnader för juridisk rådgivning

Med begreppet ”kostnader för juridisk rådgivning” menas kostnader för den upphandlingsjurist
som RK ansvarar för att upphandla för juridisk rådgivning avseende upphandlingen inklusive
eventuell överprövning.
5.1.2 Fördelning av kostnader
5.1.2.1 Fördelning av kostnader för tjänstemannatid

Kostnader för tjänstemannatid och juridisk rådgivning avseende upphandlingen och delområde
Skolskjutstrafik fördelas på uppdragsgivarna enligt följande fördelningsmodell:
-25% av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare.
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare inom respektive
kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning under hela
avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
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enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.1.2.2 Fördelning av kostnader för juridisk rådgivning

Kostnader för juridisk rådgivning för upphandlingen fördelas jämnt mellan delområde
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Delområde Skolskjutstrafiks andel av kostnaden
fördelas därefter enligt samma fördelningsmodell som anges i punkt 5.1.2.1 ovan.

5.1.2.3 Fakturering av kostnader

Kostnad för tjänstemannatid periodiseras jämnt för hela upphandlingsperioden oktober 2021 t o
m juni 2023. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel
av kostnaderna för tjänstemannatid.

Kostnader för juridisk rådgivning faktureras utifrån faktiska kostnader. RK fakturerar halvårsvis (i
juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel av kostnaderna för juridisk rådgivning.
5.2 Kostnader under Trafikeringsavtalen
5.2.1 Kostnader för utförandet av trafikuppdraget
5.2.1.1 Trafikkostnader

Med begreppet ”trafikkostnader” menas samtliga ersättningar som utbetalas till trafikföretagen i
enlighet med Trafikeringsavtalen.
5.2.1.2 Kostnader för administration

Med begreppet ”kostnader för administration” menas RK:s kostnader under
Trafikeringsavtalsperioden för personal och programvaror. Dessa kostnader fördelas enligt punkt
5.2.2 och faktureras enligt punkt 5.2.3. Den sammanlagda årliga administrativa kostnaden under
Trafikeringsavtalsperioden är 1 550 000 kr, förutsatt att samtliga länets åtta kommuner deltar i
denna upphandling. Om någon eller några kommuner inte deltar i denna upphandling minskas
denna kostnad med 5 % per kommun som inte deltar, förutom om det gäller Växjö kommun, då
kostnaden minskas med 25 %.
Kostnaden indexregleras inför varje läsår, det vill säga årligen i augusti, med Labour cost index för
tjänstemän (preliminärt), privat sektor (LCI tjm), 2008M01=100 efter näringsgren SNI 2007 och
månad, kolumn B-S samtliga näringsgrenar.
Basindex kvartal 4 2020 är 144,2.
Kostnaden första läsåret 2025/2026 innebär att baspriset indexregleras genom att basindex kvartal
4 2020 (144,2) jämförs med index för kvartal 4 2024.
Kostnaden andra läsåret 2026/2027 innebär att baspriset indexregleras genom att basindex kvartal
4 2020 (144,2) jämförs med index för kvartal 4 2025. Indexering ska sedan ske på detta sätt årligen
under hela avtalsperioden.
5.2.1.3 Kostnader för juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen

Med kostnader för juridisk rådgivning menas de kostnader som under Trafikeringsavtalsperioden
uppkommer vid behov av juridisk rådgivning gällande Trafikeringsavtalen avseende tolkningar av
Trafikeringsavtalen, avtalsbrott, krav från trafikföretag samt tredje parter och tvister med
trafikföretag.
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RK anlitar upphandlad jurist för den juridiska rådgivningen. Fördelning av kostnaderna sker enligt
punkt 5.2.2 och fakturering sker enligt punkt 5.2.3. Önskar enskild eller enskilda kommuner att RK
driver en process, står denna eller dessa kommuner själva för kostnaden för den juridiska
rådgivningen. RK kommer i sådana fall att fakturera Kommunen för samtliga kostnader hänförliga
till den juridiska rådgivningen som uppstått till följd av processen.
5.2.2 Fördelning av kostnader
5.2.2.1 Fördelning av trafikkostnader

Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaden som avser de transporter som
uppdragsgivaren har betalningsansvar för.
5.2.2.2 Fördelning av kostnader för administration och juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen

Kostnader för administration och juridisk rådgivning under Trafikeringsavtalsperioden avseende
Trafikeringsavtalen och delområde Skolskjutstrafik fördelas på uppdragsgivarna enligt följande
fördelningsmodell.
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare.
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. Invånarantalet
den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.2.3 Fakturering av kostnader
5.2.3.1 Fakturering av trafikkostnader

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens trafikkostnader. Innan slutlig
trafikproduktion är fastställd för respektive läsår sker à conto-fakturering. En delreglering görs efter
höstterminens slut. Slutreglering av Kommunens trafikkostnader sker efter varje läsår, det vill säga
årligen i juni.
5.2.3.2 Fakturering av kostnader för administration

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av kostnader för administration och
juridisk rådgivning avseende Trafikeringsavtalen med trafikföretagen.
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5.2.4 Årlig uppföljning

RK ansvarar för att en gång per år erbjuda ansvarig nämnd i Kommunen genomgång av årlig
uppföljning av uppdraget vid ordinarie nämndssammanträde.

6 Övriga valbara trafikslag
Utöver skolskjuts kan Kommunen välja att inkludera följande trafikslag i detta Avtal:
- Fritidsskjuts
- Arbetsresor daglig verksamhet
- Mattransporter
Val att inkludera ett eller flera av dessa trafikslag görs i Bilaga 5. I Bilaga 5 finns även en
beskrivning av respektive trafikslag. Kommunens val avseende övriga valbara trafikslag kommer
inte att påverka Kommunens ansvar eller andel av de kostnader som framgår av detta Avtal.

7 Bokabuss – tjänst för bokning av tillfälliga transporter under
skoldagen
Som en del av detta Avtal erbjuder RK tjänsten ”Bokabuss” för offertförfrågan och bokning av
tillfälliga transporter under skoldagen. Med tillfälliga transporter under skoldagen menas
transporter som skolorna beställer till elevernas aktiviteter under skoldagen. Det kan till exempel
vara transporter till språk, hemkunskap, idrott, musik, teaterföreställningar, simhallar, friluftsdagar
och liknande aktiviteter. Dessa tillfälliga transporter under skoldagen ingår inte i den gemensamma
upphandlingen utan varje enskild resa direktupphandlas. Villkor för tjänsten framgår av Bilaga 4.

8 Avtalstid
8.1 Ikraftträdande och upphörande
Detta Avtal gäller från dagen för båda parters undertecknande och löper fram till dess att
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag för utförande av trafikuppdrag rörande
Skolskjutstrafik och Serviceresor upphör att gälla. Det innebär, för tydlighets skull, att Avtalet och
Trafikeringsavtal mellan RK och upphandlade trafikföretag ska ha samma upphörandetidpunkt.
8.2 Kommunens möjlighet till uppsägning
Kommunen har fram till och med 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp detta Avtal och därmed
välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik. En
sådan uppsägning ska ske skriftligen och vara RK tillhanda senast 31 maj 2022. För det fall
Kommunen väljer att säga upp Avtalet i förtid och inte delta i den fortsatta gemensamma
upphandlingen avseende delområde Skolskjutstrafik ska Kommunen ersätta RK för de kostnader
som uppstått till följd av Kommunens deltagande i den gemensamma upphandlingen fram till och
med upphörandedagen. Ersättningen ska beräknas utifrån Kommunens andel av de upplupna
kostnaderna för upphandlingen enligt den modell som följer av punkt 5.1 ovan.
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Av detta Avtal har två likalydande exemplar upprättats och undertecknats varav vardera parten
erhåller sitt exemplar.
För Lessebo kommun

Lessebo den

/

-------------------------------------------------------Lars Altgård (S)
Kommunstyrelsens ordförande

För Region Kronoberg

Växjö den

---------------------------------------------------Christina Nyquist
Kommunchef

/

-------------------------------------------------------Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

---------------------------------------------------Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1 Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp
Bilaga 2 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Bilaga 3 Säkerhetsutbildning
Bilaga 4 Villkor för tjänsten Bokabuss
Bilaga 5 Val av valbara trafikslag
Bilaga 6 Regionstyrelsens beslut avseende godkännande av innehåll i detta Avtal
Bilaga 7.1 Kommunfullmäktiges beslut att ingå detta Avtal
Bilaga 7.2 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av ordinarie ledamot och ersättare till
politisk styrgrupp
Bilaga 7.3 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av valbara trafikslag.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande
tjänstemannagruppen under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av
kommunchefen alternativt den förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till.
Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp från ytterligare deltagande förvaltningar
Om Kommunen har valt att inkludera valbara trafikslag i Avtalet och dessa valbara trafikslag
omfattar flera förvaltningar så har Kommunen rätt att välja ytterligare en ordinarie ledamot och en
ersättare per deltagande förvaltning. Val av dessa representanter till den beredande
tjänstemannagruppen görs i sådant fall nedan.

Deltagande nämnd:
Val av ordinarie ledamot
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:
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Deltagande nämnd:
Val av ordinarie ledamot
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande
tjänstemannagruppen även avseende de tillkommande representanterna från övriga nämnder under
Avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunchefen alternativt den
förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter meddelas till RK:s
sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen under
Avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunfullmäktige alternativt
den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter
meddelas till RK:s sammankallande för den politiska styrgruppen.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
från ytterligare deltagande nämnder
Om Kommunen har valt att inkludera valbara trafikslag i Avtalet och dessa omfattar flera nämnder
så har Kommunen rätt att välja ytterligare en ordinarie ledamot och en ersättare per deltagande
nämnd. Val av dessa representanter till den politiska styrgruppen görs i sådant fall nedan.

Deltagande nämnd:
Val av ordinarie ledamot
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:
E-post:
Mobiltelefon:
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Deltagande nämnd:
Val av ordinarie ledamot
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:
E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen även
avseende tillkommande nämnder under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska
fattas av kommunfullmäktige alternativt den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige
delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den politiska
styrgruppen.
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1 Villkor för säkerhetsutbildning
Som del av Avtalet erbjuder RK Kommunen möjlighet att få säkerhetsinformation på skolorna.
Säkerhetsinformation ges genom säkerhetsutbildning och innebär att RK:s personal kommer ut till
Kommunens skolor och informerar eleverna om trafiksäkerhet, skolskjuts, gällande regelverk för
skolskjuts och liknande. Denna information planeras att kompletteras med säkerhetsinformation
som ska tillhandahållas av trafikföretagen som utför skolskjutstrafik, genom att det i Trafikavtalen
skrivs in krav på att trafikföretagen ska tillhandahålla säkerhetsinformation inför varje termins- eller
läsårsstart.

2 Beställning av säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildningen kan komma att ske med olika intervall. Det är Kommunen som beställer
säkerhetsutbildningen av RK. Kommunen och RK bestämmer sedan gemensamt exakta dagar och
tider för när säkerhetsutbildningen ska hållas. RK:s personalresurser för genomförande av
säkerhetsutbildning är begränsade. Alla kommuner kommer således inte kunna ha
säkerhetsutbildning samma termin. Kommunen bör därför i god tid boka in säkerhetsutbildningar.
Om RK är uppbokade en termin då Kommunen önskar säkerhetsutbildning ska RK hänvisa till
närmast möjliga termin för när säkerhetsutbildning kan hållas.

3 Genomförande av säkerhetsutbildning
Utbildning för eleverna planeras att ske enligt följande: RK:s personal ska åka ut till skolor runt om
i Kronoberg för att genomföra säkerhetsutbildningen om hur elever åker buss på ett säkert sätt till
och från skolan. Informationen till eleverna berör säkerhet i samband med skolskjutstrafik och är
uppdelad i tre steg: 1) före resan 2) under resan och 3) efter resan. Resultatet av
säkerhetsutbildningen ska vara att eleverna får information om hur de ska agera på ett säkert sätt
när de använder sig av skolskjutstrafik.

4 Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för att tillhandahålla lokal där säkerhetsutbildningen kan hållas, att vuxen
personal från skolan finns på plats under hela tiden då säkerhetsutbildningen genomförs och att
eleverna informerats om RK:s besök i förväg.

5 Kostnad och fakturering
RK fakturerar Kommunen 2 000 kr per hel arbetsdag (>=4 timmar) eller 1 500 kr per halv
arbetsdag (<4 timmar) då personal från RK är på plats i skolorna för genomförande av beställd
säkerhetsutbildning. Kostnaden indexregleras enligt samma index och princip som finns beskrivet
i punkt 5.2.1.2 i Avtalet.
Faktureringen görs utan påslag för administrativa kostnader eller fakturaavgifter.
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1 Villkor för tjänsten Bokabuss
Som en del av Avtalet tillhandahåller RK en webbaserad lösning (nedan kallad ”Bokabuss”) där
Kommunen kan beställa tillfälliga transporter under skoldagen, vilket följer av punkt 7 i Avtalet.
Kommunen väljer själv om man vill använda Bokabuss och/eller göra sina beställningar på annat
sätt.

2 Tillfälliga transporter som ingår i tjänsten Bokabuss
Bokabuss får endast användas för tillfälliga transporter som görs av grundskolans elever och
personal tillsammans. De tillfälliga transporterna ska ske under skoldagen. Andra typer av tillfälliga
transporter - exempelvis klassresor med övernattning, personalresor, resor för förskoleelever
och/eller gymnasieelever - omfattas inte. För sådana tillfälliga transporter som inte omfattas av
tjänsten Bokabuss hänvisas Kommunen till att genomföra beställningar på annat sätt.

3 Villkor för användarkonto
RK är administratör av Bokabuss. Kommunen får tillgång till systemet genom att ansöka om
inloggningsmöjligheter och rättigheter hos RK samt anmäla e-postadress, namn, skola och
telefonnummer till den kontaktperson på varje skola inom Kommunen som ska nyttja tjänsten
Bokabuss eller den gemensamma administratör som ansvarar för bokningar via Bokabuss. RK
instruerar vid behov användarna i systemet.

4 Villkor för offertförfrågan, bokning och avbokning
När Kommunen lagt in en beställning i Bokabuss gör RK ett offertförfarande där Kommunen
erbjuds bästa möjliga offert. Kommunen svarar sedan ja eller nej till denna offert. Varje resa ska
direktupphandlas. Utvärdering sker på inkomna anbud och tilldelning sker till det trafikföretag som
erbjudit lägst pris. Erhålls ingen offert från någon det trafikföretag ska RK skyndsamt meddela
Kommunen om detta.
En bokning ska alltid göras med minst fem arbetsdagar mellan beställningsdag och resdag.
Avbokningar ska göras med minst två arbetsdagar mellan avbokningsdag och resdag. Avbokningar
som görs i tid enligt ovan bestämmelse, krediteras Kommunen i sin helhet. Avbokningar som inte
görs i tid enligt ovan, debiteras Kommunen i sin helhet.

5 Fakturering
RK fakturerar Kommunen löpande för de resor Kommunen beställt. Faktureringen görs enligt vid
varje enskilt tillfälle offererade priser, utan påslag för administrativa kostnader eller fakturaavgifter.
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Bokabuss innebär att Kommunens skolor, utan några extra avgifter, får möjlighet att enkelt beställa
tillfälliga transporter för grundskoleelever och personal. Tjänsten innebär även att Kommunen får
en tydlig överblick över bokade och genomförda tillfälliga transporter.
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Val av valbara trafikslag
Kommunen väljer att inkludera följande valbara trafikslag i Avtalet:

Fritidsskjuts

Persontransporter till/från fritids. Transporterna ligger utanför ordinarie skoltid och kan utföras
både skoldagar och lovdagar.

Arbetsresor daglig verksamhet

Persontransporter till/från daglig verksamhet. Transporterna utförs under hela kalenderåret.

Mattransporter

Mattransporter till skolor, förskolor och äldreboende. Transporterna kan utföras när fordonen
inte utför persontransporter.

Om Kommunen har valt att inte inkludera något av ovanstående valbara trafikslag i Avtalet,
bekräfta nedan att

Kommunen väljer att inte inkludera några av ovanstående valbara
trafikslag i Avtalet.

Sida 2 av 2

532

Dnr: ● 2021-●-●

Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst - förnyelse

533

REGION KRONOBERG

Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst - förnyelse
Mellan uppdragsgivaren Lessebo kommun (”Kommunen” och uppdragstagaren Region
Kronoberg (”RK”), träffas följande avtal (”Avtalet”) med anledning av Kommunens beslut att
förnya sitt överlåtande av ansvaret för anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst, enligt Lag
(1997:736) om färdtjänst (”lag om färdtjänst”) och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst (”lag om
riksfärdtjänst”), till RK.

1 Bakgrund och syfte
Enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst får Kommunen, efter överenskommelse med
regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter för
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst som följer av samma lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet.
Regionförbundets styrelse beslutade 2008 att kommuner inom RK ska beredas möjlighet att lämna
över myndighetsutövningen och ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundets verksamhet har därefter övertagits av RK, som är
regional kollektivtrafikmyndighet. Vid tiden för detta Avtals ingående har sex av länets kommuner
överlåtit sitt ansvar för anordnande av färdtjänst (enligt lag om färdtjänst) och riksfärdtjänst (enligt
lag om riksfärdtjänst) till RK.
Kommunen överförde den 29 juni 2012 sina uppgifter för anordnandet av färdtjänst och
riksfärdtjänst för sina invånare till RK i enlighet med vad som följer av lag om färdtjänst samt lag
om riksfärdtjänst.
RK ska genomföra en gemensam upphandling avseende utförandet av trafikeringsuppdrag för
delområdena Skolskjutstrafik och Serviceresor, där färdtjänst och riksfärdtjänst ingår.
Upphandlingen ska resultera i att RK ingår trafikeringsavtal med de upphandlade trafikföretagen
(”Trafikeringsavtal”). Villkoren för upphandlingen avseende delområde Serviceresor framgår av
Bilaga 1. I samband med genomförandet av upphandlingen har RK, tillsammans med de
kommuner som överlämnat sina uppgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till RK, beslutat
att uppdatera innehållet i den befintliga överenskommelsen om överförande av ansvar för
anordnandet av färdtjänst och riksfärdtjänst.
Den nu befintliga överenskommelsen om överlåtelse av ansvar mellan Kommunen och RK om
överförande av ansvar för anordnande av särskild kollektivtrafik ska upphöra och ersättas med
detta Avtal.
Detta Avtal ingås mellan Kommunen och RK i syfte att:
i)
ii)
iii)

Fortsatt överföra ansvar och myndighetsutövning avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst från Kommunen till RK;
reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för att upprätta en samverkan mellan
Kommunen och RK gällande anordnandet av färdtjänst och riksfärdtjänst;
reglera Kommunens och RK:s respektive ansvar för överlämnandet av ansvar för
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst; samt
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iv)

reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och RK avseende anordnandet av
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Det noteras att en välfungerande färdtjänst samt riksfärdtjänst för Kommunens invånare är en
gemensam angelägenhet för Kommunen och RK. Båda parter åtar sig att verka för en långsiktig
utveckling för färdtjänst och riksfärdtjänst genom att föra en kontinuerlig dialog avseende
anordnandet av färdtjänst samt riksfärdtjänst.

2 Överlåtelse av huvudmannaskap
Det nu befintliga avtalet mellan Kommunen och RK om överförande av ansvar för anordnande av
särskild kollektivtrafik ska upphöra och ersättas med detta Avtal. Kommunen och RK är överens
om att Kommunen fortsatt, i enlighet med 4 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst,
överlåter sina uppgifter enligt lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst till RK. RK övertar
därför, i enlighet med 5 § lag om färdtjänst samt 3 § lag om riksfärdtjänst, Kommunens ansvar för
att utföra uppgifterna enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Eftersom RK har övertagit huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst från Kommunen
är RK tillståndsgivare avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. RK ansvarar fortsatt för
tillståndsgivning, samtlig handläggning och prövning av ansökningar avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst som inkommer till RK. Villkor för fördelning av kostnader i samband med
tillståndsgivning följer av Bilaga 2.

3 Samverkan
3.1 Om samverkan mellan RK och Kommunen
Samverkan mellan de kommuner som överlåtit sitt ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst och RK
avseende överlåtandet av ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst ska ske i samverkansgrupper
bestående av en beredande tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp. Kommunen och RK åtar
sig att genomföra samverkan i enlighet med Kommunens och RK:s respektive uppdrag som
beskrivs nedan. Varje deltagande kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare till respektive
samverkansgrupp.
3.2 Den beredande tjänstemannagruppens uppdrag
Den beredande tjänstemannagruppen ska bereda frågor till den politiska styrgruppen både under
upphandlingen av trafikeringsuppdraget som ska omfatta bland annat utförande av färdtjänst och
riksfärdtjänst och även fortsatt under hela avtalsperioden. Även annan samverkan kring Avtalet
sker fortlöpande i den beredande tjänstemannagruppen under hela avtalsperioden. Kommunen
utser en ordinarie ledamot och en ersättare till den beredande tjänstemannagruppen, i enlighet med
vad som följer av Bilaga 3. Övriga ledamöter ska tillsättas av RK samt övriga deltagande
kommuner.
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3.3 Den politiska styrgruppens uppdrag
Under den kommande upphandlingen av trafikeringsuppdraget avseende bland annat utförande av
färdtjänst och riksfärdtjänst ansvarar den politiska styrgruppen för att ta ställning till strategiskt
viktiga frågeställningar och kravställningar och rekommendera förslag till beslut för fastställande i
RK:s trafiknämnd (”TN”).
Under avtalsperioden ska samråd ske i den politiska styrgruppen inför fastställande i RK:s politiska
instanser avseende följande frågor:
- Årlig budget för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna;
- årlig budget för driften av Serviceresors beställningscentral (”BC”) och förutsättningar för denna;
samt
- revidering av taxor samt regelverk för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.
Den politiska styrgruppen ska årligen följa upp resultatet för tillståndsgivningen och driften av BC.
Kommunen utser en ordinarie ledamot och en ersättare till den politiska styrgruppen, i enlighet
med vad som följer av Bilaga 4. Övriga ledamöter ska tillsättas av RK och av motsvarande
ledamöter från övriga deltagande kommuner. TN:s ordförande är ordförande för den politiska
styrgruppen.
3.4 Kommunens ansvar för samverkan
Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till beredande
tjänstemannagrupp och till politisk styrgrupp, i enlighet med vad som framgår av Bilaga 3 och
Bilaga 4. Det är Kommunens ansvar att tillse att antingen ordinarie ledamot eller ersättare deltar i
samtliga samverkansmöten som RK kallar till.
Kommunen ansvarar även för att utse en kontaktperson för färdtjänst samt riksfärdtjänst, som ska
ha det övergripande ansvaret för Kommunens kontakt med RK avseende frågor hänförliga till
färdtjänst och riksfärdtjänst. För det fall att kontaktpersonen byts ut under avtalsperioden ansvarar
Kommunen för att anmäla en ny kontaktperson för färdtjänst och riksfärdtjänst.
3.5 RK:s ansvar för samverkan
RK ansvarar för att bereda frågor och sammankalla till samverkansmöten i respektive
samverkansgrupp och att samverkan sker i enlighet med detta avtal. Vidare ansvarar RK för att,
utöver TN:s ordförande, utse valfritt antal representanter till den politiska styrgruppen och för att
utse valfritt antal ledamöter till den beredande tjänstemannagruppen. RK ska sammankalla till
samverkansmöten i den politiska styrgruppen vid minst två tillfällen per år. För det fall RK
uppmärksammas på att ytterligare samverkansmöten är nödvändiga i någon samverkansgrupp ska
RK sammankalla till sådant ytterligare samverkansmöte. RK ansvarar även för att protokollföra
möten och delge protokollet till Kommunen samt till övriga deltagande kommuner.
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4 Ansvarsfördelning mellan Kommunen och RK
4.1 Kommunens ansvar
Kommunens ansvar och villkor avseende tillståndsgivning, upphandling och samordning av resor
för färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i Bilaga 1 och Bilaga 2. Kommunen ansvarar även för att
anmäla övriga valbara trafikslag till RK i samband med ingåendet av detta Avtal i enlighet med vad
som framgår av Bilaga 5.
4.2 RK:s ansvar
4.2.1 Regelverk

RK ansvarar för att fastställa regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst genom beslut av
regionfullmäktige efter samråd med de kommuner som har överlåtit ansvaret för anordnande av
färdtjänst och riksfärdtjänst till RK. Regelverket ska användas som ett levande dokument och
utvärdering ska ske kontinuerligt under hela avtalsperioden på RK:s initiativ.
4.2.2 Taxa/egenavgift

RK ansvarar för att fastställa taxa för färdtjänst genom beslut i regionfullmäktige efter samråd med
de kommuner som har överlåtit ansvaret för anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst till RK.
Taxa för riksfärdtjänst fastställs av regeringen enligt lag om riksfärdtjänst.
4.2.3 Trafikförsörjningsprogram

RK ansvarar för att upprätta trafikförsörjningsprogram för Kommunen enligt vad som anges i 2
kap. 10 § punkt 6 lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
4.2.4 Tillståndsgivning

RK ansvarar för tillståndsgivning, vilket innebär att RK ska ansvara för den myndighetsutövning
som följer av lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst, enligt vad som är reglerat i Bilaga 2.
4.2.5 Upphandling samt anordnande av resor

RK ska ansvara för att genomföra upphandlingen avseende delområde Serviceresor samt för
anordnande av resor, vilket inkluderar ansvar för att genomföra upphandling av trafik och för
samordning av resor, enligt vad som är reglerat i Bilaga 1.
4.2.6 Övrigt ansvar

RK ansvarar för personal, IT-utrustning, resor, fordon, kommunikation med resande och
trafikföretag, för administration samt för information avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. RK
ansvarar även för att statistik ska inkomma till av staten särskilt beslutad myndighet med de
tidsintervaller som följer av vid var tid gällande lagstiftning och myndighetsföreskrift.
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4.3 Personuppgiftsansvar
Kommunen och RK åtar sig att reglera personuppgiftsansvaret för den behandling av
personuppgifter som kan komma att uppstå i samband med anordnandet av färdtjänst och
riksfärdtjänst i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.
4.4 Ansvarsfördelning avseende krav på ersättning
För det fall att krav på ersättning riktas mot någon part för skada som har drabbat den andra parten
eller tredje man till följd av detta Avtal, av Trafikeringsavtal eller genomförandet av den
gemensamma upphandlingen ska den part som ansvarar för skadans eller kravets uppkomst ansvara
för att ersätta den skadelidande. Part som inte ansvarar för skadan ska hållas skadeslös från samtliga
krav på ersättning med anledning av skadan eller kravet. För det fall att myndighetskrav riktas mot
någon part till följd av en del av Avtalet eller den gemensamma upphandlingen som den andra
partens ansvarar för så ska den ansvariga parten ersätta den part som fått myndighetskravet riktat
mot sig. För tydlighets skull innebär det att för det fall den part som inte ansvarar för skadan eller
kravet drabbas av någon kostnad till följd av skadan ska den part som ansvarar för skadan ersätta
dessa kostnader. Exempelvis ska RK stå för kostnaderna för det fall att RK under upphandlingen
inte följer upphandlingsrättslig lagstiftning och detta leder till skadestånd, upphandlingsskadeavgift
eller rättegångskostnader. För det fall att Kommunen orsakar kostnader genom exempelvis felaktig
hantering av personuppgifter eller genom att underlåta att informera RK om en omständighet, och
detta leder till att till exempel en brukare av trafiken eller tillsynsmyndighet framför krav, så ska
Kommunen stå för kostnaderna.

5 Kostnader för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst
Villkor för fördelning av kostnader för överlåtande av ansvar för anordnandet, samt övriga
kostnader som kan uppstå till följd av färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i Bilaga 1 och Bilaga
2.

6 Avtalstid
6.1 Ikraftträdande och upphörande
Detta Avtal ersätter den tidigare överenskommelsen om överlämnande av huvudmannaskap som
ingicks mellan RK och Kommunen den 29 juni 2012. Avtalet gäller från dagen för båda parters
undertecknande och löper fram till dess att det Trafikeringsavtal som ska ingås mellan RK och
upphandlade trafikföretag för utförande av trafikuppdrag rörande Skolskjutstrafik och Serviceresor
upphör att gälla. Det innebär, för tydlighets skull, att Avtalet och Trafikeringsavtal mellan RK och
upphandlande trafikföretag ska ha samma upphörandetidpunkt.
6.2 Kommunens möjlighet till uppsägning
Kommunen har fram till och med 30 juni 2022 en ensidig rätt att säga upp detta Avtal och därmed
välja att inte delta i den gemensamma upphandlingen avseende delområde Serviceresor eller att
överlämna sina uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst till RK. En sådan
uppsägning ska ske skriftligen och vara RK tillhanda senast 31 maj 2022. För det fall Kommunen
väljer att säga upp Avtalet i förtid och inte delta i den fortsatta gemensamma upphandlingen
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avseende delområde Serviceresor ska Kommunen ersätta RK för de kostnader som uppstått till
följd av Kommunens deltagande i den gemensamma upphandlingen fram till och med
upphörandedagen. Ersättningen ska beräknas utifrån Kommunens andel av de upplupna
kostnaderna för upphandlingen som framgår av punkt 5.1 i Bilaga 1.

Av detta Avtal har två likalydande exemplar upprättats och undertecknats varav vardera parten
erhåller sitt exemplar.
För Lessebo kommun

Lessebo den

/

-------------------------------------------------------Lars Altgård (S)
Kommunstyrelsens ordförande
För Region Kronoberg

Växjö den

---------------------------------------------------Christina Nyquist
Kommunchef

/

-------------------------------------------------------Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

---------------------------------------------------Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1 Villkor för upphandling och samordning av resor
Bilaga 2 Villkor för tillståndsgivning
Bilaga 3 Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Bilaga 4 Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande tjänstemannagrupp
Bilaga 5 Val av valbara trafikslag
Bilaga 6 Regionstyrelsen beslut avseende godkännande av innehållet i detta Avtal.
Bilaga 7.1 Kommunfullmäktiges beslut avseende överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten
Bilaga 7.2 Kommunfullmäktiges beslut avseende godkännande av detta Avtal
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Bilaga 7.3 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av ledamot och ersättare till politisk
styrgrupp
Bilaga 7.4 Kommunchefens beslut avseende val av ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp
Bilaga 7.5 Kommunfullmäktiges beslut avseende val av valbara trafikslag
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1. Bakgrund
RK erbjuder samtliga kommuner i Kronobergs län gemensam upphandling samt samordning av
resor avseende delområde Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor, där bland annat färdtjänst
och riksfärdtjänst ingår. Upphandlingen ska resultera i att RK ingår Trafikeringsavtal med
trafikföretag. Villkoren för upphandlingen avseende färdtjänst och riksfärdtjänst framgår av denna
Bilaga 1 till Avtalet.

2. Samverkan
Villkor för samverkan mellan Kommunen och RK avseende upphandlingen och samordning av
resor för delområde Serviceresor regleras i punkt 2 i Avtalet.

3. Upphandling av transporttjänster
3.1 Kommunens ansvar
3.1.1 Ansvar för kostnader

Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för upphandlingen i enlighet med vad som
framgår av punkt 5 nedan.
3.1.2 Tillvarata Kommunens specifika intressen

Kommunen ansvarar för att tillvarata Kommunens specifika intressen i upphandlingsarbetet. Vid
beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar är det upp till Kommunen att göra
eventuella nödvändiga interna utredningar (utöver de utredningar RK ansvarar för på
uppdragsövergripande nivå) inom Kommunen inför ställningstaganden i den politiska styrgruppen.
3.2 RK:s ansvar
3.2.1 Beredning av strategiskt viktiga frågor och kravställningar

RK ansvarar för att identifiera, utreda och presentera beslutsunderlag för strategiskt viktiga frågor
och kravställningar på en uppdragsövergripande nivå. Det kan exempelvis handla om avtalstid,
ersättningsmodell, garantivolymer, paketering av trafik, miljökrav, drivmedelskrav, fordonskrav,
krav på förare/utförande av uppdraget, krav på arbetsvillkor och liknande.
3.2.2 Upprättande av upphandlingsdokument

RK ansvarar för att upprätta och besluta om detaljerat innehåll i upphandlingsdokument i enlighet
med de beslut som har beretts i den politiska styrgruppen och fastställts av TN. RK ansvarar även
för att upphandlingsdokumenten kvalitetssäkras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv av den
upphandlingsjurist som RK ska upphandla för att bistå med juridisk rådgivning i upphandlingen.
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3.2.3 Juridisk rådgivning

RK ansvarar för att upphandla juridisk rådgivning för upphandlingen.
3.2.4 Upphandlingsprocessen

RK ansvarar för hela upphandlingsprocessen från annonsering till avtalstecknande och för att
genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, så som annonsering, kvalificering av anbudsgivare,
publicering av upphandlingsdokument, besvarande av frågor under anbudstiden, utvärdering av
anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande, i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.
RK ansvarar för att tillvarata Kommunens intressen under upphandlingen men även för att beakta
helheten och samtliga deltagande kommuners intressen.

4 Samordning av transporttjänster
4.1 Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för sin andel av kostnaderna för samordning av transporttjänster, i enlighet
med vad som framgår av punkt 5 nedan.
4.2 RK:s ansvar
4.2.1 Ansvar för drift av BC

RK ansvarar för drift av BC, vilket omfattar beställningsmottagning, samordning av resor,
trafikledning, administration av periodkort och eventuella resor i annan kommun, hantering av
kundsynpunkter-/avvikelser och dialog med trafikföretagen. Driften ska ske på ett effektivt sätt
och med hög kvalitet utifrån gällande trafikavtal, regelverk och beslutade mål för verksamheten.
4.2.2 Ansvar för kundnöjdhetsmätningar

RK ansvarar för att kundnöjdhetsundersökning genomförs dagligen.
4.2.3 Ansvar för utbildningar i enlighet med Trafikeringsavtal

RK ansvarar för genomförande av de utbildningar som RK enligt Trafikeringsavtalen ansvarar för
gentemot trafikföretagen och dess medarbetare.
4.2.4 Ansvar för uppföljning av Trafikeringsavtal

RK ansvarar för att Trafikeringsavtalen med trafikföretagen följs upp på ett systematiskt sätt.

5 Ekonomi/Kostnadsfördelning
5.1 Kostnader under upphandlingen
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5.1.1 Kostnader för utförandet av upphandlingen

Med ”kostnader för utförande av upphandlingen” menas kostnader för tjänstemannatid och
kostnader för juridisk rådgivning.
5.1.1.1 Kostnader för tjänstemannatid

Med ”kostnader för tjänstemannatid” menas kostnader för den tid som RK:s tjänstemän som
ansvarar för och utför arbetet med genomförande av upphandlingen lägger ned på upphandlingen.
Den totala summan för kostnader för tjänstemannatid om avser delområde Serviceresor är 750 000
kr.
5.1.1.2 Kostnader för juridisk rådgivning

Med ”kostnader för juridisk rådgivning” menas kostnader för den upphandlingsjurist som RK
ansvarar för att upphandla för juridisk rådgivning avseende upphandlingen inklusive eventuell
överprövning.
5.1.1.3 Kostnader för externa konsultutredningar

Med ”kostnader för externa konsultutredningar” menas de kostnader som uppstår om det under
upphandlingsprocessens gång skulle identifieras ett behov av en extern konsultutredning i en
specifik strategiskt viktig fråga. Denna kostnad uppstår endast om ett sådant behov skulle
identifieras av RK.
5.1.2 Fördelning av kostnader

5.1.2.1 Fördelning av kostnader för tjänstemannatid

Kostnader för tjänstemannatid, kostnader för juridisk rådgivning och kostnader för eventuella
externa konsultutredningar avseende upphandlingen och delområde Serviceresor fördelas på
uppdragsgivarna, det vill säga Kommunerna och RK, enligt följande fördelningsmodell:
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare.
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning
under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Kronoberg

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884
202 263

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
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nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.1.2.2 Fördelning av kostnader för juridisk rådgivning

Kostnader för juridisk rådgivning för upphandlingen fördelas jämnt mellan delområde
Skolskjutstrafik och delområde Serviceresor. Delområde Serviceresors andel av kostnaden fördelas
därefter enligt samma fördelningsmodell som framgår av punkt 5.1.2.1 ovan.
5.1.2.3 Fakturering av kostnader

Kostnad för tjänstemannatid periodiseras jämnt över hela upphandlingsperioden oktober 2021 t o
m juni 2023. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för Kommunens andel
av kostnaderna för tjänstemannatid.
Kostnader för juridisk rådgivning faktureras utifrån faktiska kostnader under
upphandlingsperioden. RK fakturerar halvårsvis (i juli respektive januari) Kommunen för
Kommunens andel av kostnaderna för juridisk rådgivning.
5.2 Kostnader under Trafikeringsavtalen
5.2.1 Kostnader för utförandet av trafikuppdraget

5.2.1.1 Trafikkostnader

Med begreppet ”trafikkostnader” menas samtliga ersättningar som utbetalas till trafikföretagen i
enlighet med det upphandlade Trafikeringsavtalen samt rörliga systemkostnader per utförd resa.
5.2.1.2 Kostnader för administration och drift av BC

Med ”kostnader för administration och drift av BC” menas BC:s samtliga kostnader exklusive
trafikkostnader, så som personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av inventarier, kostnader
för IT-system, telefonkostnader, förbrukningsmaterial, kundnöjdhetsmätningar, utbildningar för
trafikföretagen och liknande kostnader.
I kostnader för administration och drift av BC ingår även kostnader för juridisk rådgivning som
avser delområde Serviceresor. Med kostnader för juridisk rådgivning menas de kostnader som
uppkommer vid behov av juridisk rådgivning gällande Trafikeringsavtalen avseende tolkningar av
Trafikeringsavtalen, avtalsbrott, krav från trafikföretag samt tredje parter och tvister med
trafikföretag.
5.2.2 Fördelning av kostnader

5.2.2.1 Fördelning av trafikkostnader

Varje uppdragsgivare (det vill säga de kommuner som överlåtit huvudmannaskapet till RK samt
RK) betalar den del av transportkostnaden som avser de transporter som uppdragsgivaren har
betalningsansvar för. Avdrag ska göras för de egenavgifter som RK uppbär och som tillhör
respektive uppdragsgivare.
BC ansvarar för att kostnaderna för respektive transport fördelas på rätt uppdragsgivare samt för
att fördelning av transportkostnaderna görs på ett korrekt sätt mellan uppdragsgivarna för de
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transporter som har resenärer från flera uppdragsgivare. Denna fördelning ska ske i förhållande till
respektive uppdragsgivares andel av transporten.
Utöver ovanstående trafikkostnader tillkommer en rörlig systemkostnad per utförd resa som
betalas av respektive uppdragsgivare.
5.2.2.2 Fördelning av kostnader för administration och drift av BC

Kostnader för administration och drift av BC, inklusive kostnader för juridisk rådgivning avseende
Trafikeringsavtalen och delområde Serviceresor, fördelas på uppdragsgivarna enligt följande
fördelningsmodell.
-25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antal uppdragsgivare.
-75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning
under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Kronoberg

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
9 498
94 859
17 884
202 263

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
5.2.3 Fakturering av kostnader

5.2.3.1 Fakturering av trafikkostnader

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av trafikkostnaderna utifrån
föregående månads genomförda resor. Eventuella trafikkostnader för resor i annan kommun
fakturerar RK respektive uppdragsgivare för kvartalsvis.
5.2.3.2 Fakturering av kostnader för administration och drift av BC

RK fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens andel av kostnader för administration och
drift av BC utifrån fastställd budget för respektive år.
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras avvikelsen på den sista fakturan
för respektive år.
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6 Övriga valbara trafikslag
Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst kan Kommunen välja att inkludera följande trafikslag i
upphandlingen och samordningen av resor:
- Kommunresa Personal
- Kommunresa Förflyttning
- Kommunresa Gods
Val att inkludera ett eller flera av dessa trafikslag görs av Kommunen i Bilaga 5. I Bilaga 5 finns
även en beskrivning av respektive trafikslag. Kommunens val avseende övriga valbara trafikslag
kommer inte att påverka Kommunens ansvar eller andel av de kostnader som framgår av denna
Bilaga 1.
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Villkor för tillståndsgivning - förnyelse
1 Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för samtliga administrativa kostnader avseende tillståndsgivningen i enlighet
med vad som följer av punkt 3 nedan.

2 RK:s ansvar
RK ansvarar för att tillståndsgivning utförs av behörig personal på avdelningen för färdtjänst och
riksfärdtjänst, som är en del RK:s förvaltning Länstrafiken Kronoberg.
RK ansvarar till fullo för tillståndsgivning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Det innebär att
RK ansvarar för att ansökningar om tillstånd för färdtjänst respektive riksfärdtjänst bereds, prövas
och beslutas enligt de förutsättningar som följer av lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst.
RK ska säkerställa att tillståndsgivning utförs på ett professionellt sätt, i enlighet med vid var tid
gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis samt i enlighet med av RK fastställda regelverk.

3 Kostnader
3.1 Kostnader för tillståndsgivning
Med ”kostnader för tillståndsgivning” menas samtliga kostnader för administration av
tillståndsgivning så som personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av inventarier, kostnader
för IT-system, telefonkostnader, förbrukningsmaterial, informationsmaterial och liknande
kostnader som kan komma att uppstå vid tillståndsgivning.
3.2 Fördelning av kostnader
De löpande administrativa kostnaderna för tillståndsgivning fördelas på uppdragsgivarna enligt
följande fördelningsmodell.
- 25 % av kostnaden fördelas jämnt mellan uppdragsgivarna utifrån antalet uppdragsgivare.
- 75 % av kostnaden fördelas mellan uppdragsgivarna baserat på antalet invånare. RK:s kostnad
baseras på antalet invånare i Kronobergs län och respektive kommuns kostnad baseras på antalet
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december 2020 ligger till grund för fördelning
under hela avtalsperioden och är följande:
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd

20 224
8 655
28 401
10 373
12 369
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Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Kronoberg

9 498
94 859
17 884
202 263

För det fall en deltagande kommun väljer att inte delta i den gemensamma upphandlingen eller
nyttjar möjligheten till tidig uppsägning som följer av Avtalet ska övriga kommuners andel beräknas
enligt samma invånarantal som framgår av tabellen ovan men utan att den frånträdande
kommunens invånarantal beaktas.
3.3 Fakturering av kostnader
RK fakturerar månadsvis Kommunen för dennes andel av kostnader för administration av
tillståndsgivningen utifrån fastställd budget för respektive år.
Om de faktiska kostnaderna avviker från fastställd budget regleras detta på den sista fakturan för
respektive år.
3.4 Årlig uppföljning
I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska den politiska styrgruppen årligen följa upp resultatet för
tillståndsgivningen.
3.5 Årlig budget
I enlighet med punkt 2.2 i Avtalet ska samråd ske i den politiska styrgruppen avseende årlig budget
för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna inför budgetens fastställande i RK:s politiska
instanser.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till beredande
tjänstemannagrupp
Kommunen har valt följande representanter till den beredande tjänstemannagruppen.

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Titel/funktion:
E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den beredande
tjänstemannagruppen under avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av
kommunchefen alternativt den förvaltningschef som kommunchefen delegerar beslutet till.
Beslutet ska därefter meddelas till RK:s sammankallande för den beredande tjänstemannagruppen.
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Val av ordinarie ledamot och ersättare till politisk styrgrupp
Kommunen har valt följande representanter till den politiska styrgruppen

Val av ordinarie ledamot
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Val av ersättare
Namn:
Förtroendeuppdrag i nämnd/styrelse i Kommunen:

E-post:
Mobiltelefon:

Kommunen har möjlighet att ändra sitt val av representanter till den politiska styrgruppen under
avtalstiden. Beslut om val av ny ledamot eller ersättare ska fattas av kommunfullmäktige alternativt
den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige delegerar beslutet till. Beslutet ska därefter
meddelas till RK:s sammankallande för den politiska styrgruppen.
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Val av valbara trafikslag
Kommunen väljer att inkludera följande valbara trafikslag i Avtalet

Kommunresa - Personal

Persontransport för personal exempelvis återresa från vårdbesök eller liknande.

Kommunresa - Förflyttning

Persontransport mellan eller till/från kommunala boenden.

Kommunresa - Gods

Godstransport exempelvis transport av rullstol i anslutning till en befintlig eller planerad resa.

Om Kommunen har valt att inte inkludera något av ovanstående valbara trafikslag i Avtalet,
bekräfta nedan att

Kommunen väljer att inte inkludera några av ovanstående valbara
trafikslag i Avtalet.
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§ 139

Trafikupphandling 2025 – Godkännande
av innehåll i avtal med kommunerna
(21RGK287)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att
1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst –
tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst –
förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till kommunerna i
Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.
5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för
avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av
resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst
och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
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Sammanfattning

Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar idag
resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på uppdrag av
kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För dessa
kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg även i uppdrag att
samordna skolskjutstrafik.
Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas med sjukresor som Region Kronoberg är
huvudman för. Samordning av resorna sker genom en beställningscentral som drivs i
Region Kronobergs egen regi. Samtliga av ovan nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal
2018-01 som sträcker sig fram till 30 juni 2025.
För att Region Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa trafikslag
behöver nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha god
framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång.
Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning mellan
Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med framtagande
av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region Kronoberg och
kommunerna, former för samverkan och en kostnadsfördelning som gör samarbetet till
en bra och hållbar affär för samtliga avtalsparter.
Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess:
-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 2021-05-05.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt
forum 2021-05-07.
-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat förslag
senast 2021-05-28.
Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern advokat
med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.
Trafiknämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2021-06-14 (§ 41/2021) och har
lämnat förslag till beslut till regionstyrelsen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
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2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst –
tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst –
förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till kommunerna i
Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.
5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för
avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk styrgrupp för
avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av
resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst
och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Trafikupphandling 2025 - Godkännande av innehåll i avtal med
kommunerna_rs
 Tjänsteskrivelse - Godkännande av innehåll i avtal med kommunerna_rs
 Projektorganistation Trafikupphandling 2025
 Tidplan Trafikupphandling 2025
 Informationsbrev till kommunstyrelserna
 Presentation Trafikupphandling 2025 Kommunalt forum 210507
 Inkomna synpunkter från kommunerna
 Avtal om upphandling och samordning av resor avseende skolskjutstrafik
 Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst - tillkommande
kommuner
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2021-06-22

 Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst - förnyelse
 Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst
 Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal om upphandling och samordning av resor
avseende skolskjutstrafik
 Dnr 13/0306-26
 §41 TN Trafikupphandling 2025 – Godkännande av innehåll i avtal med
kommunerna

Paragrafen är justerad
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-17

Regionstyrelsen

Trafikupphandling 2025 – Godkännande av innehåll i
avtal med kommunerna
Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor
avseende skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 202109-30.
2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande bilagor och
skickar erbjudande om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista
svarsdatum 2021-09-30.
3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande
om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 202109-30.
4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i
avtalet för skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.
5. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk
styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk
styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-17

- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och
samordning av resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll,
arbetsmodell och befogenheter.
8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar
för färdtjänst och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och
befogenheter.
Sammanfattning
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar
idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på
uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och
Tingsryd. För dessa kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg
även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik.
Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas med sjukresor som Region
Kronoberg är huvudman för. Samordning av resorna sker genom en
beställningscentral som drivs i Region Kronobergs egen regi. Samtliga av ovan
nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig fram till 30 juni
2025.
För att Region Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa
trafikslag behöver nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha
god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång.
Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning
mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med
framtagande av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region
Kronoberg och kommunerna, former för samverkan och en kostnadsfördelning
som gör samarbetet till en bra och hållbar affär för samtliga avtalsparter.
Framtagande av förslag till avtal har haft följande beredningsprocess:
-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 202105-05.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid
kommunalt forum 2021-05-07.
-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat
förslag senast 2021-05-28.
Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern
advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.
Trafiknämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2021-06-14 (§ 41/2021).
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-17

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: 1. Tjänsteskrivelse - Godkännande av avtal med kommunerna
inför Trafikupphandling 2025
2. Projektorganisation
3. Tidplan
4. Informationsbrev till kommunstyrelserna
5. Presentation från kommunalt forum 210507
6. Inkomna synpunkter från kommunerna
7. Dnr 13/0306-26
8. Avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor.
9.Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande
bilagor.
10. Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor
11.Direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och
samordning av resor avseende skolskjutstrafik. Den poliska
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
12. Direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av
ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst. Den poliska
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-17

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Godkännande av avtal med
kommunerna inför Trafikupphandling 2025
Bakgrund
Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) samordnar
idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på
uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och
Tingsryd. För dessa kommuner samt Markaryds kommun har Region Kronoberg
även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik.
Regionförbundets styrelse beslutade 2008 att kommuner inom Region Kronoberg
ska beredas möjlighet att lämna över myndighetsutövning och ansvar för färdtjänst
och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionförbundets
verksamhet har därefter övertagits av Region Kronoberg där regionstyrelsen idag är
regional kollektivtrafikmyndighet.
Färdtjänst och riksfärdtjänstresor samordnas idag i Kronobergs län med sjukresor
som Region Kronoberg är huvudman för. Samordning av resorna sker genom en
beställningscentral som drivs i Region Kronobergs egen regi.
Kommunerna ansvarar enligt Skollagen (2010:800) för att tillhandahålla skolskjuts
för barn i grundskolan. Det står kommunerna fritt att arrangera skolskjutsen på ett
för kommunen lämpligt sätt. Kommunerna i Kronobergs län kan därför välja att
ingå i Region Kronobergs gemensamma upphandling samt samordning av dessa
resor.
Samtliga av ovan nämnda trafikslag ingår i Trafikavtal 2018-01 som sträcker sig
fram till 30 juni 2025.
Beredning
Beredning av ärendet har hanterats av Länstrafiken Kronbergs projektgrupp för
trafikupphandling 2025 och följande delar har ingått i beredningsprocessen:
-Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av februari 2021.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för trafiknämnden 202105-05.
-Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid
kommunalt forum 2021-05-07.
-Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på presenterat
förslag senast 2021-05-28.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-17

Därefter har förslag till avtal färdigställts och kvalitetssäkrats juridiskt av extern
advokat med expertiskompetens inom det aktuella avtalsområdet.
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Kronobergs län kan till Region Kronoberg överlåta sina uppgifter
enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst i enlighet
med villkoren i de här avtalen.
Kommunerna i Kronobergs län kan också välja att ingå i Region Kronobergs
gemensamma upphandling samt samordning av skolskjutstrafik i enlighet med
regleringen i Skollagen (2010:800) och villkoren i avtalet.
I Lag (2010:1065) om kollektivtrafik står det även följande under ”Övriga
uppgifter för den regionala kollektivtrafikmyndigheten”:
12 § Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den
regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och
samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen
ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Lag (2019:950).
Dagens avtal mellan Region Kronoberg och kommunerna sträcker sig fram till 30
juni 2025 (när nuvarande trafikavtal går ut). För att Region Kronoberg ska kunna
erbjuda ny upphandling och fortsatt samordning av dessa trafikslag behöver nu
arbetet med ny trafikupphandling påbörjas. Detta för att kunna ha god
framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång. Detta
första steget in denna process är att Region Kronoberg och kommunerna ingår nya
avtal för en ny avtalsperiod.
Förslag till innehåll i avtal med kommunerna som ska reglera ansvarsfördelning
mellan Region Kronoberg och kommunerna är nu framtaget. Fokus i arbetet med
framtagande av förlag till avtal har varit en tydlig reglering av ansvar mellan Region
Kronoberg och kommunerna, former för samverkan och en ny modell för
kostnadsfördelning som ska var tydlig, lätt att förstå och enkelt att administrera.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Region Kronberg som regional kollektivtrafikmyndighet erbjuder samtliga
kommuner i länet en gemensam upphandling och samordning av resor vilket ska
leda till en lägre kostnad för både kommunerna och Region Kronberg. Detta
jämfört med om varje kommun och regionen själv hade upphandlat och
samordnat resorna var för sig i egen regi. Målet är att avtalen och den nya
modellen för kostnadsfördelning som har tagits fram, ska resultera i en bra och
hållbar affär för samtliga avtalsparter. Den föreslagna modellen där 25% av
kostnaden fördelas jämnt mellan samtliga uppdragsgivare och 75% fördelas utifrån
invånarantal (i kommunen för respektive kommun och i Kronoberg för Region
Kronoberg) är en ”gyllene medelväg” för att vara tilltalande för både små och
stora kommuner.
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-17

Motivering till förslag
Enligt beskrivet i stycket ”Ekonomiska effekter/konsekvenser” ska en gemensam
upphandling och samordning av resor leda till en lägre kostnad för både
kommunerna och Region Kronberg jämfört med om varje kommun och regionen
själv hade upphandlat och samordnat resorna var för sig i egen regi. Detta
stämmer väl in på ekonomiperspektivet i Region Kronobergs värdegrund:
”Vi bryr oss om och tar ansvar för att våra resurser används där de kommer kronobergarna
bäst tillgodo. Vi strävar efter en hållbar, långsiktig utveckling – ekonomiskt, socialt och
ekologiskt.”
Förslag till beslut
Trafiknämnden har lämnat följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. godkänna förslag till avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal till
kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
2. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – tillkommande kommun med tillhörande bilagor och skickar
erbjudande om avtal till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum
2021-09-30.
3. godkänna förslag till avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst – förnyelse med tillhörande bilagor och skickar erbjudande om avtal
till kommunerna i Kronobergs län med sista svarsdatum 2021-09-30.
4. påbörja arbetet med trafikupphandling 2025 i enlighet med innehåll i avtalet för
skolskjutstrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst.
5.utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk
styrgrupp för avtal om upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
6. utse följande ledamöter till Region Kronobergs representanter i politisk
styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst:
- trafiknämndens ordförande
- trafiknämndens 1:e vice ordförande
- trafiknämndens 2:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
- hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande
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Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-17

7. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal om upphandling och samordning
av resor avseende skolskjutstrafik med styrgruppens roll, arbetsmodell och
befogenheter.
8. fastställa direktiv för polisk styrgrupp för avtal för överlåtande av ansvar för
färdtjänst och riksfärdtjänst med styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Datum: 2021-06-07
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson

Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal för
överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst
Den politiska styrgruppen för ” Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och
riksfärdtjänst” utgörs av
-Trafiknämndens ordförande
-Trafiknämndens 1:e vice ordförande
-Trafiknämndens 2:e vice ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden 1:e vice ordförande
-Hälso- och sjukvårdsnämnden 2:e vice ordförande
-En ledamot och en ersättare per deltagande kommun för de kommuner som har
ingått avtal med Region Kronoberg för ”Avtal för överlåtande av ansvar för
färdtjänst och riksfärdtjänst”
Den politiska styrgruppens roll

Den politiska styrgruppen ska:

Under kommande upphandlingen av trafikeringsuppdraget:
”Trafikupphandling 2025” under perioden 2021-10-01 t o m 2023-06-30



Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska
fattas avseende trafikupphandling 2025 av Region Kronbergs trafiknämnd
fram till och med 2023-06-30.
I beredning av strategiskt viktiga frågor avseende trafikupphandling 2025
beakta Region Kronobergs styrande dokument (Region Kronobergs
övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet, Hållbarhetsprogram,
Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren) samt motsvarande
styrande dokument för de deltagande kommunernas räkning.
Under resten av avtalsperioden 2023-07-01 och fram till dess att det
Trafikeringsavtal som ska ingås mellan RK och upphandlade trafikföretag
för utförande av trafikuppdrag rörande Skolskjutstrafik och Serviceresor
upphör att gälla.



Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska
fattas Region Kronbergs beslutande politiska instanser avseende följande
frågor:
- Årlig budget för tillståndsgivningen och förutsättningar för denna;
- årlig budget för driften av Serviceresors beställningscentral (”BC”) och
förutsättningar för denna; samt
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Datum: 2021-06-07
Diarienr: 21RGK287
Handläggare: Jessica Gunnarsson

- revidering av taxor samt regelverk för färdtjänst, riksfärdtjänst och
sjukresor.
- Den politiska styrgruppen ska årligen följa upp resultatet för
tillståndsgivningen och driften av BC.


I beredning av frågorna beakta Region Kronobergs styrande dokument
(Region Kronobergs övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet,
Hållbarhetsprogram, Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren)
samt motsvarande styrande dokument för de deltagande kommunernas
räkning.

Den politiska styrgruppens befogenheter

Den politiska styrgruppen är beredande inför beslut som sedan fattas av Region
Kronbergs beslutande politiska instanser enligt gällande reglemente och
delegationsordningar. Den politiska styrgruppen ansvarar vidare för att arbetet
med samtliga frågor sker ändamålsenligt och i enlighet med gällande
styrdokument och lagstiftning. Den politiska styrgruppen godkänner framtagna
förslag efter avrapportering från projektledare och projektägare för
trafikupphandling 2025.
Den politiska styrgruppens arbetsmodell

Under perioden 2021-10-01 t o m 2022-06-30 planeras sammanträde löpande var
fjärde vecka. Ett preliminärt mötesschema för hela perioden tas fram av
projektgruppen för trafikupphandling 2025 och bifogas utskick av erbjudande om
avtal till kommunerna. För perioden 2022-07-01 och framåt planeras möten att
hållas minst 2 gånger per år. Trafiknämndens ordförande är sammankallande i den
politiska styrgruppen och beslutar om eventuellt extra sammanträden för
styrgruppen. Den beredande tjänstemannagruppen ska sammanträda med samma
tidsintervall ca en vecka innan den politiska styrgruppen för beredning till den
politiska styrgruppen.
Den politiska styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet och dialog. Styrgruppen
bör föra dialog med samtliga nämnders presidier vars ansvarsområden berörs.
Styrgruppen får från Region Kronoberg tjänstepersonsstöd av projektledare och
projektägare för trafikupphandling 2025.
Styrgruppen får löpande information och återkoppling på arbetet med
trafikupphandling 2025, minst månadsvis under perioden 2021-10-01 t o m 202206-30. För perioden 2022-07-01 och framåt ska återkoppling ske minst två gånger
per år. Återkoppling sker främst under ordinarie sammanträde med styrgruppen.

Arvode

Respektive huvudman ansvarar för arvodering av de förtroendevalda som ingår
styrgruppen.
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För Region Kronobergs förtroendevalda ingår uppdraget i det fasta arvodet för
presidierna och inget extra arvode utgår för uppdraget.
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Handläggare: Jessica Gunnarsson

Direktiv för politisk styrgrupp för Avtal om
upphandling och samordning av resor avseende
skolskjutstrafik
Den politiska styrgruppen för ”Avtal om upphandling och samordning av resor
avseende skolskjutstrafik” utgörs av
-Trafiknämndens ordförande
-Trafiknämndens 1:e vice ordförande
-Trafiknämndens 2:e vice ordförande
-En ledamot och en ersättare per deltagande nämnd för de kommuner som har
ingått avtal med Region Kronoberg för ”Avtal om upphandling och samordning
av resor avseende skolskjutstrafik”
Den politiska styrgruppens roll

Den politiska styrgruppen ska:



Utgöra det politiska beredningsorganet inför de politiska beslut som ska
fattas avseende trafikupphandling 2025 av Region Kronbergs trafiknämnd
fram till och med 2023-06-30.
I beredning av strategiskt viktiga frågor avseende trafikupphandling 2025
beakta Region Kronobergs styrande dokument (Region Kronobergs
övergripande policy, Trafikförsörjningsprogrammet, Hållbarhetsprogram,
Gröna Kronoberg och Närmare Kronobergaren) samt motsvarande
styrande dokument för de deltagande kommunernas räkning.

Den politiska styrgruppens befogenheter

Den politiska styrgruppen är beredande inför beslut som sedan fattas av Region
Kronbergs trafiknämnd enligt gällande reglemente och delegationsordningar. Den
politiska styrgruppen ansvarar vidare för att arbetet med beredning av strategiskt
viktiga frågor sker ändamålsenligt och i enlighet med gällande styrdokument och
lagstiftning. Den politiska styrgruppen godkänner framtagna förslag efter
avrapportering från projektledare och projektägare för trafikupphandling 2025.
Den politiska styrgruppens arbetsmodell

Under perioden 2021-10-01 t o m 2022 -06-30 planeras sammanträde löpande var
fjärde vecka. Ett preliminärt mötesschema för hela perioden tas fram av
projektgruppen för trafikupphandling 2025 och bifogas utskick av erbjudande om
avtal till kommunerna. Trafiknämndens ordförande är sammankallande i den
politiska styrgruppen och beslutar om eventuellt extra sammanträden för
styrgruppen. Den beredande tjänstemannagruppen ska sammanträda med samma
tidsintervall ca en vecka innan den politiska styrgruppen för beredning till den
politiska styrgruppen.
Den politiska styrgruppens arbete ska präglas av öppenhet och dialog. Styrgruppen
bör föra dialog med samtliga nämnders presidier vars ansvarsområden berörs.
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Styrgruppen får från Region Kronoberg tjänstepersonsstöd av projektledare och
projektägare för trafikupphandling 2025.
Styrgruppen får löpande information och återkoppling på arbetet med
trafikupphandling 2025, minst månadsvis under perioden 2021-10-01 t o m 202206-30. Återkoppling sker främst under ordinarie sammanträde med styrgruppen.
Arvode

Respektive huvudman ansvarar för arvodering av de förtroendevalda som ingår
styrgruppen.
För Region Kronobergs förtroendevalda ingår uppdraget i det fasta arvodet för
presidierna och inget extra arvode utgår för uppdraget.
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1 Bakgrund
Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt forum
2021-05-07 (se presentation från kommunalt forum). Kommunerna ombads att inkomma med
synpunkter senast 2021-05-28.
Kommunerna Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd och Älmhult har inkommit med specifika
synpunkter.
Växjö kommun har återkopplat via sin kommunchef att man uppfattade presentation på
kommunalt forum som bra och tydlig men har inte lämnat några ytterligare specifika synpunkter.
Kommunerna Alvesta och Uppvidinge har inte inkommit med några synpunkter.
Region Kronoberg har gått igenom samtliga inkomna synpunkterna och gjort en bedömning av
om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad som bedöms vara det bästa för helheten
och samtliga uppdragsgivares intressen. I detta dokument har Region Kronoberg (nedan kallad
”RK”) sammanställt och besvarat de synpunkter som inkommit.

2 Inkomna synpunkter från kommunerna
2.1 Synpunkter från Lessebo kommun
2.1.1 ”Gällande trafikupphandlingen 2025 har Lessebo kommun följande synpunkt:
Vi anser att fördelningsmodellen gällande kostnader för upphandling, tillståndsgivning för färdtjänst och
riksfärdtjänst samt driftskostnader är felaktig.
Fördelningen mellan fasta kostnader - jämnt mellan kommunerna - och rörliga mycket negativt på de små
kommunerna.”
Svar från RK: I RKs framtagna förslag till kostnadsfördelning har fokus varit på att det ska vara
en bra och hållbar affär för samtliga uppdragsgivare samt att det ska var tydligt, lätt att förstå och
enkelt att administrera. RKs bedömning är att den föreslagna modellen där 25% av kostnaden
fördelas jämnt mellan samtliga uppdragsgivare och 75% fördelas utifrån invånarantal (i
kommunen för respektive kommun och i Kronoberg för Region Kronoberg) är en ”gyllene
medelväg” för att vara tilltalande för både små och stora uppdragsgivare.
RKs förhållningssätt är att varje uppdragsgivare behöver ställa kostnaden för att deltaga mot vad
det skulle kosta att genomföra verksamheten i egen regi.
2.2 Synpunkter från Ljungby kommun
2.2.1”Ljungby kommun önskar ta del av och lämna yttrande om det färdiga avtalsförslaget mellan kommunen
och regionen innan RS beslut, då förra upphandlingsavtalet enligt Ljungby kommun innehöll brister och LTK inte
gick med på diskussion eller ändringar i efterhand”.
Svar från RK: RK delar uppfattningen att det fanns brister i processen för framtagande av avtal
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vid den förra upphandlingen. RK har därför lagt mycket tid och resurser på att förbättra
processen för framtagande av avtal och säkerställa att avtalet är tillräckligt omfattande och tydligt.
Övergripande innehåll i förslag till avtal presenterades för kommunerna vid kommunalt forum
2021-05-07 (se presentation från kommunalt forum). Kommunerna ombads att inkomma med
synpunkter senast 2021-05-28. RK har därefter gått igenom samtliga inkomna synpunkterna och
gjort en bedömning av om den enskilda synpunkten kan tillgodoses utifrån vad som bedöms var
det bästa för helheten och samtliga uppdragsgivares intressen. Slutgiltiga förslag till avtal har
granskats juridisk av extern advokat med expertkunskaper inom avtalsområdet för att säkerställa
att avtalet reglerar allt som behöver vara reglerat. Eftersom samtliga avtal mellan RK och
kommunerna ska ha identiskt innehåll ser inte RK det som möjligt att samtliga kommuner ska
lämna yttrande på färdigställda förslag till avtal innan beslut om godkännande tas av
regionstyrelsen.
2.2.2”Ljungby kommun önskar att samtliga kostnader för kravspecifikation ska ingå i prisavtalet. Detta med
anledning av att det i gällande avtal har tillkommit kostnader för såväl stripning av fordon som
administrationskostnader.”
Svar från RK: Detta är en fråga som kommer att hanteras under upphandlingsprocessen i de
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna där kommunen har möjlighet
att påverka beslutet.
2.2.3 Ljungby kommun ifrågasätter kostnader för administration som tillkommer. Detta bör redan vara hanterat
i skatteväxlingen, vilken genomfördes år 2015.
Svar från RK: Uppdragen som ingår i de aktuella avtalen ingår inte i skatteväxlingen Se bilaga
beslut DNR 13/0306-26. I beslutsunderlaget ”Region Kronoberg 2015 – underlag för
verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet Södra Småland till Region Kronberg
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet Södra Småland” framgår
det i punkt 6.1, 6.2 och 6.3 att uppdragen som ingår i de aktuella avtalen föreslås överföras
genom avtal.
2.2.4”Ljungby kommun önskar att det framkommer möjlighet och konsekvens i avtalet om en kommun önskar
avbryta sin delaktighet i upphandlingen.”
Svar från RK: RK har infört en paragraf i avtalen som ger kommunerna ensidig rätt att säga upp
avtalet. Paragrafen reglerar även villkoren för detta.
2.2.5 ”Kan tilldelningsbeslut presenteras i förväg för kommunen? Vid förgående upphandling presenterades
tilldelningen på sittande möte och “församlingen” fick frågan “godkänner ni detta” och församlingen fick säga
“Ja” (mötet ajournerades 20 min, då Markaryds representant önskade kontakt med sin nämnd/förvaltning).”
Svar från RK: När kommunen ingår avtal med RK överlämnar man beslutanderätt avseende
upphandlingen till RK. Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med RKs beslutade delegationsordning.
2.2.6 ”Ljungby kommun önskar att viten ses över. Viten saknas för incidenter som kan bli allvarliga som när
chaufför underlåter att söka igenom fordon efter avslutad tur.”
Svar från RK: Detta är en fråga som kommer att hanteras under upphandlingsprocessen i de
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna där kommunen har möjlighet
att påverka beslutet.
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2.2.7 ”Ljungby kommun föreslår att avsnittet i avtalet där det står att LTK äger rätt att debitera kommunen för
de övertidskostnader som uppstår hos LTK på grund av ofullständig eller felaktigt underlag från kommunen
(nuvarande avtal) ändras till: Parterna i avtalet äger rätt att debitera för de övertidskostnader som uppstår på
grund av ofullständig eller felaktigt underlag.”
Svar från RK: Avtalet bygger inte på detta gamla avtalet utan är upprättat som ett helt nytt avtal.
Den nämnda skrivningen finns inte med.
2.2.8 ”LTK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för respektive transportslag. LTK slutredovisar årets
kostnader och produktion till kommunerna senast den 1 februari efterföljande år (nuvarande avtal). Ljungby
kommun önskar att få slutredovisning i januari månad efterföljande år.”
Svar från RK: Skrivningen i avtalet avseende område skolskjuts är ändrad till följande: ”RK
fakturerar månadsvis Kommunen för Kommunens trafikkostnader. Innan slutlig
trafikproduktion är fastställd för respektive läsår sker à conto-fakturering. En delreglering görs
efter höstterminens slut. Slutreglering av Kommunens trafikkostnader sker efter varje läsår, det
vill säga årligen i juni. ”
2.2.9 ”LTK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för respektive transportslag. Ljungby kommun
önskar att få extratrafik och viten månadsvis.”
Svar från RK: Detta kommer att hanteras månadsvis och är reglerat i avtalet.
2.2.10 ”Ljungby kommun upplever att det finns behov för kommunen att ha direktkontakt med trafikföretagen i
olika situationer. Kommer detta vara möjligt trots föreslagen ansvarsfördelning?”
Svar från RK: Ja, direktkontakt mellan kommunen och trafikföretagen är möjlig. RK är dock
avtalsparten och därför ansvarig.
2.2.11 ”Ljungby kommun önskar att personuppgiftsansvar preciseras i avtalet.”
Svar från RK: Reglering av personuppgiftsansvar finns med som en paragraf i avtalet.
2.2.12 ”Ska beslut om trafikslag ingå i avtalet? I så fall är det för kort om tid för Ljungby kommun”.
Svar från RK: Ja, det är nödvändigt att reglera detta i avtalet. RK kan endast upphandla det som
RK har fått i uppdrag av kommunen att upphandla. Kommunen behöver inkomma med beslut
om vilka trafikslag som ska ingå. RK ser gärna att besked lämnas så snart som möjligt dock senast
30 juni 2022.
2.2.13 ”Den linjelagda skolskjutstrafiken inklusive fastställt ramschema, skall lämnas till LTK senast den 1/7
året före läsårsstarten (nuvarande avtal). Finns det möjligt att senarelägga?”
Svar från RK: RK har inte reglerat exakt datum i det nya avtalet, utan större förändringar ska
meddelas i så god tid som möjligt.
2.2.14 ”Kommunen (part i upphandlingen) fick inte ta del av prisstege/intervall med hänvisning till sekretess,
vilket senare har lämnats ut efter dom i förvaltningsrätten (Markaryd). Ljungby kommun önskar att ta del av
prisstege/intervall.”
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Svar från RK: Kommunens rätt att ta del av detaljerade anbudspriser kan regleras i avtalen med
trafikföretagen. Frågan kan hanteras under upphandlingsprocessen i de beredande
tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna.
2.2.15 ”Ljungby kommun fick vid föregående upphandlingsprocess inte ta del av förfrågningsunderlaget innan det
gick ut till upphandling. Ljungby kommun önskar ta del av detta och få inkomma med yttrande innan detta
skickas ut för anbud.”
Svar från RK: När kommunen ingår avtal med RK överlämnar man beslutanderätt avseende
upphandlingen till RK. Samtliga för upphandlingen strategiskt viktiga frågor kommer under
upphandlingsprocessen att beredas i de beredande tjänstemannagrupperna och de politiska
styrgrupperna. RK kommer att lyfta de frågor som RK har identifierat som strategiskt viktiga och
varje deltagande kommun har rätt att lyfta de frågor som är viktiga för den enskilda kommunen.
När processen med att bereda strategiskt viktiga frågor är avslutad ansvarar RK för att upprätta
detaljerade upphandlingsdokument i enlighet med de beslut som beretts och fastställts under
processen.
2.2.16 ”Ljungby kommun fick vid föregående upphandlingsprocess inte ta del av fullständigt anbudsunderlag.
Ljungby kommun önskar ta del av detta.”
Svar från RK: När upphandlingsdokumenten är publicerade är det möjligt för kommunerna att
de del av dessa. Efter att upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med vinnande
anbudsgivare kommer samtliga kommuner att få ta del av de delar av avtalet som berör den
enskilda kommunen.
2.2.17 ”Ljungby kommun önskar tydligare information i avtalet om vad som avses med juridisk rådgivning.”
Svar från RK: Vad som menas med juridisk rådgivning är beskrivet och reglerat i de nya avtalen.
2.3 Synpunkter från Markaryds kommun
2.3.1 ”Det är för tidigt att ta slutgiltig ställning i september 2021.
Ett undertecknat avtal ska inte innebära att kommunerna förbundit sig att delta i den slutliga upphandlingen.
Detta måste man få ta ställning till i ett senare skede, när förutsättningarna för och detaljerna i den kommande
upphandlingen diskuterats och klarlagts. Därför ska det finnas en bortre tidpunkt, eller en exit-möjlighet, då man
slutligen förbinder sig till att vara med under hela den resterande processen, upphandlings- och genomförandefasen.”
Svar från RK: RK har infört en paragraf i avtalen som ger kommunerna ensidig rätt att säga upp
avtalet. Paragrafen reglerar även villkoren för detta.
2.3.2 ”Den fortsatta processen ska ske i ett gemensamt forum, inte i två parallella spår. Det beredande arbetet
bör ske i tjänstemannagruppen, som har att arbeta fram förslag och underlag. Vid jämna tillfällen och vid behov
kallas politikerna in och involveras för avstämningar av principiella frågor under vägen. Detta ska ske i samma
gruppering så att tjänstemannagruppen får ta del av politikernas synpunkter och vice versa. Således en gemensam
grupp, och inte två parallella spår.”
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Svar från RK: RKs bedömning är att det föreslagna arbetssättet för beredning och samverkan
som presenterades vid kommunalt forum är det mest effektiva och det som är att föredra om RK
ska värna samtliga uppdragsgivares resurser som behöver läggas på upphandlingen. Kommunerna
kan välja att ingå avtal för enbart skolskjuts eller enbart färdtjänst och riksfärdtjänst eller båda
områdena. Det finns många strategiskt viktiga frågor som är unika för respektive område och
som hanteras av olika funktioner/förvaltningar och politiska nämnder inom kommunerna.
2.3.3 ”Transparens i hela processen för samtliga deltagande kommuner.”
Svar från RK: RK delar denna uppfattning och bedömer att innehållet i avtalen och processen för
samverkan säkerställer detta.
2.3.4 ”Alla lärdomar som dragits under innevarande period ska beaktas och hanteras inför upphandling.”
Svar från RK: RK delar denna uppfattning.
2.3.5 ”Avtalet ska inte lämna utrymme för godtyckliga tolkningar utan vara heltäckande för alla tänkbara
uppkommande situationer.”
Svar från RK: RK delar denna uppfattning.
2.4 Synpunkter från Tingsryds kommun
2.4.1” Kostnaderna för upphandlingen är skatteväxlad 2015.”
Svar från RK: Uppdragen som ingår i de aktuella avtalen ingår inte i skatteväxlingen Se bilaga
beslut DNR 13/0306-26. I beslutsunderlaget ”Region Kronoberg 2015 – underlag för
verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet Södra Småland till Region Kronberg
genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet Södra Småland” framgår
det i punkt 6.1, 6.2 och 6.3 att uppdragen som ingår i de aktuella avtalen förslås överföras genom
avtal.
2.4.2 I avtalet skall framgå att kontakt kan ske mellan entreprenörer och kommunen då
det inte rör avtalstolkningar.
Svar från RK: Ja, direktkontakt mellan kommunen och trafikföretagen är möjlig. RK är dock
avtalsparten och därför ansvarig.
2.4.3 ”Avtalet kan tecknas individuellt för respektive kommun.”
Svar från RK: Avtal tecknas individuellt mellan RK och respektive kommun.
2.4.4 ”Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar få vetskap om Tingsryds kommun enba1t
kan vara med i upphandlingen och välja att administrera skolskjutsdelen själva.”
Svar från RK: Avtal kan endast ingås för både upphandling och samordning av resor av avseende
skolskjutstrafik.
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2.5 Synpunkter från Älmhults kommun
2.5.1 ”De synpunkter vi vill framföra handlar om att vi vill säkerställa att det i processen kommer att vara
möjligt att ha kommunala villkor vad gäller nivån på servicen som erbjuds. Inte minst vid upphandling av
färdtjänst är det varit viktigt att behålla nuvarande servicenivå. Ett exempel har tidigare varit att inom färdtjänst
har Älmhult erbjudit service hela vägen in i hemmet, vilket inte gällt inom den gemensamma upphandlingen.”
Svar från RK: För område skolskjuts finns det utrymme för vissa ”unika kommunala villkor”.
När det gäller område färdtjänst och riksfärdtjänst behöver samtliga uppdragsgivare hitta en
samsyn för villkor både i upphandlingen och för regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst. När
kommunen ingår avtal med RK överlåter kommunen beslutanderätten till RK. Samtliga för
upphandlingen strategiskt viktiga frågor kommer under upphandlingsprocessen att beredas i de
beredande tjänstemannagrupperna och de politiska styrgrupperna. När det gäller regelverket är
det reglerat i avtalet att samråd ska ske i samverkansgrupperna inför revidering av regelverket
innan beslut om det gemensamma regelverket tas av RK i regionfullmäktige.
När det gäller nuvarande servicenivå i regelverk för färdtjänst vill RK påtala att rätt till
förarassistan är reglerat i punkt 14 i regelverket. Här anges följande:
”Föraren hjälper alltid resenären in och ut ur fordonet, in/ut genom fastighetens
ytterdörr samt hjälper till med förskrivna hjälpmedel.
För resenärer som har behov av ytterligare hjälp kan förarassistans bokas. Med
förarassistans menas, hämtas och lämnas vid bostadsdörren samt hjälp med
bärkassar och väskor till och från bostadsdörren. Behov av förarassistans ska uppges
vid bokningstillfället.
Om ledsagare medföljer på resan förväntas ledsagaren utföra ovan angivna assistans.”
Det förefaller således föreligga någon form av missuppfattning från Älmhults kommuns sida om
vilken servicenivå som ingår i dagens gemensamma regelverk. Om Älmhults kommun önskar ta
del av nuvarande regelverk i sin helhet finns de tillgängliga på Länstrafiken Kronbergs hemsida
www.lanstrafikenkron.se/fardtjanst under menyn ”Nytt regelverk den 1 juni 2017”.
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SKOLSKJUTS
Skollagen (SFS 2010:800)
• Ansvarig huvudman: Varje kommun
• Tvingande: Elevens hemkommun ska, utifrån vissa förutsättningar,
ombesörja att skolskjuts anordnas.
• Möjligt: Möjlighet att enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
12 § överenskomma med regionen om att lämna över ansvar för
upphandling och samordning av transporterna.
” 12 § Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i
länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla
persontransport- och samordningstjänster för sådana
transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose
samt samordna sådana transporttjänster.”
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RIKSFÄRDTJÄNST
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FÄRDTJÄNST
Lag (1997:736) om färdtjänst
• Ansvarig huvudman: Varje kommun
• Tvingande: 3 § Att anordna färdtjänstresor av god kvalitet
inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan
kommunen och en annan kommun. 6 § Att pröva rätt till
tillstånd för färdtjänst.
• Möjligt: 4 §, 5 § och 6 § Att efter överenskommelse med
regionen, överlåta ansvaret enligt denna lag till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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RIKSFÄRDTJÄNST
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
• Ansvarig huvudman: Varje kommun
• Tvingande: 1 § Att lämna ersättning för reskostnader för
personer som till följd av ett stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 4 §
Att pröva rätt till tillstånd för riksfärdtjänst
• Möjligt: 3 § och 4 § Att efter överenskommelse med
regionen, överlåta ansvaret enligt denna lag till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Riksfärdtjänstresor kan anordnas med servicebil.
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FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
• Ansvarig huvudman: Varje kommun
• Tvingande: 11 § Varje kommun ska regelbundet i ett
trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt
lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor
med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina
uppgifter enligt dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
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AVTAL FÖR DELOMRÅDE SKOLSKJUTS
-VAD INGÅR I AVTALET?
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AVTAL FÖR UPPHANDLING OCH SAMORDNING
AV RESOR AVSEENDE SKOLSKJUTSTRAFIK
Upphandling av resor
• Skolskjutstrafik: Till och från skolan
• Valbara trafikslag:
-Fritidsskjutsar
-Arbetsresor daglig verksamhet
-Mattransporter
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AVTAL FÖR UPPHANDLING OCH SAMORDNING
AV RESOR AVSEENDE SKOLSKJUTSTRAFIK
Uppdrag under trafikavtalsperioden
• Ansvarsfördelning
-RK/LTK ansvarar för kontakt med trafikföretagen
-Kommunen ansvarar för kontakt med skola/elever/föräldrar
• Tjänsten ”Bokabuss”
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AVTAL FÖR DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST
& RIKSFÄRDTJÄNST
-VAD INGÅR I AVTALET?

617

AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Överlämnande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst Vad innebär det?
Kollektivtrafikmyndigheten tar över ansvaret för:
-Tillståndsgivning
-Beslut om innehåll regelverk
-Beslut om taxor
-Upprättande av
trafikförsörjningsprogram
-Anordnande av resor
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AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Villkorsbilaga tillståndsgivning

619

AVTAL FÖR ÖVERLÄMNANDE AV ANSVAR FÖR
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Villkorsbilaga upphandling och samordning av resor
-Upphandling av: Färdtjänst- och riksfärdtjänstresor samt valbara övriga
kommunresor.
-Drift av Serviceresors beställningscentral.
Driften ska ske på ett effektivt sätt och med hög kvalitet utifrån gällande
trafikavtal, regelverk och beslutade mål för verksamheten.
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PROJEKTORGANISATION OCH
FORMER FÖR SAMVERKAN
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PROJEKTORGANISATION FÖR UPPHANDLING
Trafiknämnden
Politisk styrgrupp
Serviceresor

Politisk styrgrupp
skolskjuts

Projektägare
Patrik & Jessica H

RK Styrgrupp

Beredande
Tjänstemannagrupp
skolskjuts

Projektgrupp
Trafikupphandling
Projektledare
2025
Jessica G

Beredande
Tjänstemannagrupp
Serviceresor

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojekt
Teknik

Delprojekt

Fordon & miljö

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojektledare
Andreas E

Delprojektledare
Johan B

Delprojektledare
Maja A

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Magnus J
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PROJEKTORGANISATION FÖR UPPHANDLING
Trafiknämnden
Politisk styrgrupp
Serviceresor

Politisk styrgrupp
skolskjuts

Projektägare
Patrik & Jessica H

RK Styrgrupp

Beredande
Tjänstemannagrupp
skolskjuts

Projektgrupp
Trafikupphandling
Projektledare
2025
Jessica G

Beredande
Tjänstemannagrupp
Serviceresor

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojekt
Teknik

Delprojekt

Fordon & miljö

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojektledare
Andreas E

Delprojektledare
Johan B

Delprojektledare
Maja A

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Magnus J
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PROJEKTORGANISATION FÖR UPPHANDLING
Trafiknämnden
Politisk styrgrupp
Serviceresor

Politisk styrgrupp
skolskjuts

Projektägare
Patrik & Jessica H

RK Styrgrupp

Beredande
Tjänstemannagrupp
skolskjuts

Projektgrupp
Trafikupphandling
Projektledare
2025
Jessica G

Beredande
Tjänstemannagrupp
Serviceresor

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojekt
Teknik

Delprojekt

Fordon & miljö

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojektledare
Andreas E

Delprojektledare
Johan B

Delprojektledare
Maja A

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Magnus J
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SAMVERKAN UNDER TRAFIKAVTALSTIDEN
DELOMRÅDE SKOLSKJUTS
Ansvarig nämnd i
kommunen

Trafiknämnden

Beredande
Tjänstemannagrupp
skolskjuts
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SAMVERKAN UNDER TRAFIKAVTALSTIDEN
DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST & RIKSFÄRDTJÄNST
RF/TN/HSN

Politisk styrgrupp
Färdtjänst & Riksfärdtjänst
(Tillståndsgivning & Serviceresors
beställningscentral)
Beredande Tjänstemannagrupp
Färdtjänst & Riksfärdtjänst
(Tillståndsgivning & Serviceresors
beställningscentral)

RK Styrgrupp
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KOSTNADER FÖR UPPHANDLING
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KOSTNAD FÖR UPPHANDLINGEN
• Tjänstemannatid 1 500 000 kr + kostnader för juridisk
rådgivning
50 % Skolskjuts

50 % Serviceresor

25 % fördelas jämnt
mellan
uppdragsgivarna

25 % fördelas jämnt
mellan
uppdragsgivarna

75 % fördelas efter
antalet invånare hos
respektive
uppdragsgivare

75 % fördelas efter
antalet invånare hos
respektive
uppdragsgivare
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KOSTNADER FÖR DELOMRÅDE SKOLSKJUTS
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KOSTNADER FÖR SKOLSKJUTSTRAFIK
UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN
• Trafik
Varje kommun betalar sin trafik

• Administration 1 550 000 kr/år
(om alla 8 kommuner deltar)

25 % fördelas jämnt
mellan uppdragsgivarna

• Juridisk rådgivning

75 % fördelas efter
antalet invånare hos
respektive
uppdragsgivare

630

KOSTNADER FÖR DELOMRÅDE FÄRDTJÄNST
& RIKSFÄRDTJÄNST
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KOSTNADER TILLSTÅNDSGIVNING FÖR
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Kostnad utifrån verkligt utfall.
• Fördelning:

• Uppstartskostnad för ”nya kommuner”,
bekostas av respektive kommun utifrån verklig kostnad.
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KOSTNADER UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN
FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Trafikkostnader
Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaden
som avser de transporter som uppdragsgivaren har
betalningsansvar för. Avdrag ska göras för de egenavgifter
som tillhör respektive uppdragsgivare.
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KOSTNADER UNDER TRAFIKAVTALSPERIODEN
FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
• Drift av beställningscentral
Kostnad utifrån verkligt utfall
25 % fördelas jämnt mellan
uppdragsgivarna
75 % fördelas efter antalet
invånare hos respektive
uppdragsgivare
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MÅLET FÖR SAMVERKAN
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EN GOD OCH HÅLLBAR AFFÄR FÖR ALLA
”Tillsammans gör vi det här på ett mer hållbart sätt ur både ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.”
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Tidplan Trafikupphandling 2025
2023
Jan

Feb

Sista dag att inkomma
med anbud

Mar

Apr

Maj

Utvärdering av anbud

Jun

Jul

Aug

Tilldelningsbeslut

Sep

Okt

Nov

Avtal tecknas (om ingen överklagar)
Tid för eventuellt överklagande

2024

Tid för eventuellt överklagande

2025

Trafikstart
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Dec

Tidplan Trafikupphandling 2025
2021
Jan
Beslut om att skicka
förhandsinfo om
förfrågan om
deltagande

Feb

Mar

Maj

Apr

Presentation av
avtal på
kommunalt
forum

Jun

Jul

Beslut om
godkännande av
innehåll i avtal med
kommunerna

Aug

Sep
Besked om
deltagande i
upphandlingen

Okt

Nov

Uppstart politiska
styrgrupper och
tjänstemannagrupper

Dec
SIU -Samråd inför
upphandling

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

Framtagande av avtal
Förstudie inför upphandling

2022

Annons
prekvalificering

Sista dag för
anbudsansökningar

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor
Framtagande av upphandlingsdokument

638

Beslut
upphandlingsdokument

Beslut kvalificering
Publicering av
upphandlingsdokument
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VAD TYCKER NI OM UPPLÄGGET?
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER?

640

TIDPLAN FÖR AVTALSPROCESSEN
• Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av
februari.
• Information kommunalt forum 7 maj.
• Synpunkter senast fredag 28 maj till
jessica.gunnarsson@kronoberg.se
• Trafiknämnden godkänner framtaget förslag till regionstyrelsen.
• Innehåll i avtalet fastställs av Regionstyrelsen 22 juni.
• Erbjudande och avtal skickas ut till kommunerna i slutet av juni.
Kommunerna ska återkomma med undertecknat avtal senast 30
september om man önskar deltaga.
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TRAFIKUPPHANDLING 2025 - PROJEKTORGANISATION
Trafiknämnden
Politisk styrgrupp
Serviceresor

Politisk styrgrupp
skolskjuts

Projektägare
Patrik & Jessica H

RK Styrgrupp

Beredande
Tjänstemannagrupp
skolskjuts

LTK Projektgrupp
Trafikupphandling
Projektledare
2025
Jessica G

Beredande
Tjänstemannagrupp
Serviceresor

Delprojekt
Skolskjuts

Delprojekt
Serviceresor

Delprojekt
Teknik

Delprojekt

Fordon & miljö

Delprojekt
Marknad

Delprojekt
Avtal

Delprojekt
Ekonomi

Delprojektledare
Peter J

Delprojektledare
Johan S

Delprojektledare
Andreas

Delprojektledare
Eva K

Delprojektledare
Maja

Delprojektledare
Jessica G

Delprojektledare
Magnus J
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TRAFIKUPPHANDLING 2025 - PROJEKTORGANISATION
Styrgrupp
Trafikdirektör
Ekonomichef Region Kronoberg
Ekonomichef Länstrafiken
Ekonomichef hälso- och sjukvård
Projektägare - Verksamhetschef Serviceresor
Projektägare - Trafikchef
Projektgrupp trafikupphandling 2025
Projektledare
Projektägare - Verksamhetschef Serviceresor
Projektägare – Trafikchef
Delprojektledare Serviceresor
Delprojektledare Skolskjuts
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Tidplan Trafikupphandling 2025
2021

Beslut om att skicka
förhandsinfo om
förfrågan om
deltagande

Presentation av
avtal på
kommunalt
forum

Beslut om
godkännande av
innehåll i avtal med
kommunerna och
HSN

Besked om
deltagande i
upphandlingen

Uppstart politiska
styrgrupper och
tjänstemannagrupper

SIU -Samråd inför
upphandling

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor

Framtagande av avtal
Förstudie inför upphandling

2022

Annons
prekvalificering

Sista dag för
anbudsansökningar

Beredning och politiska beslut i strategiskt viktiga frågor
Framtagande av upphandlingsdokument

644

Beslut
upphandlingsdokument

Beslut kvalificering
Publicering av
upphandlingsdokument

Tidplan Trafikupphandling 2025
2023
Jan

Feb

Sista dag att inkomma
med anbud

Mar

Apr

Maj

Utvärdering av anbud

Jun

Jul

Aug

Tilldelningsbeslut

Sep

Okt

Nov

Avtal tecknas (om ingen överklagar)
Tid för eventuellt överklagande

2024

Tid för eventuellt överklagande

2025

Trafikstart
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Dec

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 137

Dnr 2021/294-1.3.1

Antagande av reviderat reglemente och
arbetsordning för Myndighetsnämnden
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderat reglemente och arbetsordning för Myndighetsnämnden
fr.o.m. 2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och
arbetsordning antaget 2020-04-27.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter inom
alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022 överförs
budget och ansvar för dessa uppgifter till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför
förändras i 6 § ”Organisation inom verksamhetsområdet”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-25
Förslag till reviderat reglemente för Myndighetsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-20

Antagande av reviderat reglemente och
arbetsordning för Myndighetsnämnden
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderat reglemente och arbetsordning för Myndighetsnämnden
fr.o.m. 2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och
arbetsordning antaget 2020-04-27.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter
inom alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022
överförs budget och ansvar för dessa uppgifter till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför
förändras i 6 § ”Organisation inom verksamhetsområdet”.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för Myndighetsnämnden

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Reglemente och arbetsordning
för Myndighetsnämnden

Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § X
Ersätter reglemente antaget 2020-04-27 § 38

1
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Reglemente för Myndighetsnämnden i Lessebo kommun
Myndighetsnämndens uppgifter
Allmänt om myndighetsnämndens uppgifter
1 § Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom viss myndighetsutövning, samt
är avgörande i ärenden där kommunen både är part och beslutsfattare (s.k. jävsnämnd).
Myndighetsnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet enligt
Plan- och bygglagen, lagen om Lägenhetsregister, och kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Smittskyddslagen, Tobakslagenoch lagen om liknande produkter, Strålskyddslagen samt uppgifter inom lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt
Alkohollagen och Lagen om anordnande av visst automatspel.
Nämnden beviljar dispenser avseende strandskydd enligt Miljöbalken kap 7 samt är även
tillsynsmyndighet enligt strandskyddslagstiftningen.
Nämnden skall pröva tillåtligheten av anmälningspliktig verksamhet och avge yttrande vid
prövning av tillståndspliktig verksamhet till länsstyrelsen eller Miljödomstolen. Nämnden
skall avge yttrande i ärende gällande hantering och auktorisation av bilskrotare.
Nämnden är lokal tillsynsmyndighet över tobakslagen- och lagen om liknande produkter i
Lessebo kommun och svarar för tillsyn och kontroll av efterlevnaden av lag och förordning
om detaljhandel med nikotinläkemedel samt de föreskrifter som Läkemedelsverket meddelar
med stöd av denna lag och förordning.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen gällande bl.a. tillståndsgivning
och tillsyn vid alkoholservering samt ansvarar för ärenden enligt lotterilagstiftning.
Delegering från kommunfullmäktige
2 § Följande har delegerats till nämnden från kommunfullmäktige:





Beslut i ärenden enligt ovanstående lagar, förordningar eller kungörelser.
Undantagna är frågor som är av en principiell eller omfattande ekonomisk
art samt planärenden.
Bygglov
Ansvar för ärenden enligt lagen om anordnande av visst automatspel.
Fastställa avgifter för tillståndsgivning enligt alkohollagen.

Övriga uppgifter
3 § Nämnden har också följande övriga uppgifter:


Information till allmänheten om den egna verksamheten.



Delta i medborgardialoger.



Ansvara för arkiv i enlighet med Myndighetsnämndens arkivplan och Lessebo
kommuns arkivreglemente, till dess att material överlämnas till slutarkiv.
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Ansvar och rapporteringsskyldighet
4 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
§ 5 Myndighetsnämnden ska efter varje tertial och verksamhetsår lämna rapport över
verksamhet och ekonomi till kommunfullmäktige.
Organisation inom verksamhetsområdet
6 § Myndighetsnämnden har inget eget förvaltningsorgan och har därmed inget
personalansvar. Nämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning och
Socialnämndens förvaltningar att bereda och genomföra nämndens verksamhet.
Personuppgiftsansvar
7 § Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i dess verksamhet.
Myndighetsnämnden ska utse dataskyddsombud.
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Myndighetsnämndens arbetsordning
Sammansättning
8 § Myndighetsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Sammanträdena
Tidpunkt
9 § Myndighetsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

Kallelse
10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske
elektroniskt om det inte är olämpligt.
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid eller på annat sätt.

Offentliga sammanträden
11 § Myndighetsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.
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Sammanträde på distans
12 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämndens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Närvarorätt
13 § Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av
styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få
sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den
som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Kommunchef har närvaro- och yttranderätt i samtliga nämnder.

Ordföranden
14 § Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
5. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium
15 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
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Ersättare för ordföranden och vice ordförande
16 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.

Förhinder
17 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den
ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
18 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad
till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
19 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.

Yrkanden
20 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats
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korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.

Deltagande i beslut
21 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden
fattar det med acklamation.

Reservation
22 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.

Justering av protokoll
23 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Undertecknande av handlingar
24 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

Övrigt
§ 25 Delegering av beslutanderätten inom nämndens förvaltningsområde beslutas av
nämnden och återfinns i delegationsförteckningen.
Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken
ordning detta skall ske.
§ 26 Handlingar som inkommer till nämnden och som ej är av ringa betydelse, skall genast
diarieföras. I diariet antecknas dagen, då ärende eller handling inkommit, det beslut som
fattats, dagen härför och dagen för beslutets expediering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 138

Dnr 2021/293-1.3.1

Antagande av reviderat reglemente och
arbetsordning för Socialnämnden
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderat reglemente och arbetsordning för Socialnämnden fr.o.m.
2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och arbetsordning
antaget 2020-04-27.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter inom
alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022 överförs
budget och ansvar för dessa uppgifter till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför
förändras i 3 § ”Övriga uppgifter”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-25
Förslag till reviderat reglemente för Socialnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-20

Antagande av reviderat reglemente och
arbetsordning för Socialnämnden
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderat reglemente och arbetsordning för Socialnämnden fr.o.m.
2022-01-01. Dokumentet ersätter reglemente och arbetsordning
antaget 2020-04-27.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens förvaltning har tidigare utfört arbetsuppgifter
inom alkoholhandläggning för Myndighetsnämnden. Fr.o.m. 2022
överförs budget och ansvar för dessa uppgifter till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglementet behöver därför
förändras i 3 § ”Övriga uppgifter”.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för Socialnämnden

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Reglemente och arbetsordning
för Socialnämnden

Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § X
Ersätter reglemente antaget 2020-04-27 § 41
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Reglemente för Socialnämnden i Lessebo kommun
Socialnämndens uppgifter
Allmänt om socialnämndens uppgifter
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, SoL (2001:453),
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387), och ansvarar för den
kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30).
Vidare ansvarar nämnden för uppgifter inom familjerådgivning och samarbetssamtal och ska
även fullgöra andra uppgifter inom socialtjänsten som inte handhas av någon annan nämnd
samt de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ska fullgöras av socialnämnd, t.ex.
uppgifter som åläggs av Socialstyrelsen. Socialnämnden ansvarar också för kommunens
uppgifter enligt Skuldsaneringslagen (2016:675).

Delegering från fullmäktige
2 § Socialnämnden beslutar i följande grupper av ärenden:







Fastställa taxor och avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med
funktionsnedsättningar, hemsjukvården och rehab, om enbart uppräkning görs med
index av tidigare av fullmäktige fastslagen taxa.
Fastställa hyresbelopp vid upplåtelse av lokaler som socialnämnden disponerar i sina
verksamheter
Fastställa avgifter för måltider inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättningar.
Fastställa interkommunala avgifter inom socialnämndens verksamheter.
Träffa samverkansavtal med andra huvudmän avseende uppgift som föreskrivs i
socialtjänstlagen (SoL), kommunala hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Övriga uppgifter
3 § Socialnämnden har också följande övriga uppgifter:


Information till allmänheten om den egna verksamheten.



Delta i medborgardialoger.



Ansvara för arkiv i enlighet med Socialnämndens arkivplan och Lessebo kommuns
arkivreglemente, till dess att material överlämnas till slutarkiv.



På uppdrag av kommunens myndighetsnämnd, bistå med förvaltningsresurser för
myndighetsnämndens uppdrag.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 4 Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
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§ 5 Socialnämnden ska efter varje tertial och verksamhetsår, lämna rapport över verksamhet
och ekonomi till kommunfullmäktige.

Organisation inom verksamhetsområdet
6 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
Socialnämndens förvaltningsorgan är socialförvaltningen. Socialchefen är chef för
förvaltningen.

Personalansvar
7 § Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag
för förvaltningschef som anställs av kommunchef. Socialnämnden har hand om
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av
de frågor som anges i 9 § i kommunstyrelsens reglemente.

Personuppgiftsansvar
8 § Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet.
Socialnämnden ska utse dataskyddsombud.
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Socialnämndens arbetsordning
Sammansättning
9 § Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Sammanträdena
Tidpunkt
10 § Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

Kallelse
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske
elektroniskt om det inte är olämpligt.
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid eller på annat sätt.

Offentliga sammanträden
12 § Socialnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter
som omfattas av sekretess.
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Sammanträde på distans
13 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämndens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Närvarorätt
14 § Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av
styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få
sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den
som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Kommunchef har närvaro- och yttranderätt i samtliga nämnder.

Ordföranden
15 § Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
5. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium
16 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
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Ersättare för ordföranden och vice ordförande
17 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.

Förhinder
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den
ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad
till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
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Yrkanden
21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.

Deltagande i beslut
22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden
fattar det med acklamation.

Reservation
23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.

Justering av protokoll
24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Undertecknande av handlingar
25 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

Utskott
26 § Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.
Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar en ordförande och en
vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt
val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Kallelsen ska vara skriftlig
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som
ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Arbetsutskottet
§ 27 Arbetsutskottet skall bereda ärenden till socialnämnden.
Om ärende är av sådan karaktär att behandling i utskott inte hinns med kan ärendet avgöras
utan beredning i utskott.
Arbetsutskottet beslutar i myndighetsärenden dvs. person- och biståndsärenden.
Arbetsutskottet har social beredskap när socialtjänsten är stängd, d.v.s. efter kontorstid och
på helger.

Övrigt
§ 28 Delegering av beslutanderätten inom nämndens förvaltningsområde beslutas av
nämnden och återfinns i delegationsförteckningen.
Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken
ordning detta skall ske.
§ 29 Handlingar som inkommer till nämnden och som ej är av ringa betydelse, skall genast
diarieföras. I diariet antecknas dagen, då ärende eller handling inkommit, det beslut som
fattats, dagen härför och dagen för beslutets expediering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-31
§ 139

Dnr 2021/289-1.7.9

Gallring av intranät
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att information och
filer från intranätet Komin på Lessebo kommuns egen server ska
gallras.
Ärendebeskrivning
Under våren 2021 genomfördes en renovering av Lessebo kommuns
intranät. Det flyttades från en server i egen regi till Sitevision Cloud
som är en molntjänst. All relevant information följde med i flytten.
Kommunstyrelsen behöver besluta om gallring i särskilt
gallringsbeslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-21

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
2021-06-21

Gallring av intranät
Förslag till beslut
Att information och filer från intranätet Komin på Lessebo
kommuns egen server ska gallras.
Ärendebeskrivning
Under våren 2021 genomfördes en renovering av Lessebo
kommuns intranät. Det flyttades från en server i egen regi till
Sitevision Cloud som är en molntjänst. All relevant information
följde med i flytten.
Bakgrund
Nuvarande intranät hade premiär i årsskiftet 2017/2108. Behoven
av renovering byggde på följande punkter:
1. Från och med den 1 december kan de i personalen som har
licens F1 på sitt datorpaket enbart öppna filer från
Microsoft Office i webbversionen av Office 365. Det gör att
de filerna som finns på grupperna i KomIn inte blir
tillgängliga.
2. Teams finns nu i Lessebo kommuns IT-miljö till skillnad
från när intranätet KomIn byggdes 2017. Teams är också
det forum som ska användas för samarbete och
information på vissa organisationsnivåer.
3. I en förlängning kommer fillagring på egen server att i
princip upphöra och överföras till
Teams/OneDrive/verksamhetssystem. I det läget faller
syftet med nuvarande intranäts fillagring i grupper.
Intranätets startsida har fått en ansiktslyftning och så har de
samarbetsgrupper som fanns tidigare plockats bort. Det har också
skett förändringar i IT-infrastrukturen som gör att medarbetare
loggas in korrekt på intranätet.
Sedan april 2021 är det nyrenoverade intranätet aktivt och körs
från molnet istället för från egen server.
Konsekvenser
Vid gallring slipper Lessebo kommun lagra intranätets data och
filer på eget serverutrymme.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
2021-06-21
Beslutet skickas till
IT-avdelningen

Olof Björkmarker
Kommunikations- och marknadschef
Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum
2021-08-25
§ 30

Dnr 2021/296-10.2.1

Förstudie bibliotekssamverkan
Beslut
Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positiva till samverkan och
ställer sig bakom fortsatt arbete utifrån de förslag som framkommer i
utredningen. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen
att besluta att arbeta vidare enligt utredningens intentioner.
Ärendebeskrivning
Förstudiens utgångspunkt är att Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd är
tre små kommuner med pågående och kommande omställningar i
biblioteksverksamheterna vad gäller personalstyrka, budget och
lokaler. Dessa omställningar påverkar kraftigt verksamheterna och får
effekter för deras möjligheter att fylla uppdragen. Ett sätt att stärka
verksamheterna framåt kan vara att finna vägar för en strukturerad
och långsiktig samverkan. Förstudiens syfte är att genom samtal och
omvärldsbevakning samla erfarenheter, förslag och exempel som ska
kunna användas som diskussions- och inspirationsmaterial för ett
sådant utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Bibliotekssamverkan Lessebo-Uppvidinge-Tingsryd Mars 2021

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Bibliotekssamverkan

Lessebo – Uppvidinge – Tingsryd
En förstudie

Ann Wiklund Konsult mars 2021
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Beskrivning
Uppdrag
Förstudien Bibliotekssamverkan Lessebo – Uppvidinge – Tingsryd är ett uppdrag från de tre
bibliotekscheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner till Ann Wiklund Konsult.
Förstudiens fokus är möjlig samverkan mellan dessa tre kommuners biblioteksverksamheter.
Förstudiens utgångspunkt är att Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd är tre små kommuner med
pågående och kommande omställningar i biblioteksverksamheterna vad gäller personalstyrka,
budget och lokaler. Dessa omställningar påverkar kraftigt verksamheterna och får effekter för deras
möjligheter att fylla uppdragen. Ett sätt att stärka verksamheterna framåt kan vara att finna vägar för
en strukturerad och långsiktig samverkan. Förstudiens syfte är att genom samtal och
omvärldsbevakning samla erfarenheter, förslag och exempel som ska kunna användas som
diskussions- och inspirationsmaterial för ett sådant utvecklingsarbete.
Förstudien redovisas här som en rapport och en powerpointpresentation som är avsedd för intern
workshop.
Rapporten omfattar:
• ett resonemang om samverkan och vad den kan stå för,
• förslag, exempel och erfarenheter som framkommit från samtalen under processens gång,
med fokus på tre tema: barn/unga, uppsökande verksamhet samt it/digitalisering,
• exempel och erfarenheter från bibliotekssamverkan mellan andra kommuner,
• verktyg för verksamheterna att diskutera vidare (bifogas som ppt).
Begreppet samverkan står i förstudien för att olika parter koordinerar och samordnar vissa
arbetsprocesser och strukturer, så att det man gemensamt beslutat ska kunna fungera långsiktigt.
Samverkan är ett steg i en längre process.
Den bild av Samverkanstrappan som används i kartläggningen är fritt tolkad efter konsult Arne
Eriksson, http://aek.nu

Genomförande
Arbetet har utformats som en kreativ gemensam lärprocess med delaktighet från alla berörda.
Förstudien har genomförts genom
• kvalitativa samtal med bibliotekscheferna
• fokussamtal med bibliotekspersonal
• research och dialog med andra biblioteksverksamheter som kan bidra med exempel och
erfarenheter.
Samtalsmetoden kan beskrivas som kvalitativ, det vill säga samtalen har byggt på öppna frågeställningar med följdfrågor avsedda att fördjupa och uppmuntra resonemang och reflektioner.
Ett stort tack till alla berörda för ett spännande samarbete och för er generositet med tid,
erfarenheter och reflektioner.
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Korta kommunfakta
Kronobergs län utgör den sydvästra delen av landskapet Småland. Växjö är residensstad. De tre
kommunerna Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd ligger i länets östra del. Lessebo kommun har en yta
av 415 km2, Uppvidinges yta är 1 178 km2 och ytan för Tingsryds kommun är 1 049 km2.
Under 2019 ökade invånarantalet i Uppvidinge och minskade i Tingsryd och Lessebo. Den
eftergymnasiala utbildningsnivån i kommunerna bland 25-64 åringar är lägre än rikssnittet, enligt SCB
statistik samma år.
(SCB 31 december 2019)
Kommun
Befolkning

Medelålder

Medelinkomst

I arbete, %

Lessebo
Uppvidinge
Tingsryd
Jfr Sverige

8 733 (-47)
9 588 (+7)
12 393 (-14)

42
43,4
46,1
41,3

23 758
25 400
24 908
28 700

75,3
81,6
80,2
79,5

Kommun
(25-64 år)

Gymnasium,
< 3 år

Gymnasium,
3 år

Lessebo
Uppvidinge
Tingsryd
Jfr Sverige

25
28
29
20

24
26
27
23

Eftergymnasial
utbildning, < 3
år
14
12
12
16

Födda utomlands, %
26,5
22,7
16,5
19,6

Eftergymnasial
utbildning, 3
år eller mer
16
13
15
28

I Lessebo kommun finns folkbibliotek i de fyra stora orterna, huvudorten Lessebo (huvudbibliotek),
Hovmantorp, Kosta och Skruv. Skolbibliotek finns på 3st f-6-skolor samt på högstadieskolan. I Skruv
fungerar folkbiblioteket som skolbibliotek för f-6-skolan. Introduktionsprogrammet på gymnasiet,
särskolan och vuxenutbildningen använder huvudbiblioteket som skolbibliotek. Arbete med ny
biblioteksplan ska påbörjas. Deltidsanställda skolbibliotekarier finns med bibliotekschefen som delvis
ansvarig.
I Uppvidinge kommun finns ingen utsedd huvudort. Det finns folkbibliotek i Åseda (huvudbibliotek),
Alstermo, Lenhovda, Nottebäck och Älghult. Samtliga bibliotek i kommunen är både folk- och
skolbibliotek med bibliotekschefen som ansvarig. Det finns ingen formell uppdelning vad gäller
resurser mellan skola och folkbiblioteksverksamhet. Arbete med ny biblioteksplan ska påbörjas.
I Tingsryds kommun är Tingsryd huvudort. Folkbiblioteken finns i Tingsryd (huvudbiblioteket), Ryd
och i Älmeboda. Folk- och skolbiblioteken ingår i en gemensam organisation med bibliotekschefen
som ansvarig. Skolbibliotekarierna ingår också i skolans organisation och har respektive rektor som
lokal arbetsledare. Biblioteksplanen gäller perioden 2020-2023.
De största invandrargrupperna (SCB 2019) kommer från Syrien, Somalia och Tyskland (Lessebo),
Syrien, Tyskland och Polen (Uppvidinge) och från Syrien, Tyskland och Afghanistan (Tingsryd).
Den regionala biblioteksverksamheten, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, är en aktör inom
kultursamverkansmodellen i Blekinge och Kronoberg.
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Bemanning folkbiblioteken
I den nationella statistik för biblioteksverksamheterna som KB årligen tar fram genom SCB, finns
också vissa riksnyckeltal, till exempel för antal årsverken vid folkbiblioteken.
I rapporten Bibliotek 2019 som finns att hämta via https://www.kb.se/samverkan-ochutveckling/biblioteksstatistik.html, skriver KB ”Riksnyckeltalen kan inte användas för att sätta en
gräns för vad som behövs för det enskilda biblioteket. Till exempel är antalet årsverken per invånare
eller per elev inte ett riktmärke för hur många årsverken det borde vara. Talet visas för att det på
nationell nivå ska kunna gå att urskilja om bemanningsgraden ökar eller minskar över tid. /…/
Folkbibliotek som ligger i kommuner med ett lågt invånarantal behöver högre bemanning per
invånare än stora kommuner eftersom det krävs en viss grundbemanning för att leverera bemannade
öppettider.”
Förstudiens tre kommuner är just exempel på kommuner med lågt invånarantal. Årsverken/1000
invånare kan därför vara värda att nämna här. Riksnyckeltalet som avser årsverken för all personal
vid folkbiblioteken (assistenter, utbildade bibliotekarier, chefer) var för 2019 0,79/1000 invånare.
Riksnyckeltalet för enbart utbildade bibliotekarier var samma år 0,48/100 0 invånare.
Lessebo
Årsverken totalt på folkbiblioteken: 4,25 (assistenter, utbildade bibliotekarier, chef)
Årsverken enbart utbildade bibliotekarier på folkbiblioteken/1000 invånare: 0,53
Skolbibliotekarier är inte medräknade.
Uppvidinge
Årsverken totalt på folkbiblioteken: 4,8 (utbildade bibliotekarier, chef)
Årsverken enbart utbildade bibliotekarier på folkbiblioteken/1000 invånare: 0,47
Formell uppdelning saknas i Uppvidinge vad gäller resurser mellan skola och
folkbiblioteksverksamhet.
Tingsryd
Årsverken totalt på folkbiblioteken: 6, 8 (assistenter, utbildade bibliotekarier, chef)
Årsverken enbart utbildade bibliotekarier på folkbiblioteken/1000 invånare: 0,56
Skolbibliotekarier är inte medräknade.
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Fördelar, dilemman och samtal
Fördelar
I samtalen under denna förstudie beskriver chefer och medarbetare i förstudiens tre kommuner den
lilla kommunens fördelar som bland annat ger nära till kontakt med användare/biblioteksbesökare.
Bibliotekens personal har en styrka i att kunna anpassa bemötande och service efter behov. Kontakt
och samarbete med förskola och de yngre barnen är uppbyggd och fungerar bra i kommunerna,
liksom till viss del arbete med äldreomsorgen.
I Lessebo flyttar kulturskola och en fritidsgård in i samma byggnad som biblioteket. Tingsryds
kommun kan bli en av de kommuner som får statlig närvaro genom statens servicekontor. I
Uppvidinge är samtliga bibliotek både folk- och skolbibliotek. Det öppnar möjligheter för nya
samarbeten som gynnar kommuninvånares användning av och tillgång till bibliotek och
biblioteksverksamhet.
Det finns ett starkt engagemang för att utveckla biblioteksverksamheterna långsiktigt och därmed
kunna skapa strukturer som ökar förutsättningarna att nå flera med riktade insatser. Det kan vara
unga och unga vuxna, vuxna studerande, personer med andra språk än svenska, att stärka it-hjälp till
kommuninvånare och skapa strategi för marknadsföring och bibliotekens digitala närvaro i sociala
medier.

Dilemman
De tre kommunernas biblioteksverksamheter är i omställning. Kraftiga besparingar har genomförts
eller ska genomföras som har påverkat antal fysiska bibliotekslokaler i kommunerna, personalstyrka
och övrig budget. Nedskärningar minskar möjligheten att rekrytera och behålla de kompetenser
verksamheten behöver. Delar av kommunerna kan bli utan biblioteksservice. De fysiska bibliotek som
finns kvar måste bemannas med alltför lite personal vilket låser arbetstiden till att hålla öppet och
minskar möjligheterna att arbeta mera uppsökande och utveckla verksamheten. Medarbetare
beskriver att all tid går åt till att hålla befintlig verksamhet igång. Mycket lite tid finns kvar för analog
och digital utveckling, nya kontakter och för att fördjupa och uppdatera kompetenser. Det finns
också en oro för att nya besparingskrav kommer, vilket gör det svårt att våga planera och prioritera
satsningar på längre sikt. Sammantaget kan detta få effekter som har negativ påverkan på
verksamhetens kvalitet. För enskilda små kommuner är det svårt att leverera välfärdsuppdraget och
för enskilda små biblioteksverksamheter är det inte möjligt att leva upp till bibliotekslagen.
I delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3,
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20213/
) föreslår Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel åtgärder för att stärka skolbiblioteken.
Syftet är att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att
utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. I
Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd ligger det samlade organisatoriska ansvaret för skolbiblioteken hos
bibliotekscheferna. Det finns i olika hög grad anställda skolbibliotekarier som arbetar med rektor som
närmsta arbetsledare. I Uppvidinge är samtliga bibliotek både skol- och folkbibliotek men hur
personalresursen ska fördelas är inte reglerat. I kartläggningens samtal beskrivs från de tre
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kommunerna en osäkerhet vad gäller den roll och de resurser som folkbiblioteket har i relation till
skolbibliotekets uppdrag och funktion i skolans dagliga undervisning. Fokus blir bibliotekssatsningar
för elever under skoltid medan folkbibliotekets personal saknar tid för satsningar på exempelvis
elevernas fritidsläsning.
Lessebo och Uppvidinge ska påbörja arbetet med nya biblioteksplaner. Tingsryd har en nyligen
antagen biblioteksplan. Användarundersökningar och en översyn av ansvarsfördelning och arbetssätt
skolbibliotek-folkbibliotek är exempel på arbeten som med fördel skulle kunna göras gemensamt och
användas som underlag för biblioteksplanearbetet.
Att pröva samverkan kan vara en väg mot att stärka verksamheterna och öka möjligheterna att fylla
uppdragen.

Samtalet
Samverkan startar, som i kommunernas intention med denna förstudie, med samtal. Tillsammans
kan man successivt, genom att samtala formulera en samsyn med gemensamma mål och tydliga
uppdrag med fokus på vad som ska göras. Man bygger vidare genom att gemensamt skapa en
delningskultur för utbyte och kollegialt stöd, där man delar erfarenheter, kunskap och material för
att bli starkare tillsammans.
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Samverkan – hur lyckas man?
Begreppet samverkan är flitigt använt och kanske alltför sällan definierat. Begreppet får ofta stå för
en diffus bredd som omfattar allt ifrån samarbete i aktiviteter och kortare projekt till betydligt mera
långsiktiga insatser. Begreppet blir generellt och tappar i betydelse. Men oftast vill vi öka eller starta
samverkan – så som i syftet med denna förstudie. En start är då att de parter som planerar
samverkan, planerar processen steg för steg från utgångsläget och fram till samverkan. Det finns flera
modeller för hur en sådan samverkans-trappa kan se ut och hur innehållet i de olika stegen kan
formuleras. En anpassad modell skulle kunna beskrivas som nedan.

Samtal – samsyn – samverkan – samhandling
Att samverka – att verka samman – står för en nivå i en längre process där två eller flera
aktörer eller organisationer har kommit så långt i sitt gemensamma arbete att man
koordinerar och samordnar i arbetsprocesser och strukturer. Man har startat med samtal,
kanske med fokus på vissa teman eller delar i verksamheterna och man har nått en samsyn
om vart samverkan ska leda och hur detta ska göras utifrån behov man definierat
tillsammans. Varje aktör som deltar i processen behöver också göra sin ambitionsnivå tydlig.
Sedan samverkar man, dvs man koordinerar och samordnar de arbetsprocesser och
strukturer som berörs, så att det man gemensamt beslutat ska kunna fungera långsiktigt. Det
är en komplex del i processen som tar tid och kräver allas engagemang. Steget därefter kan
benämnas samhandling – man agerar både tillsammans och var för sig mot de gemensamma
målen, man tar beslut som gynnar det gemensamma och man har ett etablerat
samverkanssystem (Samverkanstrappan fritt efter Arne Eriksson http://aek.nu/)
Den här förstudien med de olika samtal som ingått i arbetsprocessen, kan då användas som
en del i det första trappsteget – samtal.
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Erfarenheter från andra samverkansprocesser, stora som små, visar att avgörande för att
lyckas i samtalen är
• att ha respekt för varandras uppdrag och roller,
• att ha förståelse för olikheter i arbetssätt och arbetsform,
• att ha en stark vilja att samverka
(Digidel, Ann Wiklund)
Olikheter i organisationer som vill samverka kan orsaka svårigheter men är att betrakta som
en tillgång. Olikheter kan berika det gemensamma syftet och agerandet, om alla parter har
en stark vilja att samverka.
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Möjligheter och förslag
Folkbiblioteken i Sverige har en lång tradition av att samarbeta och kollegialt dela kunskaper,
erfarenheter och material. Att bygga relationer och nätverk såväl i lokalsamhället som regionalt,
nationellt och internationellt, är en del av det arbete som gör det möjligt för biblioteksverksamheten
att fylla sina uppdrag. ” Biblioteket är en självklar del i arbetet med att förbättra folkhälsan,
integration, bidra till rikare fritidsliv, digital delaktighet och arbetsmöjligheter. Dialog och
samarbeten med aktörer, invånare och bibliotekens användare är en förutsättning för biblioteksverksamhetens utveckling.” skriver Cecilia Brisander i rapporten Bibliotek i samspel med
lokalsamhället (Regionbibliotek Stockholm, 2017). Folkbibliotekens stora uppdrag att nå alla och ha
särskilt fokus på de grupper som specifikt nämns i bibliotekslagens §4 och §5 (SFS 2013:801) är inte
möjligt för ett enskilt bibliotek att uppfylla helt av egen kraft. Det blir allt vanligare med olika former
av samverkan bibliotek emellan och de regionala biblioteksverksamheterna stödjer och uppmuntrar
sådana initiativ.

Möjligheter
Kan samverkan mellan Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd öka möjligheterna för kommuninvånarna
att få ta del av biblioteksverksamhet med god kvalitet? Kan samverkan ge en större gemensam styrka
kompetensmässigt? Kan den öka effekterna av de insatser verksamheterna gör för att utveckla, och
därmed nå flera? Hur skulle sådan samverkan kunna starta och med vilket innehåll? Förstudien ska
ge inspiration inför sådana gemensamma diskussioner. Ett antal förslag har lyfts under
kartläggningen utifrån de tre temana barn/unga, uppsökande/utåtriktad verksamhet och
it/digitalisering.
En strategisk och långsiktig samverkan som utvecklas mellan de tre kommunernas
biblioteksverksamheter kan ge många möjligheter. Utifrån förslag och synpunkter som lämnats
under förstudien, skulle områden för samverkan övergripande kunna beskrivas:
•
•
•
•
•
•
•

att planera och genomföra aktiviteter och material gemensamt för att få större genomslag,
att stärka professioner genom kollegialt stöd, team och utbyte medarbetare emellan och i
chefsgruppen,
att skräddarsy kompetensutvecklande insatser utifrån behov och genomföra dem lokalt
tillsammans,
att använda varandras erfarenheter för att utveckla digitala tjänster, Meröppet etcetera
att ansöka om medel och genomföra vissa projekt och andra insatser gemensamt
att ansvar för vissa återkommande insatser på sikt fördelas och regleras i avtal kommunerna
emellan,
att inrätta en gemensam vikariepool och kanske också ha vissa gemensamma
specialisttjänster och projektledare för att öka attraktiviteten och möjlighet till rekryteringar.

Samverkan för att ge underlag för långsiktig planering skulle kunna vara
• att gemensamt genomföra användarundersökningar, tillgänglighetsarbete och översyner
som till exempel ansvarsfördelning mellan folk- och skolbiblioteksverksamheterna,
• att gemensamt utveckla samarbete med forskare och studenter vid bland annat
Linnéuniversitetet
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Samtliga förslag från medverkande i förstudien
Tre teman har varit fokus för de samtal som genomförts under förstudien: barn/unga,
uppsökande/utåtriktat och it/digitalisering. Temana går i varandra, digitala lösningar och redskap
används för olika aktiviteter, verksamhet för barn/unga kan också vara uppsökande, etcetera.
Gemensamma frågeställningar i fokussamtal och i chefssamtal har varit:
Vad i era verksamheter skulle ni vilja utveckla vidare och varför?
Vilka idéer och förslag för samverkan mellan era kommuner har du?
I tabellen nedan finns samtliga förslag som nämnts, sorterade för att göra det hela mer hanterbart. I
den ppt som ingår i rapporten finns förslag på hur en enkel och övergripande taxonomi i tre steg
skulle kunna se ut. Verktyget kan tematiseras och få flera steg, där de olika förslagen kan sorteras in.

Praktiskt

Kompetens och Kontakt,
Struktur, långsiktigt
utveckling
bevakning,
marknadsföring

Samarbete kring
bokcirklar för
skolbarn

Ett gemensamt
forum för
barn/unga-frågor

Gemensamt
Instagramkonto med
lästips för att öka
bredden

Ett gemensamt barn/ungateam

Fritidsläsning för
barn och unga

Besöka varandra och
se hur man jobbar

Material för
förstagångsföräldrar

Digital plattform för att
hålla kontakt och utbyta
erfarenheter

Lovaktiviteter
som
tipspromenader,
pysselpåsar

Komplettera det
regionala nätverket
genom
kompetensutveckling
på plats i LUT

Bokrecept – en del av
Språkstegen

Tema
barn/unga

Verkstäder typ
Makerspace och
pyssel

Hjälp med
omvärldsbevakning

Verksamhet för
unga/unga vuxna

Tema
uppsökande
Tips för arbetet
för
vuxenstuderande

Att kunna komma
ned ”på djupet” i en
fråga och bolla med
en kollega

Samlad strategi för
marknadsföring

Struktur för kontakter och
verksamhet äldreomsorg
och LSS

Dela erfarenheter av
MerÖppet

Omvärldsbevakning

Utveckla Boken kommer

Digitala
bokcirklar för
vuxna
Digitala
författabesök –
ett besök irl kan
sändas digitalt till
övriga
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Samordna
evenemang typ
barnteater,
författare och
annat

Gemensamma
fortbildningsdagar

Hjälpas åt att
hålla språkcaféer
Boktipsa i
varandras
kommuner

Teknik, 3D-skrivare – att nå
ut med tekniken

Hjälpas åt att planera
arbetet efter Digitalt först

It/
digitalisering
Instruktionsfilmer
kan vi delas och
vara
gemensamma

Kontinuerlig
kompetensutveckling

En gemensam
supporttelefon

En idébank med
färdiga tips om
digitala tjänster och
aktiviteter
Kompetensutveckling
som kan bli praktisk
verkstad – typ
Bokjakten
Boosta
bokkunskapen bland
oss i personalen

Annat
En gemensam vikariepol
Gemensamma
nyckeltjänster t ex itpedagog och projektledare
Gemensamt
skolbibliotekarieteam
Gemensamma
användarundersökningar
På sikt en gemensam webb
som en av oss har ansvar
för och som regleras i avtal
Gemensam översyn av
skolbiblioteksverksamheten
Gemensamma skrivningar i
biblioteksplanerna
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Hur samverkar andra? Erfarenheter och exempel
I uppdraget till denna förstudie har ingått att samla exempel från bibliotekssamverkan som kan
inspirera i det gemensamma utvecklingsarbete som planeras mellan biblioteksverksamheterna i
Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner. Det är mycket svårt att hitta exempel där samverkan
enbart bygger på gemensamma insatser och aktiviteter över tid. De exempel från andra kommuner
och regioner som framstår som tydligast i struktur, arbetsform och långsiktighet är de, där
kommunernas biblioteksverksamheter byggt samverkan vad gäller två oumbärliga och basala
redskap – bibliotekens hemsidor och digitala katalogsystem. Dessa båda funktioner, hemsidor med
alla digitala tjänster och bibliotekets katalog, används dagligen av besökare och av bibliotekets
personal och utan de båda redskapen fungerar inte verksamheten. En långsiktig samverkan i dessa
komplexa och avgörande funktioner kräver därför tydlighet i uppdrag, beslut och ansvarsfördelning.
Det krävs avtalsskrivningar för såväl det praktiska arbetet som budget och - inte minst – en stark
struktur som är skapad för att både underhålla och vidareutveckla redskapen.
Som en effekt av att en sådan tydlig struktur skapas, berättar företrädare för flera av exemplen, ökar
samtidigt möjligheterna att alla inblandade också utvecklar annan samverkan, nya arbetsgrupper, har
gemensamma diskussioner om verksamhetsutveckling och annat. Man blir inspirerad att arbeta
vidare tillsammans och man lär känna sina kollegor bättre. Därför är erfarenheter från dessa exempel
användbara även i denna förstudie, trots att uppdraget inte omfattar samverkan vad gäller hemsida
och katalog.

Erfarenheter
Några samlade erfarenheter från samtal med företrädare för nedanstående exempel beskriver
nödvändiga förutsättningar för att skapa en god samverkan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att tillsammans i strukturerad form tala om vitsen, vinsten och behovet av samverkan och att
hålla den gemensamma grundtanken aktuell
Att göra arbetsprocessen fram till samverkan tydlig genom att formulera de olika stegen på
vägen dit och sätta mål för dem
Att skapa en dela-kultur, dvs att det är självklart att dela kompetenser, kunskaper och
material
Att se till att alla vinner på samverkan – den ska drivas på lika villkor för alla
Att tydligt formulera och avtala om tidsåtgång, ansvarsfördelning och eventuell budget för
arbetet med samverkan
Att skapa en ledarstyrd struktur för arbetsprocessen och för samverkan, genom tydliga
uppdrag, gemensamma mål och överenskommelser
Att ha projektledare/processledare som håller helikopterperspektiv
Att knyta an till annan kommunal samverkan för att stärka bibliotekets status och roll
Att förankra samverkan uppåt i de kommunala beslutsleden
Att skriva in samverkan i de lokala biblioteksplanerna

Risker under arbetet beskrivs också
•

Om man inte håller ihop arbetet under hela processen tappar man fart och till slut blir det
rörigt
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•
•
•
•

Det är lätt att tappa bort det gemensamma syftet med samverkan om man inte håller det
levande
Det måste finnas en formell och tydlig struktur som håller uppe arbetet annars faller det
Arbetsgrupper och team bör ha tydliga uppdrag och tid avsatt för möten
Det är lätt att hamna utanför om man inte ingår i någon arbetsgrupp

Och så några energigivande citat från samma företrädare för exemplen
•
•
•
•

”Samverkan tar tid. Det är lätt att fastna i formen och planeringen. Starta med det som känns
självklart och våga prova. Utveckla sedan därifrån.”
”Samverkan ger mycket tillbaka och kan ge skjuts åt hela biblioteksutvecklingen.”
” Att arbeta för samverkan är en lång lärprocess. Den ger stora utvecklingsmöjligheter både
för verksamheten, för individer och för professionen”
”Många är intresserade av samverkan. Starta med er själva och bjud sedan in fler för att
diskutera era erfarenheter.”

Exempel
HelGebiblioteken
Sedan 2006 samverkar folkbiblioteken i Gävleborgs län under namnet HelGebiblioteken. HelGebiblioteken fungerar som ett enda stort bibliotek i ett enda bibliotekssystem med gemensam server,
katalog, låntagarregister, lånekort och gemensam webbplats. Samarbetet sker formellt genom avtal
mellan länets kommuner. Regionbibliotek Gävleborg ingår i samverkan. HelGebiblioteken arbetar i
arbetsgrupper på olika tema och har en gemensam utvecklingsplan. Inför nytt verksamhetsår
diskuterar och planerar man gemensamt.
https://www.helgebiblioteken.se/web/arena

Götabiblioteken
13 Östgötakommuner och Tranås kommun samverkar sedan cirka 10 år under namnet
Götabiblioteken. Grundtanken är att använda bibliotekens resurser ändamålsenligt och erbjuda
medborgarna i regionen tillgänglighet till alla bibliotekens medier. Samarbetet innebär bland annat
en gemensam bibliotekskatalog, en webbplats och ett grundutbud av e-tjänster. Regionbibliotek
Östergötland är sammanhållande. Arbetsgrupper på olika tema finns inom Götabiblioteken och ett
nätverk för arbetet med barn/unga. Ett arbete med Barnkonventionen har skapat en egen lärande
organisation inom systemet.
https://www.gotabiblioteken.se/

Bibliotek Mellansjö
Skaraborg ingår i Västra Götalandsregionen. Bibliotekscheferna i de 15 kommunerna i Skaraborg
begärde hos Skaraborgs kommunalförbund, kultur- och fritidschefsnätverket, att få uppdrag att
samverka. 2016 startade arbetet för ett gemensamt biblioteksdatasystem som sedan fortsattes i
samverkan mellan 8 av kommunerna. Arbetsgrupper jobbar med katalog, regler, mångspråk,
kommunikation, logistik och annat med tydliga uppdrag och efter behov. Det finns ett gemensamt
policynätverk. Arbetet, tid, ansvar, budget och gemensamma upphandlingar regleras i avtal.
Kommunerna delar på vikarier och anställer projektledare tillsammans. En gemensam webbportal
planeras.
https://bibliotekmellansjo.elib.se/

14
682

Bibliotek Familjen Helsingborg samt Region Skåne
Familjen Helsingborg är 11 Skånekommuner i brett samarbete och biblioteken är en del i detta med
eget samverkansnätverk och gemensam katalog. I Bibliotek Familjen Helsingborg finns en gemensam
skriven vision, en verksamhetsidé och formulerade samarbetsområden. Arbetsgrupperna har tydliga
uppdrag och ska utveckla både det fysiska och det digitala biblioteket. Man har bland annat
gemensam digital kundtjänst och gemensamma annonseringar, samarbete kring språkcafeer med
mera. Verksamhet för barn/unga har en gemensam aktivitetskalender. I Region Skåne samverkar
bibliotek i flera kommuner i olika konstellationer.
https://www.bibliotekfh.se
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/bibliotek/regionaltmediesamarbete-i-skane/bibliotekskataloger-i-skane/

GGVV – Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd
I rapporten Det utmaningsdrivna biblioteket (Bjarne Stenquist på uppdrag av Regionbibliotek Region
Jönköpings län, 2019) beskrivs samverkan mellan de fyra kommunerna i Jönköpings län.
Kommunernas kulturchefer har sedan tidigare ett nätverk på uppdrag av kommunstyrelserna.
Bibliotekscheferna har startat ett nätverk efter förslag från kulturcheferna men har ännu inte
formaliserat sig.

Bibliotekssamverkan med webb och katalog ökar och finns, utöver dessa exempel, på många håll till
exempel i Värmland (https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena ), i Västmanland
(https://bibliotekivastmanland.se/biblioteken/# ), i Umeåregionen (https://www.minabibliotek.se/), i
Västerbotten (https://www.v8biblioteken.se/)

Månadens författare, Örebro län
Månadens författare är ett exempel på ett samarbete kring en aktivitet och med ett gemensamt
syfte – att synliggöra Örebro läns författarskap men också att stötta folkbiblioteken, både när det
kommer till samverkan och litteraturfrämjande arbete. Det är Biblioteksutveckling Region Örebro län
som är sammanhållande i arbetet.
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/kultur-och-civilsamhalle/pagaendeinsatser/projekt/manadens-forfattare/

Barnkonventionen, ett projekt i Västernorrland
Projektet är exempel på en gemensam lärprocess med individuell handledning som genomförts med
bibliotekschefer i Västernorrland. Processen har letts av extern konsult och beställts av
Regionbiblioteket. Syftet har varit att öka kunskapen om Barnkonventionen och stödja arbetet med
att implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheterna. Ett regionalt nätverk för
bibliotekens barnrättsombud bildas.
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/Kultur-och-bibliotek/regionbibliotek-vasternorrland/barnratt/
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-09-01

Redovisning av delegationsbeslut 210811210831
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 210811-210831

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Lista över delegationsbeslut
Period: 2021-08-11 till och med 2021-08-31

Avtal etc.
Dnr
2021.1652
2021.1722
2021.1728
2021.1729
2021.1601
2021.1721

Ärende
Avtal resebyråtjänster
PUB-avtal Lönelänken
Avtal Lönelänken
Diskretionär portföljförvaltning
2021 förlängning av avtal
Försäljning av fastighet Kosta 1:13
Försäljning av fastighet Snövit 3

Delegat
Upphandlingschef
Kommunchef
HR-chef

Ärende
Överenskommelse avslut av
anställning.
Revidering av attestförteckning
Beslut om utlämnande av allmän
handling
Beslut om utlämnande av allmän
handling

Delegat
HR-chef

Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

Övrigt
Dnr
2021.1548
2021.1651
2021.1524
2021.1701
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Kommunchef
Kanslichef
Kommunchef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-25

Delgivningar 2021-09-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar information till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter
mm för kommunstyrelsen. Denna gång har följande inkommit för
delgivning

AB Lessebohus

Protokoll bolagstämma
2021-05-27

AB Lessebo fastigheter

Protokoll bolagstämma
2021-05-27

AB Kyrkebyn 3

Protokoll bolagstämma
2021-05-27

Lessebo GOIF

Redovisning av hur
minibuss använts
(återrapportering KSbeslut 2018-06-05)

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator Kommunledningskontoret
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Från: Erik Kågestad <erik.kagestad@lessebogoif.com>
Skickat: den 4 mars 2021 19:54
Till: Stjärnebring Johanna <Johanna.Stjarnebring@lessebo.se>
Kopia: Ramnér Jenny <Jenny.Ramner@lessebo.se>; Katarina Palm <inapalm67@gmail.com>
Ämne: Re: VB: Buss Lessebo GoIF
Hejsan,
Minibussen köptes in april 2018 och har sedan dess använts i föreningens verksamhet.
Körjournal har förts och har sammanställt månad för månad (se bifogad excel om det är av intresse).
Körda mil:
2018 (april-dec): 888 mil
2019 (jan-dec): 991 mil
2020 (jan-dec): 887 mil
Är det något mer som ska vara med i redovisningen?
----Hälsningar
Erik Kågestad
erik.kagestad@lessebogoif.com
070-5177018
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2018:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1/1 -2019

Mätarställning per den 1:e Körda km under månaden

97000
99157
100554
101544
101636
102798
103773
104848
105665
105875

2157
1397
990
92
1162
975
1075
817
210

8875

SUMMA:
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2019:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1/1 -2020

Mätarställning per den 1:e Körda km under månaden
105875
1102
106977
456
107433
684
108117
394
108511
1718
110229
1083
111312
0
111312
1289
112601
1225
113826
470
114296
218
114514
1270
115784
9909

SUMMA:
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2020:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1/1 -2021

Mätarställning per den 1:e Körda km under månaden
115784
1194
116978
738
117716
1096
118812
170
118982
465
119447
1292
120739
89
120828
1464
122292
1521
123813
553
124366
283
124649
0
124649
8865

SUMMA:
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2021:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1/1 -2022

Mätarställning per den 1:e Körda km under månaden
124649
62
124711
1203
125914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1265

SUMMA:
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Från: Erik Kågestad <erik.kagestad@lessebogoif.com>
Skickat: den 25 augusti 2021 10:12
Till: Stjärnebring Johanna <Johanna.Stjarnebring@lessebo.se>
Kopia: Ramnér Jenny <Jenny.Ramner@lessebo.se>
Ämne: Redovisning buss
Hej,
Redovisning av hur minibussen har använts under de tre åren som bussen avbetalades.
Hur mycket bussen har rullat i antal mil är skickat sedan tidigare.
Huvudsyftet med att skaffa minibussen till föreningen var det stora problemet att få med alla
ungdomar till bortamatcherna, då det saknades föräldrar som kunde köra. Mycket av detta gick att
hänvisa till det stora antalet nyanlända barn och ungdomar, där tillgång till bil och körkort helt enkelt
saknas hos föräldrar.
Det är också till just detta som minibussen i största del har använts, till ungdomslagens
bortamatcher, turneringar m.m. Under nyttjandeperioden så har vissa lag haft större behov än
andra, och har då också haft förtur till att använda bussen.
Har bussen stått ledig så har den också kunnat nyttjas av föreningens andra lag, tex herrseniorer,
damseniorer, innebandylag osv.
Minibussen har varit, och är fortfarande, till väldigt stor nytta och ett exempel på detta är tex lag P05
som under nyttjandeåren tränades av en ensam tränare (Henric Ask), där laget till 80-90% bestod av
nyanlända/utländska killar där det aldrig fanns någon förälder som kunde ställa upp och köra till
bortamatch. Vid vissa tillfällen så räckte det inte ens till med vår egen minibuss, utan vi fick hyra
ytterligare en buss av ibland Fröjds Motor och ibland PeGe minibuss (kopia på fakturor/kvitton finns),
för att få plats med alla killar till en bortamatch.
Flera andra exempel finns att ta upp, men det primära är att utan bussen så hade det varit svårt att
få till transporter många gånger.
Utöver att bussen använts i föreningen så har vi också vid några tillfällen kunnat lånat ut bussen till
skolorna (både Hackebacke, Bikupan, Lessebo Gymnasieskola, Kulturskolan), då de hört av sig och
haft behov av buss vid några tillfällen, tex när Kulturskolan haft turné i kommunen, eller när
ungdomarna på Bikupan har åkt till Skruv för att bada.
----Hälsningar
Erik Kågestad
erik.kagestad@lessebogoif.com
070-5177018
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