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Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde på Lessebo kommunkontor,
2021-08-17, kl. 13:30
OBS! Ledamöter deltar på distans via Teams, se särskild inbjudan.
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Kommunstyrelsen
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Ekonomisk uppföljning, juni 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till
protokollet.
Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning per juni 2021 har tagits fram av
Ekonomiavdelningen.
Beslutsunderlag
Rapport: Totalt juni 2021
Rapport: Utfall per förvaltning, verksamhet juni 2021

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Nettokostnader, per nämnd
januari-juni 2021
150 000,0
140 000,0

130 000,0
120 000,0
110 000,0
100 000,0

Belopp i tkr

90 000,0
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0

0,0
KOMMUNSTYRELSEN

SAMHÄLLSBYGGNAD
SNÄMND

MYNDIGHETSNÄMN
D

Utfall jan-juni

30 490,7

10 844,2

99,1

BARN OCH
UTBILDNINGSNÄMN
D
139 927,5

Periodiserad budget

34 957,5

12 397,0

128,0

145 661,0

91 427,0

87%

87%

77%

96%

113%

% förbr
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SOCIALNÄMND
103 763,6

Belopp i tkr

Kommunstyrelsen
januari-juni 2021
12 000,0
11 400,0
10 800,0
10 200,0
9 600,0
9 000,0
8 400,0
7 800,0
7 200,0
6 600,0
6 000,0
5 400,0
4 800,0
4 200,0
3 600,0
3 000,0
2 400,0
1 800,0
1 200,0
600,0
0,0
- 600,0
- 1 200,0

Utfall jan-juni
Periodiserad budget
% förbr

Politisk vht,
styr- o
ledning
3 339,8

492,4

9 872,9

866,5

2 329,8

Kultur,
Fritid &
Turism
5 304,8

3 199,0

386,5

11 826,5

1 190,0

2 367,5

6 223,0

847,5

3 045,0

104%

127%

83%

73%

98%

85%

98%

112%

Revision

KommunNäringsliv
lednkontor

Bibliotek

5

Färdtjänst

834,7

ArbetsRäddningsmarknadstjänst
enhet
3 397,7
5 509,5

- 254,3

Mark,
beredskap
mm
- 1 203,1

5 584,5

9,0

279,0

99%

-2826%

-431%

Måltidsverksamh.

Kommentarer KS, juni
Periodens ekonomiska utfall uppgår till 87 % av de budgeterade kostnaderna för
januari-juni.
Politisk vht, styr & ledning: består av flera olika verksamheter där följande
avvikelser kan nämnas. Kommunfullmäktige har haft lägre kostnader för
sammanträden än budgeterat. Nya arvoden from årsskiftet gör att Kommunstyrelsen
överskrider sin budget. Detta kommer dock att justeras budgetmässigt i samband
med årets lönerevision. Överskridandet på styr och ledning beror på att i februari har
ett större belopp avseende sparade semesterdagar (över 30 st. dagar) betalats ut samt
kostnader för konsultation av jurist och revisor.
Revision: Överskridandet beror på köp av konsultrevision som ej fördelar sig jämt
över året.
Kommunledningskontoret: består av flera olika verksamheter där följande
avvikelser kan nämnas. Kostnaderna för rekrytering av ny HR-chef finns ej
budgeterade vilket skapar ett överskridande av budgeten. Detta vägs dock upp av
högre intäkter än budgeterat på IT-avdelningen.
Näringsliv: Inga större aktiviteter har anordnats under första halvåret och alla
bidrag vi betalar till olika verksamheter har ännu ej fakturerats. Detta gör att
näringsliv visar ett överskott.
Bibliotek: Ingen större avvikelse för perioden.
Kultur, Fritid & Turism: består av flera olika verksamheter där följande
avvikelser kan nämnas. Idrotts & fritidsanläggningar visar ett överskott som beror på
att verksamheten inte kan bedrivs i full utsträckning pga. Corona-pandemin och
därav är kostnaderna lägre än budgeterat. Även fritidsgård visar ett överskott vilket
beror på att den ännu inte startat upp till fullo, vilket i sin tur beror på att
renoveringen av lokalerna där fritidsgården ska ha sin verksamhet ännu ej är
färdigställd. Utbetalning av diverse bidrag till föreningar görs löpande under året och
efter 6 månader är det ett överskott jämfört mot budget.
Färdtjänst: Ingen större avvikelse för perioden.
Arbetsmarknadsenheten: Sjukskrivning av personal gör att lönekostnaderna är
lägre än budgeterat. Överskridandet beror på en eftersläpning i utbetalningen av
bidrag från arbetsförmedlingen avseende olika typer av bidragsanställningar.
Räddningstjänst: Ingen avvikelse.
Måltidsverksamheten: Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat.
Mark, beredskap, mm: Överskottet beror på intäkter för försäljning tomter.
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Belopp i tkr

Samhällsbyggnadsnämnden
januari-juni 2021

12500,0
12000,0
11500,0
11000,0
10500,0
10000,0
9500,0
9000,0
8500,0
8000,0
7500,0
7000,0
6500,0
6000,0
5500,0
5000,0
4500,0
4000,0
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
-500,0

Utfall jan-jun

2070,0

7549,5

391,3

1260,8

-597,5

-55,4

688,9

Delsumma
skattefin.
vht
11307,6

Periodiserad budget

2 575,0

6 928,3

556,0

1 167,1

- 350,0

0,0

1 400,7

12 277,1

119,5

119,5

12 396,6

80%

109%

70%

108%

171%

0%

49%

92%

-388%

-388%

87%

Politisk vht Gata, park
Plan & Bygg
o adm.
& skogen

% förbr

Miljö &
Hälsa

Interna
arbeten

Externa
arbeten

Fastigheter

7

-463,3

Delsumma
affärsdriv.
vht
-463,3

10844,3

Va

Summa

Kommentarer SBN, juni
Politisk verksamhet och administration: Verksamheten beräknas kunna hålla
budget och ger ett överskött i nuläget. Bostadsanpassning visar ett överskott på ca
130 tkr samt staben visar ett överskott pga. lägre personal-och driftkostnader.
Gata/park: Gator beräknas kunna hålla sin budget. I nuläget överskott på ca 70 tkr
pga. toppbeläggningar och vinterväghållning, budget för vinterväghållning är
periodiserad mellan jan-april. Barmarkunderhåll visar ett underskott på ca 320 tkr
samt gatubelysning visar underskott på ca 120 tkr pga. mer internarbete i samband
med LED byte, det ska rättas ut under året. Park visar ett underskott på ca 310 tkr
pga. internarbete i samband med parkunderhåll. Skogen visar ett underskott på ca
390 tkr pga. lägre intäkter och beräknas att de ska kunna hålla sin budget.
Bygg: Beräknas kunna hålla sin budget. Bygg visar överskott pga. högre intäkter och
lägre driftkostnader. Under juni månad har inga intäkter debiterats ut pga.
byggärendena. Detaljplanskostnader faktureras vidare men vi har inga externa
detaljplaner som har debiterades ut och pga. detta underskott 100 tkr.
Miljö & Hälsa: Beräknas att de ska ge ett visst underskott pga. utökat
bemanningsbehov med anledning av utökat tillsynsansvar, lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen § 2020:526 samt uppdrag av smittskydd
främst inom livsmedelskontrollen med anledning av Corona. Livsmedels-,
miljösintäkter är uppbokat och de debiteras ut under året. Sjökalkning bidrag är lägre
än i fjol.
Interna arbeten: Är i balans
Externa arbeten: Är i balans
Fastigheter: Lokalvård är i balans och ger ett överskott på ca 190 tkr och totala

fastighetsdrift visar ett överskott på ca 390 tkr, kapitalkostnader ger ett överskott ca
210 tkr. Skadegörelsekostnader uppgår till ca 70 tkr.
Fjärrvärmekostnader visar ett underskott på ca 150 tkr pga. vinter som var kallare.
Elkostnader visar ett överskott på ca 110 tkr. Hyreskostnader pga.
ombyggnadskostnader för räddningstjänstenslokal ca 140 tkr samt högre kostnader
på planerat underhåll för denna fastighet ca 190 tkr samt lägre intäkter på Glashus
BM i Kosta. Kostnader för el och fjärrvärme är periodiserat och hyran för Askungen,
Stallet och Folkets Hus kommer efter sommaren.
VA: Verksamheten visar ett överskott och verksamheten beräknas kunna hålla sin
budget. Verksamheter visar ett överskott pga. lägre personal-och driftkostnader. Vi
har ändrat redovisningsprincip för anslutningsavgifter och vi ska redovisa dom som
investering. Elkostnader är periodiserat och de ligger i balans.
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Myndighetsnämnd
januari-juni 2021
140,0

120,0

Belopp i tkr

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Politisk vht
99,1

Utfall jan-jun
Periodiserad budget

128,5

% förbr

77%

9

Kommentarer MN, juni
Politisk verksamhet beräknas kunna hålla budgeten.
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Barn- och utbildningsnämnd
januari-juni 2021

70 000,0
65 000,0
60 000,0
55 000,0
50 000,0

45 000,0
Belopp i tkr

40 000,0
35 000,0
30 000,0
25 000,0
20 000,0
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0

Politisk vht och
adm
Justerat utfall jan-juni
4 020,6
Periodiserad budget
3 632,5
% förbr

111%

Kulturskola

Förskolor

Fritidshem

Grundskola F-9

Särskola

Gymnasieskola

1 954,6

31 829,1

3 359,2

62 060,1

6 418,8

24 145,4

Vuxenutbildning
6 139,8

2 075,0

33 821,5

5 481,5

62 645,5

7 011,4

24 752,5

6 241,5

94%

94%

61%

99%

92%

98%

98%
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Kommentarer BUN, juni
Periodens ekonomiska utfall uppgår till 96% av de budgeterade kostnaderna för
januari-juni.
Variationer i utfallet finns dock mellan nämndens olika verksamhetsformer.
Politisk verksamhet och administration: Avvikelsen är en följd av utbyggnaden av de
digitala verktygen inom hela barn- och utbildningsförvaltningen. Utbyggnaden ska
delvis finansieras genom utbyte av dyrare enheter mot mindre kostsamma alternativ
inom grundskolan. I dagsläget belastar utbyggnadskostnaden förvaltningens
administration, motsvarande överskott finns inom grundskolan. En genomgång och
ombokföring behöver göras under året.
Kulturskolan: Kostnader för material mm har varit lägre än budgeterat under
vårterminen.
Förskolan: Högre kostnader för interkommunala ersättningar och driftsbidrag till
föräldrakooperativet än förväntat. De högre personalkostnaderna inom
förskoleverksamheten balanseras till största delen av högre intäkter vars syfte är att
finansiera personalkostnader. Betydligt större intäkter i form av
arbetsmarknadsersättningar och ersättning för Corona.
Fritids: Lägre personalkostnader och kostnader för köp av särfritids.
Grundskolan: Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat, men finansieras
delvis av intäkter avsedda för personal. Högre kostnader för interkommunala
ersättningar under vårterminen. Kostnader för skolskjutsar, IT och elevhälsan har
varit lägre än budgeterat under perioden januari-juni. Inom grundskolan finns som
vanligt ett antal statsbidrag som redovisas kostnadsneutralt i väntan på beslut från
Skolverket, då de ska betalas tillbaka om de inte nyttjas fullt ut. Besluten från
Skolverket kan komma att påverka utfallet på årsbasis.
Särskola: Lägre kostnader för personal, interkommunala ersättningar och
skolskjutsar.
Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna visar under vårterminen ett litet
överskott liksom kostnaderna för skolskjuts. Utfallet på årsbasis är beroende av
elevernas val av program samt av hur många elever som studerar i höst.
Vuxenutbildning: Ett mindre överskott för vuxenutbildningen under vårterminen.
Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är att utfallet för
sjuklöneersättning Corona och arbetsmarknadsersättningar är betydligt högre än
förväntat under januari-juni. Även den rekvirerade ersättningen från
Migrationsverket är betydligt högre med fler asylsökande, framför allt inom
grundskolan, än budgeterat för perioden. Dessa poster förklarar till största delen
avvikelsen mellan periodens utfall och periodens budget.
Några enheter har svårt att få ihop sin organisation utifrån de behov som finns på
enheten och de ekonomiska förutsättningar de har fått, men i det stora hela ser det
bra ut under perioden jan-juni.
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Arbetet med rektorernas organisation inför höstterminen och med deras
planeringssystem pågår löpande för att kunna organisera verksamheten så att den
blir så effektiv, men ändå lagenlig, som möjligt.
Nytt läsår med förändrad organisation på enheterna kan påverka utfallet framöver.
Beviljade, men ej återrapporterade/godkända statsbidrag är redovisade
kostnadsneutrala och kan komma att förändra utfallet när beslut kommer. I
redovisningen ingår kostnader för löneökningar för vissa personalgrupper april-juni,
dessa är inte kompenserade i periodens budget.
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Socialnämnden
januari-juni 2021

39 800,0
37 800,0
35 800,0
33 800,0
31 800,0
29 800,0
27 800,0
25 800,0

Belopp i tkr

23 800,0
21 800,0
19 800,0
17 800,0
15 800,0

13 800,0
11 800,0
9 800,0
7 800,0
5 800,0
3 800,0
1 800,0
- 200,0

Utfall juni
Periodiserad budget
% förbruk

Ledning o
administr.

Politisk vht

Äldreomsorg

Hemsjukvård
rehab

2 980,6
3 756,0
79%

460,6
500,0
92%

40 263,8
39 124,0
103%

11 595,8
11 268,0
103%
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Omsorg
Funktionsnedsättn
18 295,9
16 938,0
108%

Individ o
familje-omsorg

Bostadsverksa
mhet

30 268,7
19 714,0
154%

- 104,4
128,0
-82%

Kommentarer SN, juni
Ledning och administration:
Ledning och administrations prognos visar att budgeten efterföljs med ett överskott
på grund av ej utnyttjade budgetmedel.
Politisk verksamhet
Överskottet beror på ej utnyttjade budgetmedel.
Äldreomsorg
Äldreomsorgen har ett underskott vilket beror på mer personalkostnader än
budgeterat. Hög korttidssjukfrånvaro och personalkostnader beror på merkostnader
på grund av Covid-19 eller förebyggande åtgärder är en av anledningen till så stora
kostnader.
Hemsjukvård och rehab
Hemsjukvård och rehab har ett underskott på grund av mer personalkostnader och
kostnader för skyddsmaterial än budgeterat. Ökade kostnader på grund av
vaccinering där intäkterna från Region Kronoberg inte varit lika stora som
kostnaderna.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Underskottet beror på grund av höga kontaktpersonkostnader och även på högre
kostnader inom korttidsverksamheten än budgeterat.
IFO
IFO har ett underskott i sin budget vilket beror framförallt på höga
placeringskostnader inom missbruk och familjehem samt
kontaktperson/kontaktfamilj. Avvikelsen beror även på högre kostnader för
ekonomiskt bistånd än budget. Kommande placeringar kan påverka den nu lagda
prognosen.
Bostadsverksamhet
Vi ligger lite före med intäkterna mot kostnaderna.
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100 Lessebo kommun

Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

År 2021
Månad 01-06

Förvaltning

Förvaltning 1-6

D/I -D

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

0,00

0,00

308,46

761,00

308,46

761,00

1010 Kommunstyrelse/au

0,00

0,00

1 077,39

2 035,00

1 077,39

2 035,00

1100 Partistöd

0,00

0,00

244,00

488,00

244,00

488,00

1200 Revision

0,00

0,00

492,39

773,00

492,39

773,00

1210 Valnämnd

0,00

0,00

5,43

11,00

5,43

11,00

1220 Överförmyndare

0,00

0,00

552,50

1 090,00

552,50

1 090,00

1300 Styr och ledning

0,00

0,00

1 152,03

2 013,00

1 152,03

2 013,00

-5,04

0,00

609,13

1 468,00

604,09

1 468,00

Vht

1
1000 Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen

1310 Förvaltn.övergripande
pa
2050 Översiktsplan

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

-1 360,05

0,00

210,05

457,00

-1 150,00

457,00

0,00

0,00

3,19

50,00

3,19

50,00

2200 Näringslivsbefrä.åtg.

-50,81

-200,00

917,35

2 580,00

866,54

2 380,00

2300 Turistverksamhet

-23,22

-369,00

642,55

1 197,00

619,34

828,00

2700 Räddningstjänst

-77,00

0,00

5 586,53

11 169,00

5 509,53

11 169,00

-319,88

-620,00

263,56

620,00

-56,32

0,00

3010 Grundbidrag

0,00

0,00

48,76

60,00

48,76

60,00

3020 Aktivitetsbidrag

0,00

0,00

54,90

175,00

54,90

175,00

3030 Ledarutbildning

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

3040 Lokalbidrag

0,00

0,00

36,20

45,00

36,20

45,00

3050 Driftbidrag

0,00

0,00

201,23

310,00

201,23

310,00

3070 Ridklubbar

0,00

0,00

24,60

30,00

24,60

30,00

3080 Till nämndens
förfogande

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

2060 Markreserv
2070 Energirådgivning

2750 Totalförsvar/samhällssk.

Elin Andersson

Sida

2021-07-28 09:32
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100 Lessebo kommun

Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

3090 Driftbidrag övr
föreningar

0,00

0,00

0,00

190,00

0,00

190,00

3110 Bowlingbanor, förhyrn.

0,00

0,00

130,61

309,00

130,61

309,00

3120 Kultur/fritidspris,konsti

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

16,00

3130 Studieorganisationer

0,00

0,00

37,35

362,00

37,35

362,00

3140 Kulturprogram/
kulturvht.

0,00

0,00

7,00

49,00

7,00

49,00

3150 Kulturföreningar

0,00

0,00

687,73

1 128,00

687,73

1 128,00

3200 Bibliotek

-167,80

-30,00

2 497,56

4 765,00

2 329,76

4 735,00

3230 Programverksamhet

-120,34

0,00

123,63

86,00

3,29

86,00

3400 Idrotts- o chfritidsanl.

-134,04

-429,00

2 384,75

5 520,00

2 250,72

5 091,00

3500 Fritidsgård

-139,00

0,00

644,00

1 450,00

505,00

1 450,00

5300 Färdtjänst

0,00

0,00

834,74

1 695,00

834,74

1 695,00

5760 Borgensåtaganden
enskilda

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

-4 614,78

-8 050,00

7 413,72

12 800,00

2 798,94

4 750,00

6200 Flyktingmottagande

-21,79

0,00

620,59

1 340,00

598,80

1 340,00

9100 Klk-utveckling

-37,32

-5,00

2 026,23

5 012,00

1 988,91

5 007,00

Vht

6100 Åtg. arbetslöshet

9110 Klk-service och kansli
9120 Klk-ek.service
9130 Klk-personalservice
9140 Fritidsservice

-288,59

-545,00

2 659,66

5 380,00

2 371,07

4 835,00

-8 189,23

-15 329,00

10 223,35

22 493,00

2 034,13

7 164,00

-30,38

0,00

2 905,05

5 179,00

2 874,67

5 179,00

-7,80

-8,00

705,87

1 360,00

698,07

1 352,00

-14 980,59

-27 740,00

14 726,27

27 840,00

-254,32

100,00

-30 567,65

-53 325,00

61 058,37

122 487,00

30 490,72

69 162,00

0,00

0,00

184,07

362,00

184,07

362,00

2010 SBF stab

-250,17

-285,00

1 899,92

4 192,00

1 649,75

3 907,00

2020 Plan- och byggkontor

-462,78

-850,00

893,15

2 113,00

430,37

1 263,00

0,00

-290,00

0,00

90,00

0,00

-200,00

9800 Måltidsförvaltning
Summa 1
2
1020
Samhällsbyggnadsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd

2030 Detaljplaner
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Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

2040 Primärkartor

-39,10

-41,00

0,00

90,00

-39,10

49,00

2070 Energirådgivning

-39,00

-78,00

10,99

99,00

-28,01

21,00

Vht

2080 Cafetéria
2400 Gator o vägar
2500 Park

-90,55

-315,00

132,25

475,00

41,70

160,00

-119,39

-276,00

5 440,85

9 568,00

5 321,46

9 292,00

0,00

0,00

2 111,65

3 613,00

2 111,65

3 613,00

2600 Miljöskydd

-309,59

-500,00

1 723,31

3 173,00

1 413,72

2 673,00

2610 Sjökalkning

-956,99

-1 520,00

1 093,28

1 789,00

136,29

269,00

2620 Biotopvård

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2640 Hälsoskydd

-40,04

-55,00

25,89

40,00

-14,15

-15,00

2650 Livsmedel

-239,69

-479,00

-0,09

9,00

-239,78

-470,00

-35,49

-130,00

0,00

0,00

-35,49

-130,00

-2,51

0,00

1,01

0,00

-1,50

0,00

0,00

0,00

222,53

700,00

222,53

700,00

-796,22

-1 751,00

1 864,10

1 884,00

1 067,88

133,00

-48,88

-1 142,00

165,28

604,00

116,40

-538,00

-6 161,18

-12 024,00

3 662,66

6 851,00

-2 498,53

-5 173,00

-261,37

-510,00

2 848,63

6 602,00

2 587,26

6 092,00

8670 Avloppsvattenrening

-5 935,56

-11 839,00

4 464,27

9 254,00

-1 471,30

-2 585,00

8680 Avloppspumpstation

0,00

0,00

919,25

1 666,00

919,25

1 666,00

8700 Avfallshantering

0,00

0,00

-0,75

0,00

-0,75

0,00

9200 Anläggning

-4 373,33

-6 715,00

4 196,76

6 715,00

-176,57

0,00

9210 Fastighetsskötare

-4 641,53

-7 293,00

4 390,08

7 293,00

-251,45

0,00

-93,58

-179,00

123,62

179,00

30,05

0,00

9240 Arbetsmaskiner

-1 317,94

-1 969,00

1 118,45

1 969,00

-199,49

0,00

9260 Externa arbeten

-209,03

-254,00

157,55

254,00

-51,49

0,00

9270 Lessebohus

-472,99

-1 435,00

471,26

1 435,00

-1,72

0,00

9300 Fjärrvärme

-1 083,56

-2 063,00

1 081,32

2 063,00

-2,24

0,00

9750 Övriga fastigheter

-7 723,37

-15 451,00

8 343,77

19 452,00

620,39

4 001,00

2670 Enskilda avlopp
3400 Idrotts- o chfritidsanl.
5200 Bostadsanp.bidrag
8000 Arbetsomr. och lokaler
8100 Skogsmark, arrenden
8650 Vatten
8660 Distribution

9220 Poolbilar
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Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

Vht
9760 Skolfastigheter
9770 Förskola
9790 Servicehus

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

-12 686,35

-25 355,00

12 245,04

24 071,00

-441,31

-1 284,00

-4 888,29

-9 776,00

4 720,39

9 916,00

-167,90

140,00

-6 288,86

-12 524,00

5 900,99

11 469,00

-387,87

-1 055,00

-59 567,32

-115 099,00

70 411,48

137 992,00

10 844,15

22 893,00

0,00

0,00

99,12

257,00

99,12

257,00

Summa 3

0,00

0,00

99,12

257,00

99,12

257,00

5 Barn och utbildningsförvalt 1050 Barn och
utbildningsnämnd

0,00

0,00

312,98

683,00

312,98

683,00

-0,76

0,00

59,44

118,00

58,68

118,00

Summa 2
3 Myndighetsnämnd

1030 Myndighetsnämnd

1350 Övrig verks.h. Bun
3300 Adm kultur/musikskola

-1,22

0,00

228,21

455,00

226,99

455,00

3310 Verksamhet kulturskola

-342,20

-190,00

2 069,80

3 885,00

1 727,60

3 695,00

4000 Adm/ledning förskolor

-21,87

0,00

2 008,45

4 167,72

1 986,58

4 167,72

-7 248,35

-7 720,00

36 718,03

67 490,28

29 469,68

59 770,28

-1,40

0,00

84,46

0,00

83,06

0,00

4090 Öppna förskolan

-182,52

-279,00

472,27

1 138,00

289,75

859,00

4120 Fritidshem

-966,71

-1 887,00

4 325,91

12 137,01

3 359,20

10 250,01

4290 Förskoleklass

-40,17

0,00

2 600,35

3 474,81

2 560,18

3 474,81

4300 Adm lågmellan,hög,bo,sbo

-7,17

0,00

3 803,66

7 494,14

3 796,49

7 494,14

4310 Fördelning grundskolan

-8 644,32

-136,00

10 823,99

8 896,00

2 179,67

8 760,00

4320 Verksamhet skolår 1-6

-3 213,83

-902,00

37 351,51

63 496,83

34 137,68

62 594,83

4360 Verksamhet skolår 7-9

-1 193,49

-972,00

19 990,53

37 244,10

18 797,04

36 272,10

4370 Undervisn. asyl

-2 769,12

-1 675,00

0,00

0,00

-2 769,12

-1 675,00

4390 Elevhälsa

-280,47

0,00

3 638,59

8 155,41

3 358,12

8 155,41

4420 Verksamhet särskola

-113,59

0,00

5 444,40

11 235,86

5 330,82

11 235,86

-0,67

0,00

563,45

1 053,74

562,78

1 053,74

4010 Förskolor
4080 Fördelning
förskoleverks.

4500 Gymnasieskolan
administr.
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Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

-1 548,25

-1 353,00

25 130,88

49 801,27

23 582,63

48 448,27

4530 Gymnasiesärskola

-6,68

0,00

1 094,66

2 784,93

1 087,98

2 784,93

4700 Adm frivilliga
skolformer

-1,74

0,00

606,11

1 252,86

604,37

1 252,86

4710 Grundvux inkl
kunskapslyf

-17,96

-94,00

558,37

1 249,13

540,42

1 155,13

4720 Gymn.vux inkl
kunskapslyf

-6,51

0,00

730,08

1 631,07

723,57

1 631,07

-525,00

0,00

575,00

0,00

50,00

0,00

4740 Särvux

-1,27

0,00

143,19

350,92

141,92

350,92

4750 Samhällsorientering

-3,54

0,00

155,00

447,87

151,47

447,87

-196,15

0,00

4 126,91

7 645,06

3 930,75

7 645,06

-1 296,93

0,00

1 294,19

0,00

-2,74

0,00

Vht
4520 Verksamhet
gymnasieskolan

4730 Stb Lärcenter

4760 Sfi
4790 Yrkesvux
9500 Fördeln. alla

-9,54

0,00

3 658,46

6 464,00

3 648,92

6 464,00

-28 641,43

-15 208,00

168 568,89

302 752,00

139 927,46

287 544,00

1060 Socialnämnd

0,00

0,00

387,13

853,00

387,13

853,00

1360 Övrig verks.h. Sn

0,00

0,00

73,50

147,00

73,50

147,00

Summa 5
6 Socialförvaltningen

5050 Rehabenhet

-69,48

-48,00

2 784,89

5 890,00

2 715,41

5 842,00

-676,18

-292,00

9 185,39

17 483,00

8 509,21

17 191,00

-13,91

0,00

2 158,54

5 681,20

2 144,63

5 681,20

-10 060,18

-15 646,00

40 404,15

59 919,00

30 343,97

44 273,00

-521,17

-1 039,00

6 742,04

12 337,00

6 220,87

11 298,00

0,00

0,00

0,00

15 163,00

0,00

15 163,00

5210 Vardagsstöd

-259,37

-125,00

2 254,25

5 044,00

1 994,88

4 919,00

5240 Bost m särsk service lss

-413,29

-210,00

6 697,80

11 796,00

6 284,51

11 586,00

-64,22

0,00

434,65

1 449,00

370,43

1 449,00

0,00

0,00

699,13

1 340,00

699,13

1 340,00

-2 430,77

-4 622,00

1 066,42

2 019,00

-1 364,35

-2 603,00

5100 Hemsjukvård
5120 Enhetschef ÄO
5130 Hemtjänst
5140 Gruppboende
5150 Särskilt boende

5350 Fritidsledare
5380 Personlig assistent, lss
5390 Personlig assistent, lass
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Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

5400
Bost.m.särsk.service,vuxn

-181,57

0,00

53,89

0,00

-127,68

0,00

5403 Bostad m särskild
service Oden

-499,97

-590,00

3 770,90

7 435,00

3 270,92

6 845,00

5406 Bostad m särsk serv
Smålandsg

-322,07

-450,00

3 905,53

7 735,00

3 583,46

7 285,00

5407 Bostad m särsk service
Runda v

-261,06

-470,00

2 844,93

5 382,00

2 583,87

4 912,00

5420 OF Natt

-48,50

0,00

2 186,80

3 478,00

2 138,30

3 478,00

5430 Daglig verksamhet

-87,90

-100,00

1 598,02

3 577,00

1 510,12

3 477,00

-1 091,57

-1 251,00

2 115,55

2 245,00

1 023,98

994,00

-11,24

0,00

211,61

419,00

200,37

419,00

5460 Ledsagarservice

-0,02

0,00

82,25

230,00

82,23

230,00

5470 Avlösarservice

0,00

0,00

2,27

38,00

2,27

38,00

Vht

5440 Korttidsvistelse
5450 Korttidstillsyn

5480 Kontaktperson
5500 Inst.vård vuxna missbr.
5510 Familjehemsvård
5530 Strukturerad öppen vård
5540 Övriga öppna insatser

0,00

0,00

1 292,59

1 982,00

1 292,59

1 982,00

-112,73

-60,00

576,50

750,00

463,77

690,00

-54,29

0,00

1 020,05

0,00

965,76

0,00

-2,21

0,00

839,25

792,00

837,04

792,00

0,00

0,00

402,69

570,00

402,69

570,00

5600 Institutionsvård b/u

-191,24

0,00

5 437,84

7 608,00

5 246,60

7 608,00

5610 Familjehemsvård b/u

-450,84

-20,00

3 495,02

1 913,00

3 044,19

1 893,00

-47,53

0,00

2 137,20

2 430,00

2 089,67

2 430,00

-142,32

-272,00

333,21

392,00

190,89

120,00

0,00

0,00

24,71

500,00

24,71

500,00

-11,37

-30,00

2 774,63

6 795,00

2 763,26

6 765,00

5800 Familjerådgivning

0,00

0,00

160,13

115,00

160,13

115,00

5810 Övrig verksamhet

0,00

0,00

27,49

696,00

27,49

696,00

5900 Ifo gem adm

-50,20

0,00

2 285,64

4 518,00

2 235,44

4 518,00

6010 Asylsökande

0,00

0,00

0,23

0,00

0,23

0,00

5630 Strukturerad öppenvård
5710 Övrig vuxenvård
5720 Plac våld nära relationer
5750 Ekonomiskt bistånd
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Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

6011 Asyl under 18 år

-9,81

-492,00

206,46

289,00

196,64

-203,00

6012 Asyl över 18 år

0,00

0,00

306,72

893,00

306,72

893,00

6021 Put under 18 år

-272,64

-1 013,00

320,01

503,00

47,37

-510,00

6022 Put över 18 år

-226,23

-281,00

183,32

630,00

-42,90

349,00

-0,28

0,00

122,63

0,00

122,34

0,00

-2 671,46

-4 796,00

6 745,44

3 072,00

4 073,99

-1 724,00

-535,02

0,00

147,40

0,00

-387,63

0,00

-1 245,35

-2 121,00

1 140,98

2 376,00

-104,37

255,00

-250,81

0,00

2 224,07

5 685,80

1 973,26

5 685,80

Vht

6100 Åtg. arbetslöshet
6200 Flyktingmottagande
6210 Hvb-hem
8150 Bostadsverksamhet
9600 Socialk. adm, k-ställe
9605 Alkoholtillstånd

-15,90

-70,00

84,63

225,00

68,73

155,00

9610 Biståndshandläggare

-0,50

0,00

1 216,29

2 351,00

1 215,79

2 351,00

9620 Enhetschef OF

-8,11

0,00

1 413,93

2 214,00

1 405,83

2 214,00

0,00

0,00

357,38

716,00

357,38

716,00

9650 Mas. adm
9660 Verksamhetschef VoO

Summa 6

0,00

0,00

581,26

1 151,00

581,26

1 151,00

9670 Gem.adm. äo/ho/ifo

-3,84

0,00

375,03

733,00

371,19

733,00

9680 Administration VoO

-1,35

0,00

1 187,77

3 046,00

1 186,42

3 046,00

-23 316,50

-33 998,00

127 080,14

222 606,00

103 763,64

188 608,00

-142 092,89

-217 630,00

427 217,99

786 094,00

285 125,10

568 464,00
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-02

Tilläggsanslag lönerevision 2021
Förslag till beslut
Uppta tilläggsanslag i 2021 års redovisning med 7 821 tkr
vilket finansieras genom att ianspråkta medel ur
Kommunstyrelsens förfogande för kostnadsutveckling i 2021
års redovisning.
Justera respektive nämnds budgetram för 2022 och
verksamhetsplan 2023–2024 beroende på nytt löneavtal.
Ärendebeskrivning
I innevarande årsbudget finns 8 509 tkr upptagna för
lönerevision 2021 inom anslaget för kostnadsutveckling.
Utfallet för 2021 är nu klart med nya löner from den 1 april
samt ett engångsbelopp för lärarnas avtalsområde.
Fördelning till nämnderna enligt nedan.

TA L ÖK 2021
L ön eökn in g p er n ä m n d

A n sla g

Kommunstyrelse

584 000

SB-nämnd

521 000

Myndighetsnämnd

8 509 000

6 000

Barn och utbildning

3 884 000

Socialnämnd

2 826 000

Tota lt

7 821 000 överskott

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunstyrelsen

23

688 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-22
§ 114

Dnr 2021/242-1.6.3

Hemställan om tilläggsanslag för budget
2022, Räddningstjänsten Ö Kronoberg
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen lämna tilläggsanslag till
Räddningstjänsten Östra Kronoberg med 102 800 kronor.
Ärendebeskrivning
Hemställan om tilläggsanslag har inkommit från Räddningstjänsten
Östra Kronoberg. I budgetpropositionen för 2021 framgår att det
allmänna statsbidraget till kommunerna höjs med 45 miljoner kronor
på grund av de nya kraven på ledning för räddningstjänsten.
P.g.a. de nya kraven på systemledning behöver räddningstjänsten
ytterligare 400 000 kr till budget 2022. Tilläggsanslaget fördelas
mellan medlemskommunerna enligt fördelningsnyckeln, för Lessebo
kommuns del är det 25,7%. Tilläggsanslaget består både av
statsbidrag och egenfinansiering.
Beslutsunderlag
Protokoll Räddningstjänsten Ö Kronoberg 2021-06-02 § 18
Tjänsteskrivelse 2021-06-17

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-10

Tilläggsanslag Räddningstjänsten Östra
Kronoberg gällande budget 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar tilläggsanslag till Räddningstjänsten
Östra Kronoberg med 102.800 kronor medel finns i budget.
Ärendebeskrivning
I budgetpropositionen för 2021 framgår att det allmänna
statsbidraget till kommunerna höjs med 45 miljoner kronor på
grund av de nya kraven på ledning för räddningstjänsten.
Storleken på ersättning är baserad på antalet invånare den 1
november 2020 och blir då 4,34 kr/invånare för 2021.
Statsbidraget skickas till kommunen inte till Räddningstjänsten,
bidraget ligger på ca 40.000 kronor.
Med tanke på ändrade lagkrav så bör Räddningstjänsten få
ytterligare tillskott på ca 60.000 från Lessebo kommun. Beloppen
är beräknade utifrån Räddningstjänstens fördelningsnyckel.
Bakgrund
Regeringen har beslutat om ändringar i lag om skydd mot olyckor
(LSO). Bland annat träder första januari 2022 krav på
ledningssystem i kraft. På grund av lagändring beräknas
räddningstjänstens budget öka för 2022.
Budgeten delfinansieras genom statliga bidrag som respektive
kommun får om cirka 4,20 per invånare. Där utöver behöver
räddningstjänsten ytterligare 260.000 kronor för att täcka
systemledning. Totalt behöver räddningstjänsten ytterligare
400.000 kronor till budget 2022. Tilläggsanslaget fördelas mellan
medlemskommunerna enligt fördelningsnyckeln, för Lessebo
kommuns del är det 25,7%.
Konsekvenser
Tilläggsanslaget måste tas med i besluten för budget 2022 i
Lessebo kommun.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
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Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsen
2021-08-09

Planuppdrag för del av fastigheten
Hovmantorp 5:1, Hovmantorps samhälle,
Lessebo kommun, Kronobergs län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny
detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 i Hovmantorp.
Ärendebeskrivning
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det
möjlighet till nya bostäder. Planområdet omfattar delar av
fastigheten Hovmantorp 5:1 som ägs av Lessebo kommun och är
beläget i den östra delen av Hovmantorps tätort, öster om
Morkullevägen. Planområdet är cirka 3 hektar.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för
bostäder i form av 14 nya villatomter i två våningar. Minsta
tomtstorlek är 1 000 kvadratmeter. Området omfattas av en
detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för
ett område nordöst om fastigheten Norregård 6:27 m.fl,
Hovmantorps samhälle”, lagakraftvunnen den 19 februari, 1973.
Detaljplanen medger allmän platsmark avsett för park eller
plantering. Genom förtätningen kommer den idag tomma platsen
bättre integreras med intilliggande bebyggelse.
Konsekvenser
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella
planområdet som ”befintliga bostäder”. Planförslaget följer
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare
exploatering i området. Inom planområdet finns inga kända natureller kulturvärden. Förvaltningens preliminära bedömning är att
genomförandet av planen inte kommer medföra någon betydande
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte
behöver upprättas. Planprocessen kommer att ske med ett så kallat
standardförfarande.
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Kommunstyrelsen
2021-08-09
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag
Karta över planområdet, daterad 2021-06-23

Sayf Noel
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-22
§ 115

Dnr 2020/302-4.3.3

Ny detaljplan Grycksbo 1 och 2
(Granskning)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
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.

Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut förslaget till ny detaljplan
på granskning 2021-06-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-16
Underrättelse om granskning, 2021-06-15
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-05-17
Plankarta, 2021-05-17
Samrådsredogörelse, 2021-05-17

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

31

Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-06-15

Ny detaljplan för Grycksbo 1 och 2Granskningsyttrande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på
förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
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.

Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut förslaget till ny
detaljplan på granskning 2021-06-14.
Beslutsunderlag
Underrättelse om granskning, 2021-06-15
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-05-17
Plankarta, 2021-05-17
Samrådsredogörelse, 2021-05-17

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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2021-06-15
Dnr: SBN 2021/10
Granskningshandling

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

Kartan visar planområdets läge. Avgränsningen är inte exakt.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för
fastigheterna Grycksbo 1 och 2, Lessebo samhälle, Lessebo
kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och
granskningstiden är från och med tisdag den 15 jnui 2021 till och
med tisdag den 6 juli 2021 (3 veckor).
Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster,
bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra inneboende på
fastigheten om innehållet i denna inbjudan till granskning. 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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2021-06-15
Dnr: SBN 2021/10
Granskningshandling

Anledning till detta brev
Du får detta brev då din fastighet berörs av ett förslag till en 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). PBL 5 kap. 18-25§§ ”Granskning”.

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.

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.

Handlingar
Underrättelse om granskning, 2021-06-15
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-05-17
Plankarta, 2021-05-17
Samrådsredogörelse, 2021-05-17
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-22
Fastighetsförteckning (finns att tillgå på
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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2021-06-15
Dnr: SBN 2021/10
Granskningshandling

Förenlighet med översiktsplanen
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.

Påverkan på omgivningen
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.

Vad händer sedan?
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 20:e april –
11:e maj 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 6 juli 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.
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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2021-06-15
Dnr: SBN 2021/10
Granskningshandling

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-14
§ 77

Dnr 2021/10-4.2.2

Detaljplan för Grycksbo 1 och 2, Lessebo
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget
på granskning.
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. 18–25 §§ ”Granskning”.
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
Detaljplanen har varit på samråd 20:e april – 11:e maj 2021 (3
veckor). Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen
tagit emot 7 yttranden. Yttrandena föranledde inga väsentliga
ändringar av planhandlingarna och detaljplanen kan ställas ut för
granskning.
Förenlighet med översiktsplanen
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-14
Beslutsunderlag
Planbeskrivning 2021-05-17
Plankarta 2021-05-17
Samrådsredogörelse 2021-05-17
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-03-22
Tjänsteskrivelse 2021-05-25
SBNAU beslut 2021-06-07 § 57

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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1(17)
2021-05-17
Dnr: SBN 2021/10
Granskningshandling

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

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN maj 2021
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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:
•
•
•
•

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.
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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 industri- och tillhörande
komplementbyggnader kunna grundläggas på konventionellt sätt utan
grundförstärkningsåtgärder. Vid exploatering krävs dock att platsspecifika geotekniska
undersökningar utförs för att kunna ge exakta uppgifter hur grundläggning bör
genomföras. En generell bestämmelse ”Geoteknisk utredning eller besiktning ska
genomföras i samband med exploatering av området” har införts på plankartan.
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
uppföras till en byggnadshöjd om maximalt 12 meter. Exploateringsgraden regleras inte.
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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. Vid eventuella markarbeten och exploatering ska provtagningar
genomföras för att säkerställa att åtgärden inte för med sig några negativa konsekvenser.
Påträffas föroreningar sedan i samband med provtagning ska dessa saneras till nivån för
mindre känslig markanvändning (MKM). Försiktighetsåtgärder bör också vidtas för att
säkerställa omfattning, spridning och volym innan ytterligare markarbeten fortskrider.
Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. En

Dnr: SBN 2021/10

8(17)

46

generell bestämmelse har införts på plankartan ”Bygglov får inte ges förrän
markföroreningar har avhjälpts”.
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
störas av verksamhetens buller. Transporter till och från området kommer i framtiden
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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
kommunens dagvattenledningar. Kommunens dagvattensystem i området är av idag av
god dimension, men en fördröjning och rening av dagvattnet bör ske lokalt på
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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 endast 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.
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.

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
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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
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.
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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”, endast 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 fysikaliska-kemiska 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.

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
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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.

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

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.
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.

Dnr: SBN 2021/10

15(17)

53

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.

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.
Ledningsrätt
Ledningsrätt kan bildas för den norra ytan som i plankartan är markerad med u-område.

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.
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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. Ledningsägare ansvarar för
att ledningsrätt söks. 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.
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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PLANBESTÄMMELSER
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2. Samrådets genomförande
Förslaget till detaljplan för Grycksbo 1 och 2, har varit ute på samråd under perioden 20:e
april till och med 11:e maj. 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 7 yttranden. Inkomna
yttrande redovisas och kommenteras nedan.

5. Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTADE SYNPUNKTER
Kommunen har tagit fram ett planförslag i vilket många viktiga aspekter beaktas.
Länsstyrelsen har synpunkter på samrådsförslaget avseende dagvattenhantering,
exploateringsgraden samt risk för spridning av förorenade ämnen. Med nuvarande
bestämmelser kan hela planområdet hårdgöras, vilket kan komma att påverka
dagvattenhanteringen och eventuell spridning av förorenade ämnen.
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIAGRE PLANLÄGGNING
Planförslaget är förenligt med kommunens intentioner i översiktsplan för Lessebo kommun
(2018). Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande översiktsplan som
”befintliga verksamheter, inkluderar industri”.
För området gäller idag detaljplan för ”Kv Kyrkebyn samt del av Grycksbo”, laga kraft 2008.
För det aktuella området anges användning industri, dessförinnan bostäder i högst 10 år. I
tillhörande planbeskrivning anges att ”för att dölja området finns en skyddsvall med gräs
utmed gatan”. Naturmark har avsatts där plantering föreslås som en skyddszon till
industriområdet. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
PLANFÖRSLAGET, BEBYGGELSE, MARKANVÄNDNING
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Lessebo samhälle. Närmaste bostadshus
finns ca 400 m norr om planområdet. Industritomten används idag för uppställning och
parkering kopplad till återvinning och mellanlagring av avfall/material, förbränning samt
fordonsverksamhet. Marken inom planområdet består förutom av byggnaderna, av
hårdgjorda och asfalterade markytor.
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NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR
Den vegetation som fanns inom den allmänna platsmarken har till synes avverkats, enligt bild
6 i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att industriområdet skulle vinna på att anlägga
växtlighet och plantera träd, både för att dölja området men också för att området ska
upplevas trevligare att passera och vistas i. Förutom det estetiska värdet, bidrar träd till att ge
skugga, till att fånga upp skadliga partiklar och ta hand om överflödigt vatten.
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING
Om den naturmark som föreslås tas i anspråk används som infiltrationsyta för dagvatten från
en större del av industriområdet, kan dagvattenhanteringen påverkas, vilket bör framgå
planhandlingarna. Avsaknaden av bestämmelser för exploateringsgraden kan påverka
möjligheten att ta hand om dagvatten inom planområdet.
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.
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Planområdet gränsar till riksintresse för kulturmiljö som utgörs av bruksområdet, Lessebo [G
31]. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte orsakar påtaglig skada på riksintressets
värden.
Kartan på sidan 11 i samrådshandlingen visar avgränsningen för området i Kulturmiljöprogram för Kronobergs län (2012). Den överensstämmer i stort sett med
avgränsningen för riksintresset.
Planområdet omfattas av riksintresse för Totalförsvaret enligt 3 kap. 9 §, särskilt behov av
hinderfrihet, Lågflygningsområde med påverkansområde. Riksintresset bedöms inte påverkas
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 redovisas att det finns tre
oljeavskiljare som renar dagvatten från bland annat olja och bensin innan vattnet leds vidare
till rännstensbrunnar och dagvattennätet.
Dagvattnet avses tas om hand på samma sätt som i nuvarande plan. Kommunen anger att
”Om den tillkommande markytan som tillförs fastigheten Grycksbo 2 är av den karaktär att
risk för oljespill föreligger ska en oljeavskiljare installeras”.
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Det framgår inte av planhandlingarna hur den allmänna platsmarken som föreslås tas i
anspråk används idag. Länsstyrelsen kan därför inte ta ställning till kommunens bedömning.
Om det aktuella markområdet tidigare används som en infiltrationsyta för dagvatten och nu
omvandlas till en hårdgjord yta, kan det medföra att en större volym vatten leds till
recipienten. Länsstyrelsen vill upplysa om att planen inte får bidra till att en det blir en större
mängd flöden i vattendrag.
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION
ÖVERSVÄMNING KLIMATANPASSNING
Det finns inga direkta översvämningsrisker i området, samtidigt kan hela planområdet
komma att hårdgöras med nuvarande planbestämmelser. Därmed finns risk för översvämning
i samband med kraftiga skyfall.
Då markavrinningen bedömas vara stor och marken är potentiellt förorenad, finns risk för
spridning av föroreningar i samband med skyfall.
Kommunen beskriver att det finns oljeavskiljare för att rena dagvattnet. Länsstyrelsen ställer
sig frågande till om detta är en fullgod lösning. Kommunen bör reglera exploateringsgraden
och avsätta mark för avrinning, exempelvis i förbindelse till en skyddsplantering.
BULLER
Trafiken inom och i anknytning till industriområdet beräknas inte öka nämnvärt genom
planförslaget. Närmaste bostadsfastighet är belägen ca 400 meter norr om planområdet.
Naturvårdsverket gällande riktlinjer avseende buller från ny industri till närliggande bostäder
ska följas.
FÖRORENADE OMRÅDEN
Enligt länsstyrelsens databas för förorenade områden (EBH-stödet), finns potentiellt
förorenad mark från verksamhetsindustri inom fastigheten Grycksbo 2. I planbeskrivningen
står att historisk inventering inte har utförts. MIFO fas 1 har dock utförts (senast uppdaterad
år 2005). Objektet har riskklass 3 vilket innebär måttlig risk för människors hälsa och/eller
miljön.
För att använda bestämmelsen i 4 kap. 14 § punkt 4, PBL ska det vara säkerställt, genom
undersökningar eller liknande, ”att marken genom de avhjälpandeåtgärder som anges i
villkoret blir lämplig för sitt ändamål samt att avhjälpandeåtgärderna är realistiska och
genomförbara”. Då inga undersökningar har gjorts är det oklart om sanering behövs och i
vilken omfattning. Detta behöver klargöras i detaljplanen.
Länsstyrelsen bedömer att samråd bör hållas med tillsynsmyndigheten om eventuella
undersökningar behöver utföras.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Synpunkterna noteras. Planbeskrivningens avsnitt om dagvatten har kompletterats och
förtydligats enligt Länsstyrelsens yttrande. En planbestämmelse ”b1” har lagts in i plankartan
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som reglerar att endast 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. Därutöver bedöms risken för
eventuell spridning av föroreningar i samband med skyfall från planområdet vara mycket
liten.
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.
Planbeskrivningen revideras och förtydligas i stycket om markföroreningar.
2. Trafikverket
Planområdet angränsar till väg 819 (Linnerydsvägen) och är belägen cirka 150 meter öster
om Kust- till kustbanan som är av riksintresse. Väg 819 har ÅDT 140 (mätår 2020) och högsta
tillåtna hastighet är 60 km/tim. Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
3. E.ON
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel, kabelskåp samt en
transformatorstation (N115656 ÅKERIVÄGEN), 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 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 noterar utsatt E1-område för vår transformatorstation i plankartan med
planbestämmelser vilket vi är tacksamma för. 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, vilket vi noterar finns i upptaget i planbestämmelserna. SS-EN 61936–1 föreskriver
också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon samt att
tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. Det ska vara möjligt att
kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.
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E.ON noterar att det under rubriken ”Tekniska frågor” och stycket ”Ledningar” står att
ledningsägare ansvarar för att ledningsrätt söks”. Vi vill därav göra ett förtydligande med att
för våra lågspänningsanläggningar grundar vi vår rätt med de allmänna avtalsvillkoren (NÄT
2021N) som gäller mellan elnätsföretaget och näringsidkare. Därav yrkar E.ON på att
eventuella flyttningar eller ändringar av E.ONs anläggningar bekostas av exploatören, vilket
bör framgå i genomförandebeskrivningen.

KOMMUNENS KOMMENTAR
Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.
4. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Utfartsförbud inte ok i planområdesgräns
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om att utfartsförbud utlagd i
planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna
platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en
planområdesgräns av följande skäl:
I en planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i
fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen
reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslaget
aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför
införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. Kommunen kanske kan utforma
plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika dessa problem eller undvika att
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reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa planer har likande problem lösts genom
att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats
utanför utfartsförbudet.
Endast U-område säkerställer inte ledningarna
Det norra u-området saknar befintlig ledningsrätt enligt vad vi kan se. Genom att lägga ut
markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-område ser kommunen dels
till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga
åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet genom att
kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar
behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i
genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. Planbeskrivningen bör därför kompletteras
med att ledningsrätt kan skapas inom det norra u-området.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Utfartsförbudet i plangräns i planens sydöstra och sydvästra hörn mot Linnerydsvägen har
tagits bort från plankartan och ersätts med en generell bestämmelse ”Inga nya in- och
utfarter mot den allmänna vägen nr. 819 (Linnerydsvägen) får anordnas”.
Avsnittet Fastighetsrättsliga frågor har kompletterats enligt Lantmäteriets yttrande.
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.

____________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-22
§ 116

Dnr 2019/304-29

Ny detaljplan för Oxnabben 14
(Granskning)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill utöka sin fastighet för att
tillgodogöra sig ytterligare mark för bostadsändamål och köpa del
av kommunens fastighet Hovmantorp 5:1 (185 kvadratmeter).
Marken som önskas köpas ligger nordväst och sydöst om
fastigheten Oxnabben 14 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.
Utöver att ändra markens ändamål vill ägaren till Oxnabben 14
ändra utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att
detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens
beskaffenhet. De övriga planbestämmelserna som finns på den
underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.
Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut förslaget till ny detaljplan
på granskning 2021-06-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-16
Underrättelse om granskning, 2021-06-15
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-05-10
Plankarta, 2021-05-10
Samrådsredogörelse, 2021-05-10
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-05-10
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-06-15

Ny detaljplan för Oxnabben 14Granskningssyttrande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på
förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill utöka sin fastighet för
att tillgodogöra sig ytterligare mark för bostadsändamål och
köpa del av kommunens fastighet Hovmantorp 5:1 (185
kvadratmeter). Marken som önskas köpas ligger nordväst och
sydöst om fastigheten Oxnabben 14 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.
Utöver att ändra markens ändamål vill ägaren till Oxnabben 14
ändra utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av
att detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och
fastighetens beskaffenhet. De övriga planbestämmelserna som
finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis
vara detsamma.
Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut förslaget till ny
detaljplan på granskning 2021-06-14.
Beslutsunderlag
Underrättelse om granskning, 2021-06-15
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-05-10
Plankarta, 2021-05-10
Samrådsredogörelse, 2021-05-10
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-05-10
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Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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2021-06-15
Dnr: SBN 2019/97
Granskningshandling

Detaljplan för fastigheten Oxnabben
14 m.fl, Hovmantorp, Lessebo
kommun, Kronobergs län

Kartan visar planområdets läge. Avgränsningen är inte exakt.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten
Oxnabben 14 m.fl, Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun.
Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från
och med tisdag den 15 jnui 2021 till och med tisdag den 6 juli 2021
(3 veckor).
Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster,
bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra inneboende på
fastigheten om innehållet i denna inbjudan till granskning. 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 en ny
detaljplan.

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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Dnr: SBN 2019/97
Granskningshandling

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). PBL 5 kap. 18-25§§ ”Granskning”.

Läge
Planområdet är beläget i de södra delarna av Hovmantorp i Lessebo
kommun. Planområdet avgränsas i söder av sjön Rottnen, i norr av
lokalgata/Jordtungavägen och i nordöst av en gång- och cykelväg.
Planområdet omfattar cirka 1 171 kvadratmeter.

Syfte
Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill utöka sin fastighet för att
tillgodogöra sig ytterligare mark för bostadsändamål och köpa del
av kommunens fastighet Hovmantorp 5:1 (185 kvadratmeter).
Marken som önskas köpas ligger nordväst och sydöst om
fastigheten Oxnabben 14 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. Utöver att ändra
markens ändamål vill ägaren till Oxnabben 14 ändra
utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att
detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens
beskaffenhet. De övriga planbestämmelserna som finns på den
underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.

Handlingar
Underrättelse om granskning, 2021-06-15
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-05-10
Plankarta, 2021-05-10
Samrådsredogörelse, 2021-05-10
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-05-10
Fastighetsförteckning (finns att tillgå på
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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Granskningshandling

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

Påverkan på omgivningen
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.

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 6 juli 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.
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
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

71

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-14
§ 78

Dnr 2019/97-214

Detaljplan för Oxnabben 14 m.fl,
Hovmantorp
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget
på granskning.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet är beläget i den södra delen av Hovmantorps tätort och
ligger öster om sjön Rottnen, utmed Jordtungavägen.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. Planoch bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 18–25 §§ ”Granskning”.
Detaljplanens syfte
Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill utöka sin fastighet för att
tillgodogöra sig ytterligare mark för bostadsändamål och köpa del av
kommunens fastighet Hovmantorp 5:1 (ca 185 m2). Marken som
önskas köpas ligger nordväst och sydöst om fastigheten Oxnabben 14
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. Utöver att ändra markens ändamål vill ägaren till
Oxnabben 14 ändra utnyttjandegraden från 25% till 30% med
anledning av att detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och
fastighetens beskaffenhet.
De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande
planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.
Bakgrund
Detaljplanen har varit på samråd 23:e mars – 13:e april 2021 (3
veckor). Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen
tagit emot 11 yttranden. Yttrandena föranledde inga väsentliga
ändringar av planhandlingarna och detaljplanen kan ställas ut för
granskning.
Förenlighet med översiktsplanen
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplaneförslaget ger inte
tillåtelse till någon form av verksamhet som kan anses störande för de
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-14
boende i området. Detaljplanens genomförande bedöms inte heller
medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning 2021-05-10
Plankarta 2021-05-10
Samrådsredogörelse 2021-05-10
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-05-10
Tjänsteskrivelse 2021-05-25
SBNAU beslut 2021-06-07 § 55

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

Detaljplan för fastigheten Oxnabben 14 m.fl,
Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs
län
Planbeskrivning

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

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•

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

Planens syfte och huvuddrag
Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill utöka sin fastighet för att tillgodogöra sig
ytterligare mark för bostadsändamål och köpa del av kommunens fastighet Hovmantorp
5:1 (185 kvadratmeter). Marken som önskas köpas ligger nordväst och sydöst om
fastigheten Oxnabben 14 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. Utöver att ändra markens ändamål vill ägaren till
Oxnabben 14 ändra utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att
detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens beskaffenhet. 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.
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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, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget i de södra delarna av Hovmantorp i Lessebo kommun.
Planområdet utgörs av fastigheten Oxnabben 14 som omfattar 986 kvadratmeter.
Oxnabben 14 är privatägd. I nordväst och sydöst gränsar planområdet till fastigheten
Hovmantorp 5:1 som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. En liten
del av marken som avses utökas och planläggas för bostadsändamål är totalt 185
kvadratmeter. Planområdet avgränsas i söder av sjön Rottnen, i norr av
lokalgata/Jordtungavägen och i nordöst av en gång- och cykelväg.
Berörda fastigheter:
Oxnabben 14
Hovmantorp 5:1

-

Fastighetsägare:
Privat fastighetsägare
Lessebo kommun

Figur 3 – Befintlig bostadsfastighet och utökning.
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Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-10-27 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 bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed
motiverar vidare exploatering i området.

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”B1” är utpekat för bostadsändamål.

Detaljplan

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 2013-05-18.
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Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för Oxnabben, del av Hovmantorp 5:1
m.fl.”, lagakraftvunnen den 18 maj, 2013. I gällande detaljplan är Oxnabben 14 planlagd
för bostadsändamål och berörd del av Hovmantorp 5:1 som allmän platsmark – Natur.

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Planområdet omfattar kvartersmark och naturmark. Kvartersmarken består av
ianspråktagen villafastighet med klippt gräsmatta och enstaka träd/buskar. Naturmarken
är bevuxen med gles blandskog av tall, gran, vildvuxet gräs och någon enstaka barrträd.
Trädbeståndet är ganska ungt. Inom planområdet är marken mest kuperad i söder
närmast sjön Rottnen. Planområdet ligger högst med en sluttning ner mot sjön med en
nivåskillnad av 1,0 till 1,5 meter. Marken i norr och närmast vägen är plan.

Figur 6 - Bilderna som visar vegetationen inom nordvästra delen av planområdet.

Figur 7 - Bilderna som visar vegetationen inom sydöstra delen av planområdet.

I Artdatabanken finns inga fynd under perioden 1950–2021 av rödlistade arter inom
planområdet, men i närheten av området finns däremot växtplatser för den
utrotningshotade Strandjordtungan. 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 synnerligen ovanlig svamp
och såvitt man hittills vet finns det endast på sju lokaler i världen, sex av dessa ligger i
Sverige, i Kronobergs- och Jönköpings län. Enligt Naturvårdsverket är Rottnen den
Dnr: SBN 2019/97
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enda kända sjön i Ronnebyåns vattensystem där strandjordtunga 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 där strandjordtungan växer. Någon anlagd badplats planeras inte inom
planområdet. För att inte byggnader ska placeras för nära sjön Rottnen läggs ett 2 meter
brett område med prickmark (mark som inte får förses med byggnad) utmed
strandlinjen. På så sätt kommer ingen mark i sådana strandnära lägen som kan vara
presumtiva växtplatser för strandjordtunga att överhuvudtaget berördas. 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.
Geotekniska förhållande
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i
och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet.
Moränen har ett stort innehåll av block och sten.
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. Men det är ändå viktigt att beakta sjön Rottnen då
planområdet ligger väldigt nära strandlinjen. Det får inte förekomma någon verksamhet
som kan anses skadlig för naturmiljöerna. Dessutom införs det i plankartan att
golvnivån inte får vara lägre än +151,0 meter över havet för att förhindra risk vid
eventuell översvämning. Rottnen är visserligen en reglerad sjö vad gäller vattennivån
men förebyggande åtgärder bör ändå vidtas som exempelvis golvnivån.
Markföroreningar
Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som
potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller
farliga verksamheter har funnits i närområdet. Den som äger eller brukar en fastighet
ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten
om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB kap. 10§ 11).
Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid
kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.
Riksintresse
Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.
Parkering
Parkering sker på den egna fastigheten.
Kollektivtrafik
Från planområdet går det i dagsläget inga busslinjer till centrala Hovmantorp.
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Offentlig och kommersiell service
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.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära
områden).
Befintlig bebyggelse
Inom fastigheten Oxnabben 14 finns det endast ett befintligt bostadshus i ett
våningsplan med tillhörande trädgård samt ett litet uthus. Närmast stranden finns även
två befintliga mindre bryggor tillhörande de boende på fastigheten Oxnabben 14. På de
angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form av bostadsbebyggelse i villakaraktär i
en till två våningar och är utformade homogent. Tomterna i området är cirka 700 - 1300
kvadratmeter. Bilderna nedan visar fastigheten som den ser ut idag.

Figur 9 – Befintligt bostadshus.

Figur 10 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.
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Gator och trafik
Norr om planområdet går Jordtungavägen som är en lokalgata, vilken kommer fortsätta
ha sin nuvarande sträckning. Den skyltade hastigheten är 40 km/h på Jordtungavägen.
Kommunen är väghållare.

Figur 11 – Bilden visar Jordtungavägen.

Servitut
Området berörs inte av några servitut.
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. 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
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generell bestämmelse införts på plankartan ”Gällande restriktioner för
vattenskyddsområdet ska följas”.
Strandskydd
Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitlet i Miljöbalken. För sjön
Rottnen gäller som regel ett strandskydd av 200 meter på ömse sidor om strandlinjen,
vilket innebär att hela planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna. I
detaljplanen från 2013 har strandskyddet upphävts för all kvartersmark ända ned till
strandkanten. Strandskyddet återinträder dock när en ny detaljplan upprättas. Då
kvartersmarken utökas i samband med denna detaljplan kommer strandskyddet att
upphävas för samma yta som tidigare. Det särskilda skälet enligt 7 kap. 18c § MB, är att
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Fastigheten är idag bebyggd med ett privat bostadshus och
platsen är därmed privatiserad. Nedåt sjön Rottnen utgörs fastigheten av trädgård med
träd och buskage. Det finns ingen allemansrättslig tillgänglighet till sjön via fastigheten
Oxnabben 14. Kommunen gör bedömningen att det återinträdda strandskyddet inte
tillgodoser syftet med strandskyddet då kvartersmarken redan är ianspråktagen och
därmed inte är tillgänglig för allmänheten. Upphävande av strandskyddet görs genom att
plankartan förses med en administrativ planbestämmelse, ”a” med index ”strandskyddet
är upphävt”.
För den föreslagna utökade kvartersmarken nordväst och sydöst om fastigheten
Oxnabben 14 upphävs inte strandskyddet, då det inte finns något särskilt skäl att
upphäva strandskyddet här. Syftet med denna reglering är att säkerställa allmänhetens
tillgång till strandområdet samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten. För att ytterligare säkerställa att hemfridszonen inte sträcker sig till
dessa nämnda områden har marken planlagts med prickmark, där marken inte får förses
med byggnad. På detta sätt bevaras fri passage till strandlinjen där allmänheten
obehindrat kan röra sig till samma grad som i nuläge. Allmänheten har även god
tillgänglighet till Rottnens strandzon genom befintlig gång- och cykelväg och andra
stigar i planområdets närhet. Om det någon gång skulle bli aktuellt med byggnation på
den ytan kommer det kräva en särskild prövning och dispens.
Någon förändring i vattenområdet föreslås inte jämfört med gällande detaljplan och för
att undvika att befintlig bebyggelse utökas mot vattnet planläggs ett 2 meter brett
område med prickmark mot strandlinjen. För att ersätta, utöka och/eller bygga brygga
måste dispens från strandskyddet sökas. Nya bryggor måste alltid prövas enligt
strandskyddsbestämmelserna samt i de flesta fall även prövas enligt 11 kap. Miljöbalken
(om vattenverksamhet). Men de befintliga bryggorna berörs inte, det är enbart nya
bryggor som måste prövas eller om man gör större ändringar på sin befintliga brygga.
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Lek, rekreation och friytor
Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga
förhållanden. Planområdet tar ingen yta för lek, rekreation eller värdefull naturmiljö i
anspråk utan omfattar till största del privat mark planlagd som kvartersmark för
bostadsändamål. Den del av Hovmantorp 5:1 som får ändrad användning från natur till
kvartersmark är idag bevuxen med sly, blandskog av olika slag. Denna yta kommer
dock att begränsas för att minimera påverkan. Strandskyddet kommer inte upphävas
inom den föreslagna utökade kvartersmarken. Detta innebär att befintlig vegetation på
fastigheten Hovmantorp 5:1 kan bevaras/behållas och att allmänheten kommer att ha
samma möjligheter att passera genom området som idag. Precis norr om planområdet
löper idag en gång- och cykelväg i väst-östlig riktning som leder vidare längs med
stranden österut. Gång- och cykelvägen är allmänt tillgänglig och används för motion
och som ett promenadstråk som bidrar till rekreation för de boende i området, vilket gör
att allmänhetens tillgänglighet till stranden och omkringliggande naturområden inte
försämras.

Figur 12 – Bilderna som visar befintlig gång- och cykelväg

Hovmantorps idrottsplats ligger cirka 200 meter från planområdet. Där finns bland
annat tre stora fotbollsplaner, ett klubbhus och en mindre grusplan söder om dessa.
Nordväst om idrottsplatsen ligger även Södra småbåtshamnen. Här finns fyra bryggor
och möjligheter för privatpersoner att hyra båtplats.
Buller
Planförslaget medför inget tillskott av trafik till och från området och innebär ingen
större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge.
Jordtungavägen är en mindre kommunal lokalgata som finns direkt norr om
planområdet. Den skyltade hastigheten på Jordtungavägen är 40 km/tim. Den används
framförallt av boende i området. Planen genererar inte fler bostäder och medför endast
en ökning av utnyttjandegraden från 25% till 30%, varpå trafiken inte nämnvärt
kommer att påverkas vid ett genomförande av planförslaget. Planområdet ligger inte
heller i direkt närhet till gator med mycket genomfartstrafik.
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Dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och
andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt SGU:s
genomsläpplighetskarta har området medelhög genomsläpplighet vilket ger möjlighet
till viss infiltration av dagvatten.

Figur 13 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet

Fastigheten Oxnabben 14 är i princip redan bebyggt vilket gör att en eventuell ökning
av andelen hårdgjorda är begränsad. Dagvattnet från fastigheten tas om hand lokalt
genom infiltration. Den utökade byggrätten bidrar med en liten mängd ytterligare
dagvatten som ska tas om hand på fastigheten. 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. Det
finns inga kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet. En
planbestämmelse ”b3” har lagts in i plankartan som reglerar att endast 60% av
fastighetsarean får hårdgöras. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt
mycket mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Då planområdet
omfattar en mycket begränsad yta och endast berör en fastighet kommer ingen påverkan
att ske vad gäller dagvattenhanteringen utan den kommer förbli samma som den
nuvarande situationen.
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Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller
vattenföroreningar. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av
begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Inga fasta fornlämningar enligt
Riksantikvarieämbetets GIS-databas eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som
nyckelbiotoper, sumpskogar eller utpekade värdefulla naturvärden som berörs. Andelen
ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms inte påverka närmiljön för de
boende inom området nämnvärt. 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. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till
och från området. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning till
planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. Planen bedöms inte heller
på annat sätt påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft.
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.
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. Inga restriktioner för utsläpp av dagvatten nämns i skyddsföreskrifterna, dock
måste MKN för ytvattenförekomster följas. Då spillvattnet från planområdet avses ledas
via befintliga 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”.
Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande
miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Anledningen till detta är att
verksamheten som planen tillåter är av begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan.
Spillvatten från planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala vattenoch avloppsnätet. Dagvattnet ska hanteras med lokalt omhändertagande inom
fastigheten Oxnabben 14. Fördröjning kan ske genom att dagvatten avleds ytligt ifrån
hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med utkastare som avleder
dagvatten. För att säkra ett lokalt omhändertagande av dagvatten har en
planbestämmelse ”b3” lagts in i plankartan som reglerar att endast 60% av
fastighetsarean får hårdgöras. 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. Varken den ekologiska eller den kemiska statusen
bedöms förändras negativt på grund av planförslaget. Planförslaget bedöms heller inte
påverka vattenförekomstens statusklassningar. Planens genomförande bedöms inte få
någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket
från nuvarande.

Konsekvenser av planförslaget
Detaljplaneförslaget innebär att en del av planområdet får en ny planbestämmelse i
förhållande till detaljplanen från 2013. Dock införs det restriktioner kring hur dessa nya
ytor får användas genom att strandskyddet inte upphävs för hela planområdet. Syftet
med denna reglering är att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet samt att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Planförslaget
bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. 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. Vägar, ledningar och de
samhällsnyttiga funktioner som finns idag kommer inte att påverkas av detaljplanens
genomförande.
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Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Översiktlig tidplan för genomförande
Samråd
mars 2021
Granskning

juni 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.
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
Planavtal som är undertecknat av båda parter.

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.
Oxnabben 14
Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med
planavtalet.
Hovmantorp 5:1
Upplåta mark till Oxnabben 14 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Den del av fastigheten Hovmantorp 5:1 som berörs av planförslaget kommer regleras
och bli en del av fastigheten Oxnabben 14. 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
Att ta i anspråk en allmäntillgänglig platsmark för bostadsändamål kan påverka barnens
vardag och livsmiljö. Dock införs det restriktioner kring hur dessa nya markytor får
användas genom att strandskyddet inte upphävs för hela planområdet. På detta sätt
bevaras fri passage till strandlinjen där allmänheten/barn i området obehindrat kan röra
sig till samma grad som i nuläge. I närheten av planområdet finns bland annat tre stora
fotbollsplaner och en mindre grusplan som kan användas som en gemensam yta för lek
för de boende/barn inom området. 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 är delvis exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt krävs
ingen markundersökning.
Vatten och avlopp
Ledningar för både vatten och avlopp går längs med Jordtungavägen. Vid eventuell
exploatering bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det befintliga Va-nätet av
respektive fastighetsägare.
Ledningar
Ledningar går längs med Jordtungavägen och påverkas inte av planförslaget. Prickmark
som innebär att marken inte får förses med byggnad införs närmast gatumarken i norr.
Inom området har E.ON markförlagd serviskabel och längst med Jordtungavägen går en
markförlagd låg- och mellanspänningskabel. Kablarnas exakta läge måste säkerställas
innan markarbetet påbörjas. Tre meters avstånd till byggnader krävs och åtgärder som
Dnr: SBN 2019/97
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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.
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.

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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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Oxnabben 14 m.fl, Hovmantorp,
Lessebo kommun, Kronobergs län

Planområdets lokalisering
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2. Samrådets genomförande
Förslaget till detaljplan för Oxnabben 14, har varit ute på samråd under perioden
23:e mars till och med 13:e april. Efter samrådet ska de synpunkter som har
kommit in under yttrandetiden sammanställas i en samrådsredogörelse. I
redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till eventuella ändringar.

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

4. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 11 yttranden.
Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.

5. Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTADE SYNPUNKTER
Planbeskrivningen är tydlig och lättnavigerad, Länsstyrelsen ställer sig dock
tveksam till planens intentioner om att utöka fastigheten Oxnabben 14.
Länsstyrelsens bedömning är att de luckor med träd och natur som finns mellan
fastigheterna i området inte bör minskas. Dessa naturliga passager spelar en
viktig roll för växt- och djurlivet samt för allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Länsstyrelsen rekommenderar inte att enskilda fastighetsägare utökar sina
fastigheter, då detta kumulativt gör att luckor och passager mot sjön minskar
eller försvinner. Det finns till synes inte heller något godtagbart särskilt skäl för
att upphäva strandskyddet.
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIAGRE PLANLÄGGNING
Det föreslagna området är förenligt med kommunens översiktsplan för Lessebo
kommun (2018). För Hovmantorp anges att bebyggelsen i ett första steg ska
fokuseras på förtätning och komplettering av den befintliga
bebyggelsestrukturen, innan nya områden tas fram. Området definieras som
”Befintliga bostäder”.
Gällande detaljplan, ”Detaljplan för Oxnabben, del av Hovmantorp 5:1 m.fl.”
(2013), anger att maximalt 25% av fastigheten får bebyggas med bostadshus
och komplementbyggnader som högst med 6,5 meter. Den mark som avses
införskaffas på ömse sidor om fastigheten består av allmän platsmark Natur.
Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR
Den allmänna platsmark som föreslås ingå i fastigheten består av naturmark
med blandskog. Strax öster om gällande detaljplan finns ett område där den
sällsynta svampen Strandjordtungan förekommit. Största hotet mot
strandjordtungan är att svampens växtmiljö förändras genom exempelvis
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igenväxning och exploatering. Badplats är olämpligt, vilket också anges i
planförslaget.
TILLGÅNG TILL FRIYTOR OCH BARNPERSPEKTIV
Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Ett par av barnkonventionens
grundprinciper är att vid alla åtgärder som rör barn, ska barnets bästa komma i
främsta rummet (artikel 3) och att alla barns åsikter ska tillmätas betydelse
utifrån barnets ålder och mognad (artikel 12). För artikel 12 innebär det att barn
ska beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare i alla
domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. Det är betydelsefullt
att barn och ungdomar har tillgång till lek i natur och gröna utemiljöer i sitt
närområde. Barnperspektivet bör kunna tillgodoses inom fastigheten och i
områdets närhet, då det finns närbelägen skog och natur.
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING
Kommunen anger att dagvattnet ska tas om hand inom fastigheten och att
dagvattnet kan avledas till grönytor, eller genom att stuprör förses med
utkastare. Länsstyrelsen anser att möjligheterna till att omhänderta dagvatten
inom planområdet är relativt begränsad sett till områdets storlek. Kommunen
reglerar att maximalt 80 % av planområdet får hårdgöras. Villaområden har
generellt en lägre hårdgörningsgrad. Då infiltrationsförmågan i området är
medelhög, bör det vara motiverat med en större andel icke hårdgjord yta inom
planområdet. Det finns natur och grönytor intill fastigheten samt en
dagvattendamm öster om planområdet. Om även markområden utanför
planområdet används för infiltration, bör dagvattenfrågan gå att lösa.
I undersökning om betydande miljöpåverkanan, anges under Strandskydd,
vattendrag att planområdet ligger i den yttre skyddszonen för vattentäkten. I
samma bilaga under Vatten anges att planområdet ligger inom den inre
skyddszonen. Länsstyrelsen vill påtala att det aktuella planområdet ligger i
vattenskyddsområdets inre skyddszon för sjön Rottnen, vilket även anges
korrekt i planbeskrivningen.
Det är mycket positivt att bestämmelsen ”Befintliga restriktioner gällande
vattenskyddsområdet skall följas”, har införts på plankartan. Restriktionerna för
vattenskyddsområdet kan ändras oavsett detaljplanen, det är därför bra om
bestämmelsen ändras till ”Gällande restriktioner för vattenskyddsområdet ska
följas".
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.
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ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Det finns inga riksintressen inom planområdet. Det finns inte heller några
riksintressen i planområdets närhet som bedöms påverkas av förslaget.
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 att dagvattnet kommer att ledas vidare till grönytor och tas
omhand lokalt så att dagvattnet inte påverkar sjön Rottnen. Länsstyrelsen har
inga synpunkter när det gäller redovisning av MKN för vatten.
STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Planområdet är beläget på en udde vid sjön Rottnen som omfattas av ett
utvidgat strandskydd med 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.
Nuvarande detaljplan är från år 2012. En förutsättning för detaljplanens
genomförande var att naturmarken närmast stranden behölls intakt, bland annat
med hänsyn till den sällsynta Strandjordtungan. Det är inte önskvärt att
fastighetsägare efter hand köper till remsor med extra mark då det kumulativt
gör att luckor och passager mot sjön minskar eller försvinner.
Luckorna har särskilt stor betydelse med anledning av att det inte finns någon fri
passage längs med hela strandlinjen och för att ytterligare expansion planeras
omkring sjön Rottnen. PBL och MB ställer krav på att det ska finnas fria passager
och att naturmarken ska skyddas i nya detaljplaner.
Strandskyddet återinförs då en ny detaljplan upprättas. Länsstyrelsen påminner
om, att i det fall detaljplanen förändras ska strandskyddsfrågan prövas från
grunden. Detta öppnar upp frågan om fri passage (tillgänglighet för allmänhet
samt djur och växer) längs med strandkanten på fastigheten Oxnabben 14.
Det måste även finnas ett särskilt skäl enligt 7 kap. MB för att ett strandskydd
ska kunna upphävas. Det framkommer inte vilken verksamhet som avses för
Oxnabben 14, men det särskilda skäl som anges, ”pågående verksamhet” är av
allt att döma inte relevant. Det särskilda skälet ”pågående verksamhet” syftar till
exempel på en befintlig industri som inte har möjlighet att flytta och därigenom
måste expandera inom ett strandskyddat område.
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION
ÖVERSVÄMNING KLIMATANPASSNING
Kommunen använder Skogsstyrelsens markfuktighetskarta för att illustrera
områden som förväntas ha högre markfuktighet. Markfuktighetskartan beskriver
avståndet från marknivån till en modellerad grundvattennivå och beräknar inte
potentiella översvämningar. Underlaget är inte klimatanpassat, då det endast
beskriver nuläget och inte framtida förhållanden.
Risken för översvämning vid kraftiga regn och skyfall behöver bedömas utifrån
en lågpunkts- eller skyfallskartering. Utifrån länsstyrelsens GIS-underlag för
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skyfallskartering verkar det inte finnas några lågpunkter inom planområdet.
Lågpunktskarteringen tar dock inte hänsyn till eventuella översvämningsrisker
från Rottnen. Rottnen är inte karterad i MSBs översvämningsportal.
Det är positivt att kommunen gör en bedömning utifrån tidigare
översvämningsproblematik och reglerar lägsta golvhöjd till + 151 meter, vilket är
den ungefärliga nivån som det befintliga bostadshuset ligger på.
RADON
Marken inom planområdet bedöms som normalriskområde för markradon.
Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid kontrolleras
vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Kommunen noterar synpunkterna. Till granskningsskedet har stycket om
strandskydd arbetats om och strandskyddet kommer endast att upphävas inom
nuvarande tomtmark. För den föreslagna utökade kvartersmarken nordväst och
sydöst om fastigheten Oxnabben 14 upphävs inte strandskyddet, se vidare
stycket strandskydd. Om det någon gång skulle bli aktuellt med byggnation på
den ytan inom dessa nämnda områden kommer det kräva en särskild prövning
och dispens. Det innebär att marken kan fortsätta användas som idag och
allmänhetens tillgänglighet till stranden bedöms inte förändras. De delar där
strandskyddet föreslås bevaras har också prickmarkerat, dvs. marken får inte
förses med byggnad. Begränsningen ger ett bebyggelsefritt avstånd mot skogen.
Planbestämmelse b3 har uppdaterats – endast 60% av fastighetsarean får
hårdgöras. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket
mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Detta bör anses
som en förbättring i jämförelse med gällande detaljplan vilken saknar reglering
gällande andel hårdgjord yta.
Markfuktighetskartan 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.
Gällande restriktioner för vattenskyddsområdet ska följas har införts på
plankartan.
Kommunen har justerat ”undersökning om betydande miljöpåverkan” gällande
felskrivning.
2. Trafikverket
Inga statliga vägar berörs av planförslaget och Trafikverket ser positivt på
kommunens ambition att möjliggöra en effektivare markanvändning i ett
centrumnära område som redan har utbyggd infrastruktur såsom gator, gångoch cykelvägar samt VA. Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
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3. E.ON
Inom området har E.ON markförlagd serviskabel. Längst med lokalgatan går
markförlagd låg- och mellanspänningskabel, 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-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.
Så länge som mellanspänningskabeln inte blir berörd, så har E.ON inget att
erinra.

KOMMUNENS KOMMENTAR
Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.
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4. Lantmäteriet
Delar av planen som bör förbättras
Grundkarta – Datum för grundkarta saknas.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
Gränsbeteckningar – Kombinerad administrativ- och egenskapsgräns kan tas
bort från teckenförklaringen eftersom den inte används och kan skapa förvirring.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Datum för grundkarta har kompletterats enligt Lantmäteriets önskemål.
Kombinerad administrativ- och egenskapsgräns behålls eftersom den visar var
strandskyddet upphävs på kvartersmark inom planområdet.
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. Villaägarna Kronoberg
Planens påverkan för allmänheten är begränsad och dessutom innebär planen
ingen betydande negativ miljöpåverkan. Planområdet omfattas av
strandskyddsbestämmelserna men dessa är sedan tidigare upphävda och ingen
ändring sker nu. Detaljplaneförslaget tillstyrks.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
9. Fastighetsägare till Oxnabben 9
Vi bor på Oxnabben 9, Jordtungavägen 6 alltså mittemot den nämnda marken. Vi
köpte vår tomt 2016 och valde då just denna tomt pga den fina sjöutsikten från
Köksfönstret och från vår balkong. Vi ville försäkra oss om att få sjöutsikten och
ville då köpa den nämnda marken av kommunen. Vi fick då svaret att det var en
mark som inte skulle säljas utan att alla på gatan kunde nyttja den vid tillfälle. Vi
blev då också lovade att den inte skulle säljas utan förbli i kommunens ägo.
Huset som står på tomten bredvid marken har redan byggts större än vad som
först tilläts på den tomten, vilket redan till viss del har tagit bort delar av
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sjöutsikten. Har bygglov beviljats för att bebygga på mer än 25% av tomtytan i
det fallet? Eller är det byggt utan bygglov. Kan man göra som man vill då? Det
var väldigt noga med bygglov och regler när vi byggde men nu är det tydligen
inte så noga längre? I Lessebo kommun är det alltså skillnad på olika personer
då eftersom marken nu plötsligt kan säljas. Det handlar säkert om pengar! Men
då skulle man inte lovat att den inte skulle säljas.
Vi godkänner inte en försäljning av den marken då det skulle ta bort ännu mer
av sjöutsikten och då sänka värdet på vår fastighet. Vi kommer ta detta vidare
och överklaga om det behövs. Vi kommer också vända oss till tidningen om detta
går igenom. Det är ingen bra reklam för kommunen att man gör undantag för
vissa medborgare i Lessebo kommun!
KOMMUNENS KOMMENTAR
Planförslaget har reviderats på sådant sätt att strandskyddet inte upphävs i den
omfattning som tidigare föreslagit. För den utökade kvartersmarken nordväst och
sydöst om fastigheten Oxnabben 14 upphävs inte strandskyddet. Det innebär att
den som önskar bygga byggnader eller någonting annat inom område som
omfattas av strandskydd även fortsättningsvis kommer att behöva ansöka om
dispens för strandskydd inom dessa nämnda områden. Syftet med det är att
säkra allmänhetens tillgänglighet till området närmast stranden. De delar där
strandskyddet föreslås bevaras har också prickmarkerat, dvs. marken får inte
förses med byggnad. Detta är motiverat av att man där inte bör uppföra
byggnader som kan skymma sjöutsikten.
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus i ett plan har sökts och beviljats av
Myndighetsnämnden den 27 mars 2020. Åtgärden bedöms vara planenlig och
den totala byggrätten för fastigheten Oxnabben 14 inte har överskridits.
Planförslaget är således ett initiativ för att förbättra den nuvarande förhållanden
genom att ge möjlighet att utöka byggrätten inom fastigheten så att ett garage
kan komma att byggas i framtiden.
Enligt kommunallagen ska alla kommuner behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt Plan- och bygglagen gäller en
detaljplan till dess att den ändras eller upphävs (PBL 4 kap. 38 §).
Genomförandetiden för den underliggande planen har gått ut och möjlighet finns
därför för kommunen att ändra detaljplanen. Enligt 4 kap. 40 § PBL gäller att en
kommun har möjlighet att ändra förutsättningarna inom ett planområde efter att
planens genomförandetid har gått ut. Av lagkommentaren framgår att rättigheter
som en fastighetsägare tidigare har haft under planens genomförandetid inte kan
åberopas vid den intresseavvägning som ska göras när frågan om ändring eller
upphävande av planen prövas. En planändring under genomförandetiden kan
leda till ersättning medan en planändring efter genomförandetidens utgång kan
ske utan hänsyn till de rättigheter som uppkom genom detaljplanen.
Fastighetsägare för Oxnabben 14 har ansökt om ett planbesked för sin fastighet
varpå Kommunstyrelsen i Lessebo kommun gav ett positivt planbesked. Detta
innebär att platsens förutsättningar och förslag prövas enligt plan- och
bygglagen. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en
antagen detaljplan. Det nya planförslaget baseras på nya förutsättningar och
behov.
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10.
Fastighetsägare till Oxnabben 10
Vi upplever det lite konstigt att man verkar ha fått bygga större hus än vad man
tomten erbjuder (25%), detta är inget som någon annan i området fått igenom.
Med tanke på att huset redan ligger vid sjön är önskemålet från vår sida att man
håller sig till tomten som man köpt då de kommer påverka utsikt för oss övriga
grannar. Vi har även sett fram emot den gemensamma badplats som många fick
till oss skulle byggas mellan de två befintliga husen och detta anser vi är mer
prioriterat för hela området. Vi anser därmed inte heller att de ska byggas mer
av privatpersoner på ”allmän platsmark” nordväst om Oxnabben 14.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Se kommentar till yttrande nummer 9. Strandskyddet kommer inte att upphävas
och tillgängligheten till strandzonen för allmänheten kommer inte att förändras
jämfört med idag. Genom att allmänhetens tillgänglighet fastställs i detaljplanen,
bedöms den i framtiden att kunna tryggas från exploatering. Yttrandet noteras i
övrigt.
11.
Fastighetsägare till Oxnabben 13
Angående grönområdet på Oxnabben 5:1. Mellan fastighet 9 och 11. På
grönområdet står gamla fina tallar mm och utgör en naturligt grön yta i området
och utan nämnvärd sly. Lagom stort för att kunna ta sig ner till vattnet utan att
störa omgivningen och grannar bland annat. Fågellivet har märkbart förändrats
här sedan området bebyggdes och kommer ytterligare att försämras, då vi
tidigare hade både lom, dopping och strandpipare samt markhäckande småfåglar
på nämnda området.
Kommunen ordnade också så att vi skulle ha möjlighet att ta oss fram till vår
vedbod med släp (byggd före området ändrades) då jordtungavägen anlades och
slänten mellan vår tomt och vägen är över en meter hög. (Tidigare hade vi
servitut innan nya vägen anlades, detta skulle inte längre behövas) Kommunen
iordningställde så vi skulle få möjlighet att komma åt vår fastighet på denna
sida. Denna infart ligger precis i gräns mot fastigheten 9 där nivåskillnaden är
lägst. Detta måste också åtgärdas om eventuell mark säljs. Vi anser det helt fel
att sälja till mark på denna sida för exploatering. Får dom ändå köpa till mark så
föredrar vi att det blir på sydöstra sidan av deras fastighet där det stör mindre
och att grönområdet mellan fastigheterna förblir orört. Här finns tillräckligt med
mark innan gränsen för Natura 2000. Nordvästra sidans grönområde består av
gamla fina 300–400 hundraåriga tallar och fin naturmark som bör bevaras och
inte skövlas. Dessa träd på grönområdet bör ej få fällas. Tänkt fastighet måste
vara införstådd med att träden finns där före dom. Fäller man träd på
grönområdet så blir de övriga träden som finns nära och på vår tomt mer utsatta
för vind.
På sydöstra sidan till fastighet Oxnabben 14 har tidigare avhyvling av marken
genomförts då Verdandi arrenderade stugan och saknar här betydande träd.
(185 kvm) meter på denna sida skulle inte påverka omgivningen på samma sätt.
Eventuella byggnader kan då placeras söder ut och träden på grönområdet utgör
inga problem. Övriga tomter med enplans hus har klarat sig inom 25%
utnyttjande så överskridande yta ser vi inte som skäl för genomförande. Här
visste man storlek på tomt och förutsättningar då tomten köptes. Man kan inte
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först bygga och sen tycka att man inte får plats. Bör ju anpassa byggnaden efter
förutsättningarna och inte tvärt om. Står att marken skall användas för
bostadsändamål. Detta kan inte finnas möjlighet till då nuvarande fastighet
endast ligger 50 cm från tomtgräns. Eventuellt garage eller carport måste hamna
på sydöstra sidan och bör kunna anpassas till dagens 25%. Önskar därav avslag
på möjligheten att tillgodogöra sig mark på denna sida.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Se kommentar till yttrande nummer 9 och 10. Detaljplanen har justerats enligt
framfört önskemål. Strandskyddet kommer inte längre upphävas inom den
föreslagna utökade kvartersmarken. Detta innebär att befintliga träd på
fastigheten Hovmantorp 5:1 kan bevaras/behållas och att allmänheten kommer
att ha samma möjligheter att passera genom området som idag. Planen bedöms
inte heller väsentligt försämra förutsättningarna för växt- och djurlivet i
strandområdet. Dessa områden har också försetts med så kallad prickmark,
vilket innebär att byggnad inte får uppföras. På så sätt kan det säkerställas att
marken inte bebyggas och att ingen ny byggnation kan ske närmare er befintlig
infart. Om det någon gång skulle bli aktuellt med byggnation på den ytan inom
dessa områden kommer det kräva en särskild prövning och dispens.

____________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Granskningshandling

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan för fastigheten Oxnabben 14 m.fl.
Hovmantorps samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan
som behöver beskrivas. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs
detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste
omvärderas.
Planens syfte:
Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill utöka sin fastighet för att tillgodogöra
sig ytterligare mark för bostadsändamål och köpa del av kommunens fastighet
Hovmantorp 5:1 (cirka 185 kvadratmeter). Marken som önskas köpas ligger
nordväst och sydöst om fastigheten Oxnabben 14 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. Utöver att ändra markens ändamål vill ägaren till Oxnabben
14 ändra utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att
detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens beskaffenhet. De
övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer
fortsättningsvis vara detsamma.
Förändringar i samband med ny detaljplan
Synpunkter

Förändrad
markanvändning?

Påverkan/
ja

Ingen
Kommentarer
påverkan/
nej

X

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

Ökad exploatering?

X

Behov av
följdinvesteringar?

X

Krav på ändringar av
omgivande
markanvändning?

X

Medför detaljplanen så
negativa effekter att
förebyggande åtgärder
eller

X
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Mängden exploatering kommer
att förbli i princip på samma nivå.

Planen innebär att en Naturyta
omvandlas till bostäder. Denna
yta är precis intill den befintliga
fastigheten.
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kompensationsåtgärder
behöver vidtas?
Gällande regleringar och skyddsvärden
Synpunkter

Påverka
n/
ja

Ingen
Kommentarer
påverka
n/
nej

Riksintressen: 3‐4 kap
MB

X

Natura 2000

X

Höga naturvärden
(naturvårdsprogram,
nyckelbiotop)

X

Ekologiskt känsliga
områden

X

Fornlämningar,
byggnadsminne

X

Strandskydd,
vattendrag

Berörs ej.

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

X

I detaljplanen från 2013 har
strandskyddet upphävts för all
kvartersmark. Då kvartersmarken
utökas i samband med denna plan
kommer strandskyddet att upphävas för
samma yta som tidigare. Detta medför
att strandskyddet inte kommer
upphävas för den utökade ytan av
kvartersmarken. Om det någon gång
skulle bli aktuellt med byggnation på
den ytan kommer det kräva en särskild
prövning och dispens. Syftet med denna
reglering är att säkerställa allmänhetens
tillgång till strandområdet samt att
bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Rottnen är en ytvattentäkt för Lessebo
kommun och omfattas av
skyddsföreskrifter. Planområdet ligger i
den inre skyddszonen för vattentäkten.

Öp/föp/Dp

X

Kräver detaljplanens
genomförande eller
föreslagna

X

Översiktsplanen för Lessebo kommun
(2018) pekar ut det aktuella
planområdet som ”Befintliga bostäder”.
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verksamheter anmälan
eller tillstånd enligt mb?

Miljöeffekter
Synpunkter

Mark

Påverka
n/
ja

Ingen
påverka
n/
nej

X

Kommentarer

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

Luft och klimat

X

Inga miljökvalitetsnormer antas
överskridas pga detaljplanen.

Vatten

X

Inga miljökvalitetsnormer antas
överskridas pga detaljplanen.
Planområdet ansluts till det kommunala
spill ledningsnätet. Dagvatten bör även
ordnas så att det lokalt tas omhand.
Planområdet ligger inom inre
vattenskyddsområdet för
ytvattentäkten Rottnen, vilket medför
att gällande restriktioner ska följas.
Det finns inga misstänkta föroreningar
inom planområdet.

Vegetation

X

Då marken kommer exploateras
kommer den allmänna ytan att minska
till fördel för bostadsändamål. Denna
yta kommer att begränsas för att
minimera påverkan.

Djurliv

X

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

Landskapsbild/stadsbild

X

Exploateringen bedöms vara begränsad.

Miljöpåverkan på
omgivningen

X

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

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

X

Det finns inget som indikerar på att
uppsatta miljökvalitetsnormer riskerar
att överskridas vid genomförandet av
planen.
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Behöver åtgärder
vidtas för att hantera
dagvatten?

X

Grundvatten, ytvatten,
avrinningsområden

X

Dagvattnet från fastigheten tas om
hand lokalt genom infiltration. För att
säkra denna omhändertagande av
dagvatten har en planbestämmelse ”b 3”
lagts in i plankartan som reglerar att
endast 60% av fastighetsarean får
hårdgöras.
Bedöms inte påverkas negativt då
dagvatten ska fördröjas lokalt inom
planområdet.

Hälsoeffekter
Synpunkter

Påverka
n/
ja

Ingen
påverka
n/
nej

Utsläpp

X

Vibrationer

X

Buller

X

Ljus

X

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

X

Kommentarer

Genom detaljplaneförslaget kommer det
inte att bli högre bullernivåer.
Detaljplanen medger ingen användning
som bidrar till risk för säkerheten i
området.

X

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

Påverka
n/
ja

Mark &
vattenanvändning

Naturresurser

Transportrörelser

Ingen
påverka
n/
nej
X

Kommentarer

Planens ingrepp är av en sådan
karaktär att påverkan bör vara relativt
liten. Det är bara en liten del av
befintlig skogsmark i anslutning till
fastigheten Oxnabben 14 som nu tas i
anspråk för bostadsändamål.

X

Liten påverkan på grund av att ett
skogsområde exploateras samtidigt tar
planförslaget inte ytor som hyser kända
naturvärden i anspråk.
X

Planförslaget medger ingen
markanvändning som medför att
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andelen tunga transporter ökar inom
området.
Rekreation och rörligt
friluftsliv

X

En befintlig allmän platsmark – natur
exploateras.

Trafikmiljö, närmiljö för
boende inom området

X

Kulturmiljö, och
kulturhistoriska värden

X

Inga kända kulturvärden finns inom
planområdet.

Parkeringsmöjligheter

X

Parkering löses på egna fastigheten.

Miljökvalitetsmål
Synpunkter

Påverka
n/
ja

Ingen
påverka
n/
nej

1. Begränsad
klimatpåverkan

X

2. Frisk luft

X

3. Bara naturlig
försurning

X

4. Skyddande ozonskikt

X

5. Säker strålmiljö

X

6. Ingen övergödning

X

7. God bebyggd miljö

X

8. Grundvatten av god
kvalitet

X

9. Myllrande våtmarker

X

10. Levande skogar

X

11. Ett rikt
odlingslandskap

X

Kommentarer

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning
Planförslaget innebär att en del av planområdet får en ny planbestämmelse i förhållande
till detaljplanen från 2013. Dock införs det restriktioner kring hur denna yta får användas
genom att strandskyddet inte upphävs för hela planområdet. Tillgängligheten till
strandzonen för allmänheten kommer inte att förändras jämfört med idag. Planområdet
berörs av utökat strandskydd från Rottnen. Planområdet ligger också inom den inre
skyddszonen för Hovmantorps vattentäkt, vilket medför att hänsyn måste tas vid
exploatering. Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser.
Detaljplanen följer intentionerna i gällande översiktsplan. En MKB
(miljökonsekvensbeskrivning) enligt Miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom
planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och
vatten. Det finns inga fasta fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets GID-databas.
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Det finns inte heller områden med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper,
sumpskogar eller naturvärden berörs.

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

2021-05-10
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lessebo kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-22
§ 117

Dnr 2021/229-4.2.2

Yttrande gällande granskning av detaljplan
Rimfrosten 1 mfl, Växjö kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på detaljplanen.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun har fått möjlighet att yttra sig inom ramen för
granskning av detaljplan för Rimfrosten 1 mfl, i Växjö kommun. Syftet
med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus
med tillhörande verksamheter inom planområdet och som kan
utvecklas på platsen under lång tid. Det är av stor vikt att utrymme
finns för sjukhusets nuvarande behov men även framtida utbyggnad
så sjukhuset kan växa och byggas till på platsen, när behovet uppstår.
Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig funktion.
Genom detaljplanen förbereds också mark för byggnationen av
trafikplats riksväg 23-Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen där aktuellt
planförslag upphäver berörda detaljplaner i området för att
möjliggöra en byggnation av trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock
inte i detaljplanen utan planläggs separat i en vägplan av
Trafikverket. Planförslaget upphäver även äldre planer för
vattenområde i väster för att undvika äldre planrester i området.
Det är av yttersta vikt att tillgängligheten är god i form av goda
kommunikationsmöjligheter för hela regionen. I planen ingår en
utbyggnad av dubbelspår som kan påverka stora delar av regionen
positivt.
Natur och kulturvärdena är beaktade i detaljplanen vilket är viktigt
med tanke på en stor förändring i området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-17
Underrättelse från Växjö kommun 2021-06-04
Granskningshandling 2021-05-24

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-06-17

Remissyttrande granskning - Detaljplan
Rimfrosten 1 mfl. Räppe, Växjö
Förslag till beslut
Lessebo kommun har inget att erinra gällande detaljplanen.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt
akutsjukhus med tillhörande verksamheter inom planområdet och
som kan utvecklas på platsen under lång tid. Det är av stor vikt att
utrymme finns för sjukhusets nuvarande behov men även framtida
utbyggnad så sjukhuset kan växa och byggas till på platsen, när
behovet uppstår. Akutsjukhuset är av regional vikt och en
samhällsviktig funktion. Genom detaljplanen förbereds också
mark för byggnationen av trafikplats riksväg 23-Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen där aktuellt planförslag upphäver
berörda detaljplaner i området för att möjliggöra en byggnation av
trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock inte i detaljplanen utan
planläggs separat i en vägplan av Trafikverket. Planförslaget
upphäver även äldre planer för vattenområde i väster för att
undvika äldre planrester i området.
Det är av yttersta vikt att tillgängligheten är god i form av goda
kommunikationsmöjligheter för hela regionen. I planen ingår en
utbyggnad av dubbelspår som kan påverka stora delar av regionen
positivt.
Natur och kulturvärdena är beaktade i detaljplanen vilket är viktigt
med tanke på en stor förändring i området.
Bakgrund
Region Kronoberg beslutade i maj 2019 att planera för byggnation
av ett nytt akutsjukhus med tillhörande administrativa lokaler i
Räppe, Växjö. Genom att bygga nya lokaler kan även en högre grad
av resurseffektivitet och flexibilitet uppnås vilket gör att man står
bättre rustade för att möta framtida vårdbehov. Beslutet kommer
att innebära en successiv flytt av dagens centrallasarett till ny plats
med avsikten att det nya akutsjukhuset ska vara färdigt att tas i
bruk 2028. Efter samrådet av planförslaget och att utredningar
kopplat till infrastrukturen blev klara, framgick det att
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detaljplanen behöver delas upp inför nästa skede - granskning. Det
utifrån att ytterligare utredningar behövs för att hitta en bra
lösning för den planskildkorsning och tågstation som planeras på
den västra sidan. Den östra sidan behöver däremot gå vidare för
att investeringsbeslut och byggnation kan tas och påbörjas under
2021. Därmed innefattas fortsättningsvis enbart den östra sidan av
det tidigare planområdet i detaljplanen för Rimfrosten 1 mfl. Den
västra sidan kommer brytas ut och bli en egen detaljplan.

Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningskontoret
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Underrättelse
Rimfrosten 1 mfl, Räppe i Växjö kommun
Detaljplan för ett nytt sjukhus
Förslag till detaljplan är utställt för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen
under perioden 2021-06-07 - 2021-08-30.
Växjö kommun har upprättat förslag till detaljplan för Rimfrosten 1 mfl. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande
verksamheter inom planområdet och som kan utvecklas på platsen under lång tid.
Det är av stor vikt att utrymme finns för sjukhusets nuvarande behov men även
framtida utbyggnad så sjukhuset kan växa och byggas till på platsen, när behovet
uppstår. Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig funktion. Genom
detaljplanen förbereds också mark för byggnationen av trafikplats riksväg 23-Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen där aktuellt planförslag upphäver berörda detaljplaner i
området för att möjliggöra en byggnation av trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock
inte i detaljplanen utan planläggs separat i en vägplan av Trafikverket. Planförslaget
upphäver även äldre planer för vattenområde i väster för att undvika äldre planrester
i området.
Planförslaget var utsänt på samråd under perioden 2020-09-14 - 2020-11-02. Efter
samrådet har planförslaget omarbetats.
Planen handläggs med utökat förfarande. För utökat förfarande där planförslaget kan
medföra risk betydande miljöpåverkan ska granskningstiden vara minst 30 dagar
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens
genomförande bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed tagits fram som närmare beskriver
miljökonsekvenserna för planens genomförande.
Frågor gällande detaljplanen besvaras av planarkitekt Stina Klyft, tel. 0470-436 27
eller e-post stina.klyft@vaxjo.se och projektledare Kristina Thovaldsson, tel. 0470-412
10 eller e-post kristina.thovaldsson@vaxjo.se.
Frågor gällande projektet besvaras av projektchef Stefan Lundin, Region Kronoberg,
tel. 0470-58 93 30 eller e-post stefan.p.lundin@kronoberg.se.

STADSBYGGNADSKONTORET
Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7
Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662
E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se www.vaxjo.se
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Utställningslokaler:
· Växjö kommuns kontaktcenter, besöksadress Norra Järnvägsgatan 7.
Kontaktcenter har öppet måndag-fredag kl 07.30-16.30.
· Stadsbiblioteket, Västra Esplanaden 7, Växjö.
· Information finns också på kommunens hemsida www.vaxjo.se/detaljplaner
Som privatperson kan du lämna eventuella synpunkter via kommunens e-tjänst:
www.vaxjo.se/detaljplaner

Företagare och privatpersoner utan e-legitimation kan lämna eventuella synpunkter
via e-post till byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351
12 Växjö.
Synpunkterna ska vara skriftliga och ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast
2021-08-30. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under
granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta
planen.

STADSBYGGNADSKONTORET
Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7
Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662
E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se www.vaxjo.se
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Planbeskrivning
RIMFROSTEN 1 mfl, Räppe i Växjö kommun
Detaljplan för nytt sjukhus
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med
tillhörande verksamheter inom planområdet och som kan utvecklas på platsen under
lång tid. Det är av stor vikt att utrymme finns för sjukhusets nuvarande behov men
även framtida utbyggnad så sjukhuset kan växa och byggas till på platsen, när behovet
uppstår. Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig funktion. Genom
detaljplanen förbereds också mark för byggnationen av trafikplats riksväg 23-Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen där aktuellt planförslag upphäver berörda detaljplaner i
området för att möjliggöra en byggnation av trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock
inte i detaljplanen utan planläggs separat i en vägplan av Trafikverket. Planförslaget
upphäver även äldre planer för vattenområde i väster för att undvika äldre planrester
i området.

Bakgrund
Region Kronoberg beslutade i maj 2019 att planera för byggnation av ett nytt
akutsjukhus med tillhörande administrativa lokaler i Räppe, Växjö. Att bygga ut och
om befintligt sjukhus samtidigt som högklassig sjukvård ska kunna bedrivas har
bedömts som för svårt ur patientsäkerhetshänseende. Genom att bygga nya lokaler
kan även en högre grad av resurseffektivitet och flexibilitet uppnås vilket gör att man
står bättre rustade för att möta framtida vårdbehov. Anpassning kan även ske för att
klara av krissituationer som kan uppstå, där en väl fungerade hälso- och sjukvård kan
vara avgörande. Beslutet kommer att innebära en successiv flytt av dagens
centrallasarett till ny plats med avsikten att det nya akutsjukhuset ska vara färdigt att
tas i bruk 2028.
Efter samrådet av planförslaget (september - november 2020) och att utredningar
kopplat till infrastrukturen blev klara, framgick det att detaljplanen behöver delas upp
inför nästa skede - granskning. Det utifrån att ytterligare utredningar behövs för att
hitta en bra lösning för den planskildkorsning och tågstation som planeras på den
västra sidan. Den östra sidan behöver däremot gå vidare för att investeringsbeslut
och byggnation kan tas och påbörjas under 2021. Därmed innefattas fortsättningsvis
enbart den östra sidan av det tidigare planområdet i detaljplanen för Rimfrosten 1 mfl.
Den västra sidan kommer brytas ut och bli en egen detaljplan vars planarbetet
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kommer fortsätta när förutsättningarna kring planskildkorsning och tågstation är
fastlagda.

Handlingar
Planförslaget utgörs av denna planbeskrivning med redovisning av planens
genomförande, undersökning om betydande miljöpåverkan och plankarta med
planbestämmelser samt följande bilagor/utredningar:
 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2
 Bullerutredning från samråd och granskning
 Dagvattenutredning inklusive MKN vatten
 Konsekvensbedömning för riksintresset Bergkvara (G26)
 Naturvärdesutredning
 Hasselmusinventering
 Fladdermusinventering
 Habitatnätverksanalys för fladdermöss
 Naturvårdsutlåtande av värdefulla träd
 Riskutredning för väg, järnväg, flyg och befintlig fabrik
 Riskutredning för helikopterplatta
 Miljökonsekvensanalys för helikopterplatta inkl. bullerberäkning
 Luftutredning
 Gestaltningsprogram
 Översvämningsutredning och kapacitetsberäkning
 Åtgärdsvalstudie (ÅVS) Sjukhuset, inkl utredning för Stora Räppevägen
 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 Hållbarhetsbedömning
 Lokaliseringsutredning, Region Kronoberg och Växjö kommun
Under planprocessen finns planhandlingarna tillgängliga på Växjö kommuns hemsida.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget i stadsdelen
Räppe i Växjö kommun.
Planområdet är cirka 24 ha stort.
Området omgärdas av järnvägen Kusttill-kustbanan i norr och i söder av Östra
Grand Samarkand
Räppevägen. Helige åns strandkant och
Örbäcksvägen i väster samt i öster av
Planområdet
Centrum
riksväg 23 och Bergsnäsvägen.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av privata
fastighetsägare (Bergkvara 6:1), Region
Kronoberg (fastighet Rimfrosten 1),
Trafikverket (fastighet Räppe 12:1) och Växjö kommun (Räppe 3:1, Räppe 3:3, Räppe 5:1,
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Räppe 7:1, Räppe 7:2 samt Räppe 7:3 (köpt av regionen men de är inte lagfarna ägare
än).

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Sjukhuset i staden
Varför nytt sjukhus?
Under 2018 tog Region Kronoberg fram en fastighetsutvecklingsplan för utbyggnadoch renoveringsbehovet på centrallasarettet i Växjö (CLV). Parallellt var det aktuellt
att fatta ett beslut om L-huset, en investering beräknad till 1,2 miljarder. För att kunna
säkerställa att rätt beslut fattades gav regionstyrelsen i januari 2019 regiondirektören
i uppdrag att ta fram en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö. Förstudien jämför två
alternativ; ett där sjukhusverksamheten fortsätter att utvecklas på befintlig tomt och
ett alternativ där ett nytt sjukhus byggs på en ny plats. Den ekonomiska jämförelsen
mellan alternativen är gjord över tidsperioden 2019 - 2050. Förstudiens slutsats var
att de båda alternativen var ekonomiskt jämförbara med ett något mindre
investeringsbehov vid nybyggnation. I maj 2019 fattade regionfullmäktige ett
inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus som ersätter nuvarande Centrallasarett i
Växjö. Samtidigt gavs uppdraget till regiondirektören att säkra mark för ett sjukhus i
Räppe samt att Region Kronoberg ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun
och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av nybyggnationen.
För mer information och Förstudien, se regionens hemsida Nytt akutsjukhus Växjö utveckling av vården och länet (nyasjukhuset.se)
Varför just Räppe?
För att kunna upprätthålla sjukvård oavsett störning, ställs vissa specifika krav på den
plats där ett sjukhus kan placeras. Det för att verksamheten ska fungera på bästa
möjliga sätt. Inför arbetet att hitta en lämplig plats för ett nytt akutsjukhus
definierade Region Kronoberg ett antal kriterier där flera kan kopplas till den fysiska
lokaliseringen och genomförbarhet:
 Närhet till väg 25 västerut.
o Bedöms som viktigt utifrån den regionala tillgängligheten (se
allokeringsanalys nedan)
 Möjlighet till helikopterplatta.
o Bedöms som viktig utifrån ett akut- och patientvårdsperspektiv då
snabba räddningsinsatser/transporter bidrar till att minska
dödligheten, invaliditet och lidande. Behov av snabba transporter med
helikopter finns inte enbart för patienter utan kan även gälla
läkemedel, organ eller specialistpersonal.
 Ytanspråk 12–15 hektar.
o Bedöms som den yta som krävs för att rymma de verksamheter som
idag finns på befintlig tomt i Växjö centrum samt möjlighet för
utbyggnad för att kunna möta framtida lokalbehov. Befintligt CLV tar
ca 6,4 ha i anspråk (Vasa 8: 5,4 ha, Gustav Adolf 9: 0,9 ha)
 Möjlighet till utbyggnadsmöjlighet på sikt.
o Bedöms som viktigt så att framtida utbyggnadsbehov eller
förändringar i verksamheten inte hindras på grund av för liten
tomtyta, där olika krav kan finnas för själva sjukhusbyggnaden och de
tillhörande verksamheter.
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Start för entreprenad inom 3,5 år räknat från maj 2019.
o Region Kronobergs förstudie är beslutsgrundande och utgår från att
planeringen startar 2019, att markarbeten kan påbörjas 2022 och det
nya sjukhuset tas i drift 2027/2028. Den uppsatta tidplanen grundar
sig på att delar av den tekniska utrustningen och lokaler i befintligt
sjukhus har bedömts som uttjänta och behöver ersättas senast 2028.
Annars kommer omfattande och kostsamma renoveringar krävas för
att bibehåll en god hälso- och sjukvård.
Möjlighet till arbetspendling med tåg.
o Bedöms som en viktig aspekt för att möjliggöra ett hållbart resande i
regionen samt för att erbjuda en god tillgänglighet till sjukhuset för
alla patientgrupper, personal och besökare.

För att identifiera den mest
optimala placeringen utifrån
länets invånares körtid till
akutsjukhuset har en
allokeringsanalys genomförts
2019. Analysen bygger på
befolkningsdata för invånarna i
Kronobergs län (lokaliserade i
rutor 500*500 meter) samt
vägnätet inom länet med
information om
hastighetsgränser. Utifrån dessa
uppgifter får man en punkt
Den röda punkten visar allokeringspunkten och
(allokeringspunkt) som identifierar
den röda cirkeln nuvarande planområdesplacering.
var i länet som den summerade
körtiden med bil är som snabbast för den totala befolkningen i länet.
Förutom aktuellt planområde
undersöktes ytterligare fem platser
Nylanda
i Växjö stads närhet för byggnation
verksamhetsav ett nytt sjukhus: Södra Fylleryd,
område
Nylanda verksamhetsområde,
Södra Fylleryd
Väster
Brände udde, område väster om
Räppe
om
f.d.
Bäckaslövsområdet och område
väster om f.d. Ica-lagret. Avgörande Ica-lagret
Väster om
vid val av plats var att Räppe var det
BäckaslövsBrände udde
enda alternativet som kunde
området
erbjuda spårbunden trafik. Men
även en god tillgänglighet för gång, cykel-, buss- och biltrafik,
möjlighet med en byggstart inom 34 år och närheten till
allokeringspunkten var mycket viktiga faktorer vid val av plats vilka övriga alternativ
inte kunde uppfylla fullt ut. Lokalisering i Räppe bedöms även ge goda förutsättningar
till en rekreativ och läkande miljö med närhet till Helige å, Norra Bergundasjön och
riksintresset för Bergkvara.

6 (89)

119

GRANSKNINGSHANDLING
Dnr PLAN.2019.1196
2021-05-24

Växjö kommun har tagit fram en kompletterande lokaliseringsutredning under hösten
2020 för att belysa ytterligare planeringskriterier som är relevanta att beakta vid val
av plats för ett nytt akutsjukhus. Enbart tre av de sex områden har beskrivits då
Brände udde, området väster om Bäckaslöv och området väster om f.d. ICA-lagret
inte ansetts relevant utifrån flera av de kriterier som regionen har satt upp.
Utgångpunkt vid bedömningen av de olika platserna är deras möjlighet att kunna
tillgodose de behov som ett ändamålsenligt sjukhus har. Tillgänglighet utgör då den
viktigaste aspekten vid avgörandet av en plats lämplighet. Även möjligheten att lösa
den tekniska infrastrukturen är av stor betydelsen. Växjö kommuns samlande
bedömning är att Räppe utgör en bättre lokalisering både gällande tillgänglighet och
teknisk infrastruktur i jämförelse med Nylanda och Södra Fylleryd. I Räppe finns
möjlighet att nyttja befintlig teknisk infrastruktur och trafikinfrastruktur samt att
förstärka denna infrastruktur på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Se de båda
lokaliseringsprövningarna samt miljökonsekvensbeskrivning (Sweco, 2021-05-24) för
mer information.
Trafik, övergripande påverkan staden
Under 2020 har Region Kronoberg, Trafikverket och Växjö kommun tillsammans tagit
fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för ett nytt akutsjukhus i Räppe. ÅVS färdigställdes i
februari 2021. Syftet med ÅVS är att beskriva, analysera och rekommendera de
infrastrukturåtgärder som krävs för att skapa en god trafikförsörjning till det nya
sjukhuset, där kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik gynnas. ÅVS är också en
nödvändig förutsättning för att Trafikverket ska kunna gå vidare och ta fram en
vägplan för den nya trafikplatsen vid riksväg 23 och Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen. ÅVS rekommenderar att korsningen mellan riksväg 23
och Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen byggs om till en trafikplats och presenterar
även en analys av tre olika tekniska lösningar.
I ÅVS finns följande rekommendationer;
 Gång- och cykelanslutningar till tomten bör ha hög standard, vara gena och
ansluta nära sjukhusets entréer. Trygg och säker cykelparkering bör också
finnas nära entréer.
 Gång- och cykelvägskopplingen till den nya tågstationen bör vara gen, trygg
och säker.
 En ny anslutning mot Bergsnäsvägen bör anläggas för kollektivtrafik,
godstrafik och möjliggöra en redundans för ambulanstrafiken.
 En prioriterad in- och utfart för akuta transporter bör anläggas för att uppnå
hög patientsäkerhet.
 Minst tre alternativa färdvägar för akuta transporter bör finnas för att
säkerställa redundans och flexibilitet inom tomten.
 Enbart en anslutning mot Stora Räppevägen rekommenderas inte. Minst två
alternativa färdvägar för biltrafik bör handläggas för robusthet.
 In- och utfart från Stora Räppevägen bör samordnas med in- och utfart till
Östra Räppevägen via en cirkulationsplats.
 Godstrafik bör kunna angöra sjukhustomten via två alternativa färdvägar.
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Sjukhustomten måste ha en god intern framkomlighet och en god koppling till
det omkringliggande trafiknätet för att undvika köbildningar.
Anslutningar, kopplingar och korsningar inom tomten och i närområdet ska
ha god trafiksäkerhet och trygghet.

Växjö kommun har låtit utföra en trafikprognos för att se vilken trafikalstring som en
flytt av dagens sjukhus till Räppe skulle få på stadens trafiknät. Då tomten i Räppe
ligger på en mindre central plats än dagens sjukhus med dåliga kollektivtrafik- och
cykelförbindelser så har det antagits att 90% av dagens transporter görs med bil.

Bild: Ramböll 2020. Trafiksiffror innan och efter sjukhusflytten för det nya (till vänster) och det
gamla (till höger) sjukhusområdet. Trafiksiffror är baserade på att 90 % av resorna är med bil.

Som grund för ÅVS finns en prognosstyrd trafikprognos med prognosår 2040.
Prognosen utgår från en stadsutveckling enligt Växjö kommuns översiktsplan, en
flyttad sjukhusverksamhet och med en utbyggd infrastruktur där följande
investeringar är fullt utbyggda;
 Norrleden utbyggd till 2+2
 Trafikplats Helgevärma är delvis utbyggd
 Södra länken fullt utbyggd
Mot denna prognosstyrda trafikprognos finns en målstyrd trafikprognos. Skillnaden
mellan prognosstyrd och målstyrd trafik kan i korthet förklaras med att prognosstyrd
innebär hur vi TROR (baserat på historisk utveckling) att trafiken kommer att
utvecklas medan målstyrd innebär hur vi VILL att trafiken ska utvecklas (genom olika
typer av åtgärder). I den prognosstyrda trafikprognosen antas att 90% av
transporterna till sjukhuset sker med bil. I den målstyrda trafikprognosen antas att
50% av transporterna sker med bil och att dessa fördelar sig jämt mellan Stora
Räppevägen och den nya anslutningen via Bergsnäsvägen. För att nå en sådan
färdmedelsfördelning så krävs en förbättrad gång-, cykel och kollektivtrafik vilket ÅVS
också ger förslag på.
Det nya sjukhuset medför en omfördelning av trafikflödena i Växjö. Enligt
trafikmodellen beräknas sjukhuset generera cirka 12 000 bilresor under ett
vardagsdygn enligt grundscenariot. Med målstyrd trafikalstring genereras cirka
hälften så mycket biltrafik. Modellen visar en ökning av trafikflöden på riksväg 23,
Stora Räppevägen, Bergsnäsvägen och Stora Vägen. Samtidigt som trafiken kommer
att öka i gatunätet kring det nya sjukhuset blir en direkt konsekvens också att trafiken
minskar i centrala Växjö.
I den trafikmodell om beskrivs ovan visades trafikalstringen i staden i stort, dvs
stadens huvudvägnät. Efter samrådet har trafikalstringen studerats vidare för att se
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påverkan på omgivande mindre gator. Det tillsammans med att arbetet med
sjukhustomtens disponering har kommit längre har trafikmängderna på omgivande
vägnät justerats inför granskningen.

Översiktsplanen
För planområdet gäller kommunens fördjupade
översiktsplan (FÖP) för Växjö stad, antagen av
kommunfullmäktige 2012-02-28. I den är
planområdet utpekat som Den blandade
stadsbygden – Befintlig stadsbygd förtätning och
Parker, naturmark och områden för rekreation Södra Helgasjön (strandzon mot Helige å).

Den blandade stadsbygden – Befintlig
stadsbygd - förtätning
Största delen av planområdet är utpekad som
stadsbebyggelse vilken i huvudsak används för
bostäder, handel, kontor eller annan
verksamhet som är förenlig med bostäder i
FÖP Växjö stad. Befintlig stadsbygd
närheten. Trafik- och parkeringsytor,
förtätning (gulvitt området på östra sidan)
fritidsanläggningar, stadsdelsparker och andra samt Parker, naturmark och områden för
rekreation - Södra Helgasjön (grönt
grönytor ingår. Riktlinjer för den blandande
område i mitten/vattnet med strandzon).
stadsbebyggelsen är bland annat att skapa en
Planområdet markerat i orange.
blandning av bostäder (olika
upplåtelseformer), handel, service, kontor och
icke störande verksamheter med fokus av olika typer av service och handel och tät
bostadsbebyggelse i anslutning till bytespunkter i kollektivtrafiksystemet och
stadsdelscentrum. Det ska även finnas ett varierat utbud av stadsdelsparker,
kvartersparker, bollplaner och andra typer av platser som inspirerar till spontana
aktiviteter.

Parker, naturmark och områden för rekreation - Södra Helgasjön
(strandzon mot Helige å)
Denna typ av utpekade grönområden, sjöar och vattendrag har stor betydelse för hela
staden och människor som bor där och ska brukas, förvaltas och utvecklas för
friluftsliv, rekreation, motion och naturvård. De kan också vara besöksmål för
människor som kommer längre ifrån. Dessa intressen kommer före jord- och
skogsbrukets intressen. Stadsdelsparker, kvartersparker och mindre grönytor inom
ett bostadsområde ingår däremot i den blandade stadsbygden. Strandzonen mot
Helige å inom planområdet ingår i det utpekade området Södra Helgasjön vilket ska
vidareutvecklas som rekreationsområde. Kopplingen till bland annat Helige å ska
förstärkas.
Planområdet ligger inte inom ett utpekat karaktärområde för den byggda miljön.
För riksintresse kulturmiljövården (Bergkvara) och kommunikation (Kust-till-kustbanan och riksväg 23) se rubrik Riksintresse samt Påverkan på riksintresse. För hänsyn
– översvämning, se rubrik Höga vattenstånd/Översvämningsrisk.
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Akutsjukhuset blir ett tillskott av service och en stor arbetsplats i ett område med
främst bostäder. På sikt kan aktuellt planförslag bidra till en omvandling av
närområde mot en mer centrumbebyggelse. Strandzonen sparas som grönområde
och utvecklas för både rekreation och bevarande av de höga naturvärdena. Det för att
spara den gröna kopplingen utmed vattnet som är viktigt för många växter och djur.
Planförslaget bedöms därmed vara förenligt med översiktsplanens intentioner.

Översiktsplanen (nya)
Växjö kommun arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. I
granskningsförslaget daterat 2021-03-10 ingår aktuellt planområdet i ett viktigt
funktionsstråk, kommunikationssamband och ett område för natur och friluftsliv i
utvecklingsinriktningen som är vägledande i den långsiktiga samhällsutvecklingen i
Växjö kommun. Utvecklingsinriktningen fördjupas sen i kapitlet om mark- och
vattenanvändningen för att här konkretisera översiktsplanens intentioner.
Den samlande bedömningen är att planförslaget följer den nya översiktsplanens
intentioner. Sjukhuset är specifikt utpekat i mark- och vattenanvändningen och ingår
som en viktig del i staden och kommunens långsiktiga utveckling med ett funktionsoch kommunikationsstråk väster ut mot Alvesta.
Utvecklingsinriktning
Bebyggelse
Växjö stad byggs främst ut i fem funktionsstråk som sammanstrålar i stadskärnan. Det
är inom dessa stråk största delen av förtätningen av staden sker och där den allra
tätaste och högsta bebyggelsen lokaliseras. Funktionsstråken består av två huvudstråk
med regionala funktioner och tre stöttande stråk med i första hand funktioner viktiga
för staden. Aktuellt planområde ligger inom ett av stadens huvudstråk, Västra Mark –
Bäckaslöv, vilket sträcker sig från centrum genom Västra mark och Bäckaslöv mot
nytt akutsjukhus i Räppe och vidare mot Gemla och Alvesta. Platsen för ett nytt
sjukhus utgör en mycket viktig del i stråket genom sin regionala funktion och
målpunkt. En tågstation planeras i anslutning till det nya sjukhuset där områdena
närmst stationslägena föreslås byggas ut med en funktionsblandad bebyggelse som är
högre och tätare än övriga delar i staden. Funktionsstråket är även ett viktigt stråk för
transportsystemet med fokus på järnvägen med flera stationer, både för staden och
ur ett regionalt perspektiv.
Kommunikation
Utifrån utvecklingsinriktningen är planområdet beläget inom
kommunikationssambandet Alvesta-Växjö, vilket är viktigt både ur ett regionalt och
ett kommunalt perspektiv. För Växjö stads funktion som regional utvecklingsmotor är
kommunikationssambanden i form av riksvägarna, södra stambanan och kust till kustbanan viktiga. Kommunikationssambandet till Alvesta är extra betydelsefull utifrån
Alvestas roll som kommunikationsnod i regionen där ett starkare samband gynnar
båda kommunerna. Järnvägen anses därför behöva få dubbelspår med tillägg av
stationer vid nytt sjukhus i Räppe, Bäckaslöv centrum och Brände udde för att öka
tillgängligheten mellan orterna, men också sjukhusområdet med Växjö centrum och
Universitetsområdet.
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Upprustning och utbyggnad av järnvägen är därmed högt prioriterad för att
möjliggöra en tät och punktlig tågtrafik mellan orterna. Minst halvtimmestrafik
eftersträvas. Tågstationen vid det nya sjukhuset lyfts fram som en viktigt regional
kommunikationsnod för att koppla det nya sjukhuset mot staden, kommunen och
regionen samt som en del i sambandet med övriga stationer för att knyta ihop viktiga
funktioner inom staden.
Natur och friluftsliv
Planområdet ligger även inom det utpekat område för turism- och
rekreationslandskapet Bergkvara. Området är kopplat till en kulturmiljö av
riksintresse vars värden är kopplade till en herrgårdsmiljö som fungerat som storgods
kontinuerligt sedan 1300-talet. Utifrån utvecklingsinriktningen ska godslandskapet
värnas och utvecklas för turism och friluftsliv och knytas ihop med staden via ett
lättillgängligt grönstråk runt Norra Bergundasjön och ett fortsatt öppet
kulturlandskap kring Bergunda kyrka. Placeringen av ett nytt sjukhus i området
utkant kommer ställa stora krav på fortsatt arbete att bevara riksintresset men bidrar
även till stora möjligheter att utveckla riksintresset till att blir en mer integrerad och
använd del av staden.
Planförslagets förenlighet med utvecklingsinriktningen
Planförslaget bedöms följa utvecklingsinriktningen i alla de tre delar som berör
planförslaget (delarna Kärnor och Landsbygd berörs inte). I avsnitten bebyggelse och
kommunikation har sjukhuset lyfts fram som en viktig del i utvecklingen av
funktionsstråket Västra mark – Bäckaslöv och kommunikationssambandet Alvesta –
Växjö. En placering av ett sjukhus inom området för turism- och
rekreationslandskapet Bergkvara kräver omtanke men anses främst kunna bidra till
att området blir en mer integrerad och använd del av staden.
Mark- och vattenanvändning.
Mark- och vattenanvändningen delas in i fem olika områdestyper: Bebyggelse,
Transport, Grönstruktur, Landsbygd och Den byggda miljön. För mark- och
vattenanvändningen finns både generella och specifika riktlinjer som ska eftersträvas
att uppnås så långt det är möjligt. I de fall där en generell och specifik riktlinje står i
konflikt med varandra är det den specifika riktlinjen som gäller. Nedan lyfts enbart de
generella riktlinjer som bedöms gå emot planförslaget. Övriga riktlinjer bedöms
antingen inte beröras eller att de följer planförslaget. För att efterföljande planering
ska anses följa översiktsplanens intentioner så finns inget krav om att uppfylla
samtliga riktlinjer. Den efterföljande planeringen ska sammantaget leda till att en
övervägande del utav översiktsplanens riktlinjer kan anses vara uppfyllda sett i ett
större sammanhang.
Bebyggelse
Mångfunktionell bebyggelse
Områden inom kategorin har en stads- och tätortsmässig karaktär som innehåller
olika funktioner tillsammans med bostäder, inklusive trafik- och parkeringsytor,
parker och fritidsanläggningar. Bebyggelsen är relativt hög och tät i förhållande till
övrig bebyggelse. Områden är prioriterade för god uppkoppling och tillgänglighet
med gång-, cykel och kollektivtrafik där framkomlighet med biltrafik kan vara
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begränsad i vissa delar. Inom aktuellt planförslag finns tre
delområden där en förändring kan påbörjas omgående
utifrån tidshorisonten kort sikt.
Nya Växjö sjukhus är ett område som delas av Helige å
med en västlig och östlig del. Avsikten är att områdets
nuvarande användning kommer ändras med riktlinjer för
den östra delen att området ska prioriteras för sjukhus
och utgöra en integrerad del av staden.
Området mellan riksväg 23 och Bergsnäsvägen inklusive
befintlig korsning mellan riksväg 23 och Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen benämns Bredvik där avsikten är att
pågående användning kommer ändras. Riktlinjerna för områdets
utveckling är att verksamheter, handel och service ska prioriteras samt
att funktioner viktiga för stadsdelen skapas.
Området mellan Stora Räppevägen och befintlig bebyggelse benämns
Stora Räppevägen och avses också få en ändrad användning. Riktlinjer
för området är att service och tät bostadsbebyggelse ska prioriteras
här där lokaler i bottenvåningen ska vara vända mot Stora Räppevägen.
Bebyggelsen får en bullerdämpande funktion och blir en övergång
mellan sjukhusområdet och småhusbebyggelse. Områdets lämplighet
utreds dock i samband med planering för sjukhuset och kan ges en
annan användning inför antagandet av översiktsplanen.
Planförslaget bedöms delvis gå emot två av de generella riktlinjerna
 Eftersträva en stads- och tätortsmiljö med många träd och
andra gröna element, till exempel esplanader och alléer.
Inom planområdet har många träd identifierats som värdefulla träd
att bevara där flera av träden placeras inom naturmark. Men
planförslagets genomförande kommer medföra att många av dessa
träd kommer behöva tas ned. Inom kvartersmarken för sjukhuset
planeras många nya träd planteras för att skapa en rekreativ miljö runt sjukhuset och
för att ersätta de värden som försvinner vid byggnation. Men återplantering av träd
inom kvartersmark säkerställs inte i plankartan och därmed får planförslaget anses gå
delvis emot denna generella riktlinje.
 Kulturmiljövärden ska alltid beaktas. I samband med förändring och förnyelse
ska en plats kulturmiljövärden identifieras och analyseras. Historiska
strukturer, planeringsideal, områdens befintliga bebyggelsekaraktär ska fortsatt
kunna utläsas.
Påverkan på riksintresset för Bergkvara kommer ske med en risk på skada på
riksintressets läsbarhet utifrån byggrättens skala och höjd. Prickmark i sydvästra
hörnet för att säkerställa siktlinje mot Helige å samt planbestämmelser som reglerar
bebyggelsen utformning/gestaltning har förts in på plankartan för att säkerställa att
hänsyn tas till riksintressets värden. Därmed får planförslaget anses delvis gå emot
denna generella riktlinje. Se Riksintresse Bergkvara samt Påverkan på riksintresse för
mer information.
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Planförslagets förenlighet med Mark- och vattenanvändningen för bebyggelse
Inom området benämnt Bredvik kommer en infart till sjukhus anordnas i dess norra
del. Specifika riktlinjer för området är att handel, verksamheter och service ska
prioriteras samtidigt som att funktioner viktiga för stadsdelen kan skapas inom
området. Utifrån att placering av ett sjukhus i området tydligt lyfts upp som
prioriterat och infarten inom området krävs för att skapa en god tillgänglighet till
sjukhusområdet får planförslaget anses följa översiktsplanen i denna del då det utgör
en viktig funktion för stadsdelen.
Planförslaget går däremot översiktsplanen i delen benämnt Stora Räppevägen som är
utpekat för service och tät bostadsbebyggelse då det föreslås att planläggas som
GATA. I de områdesspecifika riktlinjerna för området nämns dock att områdets
användning kan ändras utifrån det utredningsarbete som pågår kopplat till denna
detaljplan. I det fortsatta arbetet med denna detaljplan har det visats sig inte möjligt
att skapa ny bebyggelse i detta område. Därav föreslås det att området tas bort inför
antagande av översiktsplanen.
Utifrån de generella riktlinjer som finns för den mångfunktionella bebyggelsen
bedöms planförslaget delvis gå emot två av dessa vilka är kopplade till en stads- och
tätortsmiljö med många träd och att kulturmiljöer ska även fortsatt kunna utläsas
inom planområdet. Dessa två frågor utreds mer ingående under rubrikerna Natur
samt Riksintresse Bergkvara och Påverkan på riksintresse där även ställningstaganden
görs utifrån framtaget underlag och avvägning mellan olika intressen. Utifrån att det
rör sig om generella riktlinjer där mer platsspecifika utredningar, sammanvägningar
och ställningstagande har gjorts för de båda riktlinjer bedöms planförslaget inte gå
emot översiktsplanens intentioner i dessa delar.
Transport
Huvudcykelvägar
De cykelvägar som redovisas i översiktsplanen
är huvudcykelvägar med hög framkomlighet
mellan stadsdelar och orter samt viktiga
målpunkter. Inom planområdet är en
huvudcykelväg redovisad med en ändrad
användning med koppling under riksväg 23 i
befintlig gång- och cykeltunnel samt en ny
koppling i samband med ny trafikplats i
korsningen riksväg 23 – Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen. Riktlinjer för cykelvägen
är att dess syfte är för rörelse inom och genom sjukhusområdet där det är viktigt att
på ett tydligt, tillgängligt och säkert sätt koppla ihop sjukhuset och stadsdelen Räppe
med varandra och övriga staden. Planområdet kopplar på en huvudcykelväg utmed
Bergsnäsvägen och ett kommande söderifrån (Örbäcksvägen) under Stora
Räppevägen där pågående användning kommer fortsätta.
Busslinjer
Inom sjukhusområdet redovisas en ny busslinje i norr med anslutning från
Bergnäsvägen för god tillgänglighet till sjukhusområdet men är utan specifika
riktlinjer. En ny busslinje redovisas även utmed Stora Räppevägen, benämnd Nytt
sjukhus – Öjaby/Nylanda, med riktlinjen att koppla samman flygplats, Nylanda
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verksamhetsområdet, Öjaby samt station och nytt sjukhus i Räppe. Utmed
Bergsnäsvägen går idag busslinje Växjö - Gemla/Gransholm som avses vara kvar men
kan behöva utvecklas då sjukhuset ger andra förutsättningar och behov på platsen.
Inga specifika riktlinjer finns för busslinjen Växjö – Gemla/Gransholm.
Järnväg
Kust till kustbanan planerar får en ändrad användning utifrån dess viktiga koppling till
Alvesta med riktlinjen att säkerställa och prioritera möjligheten till dubbelspår genom
Växjö stad och mellan Växjö och Alvesta.
Huvudvägar och huvudgator
En uppdelning har gjorts i mark- och vattenanvändningen mellan väg, främst avsedd
för person och godstransporter med bil och andra motorfordon mellan och genom
orter, och huvudgata/uppsamlingsgata, som är avsedd för såväl fordonstrafik som
gång och cykeltrafik.
Planområdet berörs av riksväg 23 som utgör en huvudväg med utvecklad användning
utifrån att ökat tryck när staden växer och sjukhuset placeras i Räppe. Inga specifika
riktlinjer finns för riksvägen i översiktsplanen utifrån mark- och vattenanvändningen.
Stora Räppevägen redovisas som en huvudgata som kommer få en utvecklad
användning i och med sjukhusets placering norr om gatan. Riktlinjer för huvudgatan
är att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister utmed hela sträckan där
åtgärder för att underlätta passage för gående och cyklister utförs. Att byggnadernas
entréer vänds mot gatan och lokaler i bottenvåningen ska även eftersträvas utmed
Stora Räppevägen. Bergsnäsvägen – Stora vägen i anslutning till planområdets östra
del utgör en huvudgata där en utvecklad användning redovisas med riktlinjer att
vägen får ökad kapacitet för att klara trafikering till det nya sjukhuset där
kollektivtrafik till och från sjukhuset prioriteras. God framkomlighet för kollektivtrafik
och trygga passager för oskyddade trafikanter prioriteras särskilt. I anslutning till
planområdets sydöstra del pekas korsningen riksväg 23 – Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen (benämnt som Trafikplats Räppe) ut med en ändrad
användning men inga specifika riktlinjer föreslås.
Transportnod
En transportnod utgör viktiga knutpunkter i transportsystemet och utgörs av fyra
olika kategorier där en bytesnod pekats ut nordväst om aktuellt planområde med en
ändrad användning. Även om noden inte ligger inom aktuellt planområde är den av
betydelse för aktuellt planförslag. Riktlinjer för bytesnoden är bland annat att den ska
tillgängliggöra service och arbetsplatser för nytt sjukhus och andra viktiga regionala
och kommunala målpunkter och funktioner. Hög tillgänglighet för gång-, cykel- och
kolletktivtrafik ska prioriteras och en attraktiv och trygghetsskapande offentlig miljö i
anslutning till stationen ska eftersträvas.
Planförslagets förenlighet med Mark- och vattenanvändningen för transporter
Planförslaget bedöms följa översiktsplanens intensioner då de områdesspecifika
riktlinjerna följs alternativ möjliggörs genom planförslaget även om planförslaget inte
reglerar alla riktlinjerna specifikt. Detsamma gäller för de generella riktlinjer som
finns där flertalet inte regleras eller kan säkerställas genom detaljplan.
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Grönstruktur
Enbart stommen i den gröna strukturen redovisas i
översiktsplanen där kompletterande miljöer krävs
för att skapa en heltäckande grönstruktur.
Områdestypen delas in i grönområde och park
samt grönstråk där aktuellt planområde berörs av
båda. Grönområde och park är områden som på
grund av dess stora betydelse skiljs ut från övrig
bebyggelsemiljö. Grönstråk är en långsträckt zon
av park, naturmark eller annan typ av grönska som knyter ihop grönområden och
natur till en sammanhängande struktur. Stråket framhävs för dess biologiska funktion
eller för dess betydelse för friluftsliv och rekreation. Grönstråkens redovisning är
generella som ska detaljstuderas i framtida planering.
Grönområde och park
Området utmed Helige å är utpekat som grönområde och park och benämnt
Sjukhuset – Bergkvara. Avsikten är att nuvarande användning ska fortsätta med
riktlinjen att biologiska och rekreativa värden ska värnas och utvecklas.
Grönstråk
Ett grönstråk redovisas inom området för sjukhuset
vilket sträcker sig utmed dess ytterkanter mot
järnvägen, riksvägen och Stora Räppevägen. Stråket
har en ändrad användning men det finns inga
specifika riktlinjer för grönstråket.
Planförslagets förenlighet med Mark- och
vattenanvändningen för grönstruktur
Planförslaget bedöms delvis gå emot översiktsplanens
intentioner för delar av det utpekade grönstråket
utmed riksväg 23, mellan befintlig gång- och
cykeltunnel i söder och naturmarksområdet utmed järnvägen i norr. Delar av området
planläggs som kvartersmark för vägområde för sjukhusets interna gata men en gångoch cykelväg kombinerat med ledningstråk planläggas mot riksvägen. Det för att
säkerställa fortsatt tillgänglighet för allmänheten utmed stråket. Resterande delar
närmst riksvägen förblir inte planlagda som en del av vägområdet för riksvägen. I
övriga delar bedöms planförslaget följa översiktsplanens intentioner kopplat till
grönstrukturen för både områdesspecifika och generella riktlinjer där grönområdet
mot Helige å utgör en viktig del. Den samlade bedömning är därmed att planförslaget
följer översiktsplanens intensioner för grönstruktur.
Övriga områdestyper
Planområdet berör inte av områdestyperna Landsbygd och Den byggda miljön vilket
visar stadens olika karaktärsområden och deras värden.
Riksintressen
Översiktsplanen ska redovisa de områden av riksintresse som finns inom kommunen.
Det ska framgå hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering av mark- och
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vattenområden och hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena.
Kommunen har möjlighet att i sin planering tolka de värden som skyddas av
riksintressebestämmelserna och ta ställning till hur den utveckling som kommunen
vill genomföra förhåller sig till dessa värden.
Planområdet berörs av flera riksintressen vars värden och ställningstaganden beskrivs
närmare under respektive rubrik i planbeskrivningen. Planförslaget bedöms inte
påverka totalförsvaret (Kvälleberg), skyddat vatten (Mörrumsån) och riksintresse för
järnväg (kust-till-kustbanan). Planförslaget kommer direkt (byggnation under riksväg
för ny infart) och indirekt (genom behov av nu trafikplats) har en påverkan på
riksintresset för väg (riksväg 23). Men hänsyn till 30 meters byggnadsfri zon,
utgångspunkt i riktlinjer i RIKTSAM för farligt gods samt utbyggnadsmöjlighet har
tagits. Byggnation av ny trafikplats i korsning säkerställer fortsatt god framkomlighet
på riksvägen efter byggnation av ett sjukhus på platsen. Ingen påverkan bedöms ske
på riksintresset för Växjö flygplats men det behöver bekräftas att definierade
hinderytor inte påverkas av planförslagets tillåtna totalhöjd genom flyghindersanalys
(är under framtagande). Riktlinjer för riksintresse kulturmiljövården (Bergkvara)
bedöms inte följas för torpzonen enligt framtagen konsekvensbedömning utifrån
skalan på bebyggelsen som planförslaget medger. Men hur applicerbara torpzonens
riktlinjer är på platsen ifrågasätts delvis då uttrycken för torpzonen är få på platsen.
Den fortsatta processen lyfts som av största vikt i kommande process för att
intentionen av planbestämmelserna på plankartan ska följas och risk för eventuell
skada på riksintresset lindras. Den fortsatta processen är beskriven i
gestaltningsprogrammet (2021-05-24) där riktlinjer i översiktsplanen har varit en av
utgångspunkterna. Därmed bedöms planförslaget delvis gå emot riktlinje för
torpzonen gällande bebyggelsens skala. Sammantaget bedöms planförslaget följa
översiktsplanens intentioner gällande riktlinjer kopplade till riksintressena inom, i
anslutning eller på annat sätt berörda av planförslaget. Riksintressets värden beskrivs
närmare under rubriken Riksintresse och Påverkan på riksintresse.
Hänsyn
Områden med särskilda kvaliteter där hänsyn behöver tas utifrån allmänna intressen
lyfts upp under respektive kapitel i planbeskrivningen.

Detaljplaner
För samtliga nedanstående detaljplaner har genomförandetiden gått ut.
Detaljplaner helt eller delvis inom planområdet som ändras
Nummer
07-BEU-326
0780K-P01/18
0780-P87/37
07-BEU-271
0780K-P01/18

Namn
Bergkvara 6:1 i Bergunda kommun
Avveckling av vägföreningar-Räppe/Bergsnäs
Del av Stora Räppevägen mm, Räppe
Bergkvara 6:1 samt Räppe 3:1, 3:2. 3:32 mfl
Avveckling av vägföreningar-Räppe/Bergsnäs

Lagakraft
1971-09-28.
2001-04-17.
1987-10-23
1959-12-31
2001-04-17.

Genomför.tid
Utgången.
Utgången.
Utgången
Utgången.
Utgången.

Lagakraft
2014-01-09
1963-10-31
1971-09-28

Genomför.tid
Utgången
Utgången.
Utgången

Detaljplaner som delvis upphävs inom planområdet
Nummer
0780K-P13/13
07-BEU-283
07-BEU-326.

Namn
Bergkvara 6:26 mfl (Bredvik) Räppe
Del av Bergkvara 6:1 och Räppe 3:1 mfl.
Bergkvara 6:1 i Bergunda kommun
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Detaljplaner angränsande planområdet
Nummer
0780-P90/57
07-BEU-104
07-ÖJB-740
07-BEU-305

Namn
Räppe 3:31 mfl i Växjö kommun
Bergsnäs-Helgevärma
Helgevärma Trafikplats mm.
Bergsnäs
(korsningen mellan vägarna 23 och 30 mm)

Lagakraft
1990-12-13
1938-08-23
1974-07-31

Genomför.tid
Utgången.
Utgången
Utgången.

1967-05-02

Utgången.

Grönstrukturprogrammet
I grönstrukturprogrammet för Växjö stad,
antaget av kommunstyrelsen 2013-04-09,
beskrivs värden kopplat till grönstruktur
utifrån fem olika perspektiv. Aktuellt
planområdet beröras av fyra av fem
perspektiv.
Rekreation och friluftsliv
 Ett befintligt grönstråk finns
utpekat genom planområdet, från
gång- och cykeltunneln under
riksväg 23 vidare västerut fram till
Solängsvägen och sen längsmed
Solängsvägen ned över Stora
Karta från grönstrukturprogrammet som
Räppevägen.
visar befintliga (grönt) och förslag (röda)
 Passage över Örbäcksvägen är
på stråk i staden.
utpekat tillsammans med ett
grönstråk utmed vägen över den gamla stenbron som förslag på ny åtgärd för
att binda ihop grönstråken i staden.
 Delar av planområdet är utpekat som bristområden utifrån att ha över 2500 m
till ett grönområde på minst 100 hektar och över 300 meter till ett
grönområde som är minst 1 hektar. Riktlinjerna är kopplade till främst
bostäder men kan vara relevant att ha med som jämförelse när planförslaget
berör ett nytt sjukhus.
Biologisk mångfald
 Helige å är utpekat som rinnande vatten vilket är en av tretton prioriterade
naturtyper inom Växjö kommun. Det ska lämnas orörd där område närmast
strandkanten bör huvudsakligen lämnas för fri utveckling.
 Inom planområdet finns två område utpekat med naturvärde 6 på en skala 110 (bedömning 2012), ett nordöst om riksväg 23 och ett väster om riksväg 23.
Båda områdena består av äldre trädmiljöer som idag finns på platsen. Värdena
är framför allt kopplat till de gamla grova träden i området. Områdena är även
utpekade som värdefulla för den prioriterade trädtypen Triviallövträd med
värden kopplade till björk, asp och klibbal.
För närmare beskrivning av naturvärdena i området se rubrik Natur och vegetation.
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Klimatutjämning
 Fastigheten Rimfrosten 1 (73%) är utpekade som fastigheter större än 4000
kvm med mer än 70 % hårdgjord yta. Detta är emellertid en första bedömning
som ska undersökas närmare vid förändring.
 Längs med Helige å är områden utpekade med en översvämningsrisk där
strandområden som ligger inom beräknade högsta dimensionerade flöden ska
i första hand lämnas som park- och naturmark. För närmare beskrivning av
översvämningsrisk kopplat till Helige å, se rubrik Höga
vattenstånd/Översvämningsrisk.
Odling
 Inom planområdet är Räppevallen, ett mindre område vid Solängsvägens
anslutning till Stora Räppevägen samt ett område vid Stora Räppevägens
anslutning till riksväg 23 utpekat som Åker och betesmark (enligt
fastighetskartan). Utifrån nuvarande användning bedöms inte detta längre
stämma.

Riksintressen
Planområdet berörs av flera riksintressen.

Kommunikation
Järnväg, Kust-till-kustbanan
Riksintresse för kommunikation gällande järnväg
utgörs av spår och spåranläggningar som tillhör
stomnätets infrastruktur samt utpekade delar av
det övriga järnvägsnätet som utgör mark- och
vattenområden av sådan betydelse för
järnvägssystemet att de är av riksintresse för
kommunikationsanläggning, enligt 3 kap § 8
miljöbalken. Kust-till-kustbanan
Kalmar/Karlskrona-Växjö-Göteborg i
planområdets norra del ingår i det nationella
stomnätet.

Markområde för riksintresset
Växjö flygplats

Riksväg 23
Väg 23 är ett utpekat riksintresse för kommunikation utifrån kriteriet att det utgör en
förbindelse mellan regionala centra och är av särskild betydelse för den regionala
trafiken. Det knyter samman flera större konsumtions- och produktionscentra såsom
orterna Älmhult, Växjö, Hultsfred och Linköping.
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Flygplats, Smalands Airport
Växjö flygplats (Smalands airport), är belägen
väster om Växjö stad med en precisering av
flygplatsen behov från 2014-03-13. Både
anläggning och ett markområde runt flygplatsen
ingår i riksintresset. Förutom det utpekade
området för riksintresset behöver hänsyn tas till
flygplatsens så kallade influensområden. De
utgör områden utanför riksintresset där
förändring kan medföra restriktioner för
flygverksamheten och på sikt eventuellt
påtagligt försvåra eller omöjliggöra utnyttjandet
av flygplatsen. Influensområdena utgörs av tre
typer: flyghinder, flygbuller och
elektromagnetisk störning.
Influensområde med hänsyn till flyghinder
Inom detta område finns restriktioner i höjd
kopplat till höga anläggningar så som
vindkraftverk, master, torn och andra höga
byggnader som kan medföra fysiska hinder för
luftfarten. Höjdbegränsningarna gäller både
Influensområde för flyghinder vid
fasta/permanenta och tillfälliga byggnadsverk
Växjö flygplats, förlängd bana.
och anges i totalhöjd. Redovisningen av
Planområdet markerat i rött.
hindersinfluensområdet i preciseringen grundar
sig på en förlängd rullbana söderut på 500 meter.
Hinderskurvorna är i 10 metersintervallen från 180 m till
330 meters höjd över havet. Planområdet är beläget inom
redovisade hinderskurvor.
Influensområde med hänsyn till flygbuller
I riksintressepreciseringen redovisas flygplatsens
influensområde gällande flygbuller. Aktuellt planområde är
beläget utanför detta område, med marginal. Flera stora
bostadsområden är även belägna mellan flygplatsen och
aktuellt planområdet.
Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning
Störningar på luftfartens navigeringshjälpmedel,
kommunikations- och radarsystem kan få allvarliga
konsekvenser på flygsäkerheten. Inom flygplatsen finns
luftfartsradioanläggning (VHF) och radiofyr med
utrustning för avståndsmätning (DME) vars
influensområde inryms inom de hinderytor som finns vid
flygplatsen (se ovan). Aktuellt planområde befinner sig 4,55 km från flygplatsen men inom influensområdet för
flyghinder.

Influensområdet för
flygbuller (blålinje) och
flygbullernivå FBN 55
dBA (röd linje).
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För anläggande av en helikopterflygplats inom planområdet, se rubrik Helikopter
under rubrikerna Gator och trafik samt Riskanalys och Buller.

Skyddat vatten (4 kap § 6 miljöbalken)
Mörrums ån är ett utpekat riksintresse enlig miljöbalken 4 kap 6 § vilket reglerar att
vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får
utföras i Mörrumsån med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Detta
innebär att ingen ytterligare utbyggnad får göras inom området som medför
försämring i form av vandringshinder och vattenhushållning. Det är emellertid möjligt
att byta ut turbiner och liknande i befintliga kraftverk efter särskild prövning.
Lokalisering av bebyggelse och anläggningar är möjligt i området under förutsättning
att hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden.

Kulturmiljö (3 kap § 6 miljöbalken)
Planområdet ligger i sin helhet inom
riksintresset för kulturmiljövården
Bergkvara Gård (G26). Bergkvara fick i
början av 1300-talet en adlig anknytning och
utökade succesivt sin landareal till att i
slutet av 1400-talet innefatta närmare 1000
gårdar i södra Sverige och dåvarande
Danmark. Bergkvara utgjorde då huvudgård
i ett av de största godskomplexen i hela
Skandinavien. Det var runt denna tid som
stenhuset (dagens borgruin) uppfördes.
Under första hälften av 1500-talet bröts det
stora godskomplexet upp och Bergkvara
miste sin roll som huvudgård. Bergkvara fick
emellertid en stark lokal förankring som
utökades under 1600-talet genom
Riksintresse för kulturmiljövården
patronatsrätten över kyrkorna i Öja och
Bergkvara Gård (röd skrafferat) och
Bergunda. Under 1700-talet och 1800-talet
planområdet markerat med gul linje.
växte stora delar av den godsmiljö fram som
formar landskapet idag. En utveckling mot ett modernt och rationellt drivet jordbruk
skedde och antalet torp ökade kraftigt medan underliggande gårdar minskade. Den
industriella verksamheten längsmed Helige å byggdes ut där kvarnarna i Örsled och
Räppe utgjorde stommen. Växjö-Alvesta järnväg öppnades 1865 vilket stärkte
industrins transportmöjligheter avsevärt och småindustrin utvecklades, bland annat
byggdes Räppe stärkelsefabrik i direkt anslutning till järnvägen. Tidigt 1900-tal
förlorade godset sitt inflytande i socknen och flera av godsets torp och gårdar
avstyckades och såldes.
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Riksintressets Bergkvara (G26) precisering.

Smålands museum tog 2005 fram en rapport om Bergkvara (”Godset, människorna
och landskapet, Bergkvara under 700 år” av Martin Hansson) för att tydliggöra de
kulturhistoriska värden som ligger till grund för riksintresset. Området delades här in
i fyra olika zoner (centrum-, industri-, torp- samt by- och gårdszon) vilka beskrivs
utifrån deras olika karaktärsdrag och där även deras olika känsligheter identifierades.
En fördjupad beskrivning av riksintresset togs fram 2016 av Länsstyrelsen för att
tydliggöra riksintressets värden utifrån det förändringstryck som pågick eller var på
gång. Syftet var att tydliggöra riksintressets tålighet och känslighet för olika typer av
åtgärder. Planområdet ligger inom riksintressets torpzon, med nära anslutning till
centrumzonen med godset och dess öppna odlingslandskap i sydväst med viktiga
siktlinjer att ta hänsyn till. Följande riktlinjer finns kopplat till de två zonerna och är
relevanta för aktuellt planförslag:
Riktlinjer centrumzonen:
 ”Huvudgårdens dominans i det övrigt tomma öppna odlingslandskapet ska
inte utmanas av annan bebyggelse. Öppna siktlinjer som indikerar ett
godslandskap är viktiga att bibehålla, liksom de öppna siktlinjerna från
huvudgården och ut över de öppna ägorna.” (Fördjupad beskrivning av
riksintresse, Länsstyrelsen 2016 samt riktlinje för riksintresset i den nya
översiktsplanen)
 ”Det öppna, bebyggelsefria landskapet är grundläggande för upplevelsen av
Bergkvaras historia och karaktär det är därför mycket angeläget att bevara
denna miljö. Den öppna vyn från godset får inte störas vid en eventuell
exploatering norr om järnvägen. Den centrala gårdsbebyggelsen har ett stort
kulturhistoriskt värde. ...” (Riktlinje i FÖP Växjö stad 2012)
 ”Viss utökning av verksamheterna i Räppe industriområde bör kunna ske utan
påtaglig skada. En förutsättning är dock att detta inte inverkar visuellt på
centrumzonen…” (Fördjupad beskrivning av riksintresse, Länsstyrelsen 2016)
Riktlinjer torpzonen:
 Torplandskapet har historiskt varit ett föränderligt landskap, och punktvisa
kompletteringar av ny bebyggelse som i skala och struktur håller sig till
torplandskapet kan göras. Samlad bebyggelse bryter mot torplandskapets
struktur, om sådan föreslås ska lokalisering och utformning utredas
ingående.” (Fördjupad beskrivning av riksintresse, Länsstyrelsen 2016 samt
riktlinje för riksintresset i den nya översiktsplanen)
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”Enstaka, ny bebyggelse, som återbefolkar och öppnar landskapet är positivt.
Avstyckningar motsvarande de gamla torpens arealer kan prövas. Ny
bebyggelse bör anpassas till äldre mönster med tanke på läge, storlek och
antal. Även material, färg och takform bör anpassas till svensk tradition och
hålla god arkitektonisk kvalité. Det är angeläget att de torp som inte rivits och
ingår i relativt välbevarade miljöer, till exempel vid Bäckafälle, vårdas.”
(Riktlinje i FÖP Växjö stad 2012)

Följande riktlinjer finns även kopplat till de båda zoner i den nya översiktsplanen
kopplat till processen vid en förändring inom riksintresset.
 För både stora och små projekt inom riksintresset ska kulturmiljökompetens
anlitats genom hela plan- och bygglovsprocessen för att säkerställa att de
kulturhistoriska värdena tas om hand och vidareutvecklas på bästa sätt genom
hela projektet. (Riktlinje i kommande översiktsplan)
 En kulturmiljöutredning som beskriver och analyserar befintlig kulturmiljö ska
alltid tas fram som ett underlag inför ny detaljplan. Här ska även redovisas hur
kulturmiljön på bästa sätt integreras och utgör en resurs i det fortsatta
detaljplanearbetet. (Riktlinje i kommande översiktsplan)
 Konsekvensbedömningar av påverkan på kulturmiljön ska alltid tas fram i
detaljplane- och bygglovsskedet av en certifierat sakkunnig kompetens.
(Riktlinje i kommande översiktsplan)
 Finns det risk att viktiga siktlinjer från centrumzonen påverkas ska en studie i
3D-modell göras för att klargöra den visuella påverkan. (Riktlinje i kommande
översiktsplan)

Totalförsvaret (3 kap §9 andra stycket miljöbalken)
Totalförsvar innefattar all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för
krig och består av ett militärt försvar och ett civilt försvar.
Militärt försvar
Det militära försvaret har målet att försvara Sverige och främja vår säkerhet. De
riksintressen som finns utpekade kopplat till det militära försvaret omfattar både de
riksintressen som öppet kan redovisas och de riksintressen som av hänsyn till
sekretesskäl inte kan redovisas. Alla områden utpekade som riksintressen kopplat till
totalförsvarets militära del bedöms ha nationellt viktiga värden och kvalitéer för att
skydda Sverige. Försvarsmakten utgör den myndighet som ansvarar för dessa
riksintressen. I närheten av planområdet, i Kvällebergsområdet, finns idag en
anläggning kopplat till totalförsvarets militära försvar. Det är inte känt vilken typ av
anläggning det är utan enbart ett påverkansområde övrigt redovisas i kartor över
områden av betydelse kopplat till totalförsvarets militära del i närområdet kring
Växjö.

Kommunala beslut i övrigt
Byggnadsnämnden gav 2019-09-26 § 210 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för att ”ändra gällande detaljplan för fastigheten
Rimfrosten 1 samt planlägga övrig berörd och ej planlagd mark i syfte att möjliggöra
byggnation av nytt sjukhus med tillhörande verksamheter”.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Bebyggelse
I dagsläget finns en större byggnad för handel
på Rimfrosten 1. Tidigare verksamheter har
varit Wessels, ÖB (överskottsbolaget) och
Holmgrens Bil men idag är lokalerna nästintill
tomma. I norra delen av den östra sidan ligger
Räppevallen (Räppe 7:3) som har ett par mindre
byggnader söder om fotbollsplanerna
innehållandes omklädningsrum, förråd mm.

Service
Offentlig service så som bibliotek, vårdcentral
mm ligger i stadens centrum cirka 4 km från
planområdet. Närmsta området för
kommersiell service är handelsområdet vid
Grand Samarkand, beläget drygt 1 km öster om
planområdet, med livsmedelsaffär,
restauranger/matställen och ett stort utbud av
affärer. Avståndet in till stadens centrum är
cirka 4 km med ett stort utbud av kommersiell
service.

Övre bilden visar byggnaderna vid
Räppevallen. Nedre bilden visar
handelsbyggnaden på Rimfrosten 1.

Planförslaget innebär att en av kommunens största målpunkter gällande offentlig
service (akutsjukhus) förläggs inom planområdet. Det innebär en stor förändring av
platsen och påverkan på omgivningen där det planeras för ett anläggande av en
tågstation i anslutning till planområde i nordväst för ökade tillgänglighet till det nya
sjukhusområdet. Planförslaget innebär inte en utökad kommersiell service i området.

Trygghet och tillgänglighet
Platser, gång- och cykelstråk ska ha öppna siktstråk för att skapa överblickbarhet och
trygghet. God grundbelysning ska finnas inom hela området. Parkeringar ska vara väl
upplysta och synliga för ökad trygghet. Utemiljön och byggnader ska uppfylla
tillgänglighetskrav för bland annat rörelsehindrade och synskadade. I kommande
bygglov ställs mer detaljerade krav. Stadsbyggnadskontorets Råd och riktlinjer för
tillgänglighet kommer att tillämpas på offentliga miljöer och allmänplatsmark.
Området är ett viktigt för fladdermöss (och många andra organismer) som är känsliga
för belysning. Belysningen i området bör i möjligaste mån anpassas för att minimera
den negativ påverkan på fladdermöss och andra arter. Särskilt viktigt är miljön runt
och över vattnet, där så kallade ”mörka korridorer” bör skapas inom området.
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Mark
Geotekniska förhållanden
Planområdets marknivå varierar mellan +
162 vid strandkanten till cirka + 166 i det
sydöstra hörnet inom området för det
planerade sjukhuset, men större delar av
den östra sidan har en marknivå på cirka +
164 till + 165 m.ö.h. Området söder om
Stora Räppevägen varierar också mycket,
mellan cirka + 162 vid strandkanten till +
168 m.ö.h vid Östra Räppevägens
anslutning till Stora Räppevägen
korsningen med riksväg 23. Även del av
planområdet öster om riksväg 23 ligger
inom mellan cirka + 161,5 och + 165 möh.

Karta över jordarter inom planområdet
(gul linje). Grönt område – isälvssediment
i allmänhet, blått område morän (sandigmoig).

Större delen av planområdet består av
sandig-moig morän med inslag av
isälvssediment i allmänhet för ett mindre område vid Räppevallen, den nya
väganslutningen till Bergnäsvägen samt i södra delen längsmed Stora Räppevägen.
Grundvattennivån inom området bedöms ligga relativt ytligt där den ligger strax
under markytan i den norra delen av planområdet.
I en översiktlig geoteknisk utredning bedöms grundläggningsförutsättningarna inom
området vara relativt goda. Problem med grundläggning kan uppstå om den sker
under rådande grundvattenyta.

Förorenad mark
I korsningen Stora Räppevägen och
Solängsvägen (Rimfrosten 1) låg tidigare
bensinstation. Vid rivningen 1986 togs
cisternerna bort. I slutet av 2011
genomfördes en markundersökning på
fastigheten Rimfrosten 1 för området för
gamla bensinstationen och då hittades
markföroreningar.
Inom fastigheten Rimfrosten 1 har
sanering av PCB-haltiga fogar i byggnader
genomförts. De PCB-haltiga fogarna kan
lett till förorening av omgivande mark.
inventeringen som föregick saneringen
har även PCB-haltiga golv i byggnaden
uppmärksammats. Inför rivning av
byggnader ska därför kontakt tas med
tillsynsmyndigheten (miljö- och
hälsoskyddskontoret) innan arbeten
påbörjas.

en
även
den
inga

ha
Vid
Karta över registrerad MIFO-punkt (mörkt
rosa) inom planområdets sydvästra del i
anslutning till Solängsvägens infart.
Befintlig byggnad inom fastigheten
Rimfrosten 1 och den tidigare motorbanan
på fastigheten Räppe 7:3 är markerade
(ljust rosa) då markförorening kan
förekomma.
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På fastigheten Räppe 7:3, ungefär där
nuvarande Räppevallen ligger, låg tidigare en
motorbana. Flygfotot till höger är från 1964
och visar dess placering. Det kan inte
uteslutas att den tidigare verksamheten
förorenat platsen. Inför markarbeten på
platsen ska därför kontakt tas med
tillsynsmyndigheten (miljö- och
hälsoskyddskontoret) innan arbeten påbörjas
då provtagning kan behövas.

Flygfoto från 1964 över tidigare
motorbana på fastigheten Räppe 7:3.

Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken 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.

Radon
Planområdet ligger inte inom ett område med höga värden av radon enligt
kommunens digitala radonkartering. Bebyggelse ska emellertid ändå uppföras med
radonsäkert byggande.

Fornlämningar
En arkeologisk utredningen steg 1
genomfördes under våren 2020. Större
delen av planområdet är stört sedan
tidigare genom byggnationer och
motorbana/fotbollsplan. Fyra
röjningsrösen och en stentipp
påträffades där samtliga bedömdes som
yngre och därmed inte registrerades i
fornreg. Även två färdvägar påträffades
varav den ena möjligen kan kopplas till
disponentvillan vid Räppe
stärkelsefabrik. Denna har registrerats i
fornreg som L2020:1784. Norr om denna
registrerades två stenmurar (L2020:1782,
Karta över funna fornlämningsområden och
L2020:1783). Lämningarna bedöms vara
andra kulturhistoriska lämningar inom
övriga kulturhistoriska lämningar vilka
planområdet. Södra området utpekat som fortsatt
inte har ett formellt skydd enligt
utredningsobjekt togs bort utifrån befintliga
kulturmiljölagen men bör ändå visas
ledningar inom området.
hänsyn. I de fall dessa lämningar ligger i
anslutning till planerade markarbeten, bör de märkas ut och skyddsstängslas, inför
byggstart. Två områden bedömdes kunna hysa fornlämning under mark,
utredningsobjekt Sweco 01-02, där en arkeologisk utredning steg två behövde
genomföras för att klarlägga fornlämningssituationen. Efter redovisning av rapporten
framkom det att inom område Sweco 01 finns ledningar nedgrävda på några meters
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djup. Området bedömdes därmed inte längre aktuellt för vidare utredning efter beslut
från länsstyrelsen.
En arkeologisk utredning steg 2 genomfördes under i juli 2020 för område Sweco 02
där 29 sökschakt togs upp. Det framkom då att inga fornlämning fanns på platsen.
Området är därmed fritt för att tas i anspråk utan att ytterligare undersökningar
krävs. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet
omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen (2 kap. 10 §
Kulturmiljölagen)

Natur och vegetation
Friytor och rekreation
Räppevallen i planområdets norra del utgörs idag av en träningsarena för Räppe GOIF.
I övrigt finns inga målpunkter eller rekreationsytor inom planområdet utan stora
delar av planområdet nyttjas mycket lite av allmänheten. Befintlig gång- och
cykelport under riksväg 23 används som en koppling mellan angränsande områden.
Räppevallen kommer i samband med byggnationen av sjukhuset flyttas öster om
riksväg 23 och Bergnäsvägen. En entreprenad är påbörjad där nya Räppevallen
planeras att invigas våren 2022. I området som planläggs för NATUR utmed Helige å
planeras några större mötesplatser med vattenkontakt inom strandzonen för att möta

Översiktlig skiss över stråket runt Helige å i anslutning till planområdet och dess
kopplingar norr och söder ut längsmed vattnet. Även östlig koppling mot nya Räppevallen
och centrum samt västlig koppling mot riksintressets öppna kulturlandskap illustreras.
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upp det framtida rekreationsbehovet i området. Utformningen av dessa platser kräver
varsamhet med hänsyn till naturvärden i området. I gränsen mellan naturområdet och
kvartersmarken planeras en gång- och cykelväg för spara naturmarken mot vattnet
men samtidigt skapa god tillgänglighet för allmänheten i området. En gång- och
cykelbro planeras för att skapa möjlighet att röra sig runt Helige å i och koppla
akutsjukhuset med en framtida tågstation. Det säkerställs emellertid i kommande
detaljplan för västra sidan av Helige å.

Natur
En naturvärdesinventering har genomförts inom planområdet under sommaren
(Sweco, 2020-09-04). Syftet med inventeringen är att ”… identifiera och avgränsa de
geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald
samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa”.
De områden som har bedöms viktiga för att behålla den biologiska mångfalden inom
planområdet är främst kopplade till vatten- och trädmiljöer. Förutom vattenområde
väster om planområdet utgör dessa områden strandskogen utmed Helige å,
trädmiljön i sydöstra delen mot befintlig korsning riksväg 23-Stora Räppevägen och
lövskogen i nordost mot Bergsnäsvägen med stort inslag av ek och bok.
Inventeringsområdet och därmed de
värdefulla naturmiljöerna är små men
många arter som rör sig i och genom
området på grund av dess många olika
miljöer och värdestrukturer. De
skyddade arter som kan komma att
påverkas av en exploatering är
hasselmöss och fladdermöss, se nedan.
Vikten av att behålla befintliga
spridningskorridorer mellan områden
med värdefullare naturmiljöer i
närområdet har därför lyfts fram i
naturinventeringen. Främst är
kopplingen i nord-sydlig riktning
betydelsefull för att sammankoppla
Araby-, Hovshaga- och Dragsåsens
naturreservat i norr med Bokhultets
naturreservat och Natura 2000område i söder, där Helige å, som
rinner genom området, utgör en
mycket viktig miljö.

Karta från naturvärdesinventeringen över
naturvärdesobjekt, värdefulla träd,
naturvårdsarter och invasiva arter inom
planområdet. Rödmarkerat område har ett
högt naturvärde, orangea områden har
påtagliga naturvärden och de gula områdena
har ett visst naturvärde. Övriga områden
bedöms hålla obetydliga naturvärden.

Hasselmus
Under hösten 2020 genomfördes en
inventering (Naturcentrum AB, 202012-01) av hasselmus i området då spår
hittats i buskarna utmed järnvägen på den östra sidan av Helige å sommaren 2020 i
samband med naturvärdesinventeringen (Sweco, 2020-09-04). Arten är skyddad
enligt § 4 i artskyddsförordningen vilket innebär att även artens habitat är skyddat
27 (89)

140

GRANSKNINGSHANDLING
Dnr PLAN.2019.1196
2021-05-24

och inte enbart djuret i sig. Inventeringen under hösten bekräftar att det finns
hasselmöss i området men att det troligen inte rör sig om en isolerad population. I
planförslaget säkerställts ett 20 meter brett område av NATUR söder om järnvägen
(på båda sidor om riksväg 23) med hänsyn till hasselmusens habitat och möjliga
spridningsväg. Det tillsammans med NATUR-området utmed Helige ås strandkant,
bedöms hasselmusens habitat inte påverkas av det som sker inom kvartersmarken. I
strandzonen planeras några rekreativa platser för det ökade antalet besökare i
området. Dessa platser bedöms möjliga om hänsyn i utformningen tas till
hasselmusens behov. Se även rubrik Tillstånd och dispenser.
Fladdermöss
En fladdermusinventering har genomförts under sommaren 2020 (Naturcentrum,
2020-09-25) för att kartlägga områdets fladdermusfauna och identifiera viktiga vilooch koloniplatser för fladdermöss inom området. En traditionell inventering genom
inspelning av läten med hjälp av autoboxar och handhållen fladdermusdetektor
gjordes samt att hela inventeringsområde genomsöktes efter potentiella vilo- och
koloniplatser, t.ex. trädhål, håligheter i byggnader, fågelholkar och dylikt. Totalt nio
bestämda arter eller artpar kunde med säkerhet registrerats. Av dem kan det antas att
Dvärgpipistrell, Nordfladdermus, Större brunfladdermus, Vattenfladdermus, Mustasch/Tajgafladdermus och Gråskimlig fladdermus mer eller mindre regelbundet
förekommer inom inventeringsområdet. Arterna Trollpipistrell, Fransfladdermus och
Sydpipistrell kan antas vara mer tillfälliga besökare. Flest arter och inspelningar
noterades vid bryggan nära disponentvillan och Helige åns öppna vattenspegel. Bland
de observerade arterna är Fransfladdermus och Nordfladdermus rödlistade som nära
hotad, NT samt Sydpipistrell som sårbar, VU enligt Artdatabanken 2020. De bedöms
dock inte ha fast förekomst i området.
Inom inventeringsområdet
identifierades sju stycken mer eller
mindre tydliga viloplatser. Tre
stycken av dem ligger inom aktuellt
planområdet och inom området
utmed Helige å som planläggs som
NATUR. Ingen koloniplats hittades.
En habitatnätverksanalys (Calluna
2021-02-15) genomfördes för
planområdet och dess närområde för
Karta med potentiella viloplatser markerade med gula
att se om en förändring ske på de
punkter. Inventeringsområdet markerat med en röd
större spridningskorridorerna i
linje där enbart tre stycken ligger inom aktuellt
området vid ett genomförande av
planområde.
planförslaget. Analysen utgick från
Växjö kommuns övergripande habitatnätsverksanalys från 2019. Resultatet visar att
planförslaget medför negativa förändringar på habitatnätverksmodellens
fladdermusindex. De är främst kopplade till borttagande av potentiella boplatser och
att området blir mindre lämpligt för födosök. Det uppkommer även negativa
förändringar utanför planområdet i norr och sydost. Anledningen är att potentiella
boplatser inom planområdet har tagits bort som medför att fladdermössen behöver
flyga längre till dessa områden. Planförslaget bedöms emellertid inte påverka de
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större spridningssambanden i landskapet då det inte påverkar det viktiga
spridningssambandet längs Helige å. Det under förutsättningen att belysning av
vattenytan inte sker. Spridning i öst-västlig riktning bedöms inte påverkas. Se även
rubrik Tillstånd och dispenser.
Trädmiljöer och särskilt skyddsvärda träd
Inom planområdet finns flertalet värdefulla träd och trädmiljöer som har funnits på
platsen under en lång tid. De etablerade sig i en historisk torpmiljö där de har stått i
ett halvöppet landskap, bestående av både åkermark och äng, som en del av det
historiska jordbrukslandskapet. Stor del av den artrika markfloran som är kopplad till
ängs- och betesmarker, har försvunnit men har blivit ersatt av flera signalarter för
värdefull skogsmark. De äldre träden med tillhörande ekosystem är väsentliga för
områdets naturvärden. De äldsta träden inom planområdet bör bevaras i största
möjligaste mån. Även så kallade ersättningsträd, som ännu inte hunnit utveckla dessa
värden men är på god väg, kan vara betydelsefulla att spara för att få kontinuitet för
naturtypen över tid. Ytterligare en värdefull trädmiljö som inte ingick i området för
naturinventeringen är befintlig björkallé utmed Östra Räppevägens norra sida. Allén
bedöms omfattas av biotopsskydd.
Särskilt skyddsvärda träd är gamla
träd, grova träd och större träd med
håligheter. Den här typen av träd har
blivit en bristvara i det moderna jordoch skogsbruket och är särskilt
Beskrivning av vilka träd som bedöms utgöra
viktiga att bevara då de är habitat för
särskilt skyddsvärda träd, enligt naturvårdsverkets
en lång rad andra organismer och är
rapport 5411-Åtgärdsprogram för särskilt
en del av vårt natur- och
skyddsvärda träd i kulturlandskapet).
kulturhistoriska arv. Äldre träd av
till exempel rönn, asp och sälg
når sällan upp till kriterierna för
särskilt skyddsvärda träd, men de
är ändå värdefulla träd då de är
en biologisk bristvara som bör
sparas. Inom planområdet har 40
värdefulla träd identifierats där
tio stycken utgör grova hålträd
och fem stycken är jätteträd med
en stamdiameter över 100 cm.
Fyra av dessa träd har inte
bedömt ingå i ovannämnda
kategorier men har bedömt
värdefulla utifrån att de utgör en
bristvara i nuvarande landskap
(asp och sälg). Utifrån
placeringen av de värdefulla
träden går det urskilja de
Karta med de värdefulla träden inom planområdet
viktigaste trädmiljöerna inom
utifrån storlek. Planområdesgränsen är markerad i
planområdet: den norra delen av
gult och den lilarosa gränsen visar
strandområdet och sydöstra
användningsgränserna inom planområdet.
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delen ned mot korsningen riksväg 23 och Stora Räppevägen samt den norra delen av
området mellan riksväg 23 och Bergnäsvägen.
Utifrån ovan skyddas två av de fem jätteträden (ek) inom planområdet, som är belägna
inom allmänplatsmark, med planbestämmelsen n1 – Befintliga träd får inte tas ned
eller skadas. Befintliga markhöjder runt träd får inte ändras eller hårdgöras inom en
cirkel med en radie 15 meter. Även krav på marklov för trädfällning skrivs in som en
planbestämmelse för dessa träd. I övrigt har stor del av de värdefulla träden placerats
inom området för NATUR på plankartan. Planförslaget kommer emellertid innebära
att femton träd av de inventerade värdefulla träden ligger inom kvartersmark eller på
gränsen mellan kvartersmark och allmänplatsmark (park/natur) och kommer
troligtvis försvinna.
Om en åtgärd kommer medföra borttagande av ett särskilt skyddsvärt träd som
väsentligt kommer ändra naturmiljön kan en anmälan om samråd enligt kap. 12 § 6
miljöbalken krävas. Inför det har en inventering (Naturcentrum AB, 2021-03-11) av de
värdefulla träden inom kvartersmark genomförts utifrån naturvårdsrelevanta
strukturer så som håligheter och blottade ved samt naturvårdsarter så som rödlistade
arter eller signalarter. De större ekarna inom naturmarken mot Helige å har också
inventerats för att se vilka värdefulla arter som kan finnas i närområdet. Alla de
inventerade träden är gamla och flertalet är viktiga för trädlevande organismer.
Träden med högre naturvärde är viktigare att bevara än de med lägre men träden bör
ses i ett sammanhang och inte enbart som enskilda individer. En anmälan planeras
skickas in till Länsstyrelsen i samband med granskning av planförslaget för att få
klarhet i om de värdefulla träden inom kvartersmark kan tas ned. Justering av
planförslaget kan därefter ske inför antagande av planförslaget. En planbestämmelse
säkerställer att marklov krävs för träd med en stamdiameter större än 40 cm för
trädmiljön i planområdets sydöstra del. Det så att träd motiveras innan de fälls. Se
även rubrik Tillstånd och dispenser.
Invasiva arter
Invasiva arter är främmande arter som snabbt sprider sig i naturen då de oftast
saknar naturliga fiender och kan orsaka stor skada på inhemska djur, växter och
ekosystem, vilket, på sikt, leder till en minskning av biologisk mångfald. Inom
planområdet har de invasiva arterna kanadensiskt gullris, vresros och blomsterlupin
hittats, kopplat till ytor påverkade av människan. Även parkslide har hittats i
bullenvallen söder om Stora Räppevägen. Växtdelarna till dessa arter ska inte
komposteras utan behöver förbrännas. Transport bör då ske i slutna kärl för att
undvika att frön eller växtdelar faller av och orsakar nya bestånd längst
transportsträckan. Bekämpning av invasiva arter bör ske innan fröbildning och
upprepas flera gånger under året. Bekämpningen kan behöva ske under lång tid då
arterna ofta återkommer år efter år trots bekämpning. Invasiva arter gynnas ofta av
grävarbete och kan därför, till synes, öka i antal vid bekämpning. Jord och massor som
riskerar att innehålla invasiva arter bör inte återanvändas på nya ytor då det kan bidra
till oönskad spridning. Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra lämpliga
saneringsåtgärder i enlighet Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter.
Ovanstående arter omfattas inte av förordningen i nuläget men bör behandlas på
samma sätt.
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Vatten
Höga vattenstånd/Översvämningsrisk
Väster om planområdet rinner Helige å (del av Mörrumsån). Vattendraget är idag
reglerat uppström och nedströms planområdet. Uppströms ligger Helgasjön som har
tre utlopp varar ett är oreglerat och två är reglerade genom dammanläggningar. Strax
söder om planområdet ligger dammanläggningen Räppedammen som reglerar flödet
nedströms. För att planområdet ska kunna bedömas lämplig för bebyggelse behöver
tre aspekter av översvämningsrisk beaktas inom planområdet: översvämning från
skyfall, höga flöden och dammhaveri. I Växjö kommuns klimatanpassningsplan (2013)
anges att bebyggelse inte ska ske inom områden som hotas av beräknat högsta flöde
och i dagvattenhandboken (2018) anges att samhällsviktiga funktioner så som
sjukhuset ska säkras för ett 300 års regn.
Aktuellt planområde påverkas inte av översvämning mer än marginellt i strandkanten
och naturområdet i nordväst vid scenariot beräknat högsta flöde (BHF) med en
maximal beräknad vattennivå på + 162,92 möh och scenariot nedisning av
dammluckorna vid Räppedammen vid ett 100 års-flöde med en maximal beräknad
vattennivå på + 163,17 möh. Sjukhusbyggnaden berörs därmed inte av en
översvämningsrisk men behöver förhålla sig till vattennivåerna vid höjdsättning av
marken i området. Verksamheten kan även beröras indirekt utifrån att delar av Stora
Räppevägen och den västra sidan påverkas, dels utifrån framkomlighet till sjukhuset
och redundans (möjlighet till fler än bara en väg) för utryckningsfordon och dels
utifrån vilka funktioner/verksamheter som eventuellt förläggs på den västra sidan i
framtiden. Den översvämningsproblematik som har konstaterats på den västra sidan
av Helige å kommer beskrivas och regleras i detaljplanen för västra sidan framöver.

Bild från översvämningsutredningen som
visar vattendjupet inom planområdet vid
nedisning av Räppedammen vid ett 100årsflöde. Enbart strandkanten och
naturområdet i nordväst inom
planområdet berörs av översvämning i
detta scenario. Rött område visar inom
vilka delar där vattendjupet är som högst,
över 1 m.

Bild från översvämningsutredningen som visar
utbredningen av översvämningen vid beräknat högsta
flöde (klass 1). Även i detta scenario är det strandkanten
och naturområdet i nordväst de delar av planområdet
som påverkas. Blått område visar översvämning med en
vall vid småbåtshamnen (Räppe kanal), orange område
visar tillkommande översvämningsutbredning utan vall.
Ungefärliga flödesvägar är markerade med vita pilar,
orange pil visar flödesväg utan vall vid småbåtshamnen.
Vallen ungefärliga läge är markerat i grönt.
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För mer information se översvämningsutredning (Sweco 2020-08-19) samt
miljökonsekvensbeskrivningen (Sweco 2021-05-24). Se rubrik Dagvatten för
information om eventuell risk för översvämning vid skyfall.

Strandskydd
I Sverige gäller strandskydd runt om våra sjöar och vattendrag samt kust. Det är ett
generellt områdesskydd som i allmänhet gäller 100 m upp på land och 100 m ut i
vattnet från strandkanten vilket kan utökas upp till 300 m genom beslut.
Strandskyddsbestämmelserna infördes till en början med syftet att trygga
allmänhetens tillgång till stränderna, vilket ansågs vara den mest värdefulla marken ur
friluftslivets synpunkt. År 1994 utvidgades syftet till att även omfatta strändernas
betydelse för växt- och djurlivet (den biologiska mångfalden), dvs att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Planområdet berörs av
strandskyddat område från Helige å (Mörrumsån) och Norra Bergundasjön i nordost
som båda har ett strandskydd på 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Se
Upphävande av strandskyddet för mer information.

Gator och trafik
Gatunät
Angöring till planområdet sker idag från Stora Räppevägen där Solängsvägen längs
med vattnet leder in trafik till Räppevallen. Ingen anslutning finns idag in till området
från riksväg 23 eller Bergnäsvägen i öster.

Översiktlig bild över hur olika
trafikflöden, angöring samt parkering
ska lösas till och inom
sjukhusområdet. Trafikplatsens
utformning är inte beslutad utan
fastställs i kommande vägplan.

Byggnationen av ett nytt akutsjukhus inom planområdet kräver flera större
ombyggnationer inom och i anslutning till planområdet, där en samlad beskrivning
ges i ÅVS Trafik och infrastruktur för nytt sjukhus (Sweco, 2021-02-26). En ny
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trafikplats i korsningen mellan riksväg 23 och Stora Räppevägen-Bergsnäsvägen krävs
för att hantera framtidens stora trafikflöden. Trafikplatsen kommer inte ingå i aktuell
detaljplan utan kommer hanteras i en separat vägplan som handläggs av Trafikverket.
I och med trafikplatsen kommer angöringen till Östra Räppevägen behöva flyttas
västerut. Den nya angöringen föreslås utgöra en rondell och samordnas med en ny
angöring till sjukhusområdet. I övrigt planeras Östra Räppevägen behålla sin
nuvarande funktion. Stora Räppevägen kommer påverkas av både trafikplatsen i öster
och en ny anslutning till Östra Räppevägen/sjukhusområdet. I samband med det
planeras gatan få en mer stadsmässig karaktär. Ytterligare en värdefull trädmiljö är
befintlig björkallé utmed Östra Räppevägens norra sida. Allén bedöms omfattas av
biotopskydd och avses att behållas med undantag för de ingrepp som krävs för den
nya anslutningen.
Sjukhuset kommer dagligen besökas av cirka 6 200 personer i form av besökare,
patienter och personal. Det baseras på färdmedelsfördelningen för nuvarande sjukhus
(CLV). I ett värsta scenario utifrån en färdmedelsfördelning där 90 % av personerna
kommer med bil bedöms sjukhuset generera cirka 12 000 bilresor per
vardagsmedeldygn. Målbilden för färdmedelsfördelningen är dock att 50 % av resorna
utgörs av bil. Det skulle då utgöra cirka 6000 bilresor per vardagsmedeldygn. För att
hantera dessa stora trafikflöden krävs en god struktur och orienterbarhet till och
inom det nya sjukhusområdet.
Angöring till området för besökare,
patienter och personal kommandes med
bil planeras ske via en ny anslutning från
Stora Räppevägen i söder.
Godstransporter planeras angöra
sjukhuset i norr, genom en ny tunneln
under riksväg 23, där en servicebyggnad
för varutransporter och sophantering
placeras. Detta för att undvika tunga
transporter inom sjukhusområdet för ökad
trafiksäkerhet. Utifrån nuvarande
sjukhusets behov kommer i snitt cirka 180
transporter ske per vardag till det nya
sjukhuset. Utryckningstrafiken separeras

Översiktlig bild över det nya sjukhusets entréer.

Principskiss på möjlig lösning för akutmottagning i nya sjukhuset.
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från övriga trafikflöden med en egen angöring från Stora Räppevägen för att
säkerställa god framkomlighet för akuta transporter. Den planerade tunneln under
riksvägen från Bergsnäsvägen skapar även möjlighet till redundans med anslutningar
både i söder och öster. Akutmottagningen planeras i byggnadens sydöstra hörn där
det i nuläget tittas på två olika lösningar, antingen i markplan eller ett plan upp.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelväg finns utbyggd utmed Stora Räppevägen norra sida som efter
Solängsvägen både fortsätter västerut över Helige å och viker av söderut under Stora
Räppevägen i befintlig tunnel till bostadsområdet söder om vägen. Österut viker
gång- och cykelvägen av norrut vid korsningen vid riksvägen och fortsätter norrut till
befintlig gång- och cykeltunnel under riksväg 23. Denna befintlig gång- och
cykeltunnel kopplar idag planområdet till cykelväg utmed Bergsnäsvägen. Från
tunneln in i planområdet går en gång- och cykelväg västerut mot Helige å innan den
viker av söderut längsmed Solängsvägen ned till Stora Räppevägen.
Gång- och cykeltrafiken kommer fortsätta angöra planområdet genom befintlig
tunnel under Stora Räppevägen i söder och under riksväg 23 vilket är ett viktigt stråk
in mot centrala Växjö. Även en gång- och cykelväg planeras i den kommande infarten
under riksväg 23 i norr för att skapa ytterligare en anslutning till sjukhusområdet med
gång- och cykel. En gång- och cykelväg säkerställs längsmed riksvägen söderut från
befintlig tunnel vilken viker av västerut vid Stora Räppevägen för att koppla ihop
gång- och cykelvägnätet över Helige å och söderut under befintlig tunnel. I
naturmarken längsmed Helige å planeras en gång- och cykelväg i dess östra sidan för
att säkerställa god tillgänglighet för allmänheten med så liten påverkan som möjligt på
växt- och djurlivet. Gång- och cykelvägen planerar att koppla ihop den framtida bron
över Helige å med Stora Räppevägen.

Järnväg
I planområdets norra del ligger Kust-till-Kust-banan som idag utgör ett enkelspår.
Planförslaget tar hänsyn till ett framtida dubbelspår som kommer förläggas söder om
befintligt spår in till stadens centrum. En tågstation planeras nordväst om
planområde, på andra sidan av Helige å, men ingår inte i aktuellt planförslag.
Tågstationen bedöms dock som en viktig förutsättning för det nya sjukhuset för att
skapa god tillgänglighet för patienter, besökare och anställda.

Kollektivtrafik
Flera regionbussar passerar korsningen riksväg 23 och Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen (nr 114, 123 och 144) innan de fortsätter söderut, med
hållplats vid infartsvägen till Bredvik/Pär Lagerkvists skola samt i anslutning till gångoch cykeltunnel under riksväg 23 söder om korsningen. En stadsbuss (nr 4) passerar
idag planområdet utmed Stora Räppevägen med hållplats på båda sidorna i anslutning
korsningen med riksväg 23 och Östra Räppevägen i söder.
En kollektivtrafikutredning har tagit fram som föreslår att fem stadsbusslinjer
förlängs och angör sjukhusområdet genom planerad infart under riksväg 23 till en ny
hållplats vid sjukhusets entré i norr. Hållplatsen föreslås placeras inomhus för att
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skapa en väntmiljö som är attraktiv, väderskyddad, befolkad och trygg. För att
kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt färdmedel planeras det för stadsbussarna cirka
15 bussturer i maxtimmen. Behov av vändplats finns också då flera av stadsbussarna
kommer ha sjukhuset som ändhållplats. Även befintliga regionbusslinjer (5 st) som
trafikerar västra Växjö föreslås köra inom nya sjukhusområdet. Regionbusslinjerna har
mycket varierande avgångstider över dygnet, men i maxtimmen genererar detta cirka
fem bussturer i vardera riktningen. Då ingen av regionbussarna kommer ha sjukhuset
som ändhållplats behövs inget utrymme för vändning. Regionbusslinjerna föreslås
angöra en hållplats utomhus i nära anknytning till hållplatsen för stadsbussarna.

Helikopter
En helikopterflygplats planeras i anslutning till sjukhuset och kommer användas för
ambulans och räddningsflyg i samband med allvarliga sjukdom- och olycksfall. Utifrån
begränsningar av mark och svårighet att lösa in-ut flygningsvinklar planeras
helikopterflygplatsen att byggas på taket i form av en helikopterplatta. Detta är mer
tekniskt komplicerat men omlastningsmomentet undviks och viktiga minuter sparas
ur ett vårdperspektiv. I anslutning till plattan behövs ett tekniktorn med manöverrum,
akuthiss, mottagningshall mm.
Helikopterplattan dimensioneras för totalförsvarets största helikopter (NH90) med en
totallängd på 19,8 m, rotordiameter på 16,4 och en ”maximum takeoff weight (MTOW)”
på 11,1 ton. Utifrån att en säkerhetszon också krävs kring landningszonen kommer
helikopterplattan bli ungefär 40 meter i diametern. Bedömningen är att det i
genomsnitt är en landning om dagen (med en variation på 0-4 landningar per dygn).
Det ger cirka 730 flygrörelse per år då en transport består av två flygrörelser (start
och landning).
Utredningar kopplat till risk (Bengt Dahlgren Brand & Risk, 2021-05-05), buller
(Akustikkonsulten, 2021-04-07) och miljökonsekvenser (Bengt Dahlgren Brand & Risk,
2021-04-12) har tagits fram i samband med planarbetet för att översiktligt utreda
förutsättningarna för en helikopterflygplats på sjukhusområdet. Anläggandet av en
helikopterflygplats inom sjukhusområdet medför flera negativa aspekter så som ökad
ljudnivåer för omgivande bebyggelse och den egna verksamheten som även utsätts
för en ökad risk för olika olycksscenarion. Men det vägs mot de liv som en
helikopterflygplats kan rädda. I nuläget är flera förutsättningar fortfarande oklara där
flera möjliga flygvägar har identifierats utifrån hinderfrihet, riskaspekter och
bullerpåverkan. Det kommer behöva utredas vidare i det fortsatta arbetet för att
kunna bestämma helikopterflygplatsen exakta placering. Åtgärder för att exempelvis
reducera risken för helikoptertrafikanter, personal och patienter regleras och
hanteras emellertid inte genom plan- och bygglagen (PBL). Det är
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om upphöjda helikopterflygplatser
(TSFS 2012:79) som ska uppfyllas inför tillståndsgivning av flygplatsen. Den samlade
bedömningen är att anläggande av en helikopterflygplats inom planområdet är möjligt
och regleras på plankartan genom användningen F1 – Helikopterflygplats. Inom detta
område tillåts även en högre totalhöjd för helikopterflygplatsen med tillhörande
byggnad för manöverrum, teknik, hiss mm. I det fortsatta arbetet med anläggandet av
helikopterflygplatsen är en dialog med Växjö flygplats av stor vikt. Se även rubrikerna
Risk och Buller för ytterligare information.
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Parkering, varumottagning
En stor parkeringsyta finns idag inom planområdets sydöstra del i anslutning till
befintlig handelsbyggnad och en mindre i anslutning till Räppevallen i norr.
Utifrån färdmedelsfördelningen har det totala behovet av bilparkeringar uppskattats
till ungefär 1200 platser utifrån antal anställda, patienter och besökande på plats
samtidigt. Utöver det kommer även bilplatser för verksamheten i övrigt samt
parkeringsplatser för bilpool behövas. Fördelningen av parkeringsbehovet har
uppskattats till cirka 560 platser för anställda, cirka 600 platser för besökande och
patienter samt cirka 20 parkeringsplatser i anslutning till akutentrén. Behovet av
antalet angöringsplatser och parkeringar för exempelvis personer med
funktionsnedsättning och serviceresor är beroende på antalet entréer och hur de
placeras vilket i nuläget har uppskattats till cirka 20 platser. Besökare och patienter
kommandes med bil kommer angöra planområdet från Stora Räppevägen i söder där
en markparkering samt ett parkeringshus mot riksväg 23 planeras för nära anslutning
till sjukhusentrén i söder. De anställdas parkeringsbehov planeras till största delen
tillgodoses på den västra sidan av Helige å. Utmed sjukhusbyggnadens östra sida finns
parkerings- och angöringsplatser kopplat till några mindre entréer så som
akutentrén. Vid servicebyggnaden i norr finns parkeringsplatser avsedda för
verksamhetens behov, uppskattningsvis cirka 80 platser i nuläget.
Utifrån färdmedelsfördelningen har det totala behovet av cykelparkeringar
uppskattats till ungefär 800 platser utifrån antal anställda, patienter och besökande
på plats samtidigt. Större delen av dessa kommer utgöras av personalens
cykelparkeringsplatser (ca 80% ≈ 500 platser) vilka föreslås placeras väderskyddat i
exempelvis inglasade cykelgarage som placeras i direkt anslutning till
personalentréer. Cykelparkering för besökare och patienter planeras i nära anslutning
till sjukhusets större entréer i norr och söder samt mot öster. Totalt blir
utrymmesbehovet för cykelparkeringsplatser cirka 1500 kvm.

Teknisk försörjning
Översiktlig beskrivning, planförslaget
Utgångspunkt för den tekniska
försörjningen inom området är att
dela upp matningen från flera håll
för att få en redundans och
möjlighet till ringmatning för
robusthet och minskad sårbarhet.
För att det ska vara möjligt behövs
två försörjningsnoder

Bild över de två olika servicebyggnaderna inom
sjukhusområdet.
Principlösning för servicebyggnaden i planområdets norra del.
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sammankopplade till sjukhuset genom ett kulvertsystem. Därför planeras en större
servicebyggnad i planområdets norra del vilket utgörs en ”logistik och
försörjningscentral” eller snarare ett litet minikvarter av logistik och teknik som är
samordnad och som ansluts till kulvert med ramp. Godsmottagning sker med en
lastzon i norr mot järnvägen för godstransporterna som angör sjukhusområdet från
den nya infarten under riksväg 23 och Bergsnäsvägen. Den mindre servicebyggnaden i
söder ska fungera parallellt och vara geografiskt åtskild från ”logistikkvarteret” i norr.
Byggnaden är en komplett teknisk försörjningscentral med anslutning till
kulvertsystemet, dock inte via ramp. Båda byggnaderna kommer innehålla
reservkraftsaggregat och dynamisk UPS för elproduktion, gascentral, kylcentral samt
undercentral för fjärrvärme samt en egen produktionscentral för värmeproduktion i
den södra teknikbyggnaden. För mer detaljerad information, se respektive delområde.

Vatten, avlopp och dagvatten
Dricksvatten
Planområdet försörjs idag med dricksvatten från ledningar kommande från sydväst
vid bron (Stora Räppevägen) över Helige å. Söder om spillvattenledning i norr finns
idag en vattenledning som åter kan tas i bruk om behov finns.
Två anslutningspunkter planeras för dricksvatten, dels behålls anslutningen i sydväst
vid Stora Räppevägens bro över Helige å och dels skapas en ny till den planerade
servicebyggnaden i norr. Dock erbjuder detta inte en redundans utan ytterligare
anslutning för reservvatten behövs. Utredning pågår för att lösa krav om redundans
för dricksvatten. Befintligt ledningsnät har den kapaciteten som krävs för en
byggnation av ett akutsjukhus inom planområdet.
Spillvatten
Idag ansluts planområdet av spillvattenledning kommande norr om järnvägen i
anslutning till Bergsnäsvägen. Den ledningen går utmed järnvägen för att sen vika av
en bit från Helige ås strandkant i planområdes östra sidan. Ledningen säkerställs
genom ett u-området på 8 meter. En befintlig pumpstation är belägen i
naturmarksområdet mot Helige å i anslutning till Solängsvägen.
Befintlig ledning till planområdet planeras att behållas. En utredning av kapaciteten i
befintligt ledningsnät har gjorts vilken visar på att viss kapacitetshöjning kan behövas.
Befintlig pumpstation i naturmarksområdet avses att behållas men kan behövas
byggas om för att öka kapaciteten. Ingen lokal rening är planerad inom planområdet
men mätbrunn för provtagning kommer anläggas. Projektet utgår däremot från
systemlösningar som medger en lokal separering av ”förorenat spillvatten för att
kunna leda detta till ett eget reningsverk, likt tidigare ”smittreningssystem”.
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Dagvatten
Avvattningen på den östra sidan sker idag
genom dagvattenledningar och brunnar
anslutna direkt till recipienten Helige å
(Mörrumsån) i dess södra del. Räppevallen i
norr avvattnas genom dräneringsledningar för
att hålla planen torr vid höga
grundvattennivåer. De ansluter också till
recipienten Helige å genom ett mindre dike
norr om fotbollsplanerna. Större delen av östra
sidan sluttar västerut mot strandkanten. Viss
avvattning sker till en lågpunkt i öster från
vilket vattnet leds norrut för att sedan nå
recipienten i väster genom ett dike norr om
Räppevallen.
En uppdatering av framtagen
dagvattenutredning har gjorts (Sweco, 2021Huvudsakliga planområdet markerat i rosa
05-12). Efter planens genomförande beräknas
på östra sidan och flödesvägar markerade
flödena inom planområdet öka då stor del av
med blåa linjer.
befintlig naturmark hårdgörs. Utifrån närheten
till recipienten Helige å bedöms ingen fördröjning behövas inom planområdet baserat
på flöden. Dagvattnet föreslås avledas genom svackdiken längs med lokalgator inom
planområdet samt genom ett svackdike mot naturmark i norr. Takvatten från
byggnaden föreslås avledas direkt till gräsytor västerut innan det når naturmarken i
väster. I anslutning till befintlig gång- och cykelporten under riksväg 23 i öster finns
en lågpunkt (cirka 1 m) som inte kan åtgärdas genom höjdsättning. Höjdsättning ska
göras så att dagvatten till lågpunkten minimeras. Resterande del dagvatten föreslås
pumpas till svackdike vid strandzonen. Dimensionering av pumpstation föreslås vara
minst ett 20-årsregn. Dagvattnet för infartsvägen från Bergnäsvägen under riksväg 23
föreslås avledas genom vägdiken norr och söder om vägen. Utifrån nuvarande skiss
för tunneln bildas en lågpunkt där den går under riksvägen. Höjdsättning ska göras så
att dagvatten till lågpunkten minimeras. Resterande del dagvatten föreslås pumpas till
svackdike vid strandzonen. Även vatten väster om lågpunkten föreslås avledas till
lågpunkten. Dimensionering av pumpstationen föreslås vara minst ett 20-årsregn.
Inom planområdet har ytor för vägar, parkeringar och lastzoner bedömts som
förorenade och behöver renas innan det kan släppas ut till recipient. Dagvatten från
tak bedöms inte vara förorenat utan föreslås släppas direkt till svackdike utan rening.
Helikopterflygplatsen på byggnadens tak bedöms inte vara en förorenad yta då
släckvatten vid haveri kommer ledas till en sluten tank. Enligt kommunens
dagvattenhandbok ska reningsanläggningarna dimensioneras så de klarar ett 2årsregn. Det för att ta hand om en så kallad ”first flush”. För att uppnå önskad
reningsgrad föreslås biofilter och oljeavskiljare vid parkeringsplatser och lastzoner
inom planområdet. Även de dimensionerade för att klara ett 2-årsregn.
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Lastzoner

Förslag på dagvattenhantering
för infartsvägen i nordost.

Akutparkering

Markparkering 70 st

Framtida parkering

Markparkering 100 st

Förslag på dagvattenhantering inom sjukhusområdet. Blå pilar utgör viktiga flödesvägar, gröna linjer
svackdiken och röda linjer biofilter med oljeavskiljare. De två lågpunkterna markeras med röda cirklar.

Föreslagna biofilter och svackdiken med kombination av oljeavskiljare minskar
markant föroreningshalterna efter exploatering av området där samtliga beräknade
föroreningshalter underskrider de angivna riktvärden vid utsläpp till recipient som
anges i kommunens dagvattenhandbok. Det bedöms därmed i dagvattenutredningen
att föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet ger en god
föroreningsreduktion som uppfyller krav för kvalitet. Om dessa åtgärder vidtas
bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya
exploateringen vara försumbar.
Föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom planområdet kräver en noggrann
höjdsättning för att möjliggöra en öppen dagvattenhantering där rening ska kunna
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ske och att instängda områden inte skapas eller minimeras. Föreslagna lösningar och
beräkningar är baserade på nuvarande höjdnivåer och framtagen situationsplan. De
kommer behövas göras om när höjderna och situationsplan är fastlagd för att visa att
avledning är möjligt och krav på rening kan uppnås inom området. För att tydliggöra
att avledning och rening kommer behöva lösas inom kvartersmark innan utsläpp kan
ske till recipient har planbestämmelsen Dagvatten inom kvartersmark ska tas omhand
lokalt först in på plankartan.
Skyfall
En bedömning av hur föreslagen
dagvattenhantering kommer påverkas
av ett skyfall har gjorts där tre
punkter inom planområdet har
identifierats som eventuella
problemområden. Det är viktigt att
beakta vid höjdsättning av
planområdet att flöden med 300-års
återkomsttid kan avledas även vid
högsta nivå i Räppedammen.
Från dagvattenutredning (Sweco,
2021-05-12):
1. Risk finns för översvämning
Resultat från skyfallskartering (DHI, 2014) där
där eventuella framtida
tre punkter har identifierats som eventuella
parkeringar vid en utbyggnad
problemområden utifrån
är planerade. I anslutning till
dagvattenhanteringen i planområdet.
dessa föreslås
reningsanläggningar (biofilter
och oljeavskiljare). Parkeringar och reningsanläggningar bör höjdsättas så att
översvämning och instängda lågpunkter undviks.
2. I planområdets östra del finns en lågpunkt, dit vatten avleds från ett
avrinningsområde öster om planområdet. Vid platsbesök observerades tecken
på att det stått vatten i denna lågpunkt. För att undvika översvämning, och att
planområdet belastas av vatten utifrån, kan dagvattnet i lågpunkten tas
omhand genom pumpning och/eller att anlägga en fördröjning i grönytan
öster om väg 23.
3. Vid befintlig fotbollsplan planeras en parkering och lastzon. Denna utredning
föreslår rening (biofilter och oljeavskiljare) av dagvattnet från dessa ytor.
Parkering, lastzon och reningsanläggningar bör höjdsättas så att
översvämning och instängda lågpunkter undviks.
Utifrån nuvarande skiss över planerad infart i nordost skapas där en lågpunkt vid
tunneln under riksväg 23. En pumpstation föreslås på platsen dimensionerad för ett
regn för 20-års åtkomsttid. Vid skyfall över den återkomsttid kommer infartsvägen i
norr inte vara möjlig att använda. En strategi föreslås utarbetas vid händelse av
översvämning.
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El
För närvarande försörjs planområdet med anslutning till Stora Räppevägen (en vid
Solängsvägen och en nära korsningen med riksväg 23). Ytterligare ledningar ligger i
anslutning till befintlig gång- och cykeltunnel vid Bergnäsvägen. En inbyggd
nätstation finns inom befintlig bebyggelse på fastigheten Rimfrosten 1 mfl.
Framtida behov är två oberoende ledningar för att
tillgodose behovet av redundans, dels en kommandes
österifrån och en från Öjaby. Sjukhuset kommer även
förses med en egen UPS (avbrottsfrikraft) och
reservkraftanläggning för att klara ett längre elavbrott.
Befintlig nätstation kan användas under byggtiden men
behöver ersättas av en kopplingsstation inom
planområdet i anslutning till 10 kV-kablarna i området.
Utklipp från plankartan där
Stationen behöver också vara lättillgänglig för berörd
placering av
personal. Exakt placering är inte möjligt att fastslå men
kopplingsstation föreslås
inom GATA norr om Stora Räppevägen föreslås som
inom användning GATA.
placering där ett område som är cirka 6*6 meter
behövs. För att tydliggöra detta läggs texten Inom området får byggnader och
anläggningar för teknisk försörjning uppföras till användningen GATA. Ett u-området
planläggs utmed riksväg 23 (som minst 6 meter söder om befintlig gång- och
cykeltunnel) för att säkerställa yta vid behov av ledningsflytt. Vid flytt av ledningar
inom planområdet ska bekostas av exploatören.

Fiber
Idag försörjs planområdet av fiber från leding kommandes från bostadsområdet
nordöst om planområdet/järnvägen. Två befintliga teleledningar ligger norr och
söder om Stora Räppevägen där den södra inte längre är i bruk.
Sjukhusets behov av två oberoende anslutningar kan idag tillgodoses (från norr om
järnvägen och sydväst vid befintlig bro över Helige å) där möjlighet till ytterligare en
anslutning vid korsningen riksväg 23 – Stora Räppevägen finns. Befintliga
teleledningar avses att dock behållas. Ett u-området planläggs utmed riksväg 23 (som
minst 6 meter söder om befintlig gång- och cykeltunnel) för att säkerställa yta vid
behov av ledningsflytt. Vid flytt av ledningar inom planområdet ska de bekostas av
exploatören.

Fjärrvärme och Fjärrkyla
Inom området finns idag fjärrvärme utbyggt i området där en befintlig ledning ligger
utmed riksväg 23. Ingen fjärrkyla finns idag utbyggt i området.
Fjärrvärme planeras inom planområde med anslutning i norra delen och i södra delen.
Det för att klara två oberoende anslutningar för redundans, även om fjärrvärmenätet
är anslutet till flera olika produktionsenheter, så kommer försörjningen distribueras
från en stamledning en längre sträcka. En värmepanna kan byggas lokalt inom
planområdet alternativt på annan mark i närområdet som komplement.
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För att uppfylla krav om robusthet behöver två oberoende produktionsanläggningar
skapas. Hur produktionen av kyla ska ske är inte i nuläget bestämt men Regionen vill
lösa redundant produktion i egen regi inom sjukhusområdet, där ett eventuellt
utnyttjande av vatten från Helige å kan vara ett alternativ. Det finns förslag om att
fjärrkyla kan förses från befintlig produktionsanläggning i Västra Mark alternativt
planerad produktionsanläggning i Nylanda, beroende på var den bästa
samförläggningsmöjligheten finns med ledningar. Ett u-området planläggs utmed
riksväg 23 (som minst 6 meter söder om befintlig gång- och cykeltunnel) för att
säkerställa yta vid behov av ledningsflytt. Vid flytt av ledningar inom planområdet ska
de bekostas av exploatören.

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN
Planbestämmelser allmänplatsmark
VÄG
Områden markerad på plankartan med användningen VÄG avser områden främst för
trafik till, från och genom en ort samt mellan olika områden inom en ort. Det handlar
till exempel om infarts- och genomfartsvägar där staten oftast är väghållande. I
användningen ingår även komplement som behövs för vägens funktion. I detta
planförslag utgör de två aktuella områden befintligt vägområde för riksväg 23 där
staten är väghållare för riksvägen och rättigheten för allmän väg är säkerställd genom
vägrätt. Anledningen att de ingår nu är för att dels säkerställa i plan befintlig gångoch cykeltunnel (södra området) och möjliggöra en ny infart till sjukhusområdet från
Bergnäsvägen (norra området).

(VÄG)
Område markerade på plankartan med planbestämmelsen (VÄG) innebär att
området används främst för trafik till, från och genom en ort samt mellan olika
områden inom en ort som inte är på marknivå och därmed behöver preciseras i
höjdnivå, exempelvis om det rör sig om en bro eller tunnel. Planbestämmelsen
används i kombination med en annan planbestämmelse som inte är inom parentes
vilken utgör huvudanvändningen på marknivån. I detta fall avser planbestämmelsen
att tydliggöra i plankartan riksväg 23 sträckning med befintlig bro över järnvägen i
planområdets norra del.

GATA
Områden markerade på plankartan med planbestämmelsen GATA är avsedda för
lokaltrafik. Gatorna inom området utgörs både av befintliga gator där ingen
förändring planeras och befintliga gator som behöver byggas om för att anpassas till
det nytt akutsjukhus och kommande trafikplats vid riksväg 23. Gatorna kommer ha
olika bredd och utformning där även plantering, busshållplats, elinfrastruktur
(belysning- och laddstolpar mm) och ytor för gång- och cykelväg ingår i områden
markerade med GATA. Åtgärdsvalsstudie trafik och infrastruktur, Nya sjukhuset i
Växjö (Sweco, 2021-02-26) är en samlad rapport där de infrastrukturåtgärder som ett
nytt akutsjukhus medför beskrivs, analyseras och rekommenderas för fortsatta
arbetet. Nedan följer en översiktlig beskrivning över vad som kommer ske i områden
kopplat till användning GATA.
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Befintlig sträckning av Stora Räppevägen med tillhörande gång- och cykelväg i norr
kommer till stor del behållas men kommer få en annan utformning. Stora
Räppevägens anslutning till kommande trafikplats för riksväg 23 är i nuläget oklart
men kommer innebära förändringar och anpassningskrav för Stora Räppevägen. Exakt
lösning kommer fastställa i kommande vägplan men anslutningen till Östra
Räppevägen kommer behöva flyttas väster. Samordning sker då med ny anslutning till
sjukhusområdet för att möjliggöra effektiv angöring för besökare, anställda, patienter
och eventuellt buss till det nya sjukhuset. I områdets södra del, mellan Östra
Räppevägen och Stora Räppevägen krävs det ett bullerskydd (vilket säkerställs med
planbestämmelse i plankartan) för att ljudnivån vid befintliga bostäder inte ska
överstiga gällande riktvärden i och med den ökade trafiken. I anslutning till
sjukhusområdet i norr begränsas antalet in-/utfarter till två stycken. Ingen
förändring planeras för Östra Räppevägen med undantag för den nya anslutningen till
Stora Räppevägen. I gestaltningsprogrammet beskrivs vilka gestaltningsprinciper som
föreslås för utformningen av gatumiljön för området Stora och Östra Räppevägen
samt området i anslutning till den nya trafikplatsen. Ett tillägg har gjorts till
användningen, Inom området får byggnader och anläggningar för teknisk försörjning
uppföras, för att tydliggöra behovet av bland annat en ny kopplingsstation inom
området norr om Stora Räppevägen.

Illustration över möjlig lösning för nya anslutningar till Östra Räppevägen och sjukhusområdet
i form av en cirkulationsplats. Korsningen till riksväg 23 visar en dropplösning över riksväg 23
men vilken lösning det blir avgörs i kommande vägplan för trafikplatsen.

Delar av Bergsnäsvägen planläggs för GATA i anslutning till befintlig gång- och
cykelväg samt den nya infarten till sjukhusområdet i nordost. Anledningen är att
Bergsnäsvägen i dessa två punkter kan behöva byggas om för att skapa trygga
anslutningar/passager.

(GATA)

Området markerade på plankartan med planbestämmelsen (GATA) innebär att
området används för lokaltrafik som inte är på marknivå och därmed behöver
preciseras i höjdnivå, exempelvis om det rör sig om en bro eller tunnel.
Planbestämmelsen används i kombination med en annan planbestämmelse
som inte är inom parentes vilken utgör huvudanvändningen på marknivån. I detta fall
avser planbestämmelsen att tydliggöra i plankartan Bergsnäsvägen sträckning med
befintlig bro över järnvägen i planområdets nordöstra del.
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GÅNG CYKEL
Området markerat på plankartan med planbestämmelsen GÅNG CYKEL avser område
för gång- och cykeltrafik som är avskilda från det övriga vägnätet. I detta fall avses
befintlig gång- och cykeltunnel från Bergsnäsvägen in till området för kommande
sjukhus. Området säkerställs för allmän gång- och cykeltrafik och utgör en viktig och
gen koppling för planområdet in till centrum genom den nya lagunen i norra delen av
Norra Bergundasjön. Gång- och cykelvägen kan behöva få en annan utformning i
anslutning till dess passage över Bergnäsvägen utifrån det ökade antalet cyklister men
dess nuvarande sträckning avses att behållas.

(GÅNG CYKEL)
Området markerad med planbestämmelsen (GÅNG CYKEL) är avsedd att säkerställa
befintlig gång- och cykeltunnel under riksväg 23. Att planbestämmelsen är inom
parantes är för att tydliggöra att den inte utgör huvudanvändningen inom området.
Parantesen tydliggör också att användningen är skild från huvudanvändningen i
höjdled, vilket i detta fall är en placering under huvudanvändningen VÄG. Gång- och
cykeltunnel kan behöva få en annan utformning i och med det ökade antalet cyklister.
I gestaltningsprogrammet beskrivs närmare vilka gestaltningsprinciper som föreslås
för utformningen gång- och cykeltunnlarna inom eller i anslutning till planområdet.

NATUR
Områden i anslutning till Helige å och järnvägen är på plankartan markerade med
planbestämmelsen NATUR. Till skillnad från planbestämmelsen PARK utgörs dessa
områden mer friväxande grönområden med en mindre anordnad karaktär och mindre
skötsel. Det är emellertid möjligt att inom NATUR anlägga mindre park-, vatten- eller
friluftsanläggningar eller andra komplement som kan tänkas behöva för
naturområdets användning/behov, exempelvis mindre parkering och gång- och
cykelväg. Inom området får byggnader och anläggningar för teknisk försörjning
uppföras. Det för att möjliggöra eventuell ombyggnad av befintlig pumpstation och
nyanläggning av teknisk försörjning bör ske restriktivt. Strandskyddsdispens kan
krävas då området omfattas av strandskydd.
De största naturvärdena inom planområdet finns i anknytning till vattenområdet vars
vegetation varierar mellan lite öppnare delar med större äldre träd och tätare med
mer buskage. Det är därför viktigt att säkerställa att området närmast strandkanten
förbli naturområde och obebyggd. Inom området kommer strandskyddet behållas för
att säkerställa en fri passage både för allmänheten och växt- och djurlivet. Det
innebär att strandskyddsdispens behöver sökas inför att åtgärder inom området ska
genomföras. Området varierar i bredd med två större områden i söder och norr men
är som minst 20 meter brett. En bro över Helige å planeras för att skapas en passage
som möjliggör ett promenadstråk runt strandkanten. Den ingår inte i aktuellt
planförslag utan kommer säkerställas i detaljplanen på den västra sidan av Helige å.
Ett gång- och cykelväg planeras i anslutning till kvartersmarken i öster för att
säkerställa tillgänglighet för allmänheten med så liten påverkan på naturmarken som
möjligt. Några större mötesplatser planeras inom strandzonen för att möta upp och
kanalisera det framtida rekreationsbehovet i området. Vid utformningen av dessa
platser kräver varsamhet med hänsyn till naturvärden i området, så som hasselmus
och fladdermöss. Flera stora och gamla träd finns i området, framför allt i dess norra
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del, där tre träd (varav två så kallade jätteträd) skyddas specifikt genom
planbestämmelsen n1 om att träden inte för skadas eller tas ned, att befintliga
markhöjder inte får ändras eller hårdgöras mer än idag samt att marklov krävs för
trädfällning. I områdets norra del har bon från hasselmus hittats vilka gynnas av den
täta slyvegetation som finns utmed järnvägen. Ett 20 meter brett naturområde
säkerställs längsmed järnvägen (både väster och öster om riksväg 23) inom
planområdet med hänsyn till hasselmusens habitat och möjliga spridningsväg. I
gestaltningsprogrammet beskrivs närmare vilka gestaltningsprinciper som föreslås
för utformningen av stråket utmed Helige å.
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Planbestämmelser kvartersmark

Situationsplan över möjlig disponeringen av tomten för kommande sjukhus med tillhörande verksamheter.
Situationsplanen har tagits fram som ett underlag i detaljplanearbetet för att ge en översiktlig bild över
hur sjukhusområdet kan se ut. Arbetet med tomtdisponeringen kommer fördjupas i det fortsatta arbete och
kan då förändras. Bild till höger visar de tillbyggnadsmöjlighet (i gult) som idag har identifierats. Hur
sjukhuset sen kommer byggas ut är i nuläget oklart och avgörs först när det blir aktuellt.

DKPE
I områden markerade DKPE tillåts vård- och kontorsverksamhet, parkering- och
tekniska anläggningar. Vård (D) är den primära användningen/funktionen. Övriga
användningar är inte tänkta att utgöra huvudanvändning utan ska stödja och
komplettera dess syfte. Markanvändningen vård (D) tillåter vårdverksamhet som
främst avser människor och som bedrivs i särskilda lokaler. Användningen kan
preciseras att enbart gälla sjukhus men utifrån att även andra vårdverksamheter kan
behövas inom området i framtiden förslås i nuvarande detaljplan användningen vård i
dess helhet. Kontorsverksamhet (K) tillåter kontor, konferenslokaler och
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tjänsteverksamhet med liten eller ingen hantering av varor. Personalbutik kan
emellertid tillåtas. I markanvändning parkering (P) ingår alla typer av självständiga
parkeringsanläggningar, dvs anläggningar som inte är ett direkt komplement till en
annan användning. Inom markanvändningen tekniska anläggningar (E) tillåts tekniska
ändamål där både privata och offentliga användningar tillåts. Användningen kan i vissa
fall innebära störningar för omgivningen och kan behöva preciseras.
Inom området planeras det nya akutsjukhuset. För att kunna inrymma de
verksamheter som behövs behöver en byggnad upp till åtta våningar tillåtas, där ett
våningsplan varierar i höjd mellan 4,5-5 meter. Totalhöjden för vårdbyggnaderna och
tillhörande kontorsverksamheter är + 204 meter över havet vilket medför en byggnad
på cirka 40 meter. Utifrån områdets placering inom riksintresset för
kulturmiljövården Bergkvara regleras höjden på byggrätten genom en totalhöjd över
nollplanet, vilket medför att inget får gå över denna höjd (så som
ventilationstrummor, skorsten och liknande). Sjukhuset kommer ha ett behov av
master för bland annat radiokommunikation, åskledare och helikopterflygplatsen. För
att möjlighetgöra det tillåts dessa gå över angiven totalhöjd med 15 meter, vilket
regleras på plankarta genom planbestämmelse h. Inom delar av området tillåts en
högre totalhöjd för att möjliggöra byggnation av en helikopterplatta med tillhörande
hissanslutning, tekniktorn mm. Se rubrik F1 nedan.

Bilder över det nya sjukhusets ungefärliga byggnadsvolym med tillhörande servicebyggnader. Bilderna
visar en möjlig disponering av byggnadsvolymer i området vilket kan förändras i det fortsatta arbetet
med utformning och gestaltning inför bygglov och kommande byggnation. Bilder från sökanden.

Översiktsbild från sydväst om planområdet. Bilden är från 3D-modell med planerad sjukhusbyggnad i
grått och byggrättsvolymen illustrerad i gult.
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Vy från Stora Räppevägen, på andra sidan om Helige å. Den översta bilden är på höjden 350 meter, näst
högsta bilden är på 100 meter upp i luften följt av en bild stående på marken. Bilder är från 3D-modell med
planerad sjukhusbyggnad i grått och byggrättvolymen illustrerad i gult. Längst ned foto från platsen.
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Ingen begränsning görs av byggrätten genom exploateringsgrad. Syftet är att pröva
och möjliggöra en byggnation av ett akutsjukhus på platsen som kan utvecklas under
lång tid. Framtida behov och lösningar ska styras av verksamhetens behov,
tillgänglighet för patienter, besökare och personal mm. Begräsningar av byggrätten
sker genom reglering av totalhöjd, u-område för ledningar, förbud för stadigvarande
vistelse mot farligt gods på järnväg i norr och riksvägen i öster samt prickmark i den
sydvästra delen där byggnad inte får uppföras för att bibehålla en siktlinje mot vattnet
kommande österifrån och mot gång- och cykelväg i sydöst. Ett område med påtagligt
höga naturvärden finns i områdets sydöstra del vilken utgöras av en värdefull
trädmiljö med flertalet gamla träd. Hänsyn till befintliga värdefulla träd ska i så stor
mån som möjligt tas till befintliga träd vid utformning av området där marklov krävs
innan trädfällning av träd med en stamdiameter över 40 cm. Delar av området
omfattas av strandskydd från Helige å vilket föreslås upphävas.
Genom markanvändningarna parkering och tekniska anläggning kan enskilda
fastigheter för parkeringsanläggningar eller tekniska anläggningar styckas av inom
områdena markerade med DKPE. Detta för att möjliggöra att flera olika
fastighetsägare/aktörer kan äga/drifta anläggningar inom områdena för
akutsjukhuset vid sidan om regionen ifall behovet uppstår i framtiden. Ett exempel
kan vara att Växjö kommun eller Växjö energi tar över ansvaret för reservkrafts-,
parkerings- eller reningsanläggning inom området. Syftet med användningarna är
inte att storskaliga parkerings- eller tekniska anläggningar ska uppföras inom
planområdet, utan dess storlek, behov mm styrs av vad sjukhusverksamhet behöver.
För denna typ av anläggningar gäller en totalhöjd på + 185 meter över havet vilket
motsvarar en byggnad på cirka 21 meter.

Vy från Disponentvillan. Foto från platsen till vänster. Till höger bild från 3D-modell med planerad sjukhusbyggnad i
grått och byggrättsvolym illustrerad i gult.

Vy från Stora Räppevägen, vid infarts till Örbäcksvägen. Till vänster bild från 3D-modell med planerad
sjukhusbyggnad i grått (anas vid träden i vänster i bild) och byggrättsvolym illustrerad i gult. Foto från
platsen till höger.
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Vy från andra sidan Norra Bergundasjön, vid den nya gång- och cykelvägen. Foto från platsen till vänster. Till
höger bild från 3D-modell med planerad sjukhusbyggnad i grått (anas överträdtopparna en bit fram i bilden) och
byggrättsvolym illustrerad i gult.

Vy från Örsledsvägen, vid den nya gång- och cykelvägen ner under riksväg 23 till Pär Lagerqvistsskolan. Till
vänster bild från 3D-modell med planerad sjukhusbyggnad i grått (anas överträdtopparna en bit fram i bilden)
och byggrättsvolym illustrerad i gult. Foto från platsen till höger.

Vy från riksväg 23 kommandes norrifrån. Foto från platsen till vänster. Till höger bild från 3D-modell med
planerad sjukhusbyggnad i grått (anas överträdtopparna mitt i bilden) och byggrättsvolym illustrerad i gult.

Planbestämmelse f1, f2, och f3,
Planområdets placering inom riksintresset för kulturmiljövården Bergkvara medför
att hänsyn behöver tas till dess värden. För att säkerställa anpassning till riksintresset
har vissa aspekter bedömts som betydelsefulla att reglera genom planbestämmelser
på plankartan. Utifrån byggrätten som medges kommer sjukhusbebyggelse synas även
efter anpassning. Vilket den ska få göras. Ett sjukhus är en byggnad av rang utifrån
dess offentliga funktion och regional målpunkt. Det möjliggör en gestaltning med ett
eget uttryck som kan blir ett nytt landmärke. Men det ställer också krav på hög
kvalitet och en gestaltning som bidrar till upplevelsen i alla skalnivåerna: på långt håll,
i närheten och nära. Avsikten med bebyggelsen är emellertid inte en
”sensationsbyggnad” utan intrycket ska vara lågmält utan att störa siktlinjer i
landskapet.
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Utifrån sjukhusets höjd blir byggnadens takavslut av stor betydelse. Den visuella
påverkan i utblickar från riksintressets öppna kulturlandskap och sjukhusets stora
behov av teknik så som ventilation och helikopterflygplats är största motivet för
reglering. Att sjukhusets takvåning och siluett får en medveten gestaltning är
avgörande för påverkan på riksintresset men det gäller även tekniska installationer
generellt. Vårdverksamheten stora behov av tekniska installationer behöver
integreras i hela sjukhusbyggnadens gestaltning för en god helhetsmiljö. Därför har
planbestämmelsen f1 -Tekniska installationer och helikopterflygplatsen ska gestaltas
som en del av sjukhusets arkitektur. Stor hänsyn ska tas till byggnadens siluett. förts in
på plankartan.

Carlanderska Sjukhuset, Göteborg. Arkitekt:
White Arkitekter. Bild: Sweco. Bilden visar
tekniska installationer väl integrerade i takoch fasadgestaltning genom form av
takkupor.

H-huset, Örebro Universitetssjukhus. Arkitekt:
Sweco/AART Architects. Bild: Sweco. Bilden visar
ett exempel där teknikvåningen (våning fem) är
inkorporerad i fasadgestaltningen som helhet.

Sjukhusbyggnader är stark styrda av inre strukturer och flöden där generella och
enhetliga byggnadsstrukturer har utvecklats för att skapa en så effektiv vård som
möjligt. Det underlättar för verksamhetsförflyttningar mellan olika våningsplan,
förflyttningar av patienter mellan avdelningar och personalen känner igen sig
oberoende på vilken avdelning de jobbar. Dessa enhetliga grundstrukturer för
flexibilitet bidrar emellertid till en mer homogen utsida vilken blir än tydligare utifrån
sjukhusbebyggelsens storlek. Detta skulle bli ett alltför avvikande inslag inom
riksintresset. Att bryta upp och förhindra en likartad utsida blir därför av stor
betydelse vilket medfört att följande planbestämmelse har lagt in på plankartan: f2 –
Byggnader ges ett varierat uttryck genom uppbrutna fasadvolymer, gavelmotiv och
materialval. Fasadgestaltningen ska präglas av vertikalitet och horisontella fönsterband
ska inte användas. Mot väster ska sjukhusbyggnadens volym skapa öppna gårdar som
ansluter mot
naturmiljön
längs vattnet.

Charité Universitetssjukhus, Berlin.
Arkitekt: Sweco Bild: Sweco. Bilden visar
ett exempel på fönster som inordnas i
byggnadsvolymernas helhet. Volym och
fasadmaterial omfamnar fönstren och
de vertikala bärande delarna är
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T-huset, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. Arkitekt:
Sweco Bild Sweco. Fasaden i sin helhet har en prägel
av vertikalitet genom att fasadmaterialet fortsätter
mellan; och delar upp; flera fönstergrupper. Genom
att låta flera fönster samverka nås inifrån karaktären av fönsterband med fönster från vägg till vägg.
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H-huset, Örebro Universitetssjukhus. Arkitekt:
Sweco/AART Architects. Bild: Sweco. Bilder över
utskjutande gavlar och uppbrutna volymer där
gavlarna bildar en serie av öppna gårdsrum som
kan ges olika funktioner och karaktär. Exempelvis
entrérum och grönområde. Goda proportioner och
materialsamverkan mellan tegelfasader i fyra
våningar och putsad huvudvolym i sex våningar.

Carlanderska Sjukhuset, Göteborg. Arkitekt:
White Arkitekter. Bild: Sweco . Bilden ovan
visar goda fönsterproportioner i förhållande till
våningshöjd och byggnadsvolym. En harmonisk
helhet skapas av byggnadsvolym,
fönstersättning och materialverkan.

T-huset, Södra Älvsborgs sjukhus,
Borås. Arkitekt: Sweco Bild Sweco.
Bild över gavelmotiv och
förskjutna/uppbrutna volymer.

H-huset, Örebro Universitetssjukhus.
Arkitekt: Sweco/AART Architects. Bild: Sweco.
Bilden visar en sockelvåning med goda
proportioner (två våningar) i förhållande till
huvudvolymen (fyra våningar). Även en högre
byggnad har en viss vertikalitet.
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Upplevelsen när man rör sig inom området är av stor betydelse i förståelsen av
riksintresset och hur landskapet en gång såg ut på platsen. Förändringar har skett i
området sedan dess men upplevelsen i den mänskliga skalan, det nära, är fortsatt av
stor betydelse. Detaljering och omsorg i hantverk är betydelsefullt men även kontakt
med grönska och god ljussättning är kvaliteter som påverkar upplevelsen i det nära.
Av extra stor vikt är entréernas utformning för god orienterbarhet och möjlighet att
skala ned den stora byggnadsvolymen i den mötet mellan inne och ute. Inslag av trä,
främst målat, ger en varm, igenkännande och välkomnande känsla med koppling till
platsen. Därav har planbestämmelsen f₃- Gestaltningen av områdets entrévåningar ska
inspireras av platsens byggnadstradition genom användning av trä. lagt in på
plankartan.

Bilder över disponentvilla till vänster, Räppe såg
till höger och Räppe Stärkelsefabrik som tidigare
fanns på platsen nere till vänster (Bild:
hembygdsföreningens hemsida).
Exempel på bebyggelse som har funnits eller
fortfarande finns på platsen som visar på
byggnadstraditionen inom riksintresset med
målade träfasader.

Bild från Södra Tennishallen, Växjö.
Den för Växjö karaktäristiska målade
träfasaden tolkas i exemplet ovan i modern
tappning och skapar igenkänning, värme och
taktilitet kring de delar av fasaden där
människor vistas och passerar på nära
avstånd.

Stora Räppevägen vid korsningen med riksväg 23 utgör en av flera entréer in i
riksintresset. Kommandes österifrån är vyn mot vattnet värdefull i upplevelsen av
landskapet. Siktlinjer säkerställs därmed genom att delar av det sydvästra hörnet
inom sjukhusområdet hålls fri från bebyggelse genom prickmark där marken inte får
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bebyggas. I gestaltningsprogrammet beskrivs närmare vilka gestaltningsprinciper som
föreslås för utformningen av sjukhusområdets bebyggelse.

F1
Inom delen av ovannämnda användningsområde (DKPE) har ett tillägg av
markanvändningen flygtrafik (F) gjorts för del av området inom vilken flygverksamhet
och kompletterande handel och service till resenärer tillåts. Det inkluderar all typ av
flygverksamhet om den inte preciseras vilken den har gjorts i detta planförslag.
Genom siffran 1 preciseras användningen till att enbart tillåta en helikopterflygplats i
form av en helikopterplatta. Genom regleringen F1 – helikopterflygplats kan enbart en
helikopterplatta med tillhörande anläggningar uppföras inom område och ingen
annan typ av flygverksamhet. För mer information, se även Helikopter under rubriken
Gator och trafik samt Riskanalys och Buller.

T1
Inom områden markerade på plankartan med T1 är avsedda för vägtrafik som inte
utgörs av allmänplatsmark för vilken kommunen är huvudman. I denna detaljplan
utgörs det av ett större område i nordost där en ny infart från Bergsnäsvägen
planeras under riksväg 23 in till sjukhusområdet. Infartsvägen kommer främst
användas för godstransporter till den norra servicebyggnaden och kollektivtrafik men
utgör även en viktig alternativ väg för angöring till sjukhusområdet för redundans.
Även gång- och cykelväg planeras i anslutning till vägen. Området har bedömts ha ett
påtagligt naturvärde kopplade till den ek- och bokskog med inslag av andra lövträd
och en stor andel äldre träd. Hänsyn till befintliga värdefulla träd ska i så stor mån
som möjligt tas till befintliga träd vid utformning och placering av vägen inom
området. Strandskyddet från Norra Bergundasjön i området närmst Bergsnäsvägen
föreslås upphävas.
Även ett område väster om riksväg 23 planläggs som T1 inom vilken delar av
sjukhusets interngata planeras. Användningen vård tillåts inte närmare riksväg 23 än
30 meter från vägkant. Möjlighet finns dock att nyttja området för trafik. Utifrån
olycksrisk från riksvägen är stadigvarande vistelse inte tillåtet inom området.

(T1)
Inom området markerat på plankartan med (T1) är avsedd för vägtrafik som inte
utgörs av allmänplatsmark för vilken kommunen är huvudman. Att planbestämmelsen
är inom parantes är för att tydliggöra att den inte utgör huvudanvändningen inom
området. Parantesen tydliggör också att användningen är skild från
huvudanvändningen i höjdled, vilket i detta fall är en placering under
huvudanvändningen VÄG. I området planeras för en ny infart till sjukhusområdet från
Bergsnäsvägen som går under riksväg 23. Infartsvägen kommer främst användas för
godstransporter till den norra servicebyggnaden och kollektivtrafik men utgör även
en viktig alternativ väg för angöring till sjukhusområdet för redundans. Även gångoch cykelväg planeras i anslutning till vägen.
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T2
Området markerat på plankartan med planbestämmelsen T2 är avsett för järnväg. I
detta fall innefattar det spårområdet för Kust-till-Kustbanan. Inom området finns
även plats för ett framtida dubbelspår söder om befintligt spår, vilket är syftet med
regleringen och avgränsningen av T2 området.

Administrativa planbestämmelser
Markreservat för underjordiska ledningar
Genom planbestämmelsen u säkerställs områden där marken ska vara tillgänglig för
underjordiska ledningar och därmed inte kan bebyggas. Markreservat bör enbart
regleras om det på ett rimligt sätt kan kombineras med den huvudsakliga
markanvändningen. I aktuellt planförslag utgör dessa områden antingen områden där
det idag finns befintliga ledningar som är svåra eller kostsamma att flytta (mot
naturmark i norr och öster) eller områden som säkerställs för att ledningar ska kunna
flyttas dit (utmed riksväg 23, västra sidan).

Marklov för trädfällning
Inom områden med planbestämmelsen n1 krävs marklov för trädfällning av det träd
som planbestämmelsen skyddar. Marklov ska ges när trädet exempelvis utgör en fara
och behöver tas ned av säkerhetsskäl. Giltigt skäl för nedtagning är inte nedskräpning
av löv, skugga eller liknanden. Eventuell beskäring av trädet sker i samråd med
tekniska förvaltningen. Innan marklov kan ges ska en återplanteringsplan för området
med angiven storlek, kvalitet och art lämnas in och godkännas i samråd med tekniska
förvaltningen.
Inom området med planbestämmelsen a2 krävs marklov för att fälla träd med en
större stamdiameter än 40 cm i brösthöjd (1,3 m över marken). Träden i den sydöstra
delen av kommande sjukhusområdet är värdefulla ur flera aspekter. De innehar höga
naturvärden med en kulturhistorisk koppling till det beteslandskap som tidigare fanns
på platsen. De är värdefulla i upplevelsen av platsen med rekreativa möjlighet att skala
ned kommande sjukhusbyggnader. Träden ska behållas i största möjliga mån och
motivering till trädfällning behöver anges inför marklov.

Upphävande av strandskyddet
Planområdet berörs av strandskydd från Helige å och Norra Bergundasjön som båda
omfattas av strandskydd på 100 m upp på land. När en ny detaljplan tas fram
återinträder strandskyddet inom områden där det tidigare varit upphävt.
Strandskyddet kan upphävas för ett område om det finns särskilda skäl för det och
om intresset av anspråkstagande av området väger tyngre än strandskyddets syften.
Vid upphävande av strandskyddet finns det krav på en fri passage längsmed
strandkanten för att kunna tillgodose strandskyddets två syften inom denna del av
det strandskyddade området. Stora delar av planområdet är idag inte planlagda med
undantaget är den södra delen samt Stora Räppevägen som idag är planlagt och
strandskyddet är upphävt.
I planområdets norra del ligger ett naturområde (lövskog) mot järnvägen samt
idrottsplatsen Räppevallen med tre fotbollsplaner och tillhörande byggnaderna. I
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södra delen ligger en stor handelsbyggnad med en stor parkering. Flera skyddsvärda
träd växer längsmed Helige åns strandzon. Området öster om riksväg 23 består av
blandskog flertalet äldre träd i den norra delen mot järnvägen.
Särskilt skäl
Med undantag för en fri passage
utmed strandkanten för Helige å
föreslås strandskyddet upphävas inom
planområdet, vilket innebär ett
område på sammanlagt cirka 36 000
kvm. Detta redovisas på plankartan
genom en administrativ gräns och
planbestämmelsen a1. För att upphäva
strandskyddet enligt planförslaget
anges ett särskilda skäl som bedöms ge
stöd för upphävande inom olika delar
av planområdet.
I Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 5 anges
det särskilda skälet att området
behöver tas i anspråk för att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området. Det
särskilda skälet används för två olika
typer av angelägna allmänna intressen
inom planområdet: byggnation av ett
Karta över områden inom planområdet där
strandskyddet föreslås att upphävas. Områdena
nytt akutsjukhus med tillhörande
är markerade utifrån vilket särskilt skäl som
verksamheter samt områden kopplat
anges som stöd för upphävandet.
till infrastruktur, både befintlig och
framtida. För att en åtgärd ska vara ett angeläget allmänt intresse ska det ge
långsiktiga fördelar för samhället. Vid ett upphävande av strandskyddet utifrån det
särskilda skälet ett angeläget allmänt intresse krävs även ett resonemang/prövning
för att visa att åtgärden måste ligga inom strandskyddat område och inte kan placeras
på en annan plats, dvs utanför strandskyddat område. Det är en förutsättning att en
annan placering är omöjlig alternativt orimlig för att tillgodose det angelägna
allmänna intresset.
För område öster om riksväg 23 och befintligt gatuområde i sydväst för Stora
Räppevägen föreslås strandskyddet upphävas då områdena är alternativt kommer
behöva tas i anspråk för vägar, ledningsdragningar mm. Denna typ av åtgärder
kopplade till olika typer av infrastruktur som behövs för ett funderade samhälle
bedöms utgöra angelägna allmänna intressen som kan vara svåra att placera utanför
strandskyddat område då de många gånger (och så även i detta fall) styrs av redan
befintliga strukturer för vägar, ledningar och bebyggelse. I aktuellt fall berörs både
områden som redan är påverkade av befintliga vägar och områden som är naturmark
men planlagda för gata och park (upphävt strandskydd).
För område öster om Helige å föreslås strandskyddet upphävas för byggnation av ett
nytt akutsjukhus. Ett sjukhus utgör en samhällsviktig verksamhet, dvs viktigt för att
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upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störningar. I Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) skrift Robusta sjukhus framhåller att sjukvården
utgör en betydelsefull del av samhället och det civila försvaret där deras förmåga att
kunna hantera olika kris- eller krigssituationer är oerhört viktigt. Utifrån det bedöms
byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande verksamheter vara en typ av
åtgärd som utgör ett angeläget allmänt intresse. I prövning av platsens lämplighet
innefattas även sjukhusets framtida behov av ianspråktagande för möjlighet att bygga
ut över tid. Därav föreslår planförslaget att strandskyddet upphävs inom ett större
område med stöd av detta skäl än vad nuvarande behov är.
Under rubriken Sjukhuset i staden – Varför just Räppe? redogörs närmare varför det
nya akutsjukhuset planeras på denna plats. Att hitta platser utanför strandskyddat
område som uppfyller varje krav/kriterier som identifierats var för sig bedöms som
fullt möjligt. Men att finna en plats som uppfyller alla bedöms som betydligt svårare.
Räppe utgör den plats som uppfyller uppsatta kriterier och utgör till stor del en redan
påverkad miljö i ett bebyggt område med möjlighet att nyttja befintlig infrastruktur.
I den kompletterande lokaliseringsutredningen görs bedömningen att strandskyddets
intentioner kan hanteras på tomten i Räppe genom en noggrann avvägning mellan
allmän platsmark och kvartersmark inom detaljplan. Planförslaget innebär att
allmänhetens tillgänglighet förstärks utan att göra intrång i värdefull naturmark. För
platserna Nylanda och Södra Fylleryd uppfylls kriteriet om strandskydd av den enkla
anledningen att dessa områden saknar närhet till sjöar eller vattendrag. Men den
övervägande delen av övriga kriterier visar att Räppe är ett bättre alternativ både
samhällsekonomiskt som miljömässigt.
Fri passage
Vid beslut om att upphäva strandskydd finns krav på att säkerställa en fri passage
närmast strandkanten för att trygga allmänhetens tillgång och goda livsvillkor för
växt- och djurlivet. I plankartan säkerställs ett grönstråk i form av natur- och
parkmark runt Helige å som är minst 20 meter. Det bedöms möjligt att inom denna
zon säkerställa både allmänhetens tillgänglighet genom ett gångstråk och goda
livsvillkor för djur- och växtlivet genom att området närmst strandkanten till största
delen kan lämnas orörd. Det då höga naturvärden finns kopplat till vattnet med dess
strandzon. Se även rubriken Natur för mer information.
Ställningstagande gällande strandskyddet
Utifrån ovanstående resonemang om vad som kan anses vara ett angeläget allmänt
intresse samt de lokaliseringsutredningar kopplat till valet av Räppe för ett nytt
akutsjukhus och utan möjlighet till en annan placering utanför strandskyddat område,
bedöms det särskilda skälet enligt 7 kap. § 18 c punkt 5 miljöbalken ge stöd att
upphäva strandskyddet inom planområdet.
Sammanfattningsvis, upphävande av strandskyddet i de områden som detaljplanen
föreslår bedöms inte motverka strandskyddets syften att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
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Upphävande av gällande detaljplaner för att möjliggöra ombyggnad av
riksväg 23
I samband med att korsningen mellan riksväg 23 och Stora RäppevägenBergsnäsvägen ska byggas om för att klara framtidens ökade trafikflöde behöver en
vägplan för området tas fram. Trafikverket är ansvarig för det arbetet. Då en vägplan
inte får gå emot gällande detaljplaner behöver gällande detaljplaner som tillåter en
användning som inte är förenlig med en ny trafikplats upphävas. Hur stort område
som kommande trafikplats behöver är i nuläget oklart men en uppskattning har gjorts
i nuvarande planförslag. Områden där detaljplanerna föreslås upphävas är svart
skrafferat på plankartan och är belägna i planområdets sydöstra del, i anslutning till
befintlig korsning. För information om framtida trafikplats, se Åtgärdsvalsstudie för
trafik och infrastruktur, nya sjukhuset i Växjö (Sweco, 2021-02-26).

Upphävande av gällande detaljplaner för vattenområde i sydväst
Framtagandet av en ny detaljplan medför att nuvarande detaljplaner inom
planområdet kommer ersättas av aktuellt planförslag. I detaljplanerna Del av Stora
Räppevägen, Räppe samt Bergkvara 6:1, Bergunda kommun finns delar av Helige å
planlagt som vattenområde. För att förhindra att rester av mindre delområden av
dessa planer kommer finnas kvar efter ett antagande av denna detaljplan föreslås det
att dessa delar upphävs i samband med att detta planförslag antas. Detta upphävande
är enbart en planteknisk aspekt och ingen förändring föreslås inom området.
Strandskyddet återinträder därmed för vattenområdet.

Bygglov och Startbesked


I samband med bygglovsprövning och startbesked ska följande särskilt
beaktas:
Säkerhet/risk
Säkerhetsaspekterna med hänsyn till närheten till järnväg och transporter
med farligt gods ska särskilt beaktas. Följande riskreducerande åtgärder ska
beaktas:
o Avstånd mellan transportlederna för farligt gods och byggnad för
stadigvarande vistelse ska vara minst 45 meter.
o Teknikbyggnader kan accepteras inom 45 meter givet skydd mot
påkörning och brand.
o Markanvändning Vård (D) ska placeras med ett skyddsavstånd på 100
m från transportled med farligt gods. Om del av vårdbyggnad placeras
närmre än 100 m ska fasader inkl dörrar och fönster som vetter mot
transportled med farligt gods utföras brandtekniskt avskild i EI60.
o Separationsåtgärder längs med transportlederna för farligt gods ska
vidtas så att brandfarlig vätska inte kan rinna mot planområdet.
Skyddsavstånd enligt ovan ska beräknas utifrån placering av
separationsåtgärd.
o Friskluftsintag ska placeras på den fasad som vetter bort, alternativt
på tak på så långt avstånd som möjligt, från farligt godslederna.
Samtliga friskluftsintag ska vara utformade med ett gemensamt
nödstopp.
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Kulturmiljövärden/Gestaltningsprogram
Befintliga kulturmiljövärden kopplat till riksintresse för Bergkvara ska särskilt
beaktas. Följande åtgärder ska beaktas:
Bygglov
Inför bygglovsprocessen
o Region Kronoberg kommer att genomföra en upphandling av gestaltande
och projekterande arkitekt genom så kallade parallella uppdrag för
byggnad och utemiljö. Målsättningen är att ta fram alternativa
utformningar. En sakkunnig i kulturmiljö ska följa hela processen. En
referensgrupp bestående av representanter från region, entreprenör,
kommun och länsstyrelse deltar i programskrivning och
utvärderingsarbete. Region Kronoberg ansvarar såsom beställare för hela
processen.
o Utgångspunkt för de parallella uppdragen är förutom
gestaltningsprogrammet även den trafikplanering och byggnadsplacering
som lagts fast i detaljplan. Byggnadens struktur utgår från den kam- och
T-struktur som lagts fast utifrån vårdens behov. I uppdraget ingår
utformning och gestaltning av volym och fasader. Förslagets anpassning
till och konsekvens på riksintresset Bergkvara gård ska bedömas av
certifierad sakkunnig inom kulturvärden.
o De parallella uppdragen ska också utgå från gestaltningsprogrammets tre
upplevelsenivåer; på långt håll, från närliggande håll och på nära håll
tillsammans med en materialpalett. Siktlinjer från centrumzonen ska
studeras och visualiseras i 3D-modell för att klargöra den visuella
påverkan.
Bygglovsprocessen
o Gestaltningsprogrammet ska vara underlag vid projektering,
utformningen och bygglovgivning avseende gestaltningsfrågorna rörande
helhetsmiljöupplevelsen och de enskilda delarna natur, kultur, arkitektur
och belysning.
o Inför inlämning av bygglovet sker ett antal förmöten mellan
stadsbyggnadskontoret och Region Kronoberg där olika frågor
behandlas. Vid förmötena bestäms vilka handlingar som krävs
för bygglovsprövningen. Frågor kopplade till gestaltning och kulturmiljö
kommer att kräva flera avstämningar innan en inlämning är möjlig. Båda
parter ska involvera sakkunnig i kulturvärden i samtalen.
o I bygglovet ska förslaget redovisas utifrån gestaltningsprogrammets tre
upplevelsenivåer, på långt håll, från närliggande håll och på nära håll,
detta tillsammans med en materialpalett.
o I bygglovet ska förslaget redovisas utifrån de fyra siktlinjerna från
centrumzonen redovisade i konsekvensbeskrivningen framtagen i
detaljplanen, de i planbeskrivningen redovisade vyerna och andra
relevanta siktlinjer som uppkommer under förmötena.
o I bygglovet ska certifierad sakkunnig inom kulturvärden presentera en
konsekvensbedömning av förslagets påverkan på riksintresset Bergkvara
gård.
o En gemensam belysningsplan ska tas fram för att bidra till god
helhetsmiljö samt minimera påverkan på djurlivet kring vattnet.
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Inför ansökning om strandskyddsdispens behöver Växjö kommun
presentera ett mer preciserat utformningsförslag samt underlag till
skötselplan. Utformningsförslaget och skötselplan ska grundas i
gestaltningsprogrammet och ta hänsyn till dess
påverkan på hasselmus och fladdermöss i området.
Byggskede
o Medverkan av en certifierad sakkunnig inom kulturvärden ska finnas som
stöd under hela byggnationen. Större förändringar kan
behöva konsekvensbedömmas för att avgöra påverkan på riksintresset
Bergkvara gård.
o Gestaltningsansvarig för arkitektur och landskap ska finnas som stöd
under hela byggnationen.
o Ljusreglering under byggnationen som begränsar ljusföroreningar som
stör djurlivet kring Helige å, exempelvis avskärmning höjdled,
längd och material, val av ljuskälla, tidsreglering samt hur ljuset riktas, ska
redovisas innan byggstart.
o Hålträd bör fällas mellan 1 oktober-15 november som säkerhetsåtgärd
kopplat till fladdermöss.
o Punkter i kontrollplanen enligt PBL ska finnas enligt
kulturmiljö, gestaltning samt skydd om naturmarken och Helige å.
Drift
o Växjö kommun kommer ta fram en
skötselplan för av den allmänna naturmarken inom området som stöd för
den långsiktiga utvecklingen av området.
o



Buller.
För att klara riktvärden för ljudnivåer inomhus kopplat till vårdlokalar kommer
både höga ljudnivåer från riksväg 23 och järnväg (mellan 60-65 dBA) och
kommer helikopterflygplats behöva tas i beaktande där extra
byggnadstekniska åtgärder kan krävas.



Dagvatten
Dagvattenhantering ska efter att markhöjder och situationsplan är fastlagda
särskilt beaktas för att visa att krav på rening och avledning av dagvatten
fortsatt kan klaras. Dagvattnet som omhänder tas lokalt inom kvartersmark
för rening innan det avleds och släpps ut till recipient.



Föroreningar i mark
Inom planområdet finns två områden som kan beröras av marföroreningar.
Befintlig bebyggelse på fastigheten Rimfrosten 1 (PCB-haltiga fogar och golv)
samt på fastigheten Räppe 7:3 vid Räppevallen (tidigare plats för motorbana)
kan utgöra en risk vid eventuella markarbeten. Följande åtgärder ska beaktas:
o Vid arbeten som rivning, byggnation och /eller grävning eller dylikt
ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten (miljö- och
hälsoskyddskontoret) innan arbeten påbörjas.



Marklov för trädfällning
Inom planområdet skyddas tre värdefulla och särskilt skyddsvärda träd genom
planbestämmelsen n1 – Befintliga träd får inte tas ned eller skadas. Befintliga
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markhöjder runt trädet får inte ändras eller hårdgöras. och den administrativa
planbestämmelsen Marklov krävs för trädfällning av träd markerade med
bestämmelsen n1. Följande åtgärder ska beaktas:
o I de fall marken runt trädet idag är hårdgjort får inte ytterligare mark
hårdgöras.
o Marklov ska enbart ges om ett träd blivit skadade och utgör en fara för
människors säkerhet. Marklov för trädfällning ska inte ges om
anledning är att det skräpar ned eller skuggar. Innan marklov kan ges
ska en återplanteringsplan för område med angiven storlek, kvalitet
och art lämnas in och godkännas i samråd med tekniska förvaltningen.
Om en återplanteringsplan inte inkommer i tid, kan i undantagsfall
storlek, kvalitet, art, antal, etc. skrivas in i beslut om marklovet. Det
efter samråd med tekniska förvaltningen.
Marklov krävs även för trädfällning inom sjukhusområdets sydöstra del mot
riksväg 23 för träd med en större stamdiameter än 40 cm i brösthöjd (1,3 m
över marken). Träden ska behållas i största möjliga mån och motivering till
trädfällning behöver anges inför marklov.


Närhet till u-område och befintliga ledningar.
Inom planområdet ytterkanter finns befintliga ledningar. Följande åtgärder
ska beaktas:
o ledningar ska inte skadas under byggnation
o anslutande byggnader vid en nära placering behöver vidta åtgärder så
de inte skadas vid brott på ledningen.



Naturmiljö
Inom naturmarken mot Helige å och järnvägen samt Helige åns öppna vatten
finns arterna hasselmus och fladdermus som är skyddade enligt
artskyddsförordningen. Vissa försiktighetsåtgärder kan därmed behövas
under byggnationstiden för att säkerställa att artskyddsförordningen inte
aktualiseras
o Ljusreglering under byggnationen som begränsar ljusföroreningar
som stör djurlivet kring Helige å (avskärmning (höjd, längd, material),
val av ljuskälla, tidsreglering, hur ljuset riktas ska redovisas innan
byggstart))
o Hålträd bör fällas mellan 1 oktober-15 november som säkerhetsåtgärd
kopplat till fladdermöss

KONSEKVENSER
Påverkan på riksintressen
Kommunikation, Kust-till-kustbanan
Planförslaget bedöms inte ha påverkan på riksintresset då hänsyn har tagits i norra
delen av planområdet för en eventuell utbyggnad av dubbelspår söder om befintligt
spår. Den påverkan en etablering av ett nytt akutsjukhus i området har är genom
byggnation av en tågstation nordväst om planområde behandlas i planarbetet med
detaljplanen väster om Helige å.
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Kommunikation, riksväg 23
Planförslaget tillåter byggnation av ett akutsjukhus med en ny anslutning från
Bergsnäsväg under riksväg 23 i nordost samt att korsningen riksväg 23 och Stora
Räppevägen-Bergsnäsvägen kommer behöva byggas om för att klara de framtida
ökade trafikmängderna. Denna ombyggnad hade behövt oavsett om ett akutsjukhus
byggts på platsen men tidigareläggs nu. Ombyggnaden av korsningen hanteras i en
vägplan som handläggs av Trafikverket och ingår inte i nuvarande planområde. Nu
gällande planer upphävs vid befintlig korsning för att möjliggöra en kommande
vägplan. Planförslaget bedöms inte medföra en negativ påverkan på riksintresset
utifrån att en trafikplats byggs i korsningen för att hantera de ökade trafikmängderna.
Vid byggnation av infarten under riksväg 23 behöver framkomligheten på riksvägen
tas i beaktande så skada inte sker på riksintresset.
Kommunikation, flygplats Smalands airport
Planområdet ligger cirka 4,5-5 km sydost om flygplatsen. Förutom det utpekade
området för riksintresset behöver hänsyn tas till flygplatsens så kallade
influensområden, vilka utgör av tre typer: flyghinder, flygbuller och elektromagnetisk
störning. Utifrån avståndet och att planområdet ligger med marginal utifrån
redovisad bullerzon för flygplatsen bedöms inte nuvarande planförslag påverka
riksintresset utifrån den aspekten. Planområdet är beläget inom redovisade
hinderskurvor, inom vilka även luftfartens navigeringshjälpmedel, kommunikationsoch radarsystem är belägna, men utifrån att nyligen lagakraftvunnen detaljplanen för
verksamhetsområde i direkt anslutning till flygplatsen tillåter totalhöjder på + 220
meter över havet inom det utpekade riksintresseområdet, bedöms aktuellt planförslag
vara möjligt med den högsta tillåtna totalhöjden på + 215 meter över havet
(helikopterflygplats) på ett avstånd på flera kilometer. Emellertid tillåts master uppgå
15 meter över angiven totalhöjd (till + 230 meter över havet) där en flyghindersanalys
är under framtagande för att säkerställa att påverkan på Växjö flygplats inte sker. Om
den visar på att påverkan sker behöver planförslaget justeras inför antagande. Utifrån
att planförslaget inte tillåter en höjd över + 230 meter över havet bör aktuellt
planförslag inte utgöra ett hinder för flygplatsen utnyttjande framöver gällande
flyghinder eller elektromagnetisk störning.
Skyddat vatten
Mörrums ån är ett utpekat riksintresse enlig miljöbalken 4 kap 6 § vilket förhindrar att
ytterligare utbyggnad av vattenkraftverk eller vattenreglering kan ske i Mörrumsån
med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Nuvarande planförslag
medför inte ytterligare utbyggnad av vattenkraftverk eller vattenreglering. Utifrån det
bedöms därmed ingen påverkan på riksintresset för skyddat vatten ske vid ett
genomförande av planförslaget.
Totalförsvaret
Militära del
Utpekat påverkansområde för Kvällebergsområdet ligger en bit från aktuellt
planområde men då planförslaget innebär en byggnation av ett akutsjukhus (stor
påverkan på omgivningen och av samhällsviktig karaktär) har Försvarsmakten getts
möjlighet att yttra sig under detaljplaneprocessen. Då Försvarsmakten inte framfört
några synpunkter bedöms planförslaget inte medföra en påverkan på riksintresset.
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Kulturmiljö, Bergkvara (G26)
Konsekvensbedömningen har uppdaterats för att redovisa påverkan på riksintresset
för Bergkvara utifrån nuvarande planförslag (Sweco 2021-05-20). Planområdet ligger
inom torpzonen men utifrån byggnadshöjd och volymernas utformning bedöms även
centrumzonens siktlinjer och öppna landskap i anslutning till Bergkvara påverkas.
Planförslaget kommer synas från centrumzonen där planerad byggnad och föreslagen
byggrätt syns i alla de fyra studerade siktlinjerna. Men utifrån de föreslagna
planbestämmelserna (f1-f3) bedöms förslaget inte försvåra läsbarheten av riksintresset
och därmed inte medföra en påtaglig skada på riksintresset. Risk för skada bedöms
dock finnas men genom en väl genomförd process där intentionerna med
planbestämmelserna uppfylls i efterföljande process kan eventuell skada lindras.
Den tillåtna totalhöjden och exploaterbar markyta som planförslaget tillåter
byggnader som bryter mot områdets befintliga bebyggelse, medför en avsevärd
skalförskjutning och följer inte riktlinjerna för torpzonen. Det kan emellertid
diskuteras hur applicerbara torpzonens riktlinjer är i området då uttrycken för
torpzonen är få. Befintliga barriärer med järnvägen i norr och väg 23 i öster gör att
planområdet främst har kontakt med övriga riksintresset mot väster. Risk för
ytterligare barriärer mot väster har genom planbestämmelse reglerats bort inför
granskningen där hänsyn till Stora Räppevägen som en entré till riksintresset
säkerställs i plankartan med öppna vyer mot Helige å och ett varsamt möte mellan
sjukhusbyggnaden och naturmark med öppna gårdar mot väster. Planförslaget
bedöms innebära en risk för skada på riksintresset på grund av skalan på
exploateringen, men om planbestämmelsernas intensioner följs enligt
planbeskrivningen och gestaltningsprogram kan en eventuell skada lindras.
Risk för kumulativa effekter lyfts upp i konsekvensbedömningen med hänvisning till
utredningen ”Riksintresset Bergkvara (G26) – Kumulativa effekter på kulturmiljön”
(Hadmyr, Wenander och Westergren, 2020-08-25). De rivningar och byggnationer
som skett i området det senaste decenniet i kombination med planerade projekt så
som aktuellt planförslag med omkringliggande infrastruktur riskerar medföra att
riksintresset förvanskas till den grad att delar av uttrycket för riksintresset försvinner.
Det framför allt om planerade projekt utförs på samma sätt som nyligen genomförda
projekt, det vill säga att berörda områden totalsaneras från befintliga bebyggelse,
vegetation och topografi, till förmån för ny bebyggelse utan strukturell eller
gestaltningsmässig förankring i områdets kulturhistoriska kontext. Nuvarande
planförslag bedöms tagit hänsyn med en förankring i platsens historiska värden, ett
arbete som måste fortsätta för planarbetet på västra sidan för att undvika risk för
påtaglig skada på riksintresset.
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Sammantaget bedöms planförslaget ha en stor påverkan på riksintresset på grund av
den föreslagna skalan på bebyggelsen. Men utifrån planbestämmelser på plankartan
regleras exploateringen och viktiga delar i utformningen säkerställs. Ett väl utformat
sjukhus bedöms därmed inte störa de öppna vyerna från godset eller upplevelsen av
entrén till riksintresset från Stora Räppevägen. Under fortsatta arbetet är det av
största vikt att intensionen med planbestämmelserna följs, det för att lindra eventuell
skada på riksintresset. Framtaget gestaltningsprogram (2021-05-24) utgör här ett
viktigt stöd där fortsatta processen finns beskriven. Bedömningen är på
planförslagets påverkan och gestaltningsprogrammets idéer med att utveckla och
förstärka riksintresset (exempelvis med kulturmiljörum) ingår inte.

Bedömning enligt Riksantikvarieämbetets modell för analys på riksintresset.

MKN för vatten och luft
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvaliteten och
är juridiskt bindande, fastställda av regeringen eller av regeringen utsedd myndighet.

Luft
”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren
att människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå
detta mål är miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att
kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna.
En luftutredning (Sweco 2021-04-27) har tagits fram med syftet att beräkna
spridningen av luftföroreningar orsakade av trafiken på vägnätet runt
sjukhusområdet. Luftföroreningarna som ingår i utredningen är kvävedioxid,
luftburna partiklar (PM10) och bensen. Beräkningar har gjorts för år 2040 på fyra olika
utredningsalternativ baserade hur stor andel som angör sjukhusområdet från Stora
Räppevägen (40 % alternativt 100%) och om trafikmängderna är målstyrda eller
prognosstyrda. Beräkningar har även gjort för ett nollalternativ om inget sjukhus
skulle byggs på platsen. Resultatet av spridningsberäkningarna visar på att
nollalternativet har lägst halter av föroreningar men alla alternativen klara
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, PM10 och bensen med god marginal. Även
miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras för alla utredningsalternativ med undantag för
utredningsalternativet där 100 procent av trafiken (prognosstyrd) planeras angöra
sjukhuset från Stora Räppevägen. I det alternativet kan dygnsmedelvärdet av PM10
överskridas något för delar av bostadsområdet söder om Stora Räppevägen. Att
sjukhuset enbart kommer angöras från Stora Räppevägen är inte ett troligt scenario,
64 (89)

177

GRANSKNINGSHANDLING
Dnr PLAN.2019.1196
2021-05-24

därav kan det antas att även dygnsmedelvärdet av PM 10 för miljökvalitetsmålet Frisk
luft kommer klaras för hela bostadsområdet söder om Stora Räppevägen.
Kommunen hade i tidigare miljöprogram ett miljömål kopplat till luftkvalitet. Målet
var att överallt i Växjö kommunen skulle årsmedelvärdet av kvävedioxid understiga 15
15 μg/m3 luft. I jämförelse med resultaten för de olika utredningsalternativen klaras
det tidigare miljömålet.

Vatten
För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (miljögifter och
föroreningar) och ekologisk status (biologiska, fysikalisk-kemiska, och
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för
kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och
nybildning av grundvatten). Recipienten för planområdet är Mörrumsån, delsträcka
Bergkvarasjön-Helgasjön, som rinner genom planområdet och är cirka 4 km lång.
Nuvarande statusklassning för Mörrumsån är måttlig gällande den ekologiska
statusen och ej god gällande den kemiska statusen.

Delsträckans måttliga ekologiska status beror på följande miljöproblem: fisk och
hydromorfologi. Utpekade påverkanskällor som rör dessa problem är:
- urban markanvändning
- förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar
- förändring av hydrologisk regim
- förändring av morfologiskt tillstånd.
Några av påverkanskällorna ligger utanför detaljplanens rådighet; förändring av
konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar samt i viss mån förändring av
hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd. Detaljplanen är inom ett område som
redan idag är ianspråktaget med artificiella ytor och till viss mån hårdgjort. De högsta
naturvärdena inom planområdet finns i anknytning till vattenområdet. Det är därför
viktigt att säkerställa att området närmast strandkanten förbli naturområde och
obebyggt. Inom området kommer strandskyddet behållas för att säkerställa en fri
passage både för allmänheten och växt- och djurlivet.
Planen har rådighet för påverkanskällan Urban markanvändning. Helgasjön i norr och
Bergkvarasjön i söder är klassade i Växjö kommuns dagvattenhandbok som känsliga
recipienter gällande näringsämnen, vilket oftast grundar sig på halter av totalfosfor.
Dessutom utifrån att flera större sjöar i Mörrumsån hotas av övergödning idag,
medför att det i princip alltid är relevant att reducera fosforhalter i dagvattnet med
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Mörrumsån som recipient. Växjö kommun arbetar generellt med att reducera fosfor
enligt dagvattenhandboken.
Mörrumsån är bedömd att inte uppnå god kemisk status med avseende på kvicksilver
och polybromerade difenyletrar (PBDE). Mörrumsån har fått undantag i form av
mindre stränga krav kopplat till detta där det bedöms som tekniskt omöjligt att sänka
halterna av dessa ämnen till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. De
nuvarande halterna får emellertid inte öka. Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE
överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster: sjöar, vattendrag och
kustvatten. Därmed klassas samtliga ytvatten i landet som ”uppnår ej god” status om
inte mätdata finns för enskilda vattenförekomster. Källan för dessa utsläpp är
atmosfärisk deposition genom att utsläpp av kvicksilver och PBDE har under lång tid
skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och
storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen. Miljöövervakning av dessa
miljögifter saknas vilket bidrar till en viss osäkerhet vid bedömning av risken för
försämring till 2027. Påverkanskällan bedöms ligga utanför planens rådighet.
Dagvatten ska i så stor utsträckning som möjligt omhändertas och fördröjas inom
kvartersmark, så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten. Planbestämmelsen
Dagvatten inom kvartersmark ska tas omhand lokalt har förts in på plankartan för att
tydliggöra att främst rening men även avledning av dagvatten ska ske inom
kvartersmark inför att det släpps ut direkt till recipient. Dagvattnet från hårdgjorda
ytor inom planområdet föreslås att generellt hanteras och renas genom öppna
dagvattenlösningar så som svackdiken och biofilter (raingardens) innan de leds till
recipienten.
Inom planområdet har ytor för vägar, parkeringar och lastzoner bedömts som
förorenade och behöver renas innan det kan släppas ut till recipient. Dagvatten från
tak bedöms inte vara förorenat utan föreslås släppas direkt till svackdike utan rening.
Helikopterflygplatsen på byggnadens tak bedöms inte vara en förorenad yta då
släckvatten vid haveri kommer ledas till en sluten tank. För att uppnå önskad
reningsgrad föreslås svackdiken, biofilter och oljeavskiljare inom planområdet. Enligt
kommunens dagvattenhandbok ska reningsanläggningarna dimensioneras så de
klarar ett 2-årsregn med undantag för oljeavskiljare som ska vara dimensionerade för
ett 10-års regn med en varaktighet på 10 minuter. Det för att förhindra att
föroreningar sprids vidare till recipienten ifall en olycka skulle inträffa i samband med
ett regn. Ställningstagande om dimensionering av ett 2 års-regn är för att ta hand om
en så kallad ”first flush”, det första vattnet som spolar av de förorenade ytorna inom
området, vilket bedöms vara det mest förorenade. Framtagen dagvattenutredning
visat på att en yta på maximalt cirka 5500 kvm krävs för att nå riktvärden för utsläpp
av dagvatten till recipient enligt krav i dagvattenhandboken 2018. Det har enligt
utredningen bedömts som möjlig att få till inom aktuellt planområdet utifrån
nuvarande situationsplan men det kommer behöva uppdateras när situationsplanen
är fastlagd.
Föreslagna biofilter och svackdiken med kombination av oljeavskiljare minskar
markant föroreningshalterna efter exploatering av området där samtliga beräknade
föroreningshalter underskrider de angivna riktvärden vid utsläpp till recipient som
kommunens dagvattenhandbok. Det bedöms därmed i dagvattenutredningen att
66 (89)

179

GRANSKNINGSHANDLING
Dnr PLAN.2019.1196
2021-05-24

föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet ger en god
föroreningsreduktion som uppfyller krav för kvalitet. Om dessa åtgärder vidtas
bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya
exploateringen vara försumbar. Utifrån ovanstående dagvattenhantering bedöms det
dagvatten som kommer till recipienten Mörrumsån (delsträcka Bergkvarasjön –
Helgasjön) ha så god kvalitet att planens genomförande inte medför en risk att MKN
vatten inte kan uppnås. Se även rubriken Dagvatten under Teknisk försörjning.
Föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom planområdet kräver en noggrann
höjdsättning för att möjliggöra en öppen dagvattenhantering där rening ska kunna
ske och att instängda områden inte skapas eller minimeras. Föreslagna lösningar och
beräkningar är baserade på nuvarande höjdnivåer och framtagen situationsplan. De
kommer behövas uppdateras när höjderna och situationsplan är fastlagd för att visa
att avledning är möjligt och krav på rening kan uppnås inom området.
När det kommer till risk för spridning av föroreningar kopplat till olyckor hanteras de
av räddningstjänsten som också har utrustning för att kunna stoppa spridning av
förorenat vatten till både ledningsnät och recipient. Vid mindre utsläpp anses
oljeavskiljare vid parkeringsplatser och lastzoner omhänderta dessa för att förhindra
att föroreningar sprids.

Hälsa och Säkerhet
Buller
Helikopter
I samband med framtagandet av miljökonsekvensanalysen (Bengt Dahlgren Brand &
Risk, 2021-04-12) för helikopterflygplatsen har en bullerberäkning gjorts. I
bullerberäkningen (Akustikkonsulten 2021-04-07) har man utgått från att cirka 200
rörelse per år där varje flygning (start och landning) utgörs av två flygrörelser.
Helikopterflygplatsen antas i utredningen ligga på höjden +180 m.ö.h. Utredningen är
baserad på den mest högljudda helikoptern (AS365N2 Dauphin) av de helikoptrarna
som mest sannolikt kommer att använda helikopterplattan.
Riktvärden enligt trafikbullerförordningen (SF2015:216) tillämpas för bostäder,
undervisning- och vårdlokaler. Riktvärden för flygtrafikbuller vid bostäder och
vårdlokaler är 55 dB(A) FBN (dygnsekvivalent ljudtrycksnivå utomhus) och 70 dB(A)
maximalljudnivå utomhus, där buller från helikopter också bedöms som flygbuller och
samma riktvärden gäller. Om den maximal ljudnivå 70 dBA för flygtrafik överskrids
bör nivån inte överskrivas mer än sexton gånger mellan kl 06.00 och 22.00 och tre
gånger mellan kl 22.00 och 06.00. För trafikbullernivåer inomhus bostäder tillämpas
krav och riktvärden enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS2014:13) där högst 30 dBA
ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå nattetid inomhus i utrymmen för
sömn, vila eller daglig samvaro. Dessa riktvärden gäller även för vårdlokaler.
I bullerutredningen undersöks fyra tänkbara flygvägar med ambition att identifiera
styrkor och svagheter med avseende på förväntad bullerexponering hos ljudkänsliga
mottagare (boende). De ska ses som huvudsakliga flygvägar där trafiken mestadels
går. Verklig flygtrafik kommer dock antagligen avvika från dessa då den behöver åka
den snabbaste vägen. Bedömningen är att flygväg 3 ger störst bullerpåverkan till
ljudkänsliga mottagare, där stora delar av Öjaby och Räppe utsätts för
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helikopterbuller över 70 dBA maximal ljudnivå. Bedömningen är också att flygväg 4
ger minst bullerpåverkan till ljudkänsliga mottagare, där endast delar av Räppe får
över 70 dBA maximal ljudnivå.

Flygväg 4 till vänster som förväntas ge minst bullerpåverkan till ljudkänsliga mottagare.
Flygväg 3 till höger som förväntas ge mest bullerpåverkan till ljudkänsliga mottagare.

Enbart beräkning av maximal ljudnivå och inte flygbullernivå (FBN) har gjort då
helikoptertrafiken har bedömts vara begränsad. En uppskattning för FBN har däremot
gjorts med bedömningen att mottagare på ett avstånd längre än 250 meter från
helikopterplattan ligger uppskattningsvis under 55 dBA FBN. Detta riktvärde kan
emellertid överskridas för sjukhusets egna lokaler vilket medför att sjukhusets fasad
behöver anpassas till helikopterbullret. En bullerutredning för flygbuller (FBN)
kommer behöva göras i det fortsatta arbetet med helikopterflygplatsen.
Enligt beräkningsresultatet finns ljudkänsliga mottagare som förväntas få över 70 dBA
maximal ljudnivå. Dock kan maximala ljudnivåer över 70 dBA ändå accepteras om
antalet överskridanden inte är fler än sexton gånger mellan kl. 06-22 och tre gånger
mellan kl. 22-06. Eftersom genomsnittstrafiken uppskattas till ca 0,5 rörelser per
dygn så klaras riktvärdet oavsett tid på dygnet.
Bedömningen i miljökonsekvensanalysen (Bengt Dahlgren Brand och Risk AB, 202104-12) för helikopterflygplatsen framgår det att verksamheten med helikopterflygplats
kommer medföra att buller till omgivningen kommer i de flesta fall överskrida
rekommendationer för flygbuller när helikoptern landar vid sjukhuset. Det finns
emellertid inga särskilda rekommendationer för hur mycket en ambulans/räddningshelikopter får bullra då det är kopplat till nödsituationer för att rädda liv.
Väg- och spårtrafik
Riktvärden för ljudnivå utomhus finns inte för vårdlokaler när det gäller väg- och
spårtrafik. Emellertid behöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus (FoHMFS 2014:13) tas i beaktande, vilka anger högst 30 dBA ekvivalent
ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå nattetid inomhus i utrymmen för sömn, vila eller
daglig samvaro samt vårdlokaler.
I bullerberäkningen inför samrådet (Sweco, 2020-06-18) presenteras nuläget och
identifiering av olika områden i anslutning till planområdet som har bedömts utifrån
om de klassas som ”äldre befintlig miljö” eller ”nyare befintlig miljö” för att avgöra
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vilka riktvärden för ljudnivåer som aktuell detaljplanen ska ta hänsyn till. En
jämförelse har därefter gjorts gällande Naturvårdsverkets riktvärden och
Trafikverkets riktvärden för bostadsbebyggelse för att identifiera om olika riktvärden
gäller vid framtagande av en ny detaljplan och vid ny- och väsentlig ombyggnad av
infrastruktur. Det då planerad trafikplats i korsningen riksväg 23 – Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen planläggs separat i en vägplan och inte ingår i nuvarande
planförslag.
Område 2 och 4 har detaljplaner lagakraftvunna 1959-12-31 respektive 1963-10-31 som
2001 ändrades. Ändring reglerade emellertid enbart avveckling av befintliga
vägföreningar inom planområdena och inga ytterligare förändringar genomfördes.
Områdena bör därmed klassas som ”äldre befintlig bebyggelse” då ”ingen
nybyggnation av bostäder eller ny- och väsentlig ombyggnad av infrastruktur har
skett efter våren 1997”. Men då riktvärden skulle skilja sig åt mellan prövning av en ny
detaljplan och kommande vägplan för korsningen riksväg 23 – Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen har områden i
framtagande bullerberäkning identifierats som
”nyare befintlig miljö” för att undvika att en
fastighet jämförs mot olika riktvärden i olika
bullerutredningar.

Identifiering av olika område i anslutning av
planområdet. Alla områdena innehåller bostäder
och område tre även skola och förskola.
Planområdet är markerat med lila linje. Till höger
visas de riktvärden som gäller för respektive
område.
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I bullerutredningen inför samrådet
(Sweco, 2020-06-18) togs tre olika
trafikscenarion fram: nuläge,
utbyggnad utan sjukhusområdet
och utbyggnad av sjukhusområdet.
Inför granskningen har
bullerutredningen (Sweco, 202105-07) kompletterats med tre
scenarier vid ett utbyggt sjukhus
på platsen: ett prognosstyrt, ett
prognsstyrt med skräm och ett
målbildsstyrt med skärm. Det
prognosstyrda utgår från att 90 %
av resorna till sjukhuset sker med
bil medan målbildstyrda utgår från
den färdmedelsfördelningen som
Tabell över trafikmängderna på vägnätet runt planområde
tagits fram där 50 % av resorna till
uppdelade på prognos år 2040 och färdmedelsfördelningen
sjukhuset utgörs av bil.
utifrån framtagen målbild år 2040, samt nollalternativ år
Hastigheten på riksväg 23 har även 2040.
ändrats från 50/90 km/h (nuläget
med korsning) till 100 km/h (troligt scenario
vid ombyggd trafikplats).
Genomförda bullerutredningar påvisar att
planområdet är generellt bullerutsatt med
dygnsekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA för i
stort sett hela området med ytor närmst
järnvägen och riksväg 23 med
dygnsekvivalenta ljudnivåer över 60-65 dBA i
utbyggnadsalternativen. Målbildscenariot
har enbart en liten påverkan på ljudnivån
med en minskning på cirka 1 dBA för alla
delområdena.

Karta över maximala ljudnivåer för väg
prognosstyrt scenario år 2040.

Karta över ekvivalenta ljudnivåer för
prognosstyrt scenario år 2040.

Karta över maximala ljudnivåer för tåg
prognosstyrt scenario år 2040.
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Anläggandet av akutsjukhuset inom planområde resulterar i förhöjda ljudnivåer på
främst Stora Räppevägen, riksväg 23 och Bergsnäsvägen. Men även i nollalternativet
är trafiken på dessa vägar prognostiserade att öka. Det konstateras att majoriteten av
bullerbidraget från riksväg 23 inte beror på den ökade trafikmängden i och med
sjukhusbyggnation på platsen utan av befintlig trafikering på riksvägen. Däremot har
höjning av hastigheten på riksväg 23 en påverkan på ljudnivåerna.
Utifrån att ett sjukhus planeras inom planområdet kan en ambitionsnivå gällande
ljudnivåer utomhus vara att skapa ljudskyddade miljöer för utomhusvistelse som
motsvarar de som gäller för uteplats vid nybyggnation av bostäder. Riktvärden för
uteplats är att 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids.
Områden med ljudmiljö rimlig för utomhusvistelse likt uteplats inom sjukhusområdet
finns intill den föreslagna byggnationen på relativt små ytor som är väl skymda av den
föreslagna bebyggelsen. För att åstadkomma större ytor med god ljudmiljö för
utomhusvistelse måste åtgärder anläggas mot närliggande infrastruktur. En beräkning
gjordes med en bullerskärm på järnvägsbron för att se vilken effekt det skulle ge för
den rekreativa miljön mellan Helige å och sjukhusbyggnaden. Det hade en mycket
liten effekt (Bilaga 1 och 3, bullerutredning 2021) utan en betydligt längre skärm längs
järnvägen behövs för att ge bättre ljudmiljö i området. En smart placering av
byggnaderna inom området kan också ge en större avskärmande effekt för
ljudnivåerna från järnvägen och riksväg 23.
Bostadshusen direkt söder om Stora Räppevägen riskerar få ljudnivåer som
överskrider riktvärden både i noll- och utbyggnadsalternativen. En bullerskyddande
åtgärd behövs söder om vägen för att skydda bebyggelsen. En beräkning gjordes
(utifrån prognosstyrt scenario) där en bullerskärm (345 m lång och 2,5 meter hög)
placerades 2 meter söder om
Stora Räppevägen med en
öppning för en ny anslutning till
Östra Räppevägen. Resultatet
visar på att 13 bostadsbyggnader
inte klarar riktvärde på 55 dBA
från väg och 1 bostad inte klarar
riktvärdet för uteplatser.
Påverkan från riksväg 23 är stor
därför gjordes ytterligare en
beräkning där en 2,5 meter
bullerskärm placerades utmed
riksväg 23. Ljudnivåerna klaras
då med undantag från
bostadsbebyggelsen närmst
Karta över ekvivalenta ljudnivåer för bostadsområde 2
riksväg 23 och Örsledsvägen
med skärm (2,5 hög) mot Stora Räppevägen och
samt bostadshuset längst
riksväg 23. Den nya anslutningen (ungefärlig
västerut mot Örbäcksvägen.
placering) markerad med svart ring. Bullerskärm
illustrerad med blå linje.

Utifrån beräkningarna har
trafiken in till sjukhusområdet antagits trafikera hela Stora Räppevägen fram till
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korsningen med Örbäcksvägen och
inte vika av vid den nya planerade
angöringen till sjukhusområdet och
Östra Räppevägen. Därmed har
trafikmängderna vid korsning varit
ungefär dubbelt så höga. Vid en
halvering av trafikmängden ges en
minskning på cirka 3 dBA vilket
medför att riktvärden klaras för
bostadsbebyggelse mot
Örsbäcksvägen. För att klara
riktvärden för bostäderna mot
riksvägen krävs en högre
bullerskärm än 2,5 meter. Att
ljudnivåer på andra sidan om
riksvägen (bostadsområdet
Karta över maximala ljudnivåer för bostadsområde 2 med
Bredvik) klaras indikerar på att ett
skärm (2,5 hög) mot Stora Räppevägen och riksväg 23.
bullerskydd som är cirka 4 meter
Den nya anslutningen (ungefärlig placering) markerad
hög behövs. Utifrån ovan placeras
med svart ring. Bullerskärm illustrerad med blå linje.
en planbestämmelse på plankartan
i området mellan Stora och Östra Räppevägen inom vilket ett bullerskydd ska
uppföras som är minst 2,5 meter högt för att säkerställa att ljudnivåer mot bostäderna
söder om Östra Räppevägen inte överskrids.
Även bostadsområdet söder om Örbäcksvägen och väster om riksväg 23 (område 4)
har identifierats som bullerberört i nuläget och mer så i noll- och
utbyggnadsalternativen. En eventuell åtgärd mot riksväg 23 behöver undersökas i
samband med att trafikplatsen vid sjukhuset ska byggas om. Vidare har ett fåtal
bostäder belägna mellan järnvägen, Bergsnäsvägen och riksväg 23 identifierats som
bullerberörda i noll- och utbyggnadsalternativen. I övrigt är bullerpåverkan av
sjukhusens utbyggnad på närliggande områden marginell. Se framtagna
bullerberäkningar och miljökonsekvensbeskrivning för mer information.
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Järnväg
Trafikdata för järnväg kan ses i
tabellerna nedan (prognosen Tabell
9, nuläget i Tabell 8). Nuvarande
prognosen har inte tagit hänsyn till
en utbyggnad av station i Räppe,
men vid avstämning med
Trafikverket är banans kapacitet
begränsad med hur många tåg som
den kan trafikera mellan Växjö och
Alvesta. En extra tågstation bör
därmed inte innebära ökad trafik
utan snarare tvärtom. Utifrån det
kan prognosen ses som en
konservativ uppskattning. Aktuellt
planförslag innefattar inte en
byggnation av en tågstation men en
etablering av ett akutsjukhus på
platsen kan medför att en station
Tabell över tågtrafiken, nuläge (2018) överst och prognos år
byggs. Vad det kan innebär hanteras
2040 nedersta.
närmare i detaljplanen för området
väster om Helige å. Utifrån att byggnationen av sjukhuset i området inte anses
påverka prognosen för järnvägen i betydande utsträckning, bedöms de bostäder som
idag riskerar att riktvärde överskrids på grund av buller från spårtrafik vara samma
som i ett utbyggnadsscenario av sjukhuset som det hade varit utan att sjukhuset
byggs ut inom planområdet.
Närliggande skola
Delar av skolgården till Pär Lagerkvists skola visar på för höga ekvivalenta ljudnivåer
vid prognosstyrt scenario år 2040. Skolan togs i burk augusti 2017 (slutbesked) och
därmed bedöms skolmiljön som äldre skolgård där 55 dBA ekvivalent ljudnivå med 70

Till vänster - Karta över ekvivalenta ljudnivåer för skolområdets norra del för prognosstyrt scenario
år 2040. Till höger - Karta över ekvivalenta ljudnivåer för skolområdets norra del för prognosstyrt
scenario år 2040 med en bullerskräm (2,5 m) markerad med blå linje.
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dBA maximal ljudnivå ska klaras. En bullerskärm (2,5 meter hög) har placerats norr om
skolan vid en beräkning för att se vilken effekt det ger. Resultatet visar på att värdena
då klaras. Att ljudnivån överskrids beror främst på riksväg 23 där behovet av
bullerskydd utreds närmare i kommande vägplan.
Utryckningstrafik.
Framtagen bullerutredning (Sweco 2021-05-07) ingår inte den utryckningstrafik som
ett sjukhus på platsen medför. Anledningen är att utryckningsfordon inte bedöms
som trafikbuller och det saknas riktvärden att jämföra emot. Det har även framgått i
samtal kring det tillskott utryckningstrafik kan ha gällande ljudnivån i området att
sirener enbart används vid tillfällen med begränsad framkomlighet. Det uppstår
främst dagtid när trafikmängderna är höga. Under natten är färre fordon ute på
vägarna och blåljus har ett större effekt än det har under dagen.
Verksamhetsbuller
Sjukhuset utgör en verksamhet som är igång dygnet runt. Hänsyn kan därmed behöva
tas till närliggande bostäder utifrån den egna verksamhetens ljudnivåer. Buller från
teknisk utrustning så som fläktar och ventilation är ett exempel på verksamhetsbuller
som kan orsaka störning för närliggande bostäder. Buller från godshantering så som
lastkajer och transporter inne på området är andra exempel. Verksamhetsbuller
klassas som industribuller och har andra riktvärden att förhålla sig till än riktvärden
för väg- och spårtrafiken. Den egna verksamhetens eventuella ljudpåverkan bör
studeras vidare inför bygglov och byggnation för att minimera påverkan på
omgivningen. Om störningar uppstår för närboende kan det medföra begränsningar
för verksamheten.

Riskanalys
Farligt gods
Både riksväg 23 och järnvägen Kust-till-kustbanan utgör transportleder för farligt
gods. Vid bedömning av risker för ett område finns framtagna acceptanskriterier som
används för att värdera risker utifrån riskmåtten individrisk och samhällsrisk.
Acceptanskriterierna redovisas i form av ett intervall som benämns ALARP-området
(As Low As Reasonably Practicable). En riskanalys (Sweco 2021-04-26) har tagits fram
som visar att både individ- och samhällsrisken är förhöjda inom planområdet vilket
medför att åtgärder krävs inom planområdet för att risken ska bli acceptabel. Inom de
närmsta 45 meterna från transportlederna (både järnväg och riksväg) krävs
riskreducerande åtgärder oavsett deras praktiska och/eller ekonomiska
genomförbarhet. Nedan är sammanfattning och rekommendationer över den hänsyn
till farligt gods som behöver tas inom planområdet:
 För individrisken utgörs den förhöjda risknivån av olycksscenarier till följd av
urspårning från järnvägen för de närmsta 30 metrarna, transport av
brandfarliga vätskor från vägen för 30 till 40 meter från transportlederna, och
därefter av gaser och explosiva ämnen från både vägen och järnvägen (där
gaser står för majoriteten av bidraget).
 För samhällsrisken utgörs den förhöjda risknivån av olycksscenarier till följd
av brandfarliga vätskor från järnvägen för de olycksscenarierna med en
begränsad konsekvens om högst beräknat två omkomna och därefter av
olycksscenarier med brandfarliga gaser från vägen.
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Det finns scenarier inom planområdet som kan ge konsekvenser med över
1000 döda personer. För att helt undvika sådana konsekvenser behöver
sjukhuset lokaliseras på en annan plats där längre skyddsavstånd till
transportleder med farligt gods kan erhållas. Sannolikheten för dessa stora
olyckor är dock förhållandevis låg där det kan finnas andra intressen som
motiverar den föreslagna lokaliseringen inom planområdet. Riskhänsyn får i så
fall bli underordnad dessa intressen. Det är ytterst ett politiskt beslut vid en
sammanvägning mellan olika intressen där riskutredningen har haft syftet att
redovisa aktuell risknivå.

Med motivering av att risknivån ligger inom ALARP-området har bedömningen varit
att nedanstående rekommendationer på riskreducerande åtgärder både erfordras och
har ansetts skäliga inom planområdet:
 Avstånd mellan transportlederna för farligt gods och byggnad för
stadigvarande vistelse ska vara minst 45 meter.
 Teknikbyggnader kan accepteras inom 45 meter givet skydd mot påkörning
och brand.
 Markanvändning Vård (D) ska placeras med ett skyddsavstånd på 100 m från
transportled med farligt gods. Om del av vårdbyggnad placeras närmre än 100
m ska fasader inkl dörrar och fönster som vetter mot transportled med farligt
gods utföras brandtekniskt avskild i EI60.
 Separationsåtgärder längs med transportlederna för farligt gods ska vidtas så
att brandfarlig vätska inte kan rinna mot planområdet. Skyddsavstånd enligt
ovan ska beräknas utifrån placering av separationsåtgärd.
 Friskluftsintag ska placeras på den fasad som vetter bort, alternativt på tak på
så långt avstånd som möjligt, från farligt godslederna. Samtliga friskluftsintag
ska vara utformade med ett gemensamt nödstopp.
 Helikopterflygplatsen ska placeras så att flygrörelser över sjukhusbyggnaden
minimeras.
Givet implementerandet av ovanstående rekommenderade riskreducerande åtgärder
har bedömningen varit att risknivå, enligt ALARP-principen, har bedömts som
acceptabel. I den fortsatta processen behöver även andra aspekter tas i beaktande vid
utformningen av bebyggelsen så som skydd mot impulslaster genom förstärkt
byggnadsstomme och att entréer och/eller utrymningsvägar får vara riktade mot
riskkällan men det ska finnas utrymningsvägar i motsatt riktning bort från väg 23 och
kust till kust-banan. De har dock inte bedömts behöva regleras genom
planbestämmelse. Se riskutredningen för mer information.
Helikopter
En riskbedömning (Bengt Dahlgren Brand och Risk, 2021-05-05) har gjorts för den
planerade helikopterflygplatsen på taket på sjukhusbyggnaden. En avgränsning har
gjorts där enbart olyckor vid helikopterflygplatsen beaktas, vilket innebär haverier i
samband med start, landning och när helikoptern står och väntar på plattan. De
riskkällor och möjliga utfall från dessa har därefter identifierats för denna specifika
helikopterflygplats. Utifrån utfallens tilldelade sannolikhet och konsekvens har de
sedan placerats in i en riskmatris. Inga riskkällor bedöms vara oacceptabla men flera
hamnar inom ALARP-området (As Low As Reasonably Practicale). Det innebär att
riskerna behöver reduceras till en nivå som anses vara rimligt. Med de åtgärder som
presenteras under respektive utfallstyp i riskbedömningen anses de olika utfallen vara
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tillräckligt beaktade. Även en scenariogenomgång har utförts för att hitta ett
dimensionerande scenario, vilket är det riskscenario som utgör en rimlig värsta
påfrestning som flygplatsen ska ha kapacitet att själv kunna hantera. För aktuell
flygplats har det bedömts vara brand i helikoptern på helikopterplattan. Osäkerhet
finns kopplat till det statistiska underlaget i riskbedömningen men skattning har
gjorts konservativt för att ta höjd för osäkerheter. Det lyfts även upp att det är väldigt
ovanligt med haverier kopplat till ambulans- och räddningshelikoptrar vilket gör att
varje post har en stor påverkan i den totala statistiken. Slutsatsen i bedömningen är
att med beskrivna åtgärder anses säkerheten på flygplatsen vara tillräckligt både med
avseende på personer ombord på luftfartyg samt med avseende på personer som
befinner sig i sjukhuset.
I riskanalysen (Sweco 2021-04-26) kommenteras individrisken för helikoptertrafiken
med att vara förhållandevis hög utifrån riskhänsyn. Bästa sättet att reducera risken är
att inte lokaliserar en helikopterflygplats inom sjukhusområdet eller att inte förlägga
den på sjukhusbyggnadens tak. Men det får ställas mot patientsäkerheten och
närheten till vårdverksamheten. Det konstateras att fler liv kan räddas vid lokalisering
av helikopterflygplatsen i vårdverksamhetens omedelbara närhet (på taket) i
jämförelse med att människor kan omkomma till följd av helikopterolyckor. Det
framförs att genom lokalisering av helikopterflygplatsen i ett hörn av
sjukhusbyggnaden kan risken för att en helikopter kolliderar med sjukhusbyggnaden
reduceras.
Förslag på planbestämmelser utifrån farligt gods läggs in på plankartan med undantag
för planbestämmelse om helikopterflygplatsen. Kommande helikopterplatta behöver
placeras på den mest optimala placeringen utifrån den samlade bedömningen där
flera aspekter behöver tas i beaktande, inte enbart riskaspekten.
Inflygningszon Smalands airport
Planområdet ligger cirka 4,5-5 km sydost om Växjö flygplats. Framtagen riskanalys
(Sweco 2021-04-26) hänvisar till en genomförd riskanalys för flygplatsen daterad 2019
som visar på att gränsen för en individrisknivå som understiger 10-7 (undre gränsen
för ALARP-område) ligger cirka 2 km från aktuellt planområde. Utgångspunkt har då
varit med ett maximalt tillåtet antal flygrörelser på 24 500 per år och med en förlängd
bana till 2 600 meter och med större flygplanstyper. Det framgår även av samma
riskanalys från 2019 att inga flygplan flyger över planområdet för att lyfta eller landa.
Utifrån detta har bedömningen gjorts att Smalands airport inte kan generera några
olycksscenarier som påverkar aktuellt planområde på sådant sätt att den totala
risknivån skulle bli oacceptabel.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
För varje detaljplan ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras för att
bedöma den påverkan planens genomförande kan ha på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Det ska tydligt framgå om
planens genomförande kan innebära en betydande påverkan eller inte. Om planen
medför en betydande påverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Utifrån planförslaget omfattning och förutsättningarna på platsen har bedömningen
gjorts att det inte kan uteslutas att planförslaget kan medföra en betydande
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miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Se bilaga
Undersökning om betydande miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivning
En placering av ett sjukhus inom planområdet bedöms kunna innebära så stora
konsekvenser för platsen och närmiljön att en strategisk miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivningen tas fram som del i detaljplanearbetet. Vid
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen januari 2020 bedömdes följande aspekter
ingå i miljökonsekvensbeskrivningen för planområdets utbredning i samrådet (både
västra och östra sidan): Naturmiljö, Kulturmiljö, Buller, Risk och farligt gods, Dagvatten
och översvämningsrisk samt Strandskydd. Aspekten Förorenad mark har inför
granskningen tagits bort då den främst bedöms beröra den västra delen av
planområdet från samrådet. Nedan följer den samlade bedömning av planförslaget
från miljökonsekvensbedömningen:
”Samlad bedömning
Planförslaget ger möjligheter att omvandla ett område som idag består av stora
relativt outnyttjade ytor till ett levande område centrerat runt ett nytt akutsjukhus.
Att strandzonen närmast Helige å planläggs som natur med strandskyddet intakt
bevarar en viktig del av områdets biologiska mångfald och en del av platsens
rekreativa värden. Stora delar av skogsmiljöerna på den östra delen riskerar dock att
försvinna, vilket försvagar spridningskorridorer i området. Området omges av nya
trafiklösningar och på sjukhusets tak kommer en helikopterflygplats att anläggas.
Detta bidrar till ökat buller inom planområdet, men också för befintlig bebyggelse
utanför planområdet. För att riktvärden för buller ska innehållas bör det utredas om
planens säkerställda bullerskydd ska kompletteras med bullerskydd på olika platser
även utanför planområdet längs med riksväg 23.
Planbestämmelser som bland annat säkerställer erforderligt riskavstånd till riksväg 23
och järnväg med anledning av att det är transportleder för farligt gods är inarbetade i
planen. Risker med helikopterflygplats på sjukhusets tak hanteras främst i
bygglovsprocessen.
Planområdet ingår i riksintresset för kulturmiljövården runt Bergkvara gård och risk
finns att riksintresset kan skadas på grund av den tillåtna totalhöjden och storleken
på byggrätten. Detta kommer påverka siktlinjer och kan förändra upplevelsen av
landskapet på ett sätt som inte ligger i linje med riksintressets riktlinjer. De
planbestämmelser som begränsar och vägleder gestaltningen av byggnader kan dock
lindra en eventuell skada på riksintresset. Kumulativa effekter har uppstått i
riksintresset och kan uppstå igen om flera projekt påverkar riksintresset var för sig.
Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte påverkas negativt om
dagvattenlösning som föreslås i dagvattenutredningen genomförs. Utredningen är
baserad på föreslagen tomtdisposition och höjdsättning samt ytanspråk säkerställs
inte i plan utan ska hanteras i bygglovsprocessen. Det gör att det finns en kvarstående
osäkerhet i bedömningen om ytanspråk, avledning av höga flöden och utformning av
dagvattenlösning kan tillgodoses. En planbestämmelse anger att dagvatten inom
kvartersmark ska tas omhand lokalt. Bestämmelsen ger stöd till kommunen att
säkerställa detta i bygglovsprocessen. Ekologisk status för vattendraget är beroende
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av funktionella strandzoner och nuvarande funktion säkerställs i planförslaget genom
allmän platsmark med användningen natur och att strandskyddet kvarstår.
Att genomföra planförslaget och uppföra ett akutsjukhus bedöms ge ett byggskede
med stor omgivningspåverkan i form av buller, damning och tunga transporter till och
från området. Det är viktigt att planera så att störning minimeras vid häckningssäsong
och att träd och vegetation som ska vara kvar skyddas mot slitage och annan
påverkan. Masshanteringen ska ske så att invasiva arter inte sprids på ett otillåtet
sätt. Även åtgärder för att vattendraget inte ska påverkas i byggskedet bör vidtas för
att undvika negativa konsekvenser. För samlad bedömning med alternativjämförelse
se tabell nedan.
Miljöaspekt
Naturmiljö

Kulturmiljö

Buller

Planförslag

Nollalternativ

Planförslaget bedöms sammantaget ge
måttliga negativa konsekvenser för
naturmiljön inom planområdet. De
högsta
naturvärdena i och längs med Helige å
undantas i hög grad från exploatering
genom planbestämmelsen natur och
kvarstående strandskydd. De största
negativa effekterna som riskerar att
uppstå är att spridningsstråken utanför
strandzonerna bryts och kopplingarna
till andra områden runt omkring
planområdet försämras. Endast ett fåtal
skyddsvärda träd skyddas i plan och
riskerar att avverkas på kort eller lång
sikt.
Planförslaget tillåter en byggnadshöjd
som riskerar att störa de öppna
siktlinjerna från Bergkvara gård.
Förslaget följer således inte riktlinjerna
för riksintresset avseende öppna
siktlinjer. Påverkan bedöms som visuell
och utgör en risk för skada på
riksintresset. En eventuell skada kan
lindras genom de bestämmelser kring
utformning som finns.
Trafikmängderna runt planområdet
kommer att öka vid en etablering av ett
nytt sjukhus.

I nollalternativet bedöms
exploateringsgraden bli lägre
och kunna ta mer hänsyn till
befintlig grönstruktur i de
centrala och södra delarna av
östra planområdet. Fler
skyddsvärda träd bedöms kunna
skyddas med planbestämmelse.
Konsekvenserna bedöms
sammantaget bli små negativa i
nollalternativet.

För att inte överskrida riktvärden för
buller vid ett prognosstyrt scenario
behöver bullerskydd utmed riksväg 23
uppföras utanför planområdet.
Konsekvenserna av planförslaget
bedöms bli stora negativa för berörda
bostadsområden utanför planområdet
och små till måttliga negativa inom
planområdet. Inom planområdet är dock
konsekvenserna kopplade till hur
byggnaderna placeras, vilket inte
framgår av planförslaget.
Konsekvenserna av
flygbuller från helikopter bedöms som

I nollalternativet bedöms
påverkan på siktlinjerna inte
utgöra någon risk för skada på
riksintresset då eventuellt
tillkommande byggnader
förväntas bli lägre och volymen
mindre än i planförslaget.

I nollalternativet bedöms 11
ytterligare fastigheter fördelat
på 3 av områdena utsättas för
bullerpåverkan över riktvärden
jämfört med nuläget.
Konsekvenserna bedöms bli
måttliga till stora negativa för
berörda bostadsområden
utanför planområdet, då färre
antal fastigheter får en
försämring jämfört med
huvudalternativet.
Inom planområdet bedöms
konsekvenserna kunna hanteras
genom att en bullervall uppförs,
beräkningar har dock inte
genomförts för nollalternativet.
I nollalternativet uppstår inga
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små.

Risk och farligt gods

Dagvatten och
översvämningsrisker

Strandskydd

För buller från spårtrafik beräknas
nivåerna förbli likartade som i nuläget
och konsekvenserna därmed obetydliga.
I norra delen av planområdet går
järnvägen Kust-till-kustbanan och i
öster riksväg 23. Båda dessa är
transportleder för farligt gods.
Plankartan anger ett skyddsavstånd på
45 meter där byggnad för stadigvarande
vistelse inte får uppföras. Om delar av
sjukhusbyggnaden förläggs närmare än
100 m från farligt gods-led ska
fasadförstärkande och brandsäkrande
åtgärder vidtas enligt planbestämmelse.
Då topografin mellan riksväg 23 och
planområdet innebär att ett läckage kan
rinna ner mot planområdet behöver
någon form av tät konstruktion för att
förhindra detta uppföras vilket anges i
planbestämmelse. En helikopterflygplats
adderar risker till planområdet. Givet
implementerandet av rekommenderade
riskreducerande åtgärder är
bedömningen i riskutredningen att
risknivå, enligt ALARP-principen, är
acceptabel.
Ytanspråk för dagvattenhantering inom
kvartersmark säkerställs inte på
plankartan. En dagvattenutredning som
baserar beräkningar på föreslagen
tomtdisposition och rådande
marknivåer har gjorts och drar
slutsatsen att erforderlig rening kan
åstadkommas inom planområdet.
Därmed bedöms konsekvenserna för
recipient vad gäller föroreningar bli
obetydliga till små. Det råder en stor
översvämningsrisk, främst väster om
Helige å, vid ett högsta flöde i ån. Den
östra sidan, planförslaget, riskerar
måttliga konsekvenser vid högt flöde om
inte höjdsättning motverkar instängda
lågpunkter och påverkan från Helige å.
En dimensionerad dagvattenlösning och
tillräcklig höjdsättning avses att
hanteras i bygglovsprocessen.
Strandskyddet upphävs i huvudsak i
områden där naturvärdena är relativt
låga. Undantaget är en yta för
vägområde i planens östra del, där
påtagliga naturvärden riskerar att
försvinna. En strandzon som är mellan
20 och 80 meter bred blir allmän
platsmark med planbestämmelsen natur
vilket tillåter vissa anläggningar som kan
påverka djur- och växtliv negativt
beroende på hur de utformas. Området
är dock fortsatt strandskyddad vilket
innebär att anläggningar bara får
uppföras efter dispens från

konsekvenser av
helikoptertrafik.

I nollalternativet antas en
bullervall mellan planområdet
och riksväg 23 konstrueras så
att även risker med farligt gods
kan
hållas på acceptabel nivå. Ingen
helikopterflygplats anläggs.

I nollalternativet är
exploateringsgraden närmast
Helige å lägre och
strandskyddat område kvarstår.
Risken för stora konsekvenser
vid ett högsta flöde reduceras
därmed i nollalternativet. Vid
planering av bostadshus,
parkeringar och vägar kan
höjdsättning säkra avledning av
höga flöden och
dagvattenhantering kan troligen
hanteras på allmän platsmark då
nollalternativet möjliggör större
sådan yta. Konsekvenserna
bedöms kunna hållas obetydliga.

I nollalternativet upphävs inget
strandskydd. Ytan närmast
Helige å planläggs troligen som
allmän platsmark med
användningen park och natur,
vilket kan ge positiva effekter
för allmänhetens tillgänglighet.
Strandskyddat område bedöms
vara så stort att inga
anläggningar bedöms
behöva förläggas så att stor
påverkan sker på växt- och
djurliv. Konsekvenserna bedöms
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strandskyddet. Sammantaget bedöms
ett upphävande av strandskydd i
planområdet kunna ge små negativa
konsekvenser för strandskyddets syften.

bli obetydliga till smått positiva
för strandskyddets syften.

Nationella miljömål
Planförslaget bedöms påverka några av de nationella miljökvalitetsmålen, se
framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för närmare beskrivning. Följande
miljökvalitetsmål har identifierats och bedöms beröras av planförslaget: Begränsad
klimatpåverkan (både gynnas och missgynnas), Frisk luft (både gynnas och
missgynnas), Myllrande våtmarker (både gynnas och missgynnas), God bebyggd miljö
(både gynnas och missgynnas), Levande sjöar och vattendrag (både gynnas och
missgynnas), Levande skogar (missgynnas) och Ett rikt växt- och djurliv (missgynnas).

Kommunens hållbarhetsprogram
Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 innehåller fem målbilder för att
tydliggöra vad ett hållbart Växjö 2030 innebär. Även nio utmaningar har identifierats
där varje utmaning är kopplad till flera målbilder. Utgångspunkten för
hållbarhetsprogrammet har varit FN:s globala agenda 2030 för en hållbar utveckling
och den svenska Agenda 2030 delegationens rapport om Sveriges utmaningar. För att
bredda den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i samband detaljplanen har en
hållbarhetsbedömning (2021-03-29) gjorts för att belysa de målbilder och utmaningar
som är aktuella för aktuellt planförslag. För mer information se
Hållbarhetsbedömning.

Ekosystemtjänster
Växjö kommun har tagit fram en ekosystemtjänstanalys för området för att närmare
undersöka de ekosystemtjänster som finns i området, hur dessa påverkas av det nya
sjukhuset och vilka åtgärder kan vidtas för hur dessa kan bevaras, kompenseras eller
stärkas. Föreslagna åtgärder har arbetats in i gestaltningsprogrammet för området
samt i miljökonsekvensbeskrivningen. Ekosystemtjänstanalysen identifierar i stort
sett samma områden som pekats ut som värdefulla i naturvärdesinventeringen. Den
utgör därmed ett underlag till detaljplanen.

Barnperspektivet
Barns möjlighet att ta sig till och runt i området på ett tryggt sätt är en viktig del i
barnens vardag. Närhet till en rekreativ miljö bedöms som en viktig aspekt oavsett om
barnen är besökare eller patient på akutsjukhuset. Det då en sjukhusmiljö många
gånger kan upplevas som främmande och lite skrämmande. En grön rekreativ miljö
nära vatten kan då ha en lugnande effekt. Utifrån det är det viktigt att vid utformande
av utemiljön ta hänsyn till även barnens behov. I anslutning till planområdet finns två
viktiga målpunkter för barn och unga, Pär Lagerkvists skola i sydöst samt nya
Räppevallen i öster. I kommande arbete med utformning av gator och passager
behöver särskild hänsyn tas till barn och unga, där främst Bergnäsvägen och Östra
och Stora Räppevägen utgör viktiga vägar.
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Räddningstjänstens tillgänglighet
Sjukhusbyggnaden och tillhörande servicebyggnader ska vara lätt tillgängliga för
räddningstjänstens fordon från alla sidor. Fordonen ska kunna framföras så
angreppsvägar kan nås på ett snabbt och effektivt sätt. Eventuella bommar inom
området ska vara öppningsbara för räddningstjänsten mfl. Planeringen för
räddningsvägar och uppställningsplatser bör göras i samråd med räddningstjänsten
och brandtekniskkonsult. Räddningstjänstens tillgänglighet ska beaktas och behandlas
vidare i bygglovet.
Räddningstjänsten förutsätter att tunnel under riksväg 23 i planområdets nordöstra
del utformas för fullständig framkomlighet för deras fordon. För att underlätta
räddningstjänstens insats bör elladdningsplatser i parkeringsbyggnader placeras så de
är enkla att nå. Hiss till helikopterplattan bör utformas som räddningshiss så
räddningstjänsten får kontroll över hissen vid brand.
Räddningstjänstens insatstid till planområdet kommer troligen överstiga 10 minuter
med räddningstjänstens höjdfordon.
Brandvattenförsörjning
Räddningstjänsten har behov av ett flertal brandposter inom planområdet.
Placeringen av brandposterna bör göras i samråd med räddningstjänsten och
samordnas med planeringen av räddningsvägar och uppställningsplatser för
räddningstjänsten. Flödet i brandposterna bör inte understiga 1200 l/min med ett
vattentryck i brandposterna mellan 1.5-7 bar. Avstånd mellan brandposter bör inte
överstiga 150 meter där avståndet mellan brandpost och räddningstjänstens
uppställningsplats bör inte överstiga 75 meter.
Behovet av brandvatten är bl.a. beroende av typ av verksamheter och
brandbelastning. Räddningstjänsten önskar en dialog med Växjö kommun för att
klargöra om det planerade kommunala ledningsnätet i området har förutsättningar
att tillgodose räddningstjänstens behov av brandvatten. Kommunen har genomfört en
kapacitetsutredning vilket visar på att det kommunala ledningsnätet kan tillgodose
räddningstjänstens behov.

Avfall
Växjö kommun vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så
det främjar ett hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen för sortering av avfall m.m. ska
följa ”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Växjö kommun”. Båda
dokumenten finns på www.ssam.se.

PLANENS GENOMFÖRANDE
Tidplan
Detaljplanen handläggs genom utökat planförfarande och målet är att den ska antas
senast december 2021.
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter att detaljplanen fått laga kraft. Efter
genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den kan upphävas eller ändras
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning
Växjö kommun är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för projektering och
anläggande av allmänplatsmark inom planområdet. Staten är väghållare för riksväg 23.
All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av exploatören. Utöver
byggandet av husen innebär detta att fastighetsägaren anlägger ev. vägar,
parkeringsplatser, ledningssystem, trafikanläggning, tekniska anläggningar och
bekostar flytt av ledningar mm inom kvartersmark.

Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas före antagande av detaljplanen mellan Växjö kommun
och Region Kronoberg som reglerar rättigheter, skyldigheter och kostnader avseende
genomförandet av detaljplanen. I samband med tecknande av exploateringsavtal ska
även överenskommelse om fastighetsreglering tecknas med syfte att reglera mark för
att anpassas till detaljplanens kvartersgränser. Region Kronoberg står för merparten
av kostnaderna i egenskap av exploatör. De delar som även är till nytta för
allmänheten kan Växjö kommun går in och ta delar av kostnaden.
Växjö kommun som huvudman för allmän plats ansvarar för projektering och
byggnation av allmän plats inom planområdet. Byggnation ska ske genom
upphandling av extern entreprenör enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Kostnaden debiteras exploatören.
Växjö kommun ansvarar för projektering och anläggande av vatten- och
avloppsledningar inom detaljplanen. Anläggnings- och anslutningsavgifter för vatten
och avlopp enligt vid tillfället gällande VA-taxa.
Exploatörerna ska inte till fullo stå för kostnader för åtgärder som är till nytta för mer
än bara detaljplaneområdet. Sådana åtgärder utgörs i denna detaljplan av ombyggnad
av del av Stora Räppevägen inkl. bullerskydd, naturmarken längs med Helige å samt
anpassning av befintlig gång- och cykeltunnel under riksväg 23 och Stora
Räppevägen. Dessa åtgärder bekostas till viss del av exploatören och till viss del av
Växjö kommun som huvudman för allmän plats.

Etappvis utbyggnad av infrastrukturen
Region Kronoberg, Trafikverket och Växjö kommun har tillsammans identifierat de
infrastrukturåtgärder som krävs för att skapa ett ändamålsenligt sjukhus på platsen
2028. Åtgärderna, som grundar sig på åtgärdsvalsstudien Nytt Akutsjukhus i Räppe, är
uppdelade på åtgärder på kort sikt (innan 2028) och lång sikt (efter 2028) samt om de
berör det statliga eller kommunala gatunätet. Åtgärderna är preciserade utifrån
ansvar, berörda parter, finansiering, inbördes beroende och risker. En övergripande
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tidplan visar på när det olika åtgärderna behöver komma tidsmässigt i förhållande till
varandra och i förhållande till byggnationen av sjukhuset.
För de större investeringarna i anslutning till planområdet och som bör vara
färdigställda i samband med att sjukhuset tas i bruk så gäller följande; Den nya
anslutningen till sjukhustomten via Bergsnäsvägen och riksväg 23 bör färdigställas
först. Därefter behöver trafikplatsen vid riksväg 23/Stora Räppevägen genomföras
följt av den första etapputbyggnaden av trafikplats Helgevärma. Vägplanen får lägga
fast avgränsningen till och i vilket skede som en ombyggnad av del av Stora
Räppevägen genomförs. Genomförandet av översvämningsåtgärder, station och
planskild korsning samt ny gång- och cykelbro över Helige hanteras och tidsbestäms
under planprocessen för den västra tomten.

Ekonomiska frågor
Samtliga kostnader för planens genomförande bekostas av exploatören med undantag
för de kostnader som Växjö kommun delvis ska stå för enligt exploateringsavtalet,
vilket är de åtgärder som är till nytta för mer än bara detaljplaneområdet.

Tekniska frågor
Två områden kan beröras av markföroreningar inom planområdet. Befintlig
bebyggelse på fastigheten Rimfrosten 1 (PCB-haltiga fogar och golv) samt på
fastigheten Räppe 7:3 vid Räppevallen (tidigare plats för motorbana) kan utgöra en
risk vid eventuella markarbeten. Kontakt tas med tillsynsmyndighet innan riv- eller
markarbeten påbörjas i området.
Invasiva arter har påträffats inom delar av planområdet där det är fastighetsägarens
ansvar att genomföra lämpliga saneringsåtgärder i enlighet Förordning (2018:1939) om
invasiva främmande arter.
Flera träd skyddas inom planområdet mot trädfällning där marken inte för hårdgöras
eller ändras. Under byggnation ska hänsyn/skydd sättas upp för att träden inte ska
skadas.
Inom området finns befintliga ledningar för teknisk infrastruktur, där vissa större
ledningar skyddas genom u-området. Vid flytt av ledningar bekostas det av
exploatören.
Närheten till farligt gods led utmed riksväg 23 och järnvägen kräver anpassning och
hänsynstagande. Se rubrik Riskanalys för mer information.
Åtgärder för att klara bullerriktvärden för väg- och spårtrafik krävs mot befintliga
bostäder i söder.
En gemensam belysningsplan behöver tas fram för allmänplatsmark och kvartersmark
för att säkerställa att ingen påverkan sker på de skyddade arterna hasselmus och
fladdermöss.
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Tillstånd och dispenser













Reningsanläggningar för dagvatten är anmälningspliktigt till miljö- och
hälsoskyddsnämnden och görs i detta fall av exploatören.
Om en åtgärd kommer medföra borttagande av ett särskilt skyddsvärt träd
som väsentligt kommer ändra naturmiljön kan eventuellt en anmälan om
samråd enligt kap. 12 § 6 miljöbalken krävas. Den anmälan görs hos
Länsstyrelsen, vilken är planeras att göras i samband med granskning av
planförslaget.
Björkallén utmed Östra Räppevägens norra sida omfattas av biotopskydd. Vid
påverkan av trädallén behöver dispens från biotopskyddet sökas hos
Länsstyrelsen.
Strandskyddsdispens krävs inom områden där strandskyddet inte är upphävt.
Ansvarig för dispensansökan är exploatören/verksamhetsutövaren och
dispensansökan görs hos stadsbyggnadskontoret.
Dispens från artskyddsförordningen kan behövas om skyddade arter berörs av
planförslaget. En dispensansökan bedöms inte i nuläget behövas kopplat till
de skyddade arterna fladdermöss och hasselmöss men kan bli aktuellt de för
de åtgärder som planeras inom naturmarken. Ansökan görs hos Länsstyrelsen
i Kronobergs län och ansvarig för ansökan är exploatören.
Om belysning medför att de öppna vattenytorna och strandskogen får ljusa
förhållanden nattetid kan det bedömas som en väsentlig förändring av
naturmiljön och kräva ett samråd enligt kap 12 § 6 miljöbalken. Det görs hos
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Vid arbeten som rivning, byggnation och /eller grävning eller dylikt ska
kontakt tas med tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsoskyddskontoret) innan
arbeten påbörjas.
Sjukhusverksamhet är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt
miljöprövningsförordningen och anmälan gör hos miljö- och
hälsoskyddskontoret Växjö kommun. Ansvarig för anmälan är exploatören.
Anläggning för reservkraft kan vara anmälningspliktigt miljöfarlig verksamhet
enligt miljöprövningsförordningen, beroende av vilken typ av reservkraft det
blir. Anmälan gör hos miljö- och hälsoskyddskontoret Växjö kommun.
Ansvarig för anmälan är exploatören.

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Fastighetsbildning
Den mark som planläggs som allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till
lämplig kommunal fastighet. Den kommunala mark som planläggs som kvartersmark
ska genom fastighetsreglering överföras till lämplig kvartersfastighet. Inom
kvartersmark kan flera fastigheter bildas, gemensamma funktioner kan då inrättas
som gemensamhetsanläggningar. Kommunen ansvarar för att ansöka om
fastighetsbildning för att förvärva allmän plats. Respektive fastighetsägare ansvarar
för att ansöka om fastighetsbildning inom kvartersmark.
Ledningsrätt
Rätt att få anlägga, behålla, underhålla och förnya allmännyttiga ledningar kan
säkerställas genom ledningsrätt. Inom kvartersmark och vattenområden kan
ledningsrätt upplåtas inom områden som genom en administrativ bestämmelse har
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reserverats för detta ändamål, för underjordiska ledningar är bestämmelsen
betecknad ”u”. Respektive ledningshavare ansvarar för att ansöka om
lantmäteriförrättning för att bilda ledningsrätt och för att upphäva ledningsrätter
som inte längre behövs. Vid behov av flytt av ledningar inom kvartersmark och
vattenområden bekostas detta av fastighetsägaren/exploatören.
Planområdet berörs av tre av ledningsrätter som ligger inom området där
planförslaget föreslår att upphäva gällande detaljplaner för att möjliggöra en
ombyggnad av korsningen riksväg 23 och Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen.
 Ledningsrätt 0780K-01/97.1 berör starkströmsledning och belastar
fastigheterna Bergkvara 6:1 och Räppe 7:2 till förmån för E.ON Elnät i Sverige.
Ledningsrätten bedöms inte påverkas av planförslaget då enbart
underliggande detaljplanen upphävs i denna del av planförslaget.
 Ledningsrätt 0780K-01/97.3 berör teleledning och belastar fastigheterna
Bergkvara 6:1 och Räppe 7:2 till förmån för Tele2 Sverige AB. Ledningsrätten
bedöms inte påverkas av planförslaget då enbart underliggande detaljplanen
upphävs i denna del av planförslaget.
 Ledningsrätt 0780K-13/33.1 berör starkströmsledning och belastar
fastigheterna Bergkvara 6:1, Räppe 7:2 och Räppe 12:1 till förmån för Växjö
Energi Elnät AB. Ledningsrätten bedöms inte påverkas av planförslaget då
enbart underliggande detaljplanen upphävs i denna del av planförslaget.
Servitut
Ett servitut ger ägaren till den härskande fastigheten rätt att för angivet ändamål
använda den tjänande fastigheten i den utsträckning som framgår av servitutet. Ett
servitut kan bildas genom lantmäteriförrättning (officialservitut) eller genom avtal
mellan fastighetsägare (avtalsservitut). Ett servitut gäller till dess att det upphävs och
kan inte ensidigt sägas upp av ena parten. Ett officialservitut kan enbart ändras eller
upphävas genom en ny lantmäteriförrättning medan ett avtalsservitut kan ändras
eller upphävas genom ett nytt avtal mellan parterna eller genom en
lantmäteriförrättning.
Inom planområdet finns 1 officialservitut till förmån för Trafikverkets fastighet Räppe
12:1. Utöver detta finns 7 avtalsservitut med olika förmånshavare. De servitut som i sin
nuvarande utbredning inte längre behövs efter planläggningen eller hindrar
genomförandet av detaljplanen kan ändras eller upphävas genom
lantmäteriförrättning. Oavsett om servitutet används och behövs eller inte har
förmånshavaren rätt till ersättning om servitutet ändras eller upphävs.
 Servitut 0780K-09/36.1 berör trädsäkring längsmed järnvägen som belastar
fastigheterna Bergkvara 6:1, Räppe 7:2 och Räppe 7:3 till förmån för Statens
Trafikverket. Servitutet avses att behållas.
 Servitut 0780IM-02/4307.1 berör en optokabel som belastar fastigheten
Räppe 5:1 till förmån för Växjö Energi AB. Servitutet bedöms inte beröras av
planförslaget då det ligger inom området där gällande planer föreslås
upphävas inför kommande vägplan. Servitutet avses därmed behållas.
 Servitut 07-IM1-85/7577.1 berör en inbyggd station som belastar fastigheten
Rimfrosten 1 till förmån för Växjö Energi Elnät AB. Servitutet föreslås att
upphävas då station kommer behöva flyttas när nuvarande bebyggelse rivs
inför byggnation. Flytten av stationen ska bekostas av exploatör där ny
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placering ännu inte är bestämd men föreslås i gatuområdet norr om Stora
Räppevägen, i det nordöstra delen.
Servitut 0780IM-02/4692.1 berör en kraftledning m.m. som belastar
fastigheten Räppe 7:2 till förmån för Växjö Energi Elnät AB. Servitutet avses att
behållas men kan påverkas av den nya infarten in till sjukhusområdet från
Bergsnäsvägen. Om flytt av ledningar krävs ska de bekostas av exploatören.
Servitut D-2017-00247800:1 berör kraftledning som belastar fastigheten
Räppe 7:2 till förmån för Växjö kommun. Servitutet bedöms inte beröras av
planförslaget då det ligger inom området där gällande planer föreslås
upphävas inför kommande vägplan. Servitutet avses därmed behållas.
Servitut 0780IM-02/8135.1 berör optokabel m.m. som belastar fastigheten
Bergkvara 6:1 till förmån för Växjö Energi AB. Servitutet bedöms inte beröras
av planförslaget då det ligger inom området där gällande planer föreslås
upphävas inför kommande vägplan. Servitutet avses därmed behållas.
Servitut 0780IM-02/4305.1 berör optokabel som belastar fastigheten Räppe
7:2 till förmån för Växjö Energi AB. Servitutet avses att behållas men kan
påverkas av den nya infarten in till sjukhusområdet från Bergsnäsvägen och
eventuell ombyggnad av gång- och cykelvägens anslutning till Bergsnäsvägen.
Om flytt av ledningar krävs ska de bekostas av exploatören.
Servitut 0780IM-04/363.1 berör optokabel m.m. som belastar fastigheten
Bergkvara 6:1 till förmån för Växjö Energi AB. Servitutet bedöms inte beröras
av planförslaget då det ligger inom området där gällande planer föreslås
upphävas inför kommande vägplan. Servitutet avses därmed behållas.

Nyttjanderättshavare
Nyttjanderätt är ett samlingsbegrepp för många olika typer av rättigheter som ger en
person (fysisk eller juridisk) rätt att använda en fastighet som ägs av någon annan för
det ändamål och i den omfattning som framgår av nyttjanderätten. Inom planområdet
finns två officialnyttjanderätter för tele tillkomna genom expropriation.
 Nyttjanderätt 54/522.1 berör tele expropriation som belastar fastigheterna
Bergkvara 6:1, Bergkvara 6:13, Bergkvara 6:24, Räppe 6:1, Räppe 7:1 och Räppe
7:2 till förmån för Skanova AB. Servitutet avses att behållas men kan påverkas
av ombyggnad av Stora Räppevägen och den nya infarten in till
sjukhusområdet. Om flytt av ledningar krävs ska de bekostas av exploatören.
 Nyttjanderätt 62/435.1 berör tele expropriation som belastar fastigheterna
Bergkvara 6:1, Bergkvara 6:11, Bergkvara 6:13, Bergkvara 6:24, Räppe 7:1 och
Räppe 7:2 till förmån för Skanova AB. Servitutet avses att behållas men kan
påverkas av flytt av anslutning till Stora Räppevägen på grund av kommande
trafikplats i korsningen riksväg 23 och Stora Räppevägen. Om flytt av
ledningar krävs ska de bekostas av exploatören.
Ansökan om fastighetsbildning
Berörda fastighetsägare/ledningshavare har ansvar att ansöka hos
Lantmäterimyndigheten i Växjö kommun om behövlig fastighetsbildning, inrättandet
av gemensamhetsanläggning och servitut eller upplåtelse med ledningsrätt.
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Konsekvenser på fastighetsnivå
Fastighet
Inom
planområdet

Ekonomiska

Fastighetsrättsliga

Tekniska

Bergkvara 6:1

Del av fastighet som
ingår i planområdet
planläggs för
allmänplatsmark
GATA för befintlig väg
och NATUR i
anslutning till Helige
å.

Område för NATUR
regleras över till
fastighet för
allmänplatsmark.

Strandskyddet återinträder
inom området där gällande
detaljplan upphävs.

Rimfrosten 1

Räppe 3:1

Räppe 3:3

Del planlagd som
vattenområde i väster
upphävs. Ingen
byggrätt försvinner i
samband med
upphävande.
Planlagd mark idag
(Handel). Byggrätt
skapas för
kvartersmark
DKPE/DKPEF1. Litet
område planläggs för
allmänplatsmark
NATUR mot Helige å,
GATA mot Stora
Räppevägen samt
GÅNG CYKEL mot
riksväg 23.
Befintlig detaljplan
upphävs i liten del i
sydost som idag är
prickmark för Handel.
Ingen byggrätt
försvinner i samband
med upphävande.
Planlagd mark för
GATA behålls i
nuvarande
planförslag. I övrigt
upphävs befintlig
detaljplan inom del av
fastighet som ingår i
planförslaget (PARK).
Ingen byggrätt
försvinner i samband
med upphävande.
Befintlig detaljplan
upphävs i del av

Delar av fastigheten
är idag planlagd som
vattenområde vilken
föreslås upphävas.

Område för NATUR,
GATA samt GÅNG
CYKEL överförs
genom
fastighetsreglering
till intilliggande
kommunal fastighet
för allmän plats.

Befintliga ledningar inom
fastigheten kan behöva
flyttas vid exploatering.
Exploatören står för
kostnader vid ledningsflytt.
Marklov krävs för
trädfällning i områdets
sydöstra del.

Kvartersmarken kan
slås samman till en
fastighet eller delas
till flera fastigheter.
Befintligt servitut för
inbyggd station
föreslås upphävas.

Nej

Nej

Nej

Nej
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Räppe 5:1

Räppe 7:1

Räppe 7:2

fastighet som ingår i
planförslaget (PARK).
Ingen byggrätt
försvinner i samband
med upphävande.
Befintlig detaljplan
upphävs i del av
fastighet som ingår i
planförslaget (Park).
Ingen byggrätt
försvinner i samband
med upphävande.
Planlagd mark för
GATA och NATUR
utökas något i
nuvarande
planförslag. Byggrätt
skapas för
kvartersmark DKPE
på mindre del.
Befintlig detaljplan
upphävs i mindre del
av fastighet i sydost
(Park eller plantering
samt gata). Ingen
byggrätt försvinner i
samband med
upphävande.
Oplanlagd mark idag.
Byggrätt skapas för
kvartersmark DKPE.
Område planläggs
även för
kvartersmark T1 Vägtrafiksområde för
infartsväg och
sjukhusets interngata
samt VÄG för riksväg
23 i nordost och öst.
Område planläggs för
allmänplatsmark mot
järnvägen (NATUR),
befintlig gång- och
cykelväg/tunnel
under riksväg 23
(GÅNG och CYKEL)
samt gång och
cykelväg i sydost mot
riksväg 23 (GÅNG och
CYKEL).
Befintlig detaljplan
upphävs i område i
sydost. Ingen
byggrätt försvinner i

Nej

Nej

Kvartersmark
regleras över till
fastighet för DKPE.
Mark för allmän plats
kan överföras till
fastigheten genom
fastighetsreglering
från omkringliggande
fastigheter.

Skydd av träd där marklov
krävs för trädfällning.

Kvartersmark för
DKPE och infartsväg
kan överföras till
fastighet för DKPE.

Förbud mot stadigvarande
vistelse 45 meter från
järnväg och 50 meter från
riksväg 23.

Område för bullerskydd
inom området för GATA.
Marklov krävs för
trädfällning i områdets
sydöstra del.

Del av fastigheten
planläggs för underjordiska
ledningar.

88 (89)

201

GRANSKNINGSHANDLING
Dnr PLAN.2019.1196
2021-05-24

Räppe 7:3

samband med
upphävande.
Oplanlagd mark idag.
Byggrätt skapas för
kvartersmark
DKPE/DKPEF1.
Område planläggs för
allmänplatsmark
NATUR mot Helige å
och järnvägen.

Mark för allmän plats
överförs genom
fastighetsreglering
till kommunal
fastighet för allmän
plats. Mark för DKPE
och infartsväg
överförs till
fastigheten från
Räppe 7:2.
Kvartersmarken kan
slås samman till en
fastighet eller delas
till flera fastigheter.
Nej

Förbud mot stadigvarande
vistelse 45 meter från
järnväg och 50 meter från
riksväg 23.
Område planläggs för
underjordiska ledningar.
Skydd av träd där marklov
krävs för trädfällning.

Område för underjordiska
ledningar säkerställs.

Räppe 12:1

Idag oplanlagd mark
som planläggs för
Spårtrafikområde.

Fastighet
Utanför
planområdet

Ekonomiska

Fastighetsrättsliga

Tekniska

Bergsnäs 2:1
Bredvik 1
Månen 1
Regndroppen 1

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Regndroppen
3-7

Nej

Nej

Snöflingan 9
och 16

Nej

Nej

Solstrålen 1
Solstrålen 2

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Bullerskydd söder om
Stora Räppevägen
säkerställs i planen för att
klara riktvärden för buller
för fastigheten.
Bullerskydd söder om
Stora Räppevägen
säkerställs i planen för att
klara riktvärden för buller
för fastigheten.
Bullerskydd för kommande
trafikplats vid riksväg 23
regleras i kommande
vägplan.
Bullerskydd för kommande
trafikplats vid riksväg 23
regleras i kommande
vägplan.
Nej
Nej

STADSBYGGNADSKONTORET
Stina Klyft
Planarkitekt

89 (89)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-22
§ 118

Dnr 2021/201-1.9.1

Svar på remiss angående förslag till nya
föreskrifter för väg 25
Beslut
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta att avge svar på
remiss angående förslag till nya föreskrifter för väg 25 samt
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2014:30) om
hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs län enligt
ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun är i grunden positiva till att vägarnas utformning
bidrar till att främja trafiksäkerheten för länets medborgare och
besökare i vår kommun.
Riksväg 25 är utav stor vikt för besöksnäringen, arbetspendlingen och
den fortsatta befolkningstillväxten i vår kommun. Bättre
förutsättningar och utökade möjligheter för pendling är kritiska för
utvecklingen av våra tätorter och vår landsbygd. En sänkning från 90
km/h till 80 km/h på föreslagen sträcka kommer att upplevas som
mycket negativ för våra kommuninvånare och besökare.
Lessebo kommun anser därför att Trafikverket snarast bör möjliggöra
för en framtida höjning på sträckorna Hovmantorp – Lessebo och
Lessebo – Eriksmåla (#14 i konsekvensutredningen) till 100 km/h
genom att prioritera mötesseparering. Fram till dess bör hastigheten
fortsatt vara 90 km/h.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-08
Trafikföreskrift förslag 2021-05-17
Konsekvensutredning väg 25 Kronobergs län 2021-05-17

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-06-08

Svar på remiss angående förslag till nya
föreskrifter för väg 25
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge svar på remiss angående
förslag till nya föreskrifter för väg 25 samt upphävande av
Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2014:30) om
hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs län enligt
ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun är i grunden positiva till att vägarnas utformning
bidrar till att främja trafiksäkerheten för länets medborgare och
besökare i vår kommun.
Riksväg 25 är utav stor vikt för besöksnäringen, arbetspendlingen
och den fortsatta befolkningstillväxten i vår kommun. Bättre
förutsättningar och utökade möjligheter för pendling är kritiska för
utvecklingen av våra tätorter och vår landsbygd. En sänkning från
90 km/h till 80 km/h på föreslagen sträcka kommer att upplevas
som mycket negativ för våra kommuninvånare och besökare.
Lessebo kommun anser därför att Trafikverket snarast bör
möjliggöra för en framtida höjning på sträckorna Hovmantorp –
Lessebo och Lessebo – Eriksmåla (#14 i konsekvensutredningen)
till 100 km/h genom att prioritera mötesseparering. Fram till dess
bör hastigheten fortsatt vara 90 km/h.
Bakgrund
Remiss ifrån Trafikverket inkom 2021-05-17 angående förslag till
nya föreskrifter för väg 25. Remissvar ska ha skickats till
Trafikverket senast den 31 augusti 2021.
Beslutsunderlag
Trafikföreskrift förslag 2021-05-17
Konsekvensutredning väg 25 Kronobergs län 2021-05-17
Beslutet skickas till
Trafikverket
Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Neira Dedic
Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsförvaltningen
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Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg
25, Kronobergs län, enligt förordningen (2007:1244)
Väg 25 sträcker sig från Halmstad till Kalmar, en sträcka på 250 km. Vägen är nationell väg och ingår i
det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) som väg som är viktig för godstransporter, långväga
personresor och dagliga personresor med bil. Trafikflödena för väg 25 i Kronobergs län varierar stort
med lägre flöden, kring 3000 fordon/dygn, vid länsgränserna och högre i närheten av de större
orterna där Växjö har de högsta flödena uppemot 17000 fordon/dygn, värdena utgör
årsmedeldygnstrafik (ÅDT).
Sambandet mellan trafikflöde och vägens utformning innebär att en mötesseparerad landsväg med
mitträcke kan ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 100 km/tim. Väg 25 är på vissa delar ombyggd
och vissa är det inte. Avsaknad av mötesseparering på väg 25 innebär en förhöjd risk för mötesolycka
med svår skadeföljd. 80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta
säkerhetsstandard klarar en kollision utan allvarliga konsekvenser. Risken att dödas minskar med
ungefär 40 procent om en mötesolycka sker i 80 km/tim istället för 90 km/tim. Därför har
Trafikverket för avsikt att sänka hastighetsgränsen till 80 km/tim. Trafikverket vill med regleringen
uppnå att hastighetsbegränsningen ska vara anpassad till vägens utformning.
På Trafikverkets hemsida finns en karta som visar föreskrifter om hastighetsgränser.

Bakgrund
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen.
Den är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert
vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv.
Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans
förutsättningar så att ingen på sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Trafikverkets anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas utformning innebär att vägar utan
mittseparering med måttlig eller betydande1 trafik ska ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80
km/tim. Dessa anpassningar är ett viktigt bidrag till arbetet med att nå Nollvisionen. Av den
anledningen så ser Trafikverket nu över ej mötesseparerade vägsträckor som beräknas ha
årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 2000 fordon eller mer per dygn år 2025.
Förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa hastighetsgränserna
till vägarnas utformning. Förslaget var en del i en bred remiss som skickades ut till
länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under 2016. Mer information om denna remiss samt
Trafikverkets sammanfattande kommentarer till inkomna remissyttranden finns att läsa på
Trafikverkets hemsida.
Trafikverkets arbete med anpassning av hastigheterna pågår under 2019-2025. I planeringen av vid
vilket år respektive väg ska vara föremål för nya beslut om hastigheter har det tagits i beaktande att
pågående ombyggnationer kan färdigställas innan beslut tas.
För väg 25 inkluderas en mittsepareringsåtgärd mellan Boasjö och Bolmaryd som färdigställs och
medger en höjning av sträckan till 100 km/tim.

Förslag till hastighetsbegränsningar
Förslag på hastighetsbegränsningar, förändrade och oförändrade, för hela vägen redovisas i tabellen.

1

Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med en årsmedeldygnstrafik på 2000 fordon
eller mer per dygn år 2025
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#

1

2

3
4
5

6

7
8
9
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10

10

11

11

12

Sträcka

Hallands länsgräns –- 3 100
meter väster om väg 533, 536
Glamshult
3 100 meter väster om väg
533, 536 Glamshult – 920
meter öster om väg 533, 536
Glamshult
920 meter öster om väg 533,
536 Glamshult – 600 meter
öster om väg 527 Boasjön
600 meter öster om väg 527
Boasjön – 1 280 meter väster
om väg 529 Bolmaryd
1 280 meter väster om väg
529 Bolmaryd –- 430 meter
väster om väg 529 Bolmaryd
430 meter väster om väg 529
Bolmaryd –- 340 meter
väster om väg E4 trafikplats
Ljungby Södra
360 meter öster om väg 615,
616 Sickinge –- Jönköpings
läns västra länsgräns
Jönköpings läns östra
länsgräns –- väg 27
cirkulationsplats Sjöatorp
väg 27 cirkulationsplats
Sjöatorp –- 360 meter öster
om väg 727 Forsa
vägdelen för östlig
färdriktning
360 meter öster om väg 727
Forsa –- väg 25.2 trafikplats
Helgevärma Växjö
vägdelen för västlig
färdriktning
väg 23 trafikpltas
Helgevärma Växjö – 360
meter öster om väg 727 Forsa
vägdelen för östlig
färdriktning
väg 23 avfart trafikplats
Norremark Växjö –
1 030meter söder om väg 23
avfart trafikplats Norremark
Växjö
vägdelen för västlig
färdriktning
930 meter söder om väg 23
påfart trafikplats Norremark
Växjö - väg 23 påfart
trafikplats Norremark Växjö
vägdelen för östlig
färdriktning

Sträckans
totala
längd (km)

Justeringens
totala längd
(km)

Hastighet
(km/tim)

Ny
hastighet
(km/tim)

0,1

0,1

90/100

80

100

100

4,0

+Ökad
restid
- minskad
restid
min:sek
+0:01

14,0

14,0

90

80

+ 1:16

10,5

10,5

90

100

- 0:42

0,8

80

80

9,2

100

100

17,4

100

100

6,5

100

100

3,3

80

80

17,1

100

100

17,6

100

100

1,0

90

90

0,9

90

90

90

80

2,0

0,7
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12

13

14

1 030 meter söder om väg 23
avfart trafikplats Norremark
Växjö –- väg 27
cirkulationsplats Fagrabäck
Växjö
vägdelen för västlig
färdriktning
väg 27 cirkulationsplats
Fagrabäck Växjö – 930 meter
söder om väg 23 påfart
trafikplats Norremark Växjö
väg 27 cirkulationsplats
Fagrabäck Växjö –- 380
meter väster om väg 847
västra anslutningen
Hovmantorp
380 meter väster om väg 847
västra anslutningen
Hovmantorp –- Kalmar
länsgräns

+0,03

2,1

0,7

21,5

21,1

17,3

90

80

100

100

90

80

+ 0,03

+1:27

I rådande föreskrift (TRVTFS 2014:30) om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs län är
högsta tillåtna hastighet 90 km/tim mellan Hallands länsgräns och 3 200 meter väster om väg
533/536 Glamshult. I förslaget till nya föreskrifter föreslås hastigheten 80 km/tim gälla på sträckan
Hallands länsgräns och 3 100 meter väster om väg 533, 536 Glamshult. Den mindre justeringen av
sträckan 80/90 km/tim utförs för att bättre stämma överens med gränsen för där den mötesseparerade vägen börjar och där högsta tillåtna hastighet är 100 km/tim.
Restiden längs hela sträckan ökar teoretiskt med 2 minuter och 5 sekunder.
Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskrifterna.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget ovan gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala
trafikföreskrifter om hastighet eller tättbebyggt område utmed vägen som lokalt kan påverka
framkomligheten utmed vägen. I samband med aktuellt förslag har Trafikverket för avsikt att så långt
möjligt sträva efter så få hastighetsförändringar som möjligt utmed stråket och, om så är aktuellt,
lämna förslag till beslutande myndighet om förändring.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Alternativa lösningar
Den utformning och trafikering som sträckorna 1, 3, 12 och 14 har innebär att den föreslagna
hastighetssänkningen måste införas. Alternativet att behålla nuvarande hastighetsgräns är inte
befogat.
Att bygga om en väg till mötesfrihet med mitträcke är en omfattande investering och Trafikverket tar
fram beslutsunderlag som ligger till grund för att prioritering mellan åtgärder ska kunna ske av
beslutande organ. I detta fall har Trafikverket byggt om ytterligare en del av väg 25 för att öka
tillgängligheten för vägtrafiken längs sträckan. Det pågår ett fortsatt arbete med att prioritera och
etappvis bygga ut väg 25 som är en nationell väg och det är därmed regeringen som i nationell plan för
transportsystemet beslutar om när vägen ska prioriteras för ombyggnation. I gällande Nationella plan
för transportinfrastrukturen 2018-2029 ges utrymme för etapperna: Glamshult-Vrå-Boasjön,
Sjöatorp–Alvesta Väst och österleden i Växjö som inkluderar ny trafikplats vid Fagrabäck

Vilka som berörs av regleringen
Alla som färdas i fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet på berörda delsträckor och andra
som vistas eller verkar i närheten av vägen berörs av regleringen. Se vidare under rubriken ”Effekter
som den föreslagna regleringen medför”.

Vilka bemyndiganden grundar sig Trafikverkets beslutanderätt på
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Trafikverkets beslutanderätt grundar sig på Trafikförordningen (1998:1276).

Hur förhåller sig föreslagen reglering till EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska Unionen.
Det finns författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) för vägar som ingår i det europeiska
TEN-T-vägnätet. Trafikverket tillämpar även författningarna för europeisk vägssäkerhet för samtliga
vägar med vägnummer upp till och med 100 samt på vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT oavsett
vägnummer. Författningarna innehåller bestämmelser om väghållares skyldigheter och syftar till att
öka säkerheten för vägtrafikanter.

Effekter som den föreslagna regleringen medför
Effekter på trafiksäkerhet
Hastighetssänkningen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att risken att dödas eller skadas
allvarligt utmed vägen kommer att minska. När alla planerade hastighetssänkningar är genomförda år
2025 så kommer sju liv att räddas varje år.
Trafikverket har för väg 25 beräknat effekter av förslaget i RHA-verktyget (Regionala
HastighetsAnalyser).
Föreskrifterna innebär att samtliga fordonsslag (förutom traktorer) kommer att köras i samma
hastighet som tunga lastbilar vilket ger bättre flyt i trafiken och minskar antalet omkörningar på de
sträckor som ges sänkt hastighet.

Effekter på tillgänglighet
Trafikverket har för väg 25 beräknat effekter av förslaget i RHA-verktyget.
Det är inte säkert att tillgängligheten för dagliga personresor mellan Kalmar, Emmaboda, Nybro och
Växjö påverkas av föreskriften eftersom alternativa pendlingsmöjligheter finns genom
järnvägsförbindelsen Kust till Kustbanan.
Vid höjning från 90 till 100 km/ tim är konkurrenskraften för buss jämfört med personbil oförändrad
eftersom hastighetshöjningen gäller båda fordonsslag.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Föreskrifterna påverkar inte restiden för tunga lastbilar med släp eftersom de får framföras i högst 80
km/tim.
Trafikverket har låtit genomföra en utvärdering2 av hur tillgänglighet i det statliga vägnätet påverkas
av ändrade hastighetsgränser. Resultatet visar att det inte finns en enhetlig bild över effekterna på
tillgängligheten och att det är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En sänkning av
hastighetsgränsen kan leda till både ökad och minskad ekonomisk aktivitet i en region. Högre
hastighetsgränser kan leda till en försämrad lokal arbetsmarknad och minskad handel då det blir mer
effektivt att arbetspendla bort från platsen samt att färdas längre bort för inköp. Lägre
hastighetsgränser i en region kan leda till att nya affärsmöjligheter uppstår på platsen då utpendling
blir mindre attraktivt. Utvärderingen belyser dessutom att sänkningar av hastighetsgränser på
lågtrafikerade vägar kan vara mer motiverade, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, än
väginvestering för högre hastighetsgränser. Detta kan dock skilja sig från plats till plats.
Tillgänglighet i ett systemperspektiv
Effekter av hastighetsjusteringar på enskilda sträckor beräknas med hjälp av RHA-verktyget.
Hastighetsjusteringar sker emellertid utifrån ett systemperspektiv där vägarnas utformning avgör
vilken hastighet som är möjlig. Därför måste effekter på enskilda sträckor betraktas inte enbart som
enskilda förändringar utan också i ett större perspektiv. Detta görs med hjälp av analysverktygen
2

Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys, Westin, L. et al, 2011, Trafikverket
2017:088
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Sampers (Trafikverket) och Tillgänglighetsindex (Tillväxtverket). Analyserna är att betrakta som
systemanalyser och visar hur tillgängligheten förändras i olika delar av landet givet att alla planerade
sänkningar och höjningar fram till år 2025 genomförs. Det är därför osäkert att från dessa två
analysmetoder dra några långtgående slutsatser avseende effekter till följd av enskilda
hastighetsförändringar, utan de bör snarare ses som ett komplement till övrig konsekvensbeskrivning
för sträckan.
Grön färg i kartan för Tillgänglighetsindex innebär att ett område relativt sett får en förbättrad
tillgänglighet gentemot andra delar av landet givet att alla antagna justeringar av hastigheter under
åren 2018-2025 sker. På motsvarande sätt innebär röd markering att ett område förlorar i rang vad
gäller körtid. Ju klarare färg desto större förändring. Svagt gul markering i kartan innebär marginell
förändring av tillgänglighet år 2025 jämfört med år 2018 relativt sett. Se utförligare förklaring i
bilagan om Tillgänglighetsindex.
Grön färg i kartan för Sampers betyder förbättrad tillgänglighet och röd färg försämrad tillgänglighet
uttryckt i kostnad/per resa. Ju klarare färg desto större förändring. Svagt gul markering i kartan
innebär att skillnaden i tillgänglighet mellan år 2025 jämfört med år 2018 tolkats som marginell. Se
utförligare förklaring i bilagan om Sampers.

Effekter Miljö
Trafikverket har för väg 25 beräknat effekter av förslaget i RHA-verktyget.
Den lägre hastigheten kommer att innebära minskat buller längs den aktuella vägen.

Kostnader som regleringen medför
De föreslagna föreskrifterna resulterar i ökade samhällsekonomiska kostnader i form av längre
restider. Den samhällsekonomiska nyttan av ökad trafiksäkerhet tillsammans med och i kombination
med lägre utsläpp av koldioxid och minskade fordonskostnader överstiger i flertalet fall de
samhällsekonomiska kostnaderna i form av ökad restid för personbilar.
Trafikverkets förhållningssätt att ökad tillgänglighet inte ska ske på bekostnad av trafiksäkerhet har
etiska grunder och värderas högt.

Konsekvenser om regleringen inte kommer till stånd
Om föreslagen reglering av hastighetsbegränsningen inte görs på sträckan innebär det att
trafiksäkerheten längs sträckan är sämre än den skulle kunna vara. Trafiksäkerheten, tillgängligheten
och effekterna på miljön kommer att fortsätta vara samma som i nuläget.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Bedömda effekter för kommuner och regioner
Trafikverket bedömer inte att förslaget kommer att påverka kommuner och regioners ansvarsområden
eller organisation.

Sammanfattning
Den föreslagna hastighetsförändringen motiveras av att den bidrar till ökad trafiksäkerhet de aktuella
sträckorna och i detta fall bedömer Trafikverket att nyttan för trafiksäkerhet och miljö överväger de
negativa konsekvenserna för tillgänglighet, särskilt med hänsyn till att även höjning genomförs för del
av sträckan.

Bilagor
Bilaga 1

Förslag till nya trafikföreskrifter (förändring av hastighet)

Bilaga 2

Beräkning i RHA-verktyget

Bilaga 3

Förklaring Sampers

Bilaga 4

Karta, Sverigekarta Sampers
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Bilaga 5

Förklaring Tillgänglighetsindex

Bilaga 6

Karta, Sverigekarta Tillgänglighetsindex
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Bilaga 2 - Beräkning i RHA-verktyget
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Bilaga 3 - Förklaring Sampers

Sampers beräknar generaliserad kostnad, som även kallas reseuppoffring, för varje start- och
målpunkt, färdmedel och reseärende. Den analys som gjorts innehåller alla bilresor (d.v.s. även
yrkestrafik). Personbilstrafiken är uppdelad på arbetsresor (pendling), tjänsteresor och övriga resor.
Det mått på tillgänglighet som beräknats och redovisats på kartor är för bil. När färdmedelsval och
destinationsval beräknats i trafikprognosen, vars resulterande biltrafik dessa tillgänglighetsmått
beräknats på, har tillgängligheten för alla färdmedel ingått på sedvanligt sätt.
Den generaliserade kostnaden omfattar monetär kostnad och restid viktad med tidsvärde för
respektive färdmedel och reseärende. De generaliserade kostnaderna aggregeras över målpunkter
och färdmedlen till s.k. logsumma som även tar hänsyn till hur attraktiva olika målpunkter är för
respektive reseärende och hur stor nytta individen har av att kunna välja mellan olika färdmedel och
målpunkter. För reseärende ”arbete” ingår t ex antalet arbetsplatser i målpunkten i attraktiviteten.
Vid aggregeringen ingår generaliserade kostnaden med minustecken och attraktivitet i målpunkten
med plustecken. Därmed visar logsumman hur bra tillgängligheten är i en viss startpunkt för ett visst
ärende, oberoende av färdmedel och målpunkt. Logsumman översätts till penningvärde och
aggregeras över ärendena med hänsyn till hur ofta resor med olika ärenden sker. Förändringar av
logsumman mellan två tillfällen tolkas så att en högre logsumma innebär förbättrad tillgänglighet
medan en lägre logsumma på samma sätt betecknar försämrad tillgänglighet.
Tillgänglighetsförändringarna redovisas som förändringar i kronor per resa och blir genom det
jämförbara över landet och oavsett ärende eller målpunkt för resan.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

För den som vill fördjupa sig i metodiken hänvisas till exempelvis Jonas Eliassons skrift; ”Att mäta
tillgänglighet med logsummor”(Transek) eller Trafikverkets rapport ”Tillgänglighet - Definition, mått
och exempel” (publ. 2018:208).
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TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Bilaga 4 - Karta, Sverigekarta Sampers

Bilaga 5 - Förklaring Tillgänglighetsindex

Tillgänglighetsindex baseras på GIS-analyser av restidsförändring för resor med bil och visar
sammanvägd förändring av tillgängligheten i ett område relativt andra delar av landet till följd av
planerade hastighetsjuteringar mellan åren 2018 och 2025. Detta ger en bild av hur ett områdes
”styrka” gentemot andra delar av landet kan antas förändras över tid.
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Teoretiskt visar Tillgänglighetsindex en rangordning av varje område av landet i olika
tillgänglighetsklasser utifrån körtid till ett samhälleligt utbud. Det samhälleliga utbudet är uttryckt
som:
1.
2.
3.
4.
5.

Genomsnittlig restid till närmaste akutsjukhus från varje område
Genomsnittlig restid till närmaste vårdcentral från varje område
Genomsnittlig restid till närmaste dagligvarubutik från varje område
Genomsnittlig restid till närmaste grundskola från varje område
Hur många arbetsplatser man når inom 30 minuter från varje område

Kartorna visar förändringar i denna rangordning mellan 2018 och 2025. Det samhälleliga utbudet
representeras i dessa analyser av storleken på en ort. Underförstått förutsätts i analysen att ju större
ort desto större utbud och därför mäts körtiden till närliggande orter indelat i olika storleksklasser.
En försämring av indexet (på kartan markerad med röd färg) innebär att ett område förlorar i
tillgänglighet relativt andra områden. Det innebär att även om ett område antas få kortare körtider,
d.v.s. en ökad tillgänglighet, kan den relativa tillgängligheten jämfört andra delar av landet försämras
(d.v.s. området markeras med röd färg) ifall andra områden får ännu kortare körtider.
Grön markering i kartorna innebär sålunda att ett område relativt sett får en förbättrad tillgänglighet
gentemot andra delar av landet givet att alla antagna justeringar av hastigheter under åren 20182025 sker. På motsvarande sätt innebär röd markering att ett område förlorar i rang vad gäller körtid.
Svagt gul markering i kartan innebär oförändrad tillgänglighet år 2025 jämfört med år 2018 relativt
sett. Färgerna är inte graderade

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

En fördjupad beskrivning av den teoretiska metodiken för tillgänglighetsindex hittas på Tillväxtanalys
hemsida Tillgänglighet till tätorter av olika storlek.

Bilaga 6 - Karta, Sverigekarta Tillgänglighetsindex
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Trafikverket

TRVTFS :

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs län;
beslutade den
Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket
trafikförordningen (1998:1276).
I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket och 9 kap. 1 § första
stycket 6 trafikförordningen (1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 25 i
Kronobergs län vara enligt följande.
Vägsträcka
mellan

och

km/tim

Hallands länsgräns

3 100 meter väster om väg 533, 536
Glamshult

3 100 meter väster om väg 533, 536
Glamshult

920 meter öster om väg 533, 536
Glamshult

920 meter öster om väg 533, 536
Glamshult

600 meter öster om väg 527 Boasjön

600 meter öster om väg 527 Boasjön

1 280 meter väster om väg 529
Bolmaryd

1 280 meter väster om väg 529
Bolmaryd

430 meter väster om väg 529
Bolmaryd

80

430 meter väster om väg 529
Bolmaryd

340 meter väster om väg E4
trafikplats Ljungby Södra

100

360 meter öster om väg 615, 616
Sickinge

Jönköpings läns västra länsgräns

100

Jönköpings läns östra länsgräns

väg 27 cirkulationsplats Sjöatorp

100

väg 27 cirkulationsplats Sjöatorp

360 meter öster om väg 727 Forsa

80

vägdelen för östlig färdriktning
360 meter öster om väg 727 Forsa

80

100

80
100

väg 25.2 trafikplats Helgevärma
Växjö

100

vägdelen för västlig färdriktning
väg 23 trafikplats Helgevärma Växjö

360 meter öster om väg 727 Forsa

100

vägdelen för östlig färdriktning
väg 23 avfart trafikplats Norremark
Växjö

1030 meter söder om väg 23 avfart
trafikplats Norremark Växjö

90

vägdelen för västlig färdriktning
930 meter söder om väg 23 påfart
trafikplats Norremark Växjö

väg 23 påfart trafikplats Norremark
Växjö

90

vägdelen för östlig färdriktning
1 030 meter söder om väg 23 avfart
trafikplats Norremark

väg 27 cirkulationsplats Fagrabäck
Växjö

80

215

Sida 1 av 2

TRVTFS :

vägdelen för västlig färdriktning
väg 27 cirkulationsplats Fagrabäck
Växjö

930 meter söder om väg 23 påfart
trafikplats Norremark

väg 27 cirkulationsplats Fagrabäck
Växjö

380 meter väster om väg 847 västra
anslutningen Hovmantorp

380 meter väster om väg 847 västra
anslutningen Hovmantorp

Kalmar länsgräns

80

100

80

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2021, då Trafikverkets föreskrifter
(TRVTFS 2014:30) om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs län ska upphöra att
gälla.
På Trafikverkets vägnar
LENA ERIXON
Elin Isaksson
(Verksamhetsområde Planering)

2
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-10

Remissyttrande utvecklingsstrategi
Sydostleader 2023-2027
Förslag till beslut
Lessebo kommun ställer sig positiv till utvecklingsstrategi 2023 2027 men önskar att Destination Glasriket lyfts upp i strategin.
Ärendebeskrivning
Kulturarvet är starkt närvarande och i varierande former med
exempelvis fornlämningar, historiska platser, byggnadsverk,
världsarv, nationalpark och biosfärområde samt odlingslandskap.
Inom Glasriketkommunerna Emmaboda, Nybro, Lessebo och
Uppvidinge finns det många historiska platser utvandrarbygden
samt glasbruk och glashyttor som bör lyftas upp i
utvecklingsstrategin.
I SydostLeader har område en något högre andel företag med
koppling till jordbruk, livsmedelsproduktion och besöksnäring,
jämfört med rikets genomsnitt. Bara i Lessebo kommun har vi ca 1
miljon besökare varje år där besöksnäringen spelar stor roll för
kommunen.
Bakgrund
SydostLeaders utvecklingsområde sträcker sig över fjorton
kommuner; Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn,
Karlskrona, Mörbylånga, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby,
Sölvesborg, Tingsryd, Torsås samt Uppvidinge.
Området kännetecknas av våra vatten som sammanbinds i ett
unikt utvecklingsområde. I utvecklingsområdet finns även
biosfärområde, världsarv och nationalpark. Utvecklingsområdet
medger en stor potential att skapa lokal utveckling genom
Leadermetoden genom att fokusera på områdets styrkor, tillgångar
och utvecklingsmöjligheter i form av vårt geografiska läge med
värdefulla vattenmiljöer, natur-, kultur- och kreativa värden samt
en stark entreprenörsanda.
Beslutsunderlag
Remissutgåva ”Utvecklingsstrategi 2023 – 2027”
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Kommunstyrelsen
2021-08-10
Beslutet skickas till
SydostLeader i Emmaboda

Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningsförvaltningen
Bilagor: Remissutgåva ”Utvecklingsstrategi 2023 – 2027”
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Remiss gällande SydostLeaders utvecklingsstrategi för perioden 2023 - 2027
Bakgrund och syfte
SydostLeader är en del av EU:s Landsbygdsprogram, med en metod där privat, ideell och
offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.
Föreningens utvecklingsområde, för programperioden 2023 – 2027, sträcker sig över fjorton
kommuner; Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Mörbylånga, Lessebo,
Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås samt Uppvidinge.
Utvecklingsområdet sträcker sig därvid över tre län i sydöstra Sverige; Blekinge-, Kalmar- och
Kronobergs län.
SydostLeader vill i strategiprocessen säkerställa en bred intressentbas och ett tydligt
trepartnerskap som mobiliserar engagemang för utvecklingsområdet samt uppfyller
identifierade möjligheter och därtill angelägna utvecklingsbehov hos olika målgrupper.
Samtidigt vill strategin vara övergripande och därmed även inspirera, skapa delaktighet och
stimulera idékraft i det framtida och långsiktiga gemensamma utvecklingsarbetet.
Bifogad remissutgåva av utvecklingsstrategin ska främst ligga till grund för föreningens
dialog med huvudmannen Jordbruksverket och andra myndigheter, organisationer och
fondaktörer samt för föreningens interna arbete med utvecklingen i området. För
projektsökare/-ägare (motsv.) kommer senare en populärversion att utarbetas.
Hemställan om yttrande
SydostLeader hemställer om remissvar senast den 31 augusti 2021 och ser helst att
svaret skickas i wordformat till info@sydostleader.se.
Eventuella frågor på strategin kan ställas direkt till Joel Parde (sammanhållande i
SydostLeaders skrivargrupp) på joelparde@gmail.com.
Remissen har beslutats av styrelsen för SydostLeader.

Tommy Andersson
Ordförande

SydostLeader
Storgatan 4 361 30
EMMABODA

Org nr 802498-7136

info@sydostleader.se
www.sydostleader.se
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Utvecklingsstrategi 2023 - 2027
Remissutgåva

Bredasjön i Holmsjö i norra Blekinge. Foto Ingmar Elofsson

”SydostLeader bygger samverkan för smartare landsbygd och skärgård
med hållbar tillväxt och utveckling - för ökad livskvalitet och attraktivitet”

SydostLeader
Storgatan 4
361 30 EMMABODA

Org nr
802498-7136

info@sydostleader.se
www.sydostleader.se
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Sammanfattning
SydostLeaders utvecklingsområde sträcker sig över fjorton kommuner; Borgholm, Emmaboda,
Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Mörbylånga, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg,
Tingsryd, Torsås samt Uppvidinge. Utvecklingsområdet sträcker sig därvid över tre län i
sydöstra Sverige; Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs län.
Området kännetecknas av våra vatten som sammanbinds i ett unikt utvecklingsområde. Från
Hanö via Mörrumsån, sjön Åsnen, Alsterån, Kalmarsund och Ölands farvatten till Utklippan,
förbinder våra vattenavrinningsområden, sjöar och hav Småland, Öland och Sveriges sydostkust
med Blekinges skärgård. I utvecklingsområdet finns även biosfärområde, världsarv och
nationalpark.
Utvecklingsområdet medger en stor potential att skapa lokal utveckling genom Leadermetoden
genom att fokusera på områdets styrkor, tillgångar och utvecklingsmöjligheter i form av vårt
geografiska läge med värdefulla vattenmiljöer, natur-, kultur- och kreativa värden samt en stark
entreprenörsanda.
SydostLeader har i strategiprocessen säkerställt en bred intressentbas och ett tydligt
trepartnerskap som mobiliserar engagemang för vårt Leaderområde samt uppfyller
identifierade möjligheter inom utvecklingsområdet och därtill angelägna utvecklingsbehov hos
olika målgrupper. Samtidigt vill strategin vara övergripande och därmed även inspirera, skapa
delaktighet och stimulera idékraft i det framtida och långsiktiga gemensamma
utvecklingsarbetet.

Strategin utgår därmed från visionen…
”SydostLeader bygger samverkan för smartare landsbygd och skärgård med hållbar tillväxt
och utveckling - för ökad livskvalitet och attraktivitet”
…med fyra övergripande mål innehållande såväl Blå som Grön tillväxt och utveckling:
1.
2.
3.
4.

Hållbara livsmiljöer och landskap
Ökad livskvalitet och attraktionskraft
Smartare landsbygd med ökad service
Stärkt småskalig entreprenörsutveckling
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Summary
Utges senare.

S ydostLeader omfattas både av kust-, skärgård, jordbruks- och skogsbygd. Foto Ingmar Elofsson
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1. Landsbygdsutveckling genom Leader
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom Leadermetoden.
Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin genomförs i samverkan mellan
privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling inom EU
och Sverige, därmed bidrar strategin även till den regionala och nationella
landsbygdsutvecklingen.
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets utvecklingsbehov och
möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området
ligger till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från
EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också
utformade att rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål och
insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till den
lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Norra Öland med Blå Jungfrun i bakgrunden. Området omfattas av strategin. Foto Ingmar Elofsson.
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2. Strategins framtagning
Ambitionen har varit att formulera en utvecklingsstrategi, som mobiliserar engagemang för
vårt Leaderområde samt uppfyller identifierade möjligheter inom utvecklingsområdet och
därtill angelägna utvecklingsbehov hos olika målgrupper. Samtidigt vill strategin vara
övergripande och därmed även inspirera, skapa delaktighet och stimulera idékraft i det
framtida och långsiktiga gemensamma utvecklingsarbetet.
Strategin ska i alla sina delar sträva efter målen i Agenda 2030 och de övergripande principer
som gäller inom EU. Det handlar främst om hållbar utveckling, grundläggande rättigheter och
tillgänglighet men även likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet.
Till grund för arbetet föreligger även en uppföljning och utvärdering till Territorial Review som
OECD genomförde 2017-2018.
Resultatet är en utvecklingsstrategi som innehåller en vision, fyra övergripande mål och åtta
utvecklade insatsområden.

2.1 Intressentbas och trepartnerskapet
SydostLeader har i strategiprocessen säkerställt en bred intressentbas och ett tydligt
trepartnerskap för att sedan utifrån de behov området har idag samt uppskattade behov i
framtiden först klargöra vilka som är kärnintressenter och primärintressenter i framtagandet av
strategin.
Medverkande intressenter har därmed främst varit föreningens ideella, privata och offentliga
medlemmar, olika ungdomsgrupper, lokala utvecklingsgrupper, företagarorganisationer, LRF
Sydost, idrottsförbund/-föreningar, entreprenörer, regioner, länsstyrelser, biosfärsområdet och
våra världsarv. Genom våra digitala stöd har även allmänheten getts möjlighet att delta i och
påverka strategiarbetet.

2.2 Organisation och aktörer
Arbetssättet i framtagandet av vår lokala utvecklingsstrategi har varit en öppen process.
En stor referensgrupp, liksom styrelsen har inledningsvis genomfört en SWOT-analys och
klargjort områdets behov och möjligheter samt därtill lämpliga insatsområden för områdets
utveckling. Därefter bildades tre fokusgrupper med vardera representanter från offentlig, privat
och ideell sektor som arbetat med att utveckla respektive insatsområde. Förutom detta har
även tankar och åsikter från två ungdomsgrupper, LAG och områdets övriga intressenter
kontinuerligt samlats in, remissbehandlats samt arbetats in i strategin.
Parallellt med detta har kommunerna avgivit sina avsiktsförklaringar att ingå i ett gemensamt
utvecklingsområde -SydostLeader- samt medge pottfinansiering för hela områdets bästa.

LAG och styrelsen
Styrelsen består av tjugotvå ledamöter från trepartnerskapet med en jämn könsfördelning och
tydlig geografisk spridning över hela Leaderområdet. Styrelsen har i strategiprocessen arbetat
digitalt vid tre tillfällen och analyserat områdets styrkor, svagheter, utmaningar och möjligheter
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och därvid för det fortsatta arbetet utvecklat och föreslagit för Leaderområdet lämpliga
insatsområden. Strategin har även dialogiserats och godkänts av LAG.

Stora referensgruppen
Gruppen består av ett trettiotal representanter, innehållande trepartnerskapet, från samtliga
kommunområden som anmält intresse att ingå i SydostLeader kommande programperiod.
Referensgruppen har träffats digitalt vid två tillfällen och analyserat områdets utmaningar och
möjligheter och lagt fast en SWOT-analys, mål och insatsområden, fokusgruppernas struktur
och arbetsmodell samt godkänt föreningens utvecklingsstrategi.

Fokusgrupp insatsområde
För valda insatsområden organiserades ett fokusgruppsarbete. Respektive fokusgrupp
bemannades med ledamöter från trepartnerskapet. Fokusgruppernas uppdrag var att ta fram
aktuellt och innovativt underlag avseende hur respektive insatsområdena kan bidra till i
strategin valda mål.

Ungdomsgrupper
I syfte att säkerställa ett tydligt ungdomsperspektiv i strategiarbetet organiserades två
fokusgrupper med ungdomar i olika åldrar och bakgrund.
En fokusgrupp med ungdomar (15–18 år) från samtliga kommuner i vårt geografiska område,
som deltar i någon form av kommunens fritidsverksamhet, med engagemang för platsen de bor
på och som vill vara med och påverka. Därutöver en fokusgrupp unga företagare/UF (18–24 år)
från området med stark entreprenörskänsla och engagemang för sin bygd.
Ungdomsgrupperna har deltagit i utformningen av utvecklingsstrategin genom flera digitala
arbetsmöten tillsammans med vår skrivargrupp. Med utvecklingsstrategins olika underlag och
frågor som grund har ungdomarna givits möjlighet att diskutera och påverka samtliga delar i
strategins framtagning till slutligt utkast inför inlämning till Jordbruksverket.

Skrivargruppen
Styrelsen för SydostLeader utsåg en skrivargrupp i syfte att leda det administrativa arbetet, ta
fram arbetsunderlag, leda remissarbetet samt skriva SydostLeaders utvecklingsstrategi för
programperioden 2023 – 2027. Skrivargruppen har bestått av fyra personer representerande
trepartnerkapet i området samt en representant från länsstyrelsen i syfte att säkerställa bästa
möjliga samverkan och samordning avseende fondmedel för vår landsbygdsutveckling.
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2.3 Erfarenheter
Programperioden 2014 - 2020 arbetade SydostLeader i fyra ESI-fonder, såväl EJFLU, ERUF, ESF
som EHFF. Gjorda erfarenheter från flerfondsarbetet i programperioden är positiva och
användbara då Landsbygdsfonden i kommande programperiod bedöms ha en bredare
användning och målbild där insatserna inom Leader även ska kunna stärka företagsutveckling,
stödja projekt som investerar i det lokala näringslivet samt lokala insatser för att utveckla
kustsamhällen, den lokala fiskerinäringen, vattenbruk, fisketurism och vattenmiljö.
Vid utarbetandet av kommande utvecklingsstrategi är tyvärr inte någon slutlig utvärdering av
programperioden klar men däremot är årliga och halvtidsutvärdering genomförda mot såväl
ställda mål som indikatorer. Gjorda erfarenheterna inför nya programperioden är främst behov
av fler samverkans- och marknadsföringsåtgärder men även att starkare inspirera till projekt
inom områdena miljö, klimat & energi samt kommunikation och service. Behov som får anses
lika viktiga nu, varför det beaktats i strategiarbetet.

2.4 Samordning och avstämning
Avstämning med regionala utvecklingsstrategier har gjorts tillsammans med regioner och
länsstyrelser. De kommunala prioriteringarna har främst arbetats in via stora referensgruppen,
fokusgruppernas arbete, dialoger med kommunstyrelser och remissförfarandet. Därutöver har
strategiska samtal förts med bland andra berörda vattenmyndigheter,
strukturfondspartnerskapen samt yrkesfisket.
Samverkan med närliggande Leaderområden har genomförts i syfte att samskriva behov och
möjligheter till gränsöverskridande projektutveckling och för våra ”gränskommunala” områden.

Del av en nyanlagd våtmark i Gisslevik i östra Blekinge som är ett av våra miljöprojekt. Projektet omfattar även ett fågeltorn. Foto Ingmar Elofsson.
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3. Utvecklingsområdet
3.1 Tabell med statistik
Invånare
Totalt antal invånare i utvecklingsområdet
inklusive tätorter > 20 000 invånare
Antal invånare i utvecklingsområdet,
exklusive tätorter > 20 000 invånare
Områdets storlek i km2utanför tätorter >
20 000 invånare
Antal invånare per km2, inklusive tätorter
Antal invånare per km2, exklusive tätorter
Antal invånare per km2, Nord och Väst E 22

321 330 inv
226 611 inv
11 475,4 km2
25,9 (2019)
20 (2019)
14,5 (2019)

Kvinnor
Antal invånare 0-15 år
Antal invånare 16-24 år
Antal invånare 25-44 år
Antal invånare 45-64 år
Antal invånare 65 år eller äldre
Totalt antal kvinnor
Andel invånare 0-15 år
Andel invånare 16-24 år
Andel invånare 25-44 år
Andel invånare 45-64 år
Andel invånare 65 år eller äldre

20 938
8 568
23 775
28 295
29 444
111 020
0,09
0,04
0,10
0,12
0,13

Män
Antal invånare 0-15 år
Antal invånare 16-24 år
Antal invånare 25-44 år
Antal invånare 45-64 år
Antal invånare 65 år eller äldre
Totalt antal män
Andel invånare 0-15 år
Andel invånare 16-24 år
Andel invånare 25-44 år
Andel invånare 45-64 år
Andel invånare 65 år eller äldre

21 816
10 699
25 222
29 913
27 941
115 591
0,10
0,05
0,11
0,13
0,12

Andel invånare som är utrikes födda
Medelinkomst 20 – 64 år (2019)

0,14 (Varierar stort mellan kommuner
8,5 - 25,9 %); (Riket 19,6 %)
26 100 kr. (Riket 29 200 kr)
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Kommuner, tätorter, befolkningsutveckling och arbetsmarknad
Kommuner som omfattas av strategin
Borgholm, Emmaboda, Karlshamns,
Karlskrona, Mörbylånga, Kalmar, Lessebo,
Nybro, Olofströms, Ronneby, Sölvesborg,
Tingsryd, Torsås, Uppvidinge
(undantaget tätorter överstigande 20 000 inv).
Landskapstyper och landmärken

Kust-, skärgård, jordbruks- och skogsbygd
biosfärsområde, världsarv, broar, kastell, fort,
slott och fyrar.

Tätorter och utvecklingscentra

Blekinge län:
Karlskrona, Jämjö. Rödeby, Nättraby,
Ronneby, Kallinge, Bräkne-Hoby, Hallabro,
Karlshamn, Mörrum, Asarum, Sölvesborg,
Mjällby, Olofström, Jämshög, Kyrkhult,
Hällaryd,

Kronobergs län:

Tingsryd, Urshult, Ryd, Väckelsång, , Vissefjärda, Långasjö, Orrefors, Lenhovda, Åseda,
Lessebo, Alstermo, Hovmantorp, Kosta
Kalmar län:
Emmaboda, Torsås, Nybro, Alsterbro, Bergkvara,
Söderåkra, Byxelkrok, Borgholm, Löttorp,
Färjestaden, Mörbylånga, Kalmar, Lindsdal,
Smedby, Hagby, Halltorp, Rinkabyholm,
Ljungbyholm och Trekanten.
Befolkningsförändring för åren 1970 2019
Befolkningsförändring (2020)

Årlig bedömd befolkningsökning från
2021

+ 5,7 %; (Riket 18 %)
+ 249 inv = 0,08 %; Riket + 51 706 = 0,5 %
(Kalmar +862, Mörbylånga +238, Torsås +24,
Sölvesborg +4. Övriga kommuner minus).
+ 0,5 – 1 %

Så många har jobb 20 – 64 år (2020)
Arbetslöshet i procent (2020)
Arbetslöshet bland unga (18–24 år) i %
Andel utrikesfödda invånare i procent

79,2 %; Riket 79,4 %
9,5 %; (Riket 8,3 %)
12,1 %; (Riket 8,8 %)
14 % (Varierar stort mellan kommuner
8,5 - 25,9 %); (Riket 19,6 %)

Antal nystartade företag per 1 000
invånare (2019)
Andel företagare i procent (2018)
Medelålder

8,4% 2019. (Riket 10,7 %)
6,9 %. (Riket 6,1 %)
44,6 år. (Riket 41,3 år)
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3.2

Det gränsöverskridande utvecklingsområdet
SydostLeader
Vårt ansökta område i sydöstra Småland
och Blekinge omfattar 14 kommuner över
tre län
Yta
11 475 km2
Befolkning
226 611 inv
(exkl. täterter enl EJFLU)

Vattenyta
Medelålder
Medelinkomst
Arbetslösa
Ungdomsarbetslöshet

1 786 km2
44,6 år
26 100 kr/mån
9,5 %
12,1 %

Vårt utvecklingsområde sträcker sig över fjorton kommuner; Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn,
Karlskrona, Mörbylånga, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryds, Torsås samt Uppvidinge kommuner. Utvecklingsområdet sträcker sig därvid över tre län i sydöstra Sverige; Blekinge-,
Kalmar- och Kronobergs län.

Området kännetecknas av våra vatten där hav, kust, åar och sjöar sammanbinds i ett unikt
utvecklingsområde. Från Hanöbukten via Mörrumsån, sjön Åsnen, Alsterån, Kalmarsund och
Ölands farvatten till Utklippan, förbinder våra vattenavrinningsområden, sjöar och hav Småland
och Sveriges sydostkust med Blekinges skärgård. I utvecklingsområdet finns även
Biosfärområde Blekinge Arkipelag, världsarven Södra Ölands odlingslandskap och Örlogsstaden
Karlskrona samt Åsnens nationalpark.
Flera av våra vatten är av riksintresse och utvecklingsområdet kombinerar det bästa från två
tidigare områden, SydostLeader och Lokal utveckling KalmarÖland. Världsarven, nationalparken
och biosfärsområdet inom utvecklingsområdet har fortsatt en stor och outnyttjad potential och
även ur besöksnäringssynvinkel.
Området har en differentierad och skiftande landskapsbild, från kust och hav till inland med
skog, åar och insjöar. Det är nödvändigt att samarbeta över såväl geografiska områden som
funktions- och sektorsövergripande gränser. I utvecklingsområdet finns stor potential till
erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring mellan kust- och inlandskommuner, län och
regioner.
Vår strävan är även att, för vår områdesutveckling och tillväxt, identifiera och utveckla
strategiska samarbeten med andra fondaktörer, Leaderområden, myndigheter och
organisationer. Traditionellt finns en bra samverkan med närliggande Leaderområden i syfte att
analysera och stödja behov och möjligheter till gränsöverskridande projektutveckling. Ett
strategiskt samarbete förs kontinuerligt och främst med Leader Linné Småland, Leader
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Kustlandet, Leader Astrid Lindgrens hembygd och Leader Skånes Ess för att säkerställa såväl ett
reellt gemensamt utvecklingsarbete som för att utesluta risken för dubbelfinansiering.

Befolkningsutveckling och demografi
Stora delar av befolkningen i vårt utvecklingsområde är koncentrerade till de större tätorterna
och längs den östra och södra kusten. För de inre och norra delarna är befolkningstätheten
dock så låg som runt 14 invånare per km² och svarar också för stora delar av områdets
befolkningsminskning. Även om invandringen runt 2015 över tid medfört en befolkningsökning
kan konstateras att, förutom några tätorter, senaste året medfört en befolkningsminskning i
stora delar av utvecklingsområdet.
Den, i många delar av området, negativa befolkningsutvecklingen har även medfört en sned
åldersfördelning med en högre andel äldre. Den högre medelåldern har efterhand även
urholkat underlaget för såväl kommersiell som samhällelig service på vår landsbygd och
skärgård.
Utvecklingsområdets totala invånarantal är drygt 226 000, till detta kommer Kalmar, Karlshamn
och Karlskrona tätorter som är områdets tätorter med mer än 20 000 invånare. Befolkningen är
ojämnt fördelad både geografiskt och åldersmässigt men prognosen är svagt positiv, där bl. a
Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola kan bidra till inflyttning av fler yngre
personer och barnfamiljer.
Natur- och kulturresurser
Inom området finns stor variation i naturmiljön. Utvecklingsområdet består av stora
odlingslandskap, framförallt i de östra och södra delarna, för att mer övergå i skogslandskap
med talrika sjöar och åar i väster och nordväst.
Den samlade kuststräckan är drygt 100 mil lång om våra öar räknas in. Den kustnära miljön
präglar stora delar av området, där närheten till hav och vatten är omedelbar, vilket ger goda
grundförutsättningar för såväl jordbruk som boendemiljö för både besökare och bofasta.
Kulturarvet är starkt närvarande och i varierande former med exempelvis fornlämningar,
historiska platser, byggnadsverk, världsarv, nationalpark och biosfärområde samt
odlingslandskap. Det moderna kulturutbudet bjuder idag dessutom på utmärkta möjligheter till
scenkonst, festivaler och evenemang samt utställningar och museal verksamhet.

SydostLeaders område bjuder på en varierande kust och en rad olika intressanta besöksmål. Till höger
Rosendals järnåldersby på norra Öland. Foto Ingmar Elofsson
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Parallellt med ett av våra tidigare samverkansprojekt - Destination Åsnen - har
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län 2017 bildat en nationalpark i Åsnen. Ett
strategiskt samarbete av största vikt där ambitionen är att utveckla Sveriges första
Destinationsnationalpark. Området ligger i Tingsryds och Alvesta kommuner och på gränsen till
Växjö kommun.
Biosfärområdet Blekinge Arkipelag, som innefattar kusten och skärgården i Karlskrona,
Ronneby och Karlshamns kommuner (nu även Sölvesborg. Dock formellt från årsskiftet 21/22),
ska även fungera som ett modellområde för hållbar utveckling med syfte att skapa en balans
mellan människa och miljö. Världsarven Örlogsstaden Karlskrona och Södra Ölands
odlingslandskap är värdefulla från kultur- eller naturmiljösynpunkt och vittnar på ett unikt sätt
om jordens och människans historia i vårt område.
De kulturhistoriska gränserna sammanfaller med landskapets geografiska skiljelinjer. Det
gemensamma kulturarvet, i gränstrakterna mellan det gamla och nya Sverige, är tillsammans
med våra unika naturtillgångar värdefulla för att ge identitet för de boende och en ökad
attraktivitet för besökare.
Näringsliv, föreningsliv, service och infrastruktur
Sammantaget har vårt område en något högre andel företag med koppling till jordbruk,
livsmedelsproduktion och besöksnäring, jämfört med rikets genomsnitt. Näringslivet på
landsbygden domineras av småföretag, samtidigt som andelen nyföretagare minskat något. De
kommunala organisationerna är stora och viktiga arbetsgivare med en dominerande
särställning inom vissa sysselsättningsområden. Möjligheten till pendling är här en viktig
förutsättning för en fungerande arbetsmarknad i vårt utvecklingsområde.

I SydostLeaders område har en rad tidigare nedlagda tågstationer åter öppnats. Här invigning av
Örsjö nya tågstation. Foto Ingmar Elofsson
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Områdets föreningsliv är starkt, välorganiserat och omfattar i stort sett alla sektorer, med
byalag, idrotts-, kultur-, samhälls-, intresse- och företagarföreningar, där småskaligheten
medför att det är vanligt förekommande med korskopplingar mellan föreningar och sektorer.
Detta förklaras av att många individer är aktiva i flera olika föreningar vilket även främjar
informations- och kunskapsutbyten.
Kopplat till områdets föreningsliv finns befintliga fysiska mötesplatser som ofta har ett
traditionsbundet nyttjande. Innan nya fysiska mötesplatser planeras och byggs bör ett bättre
och effektivare nyttjande av befintliga mötesplatser kunna diskuteras och övervägas. Ett
smartare utnyttjande av resurserna kan även leda till bättre social delaktighet.
Utvecklingsområdets tillgång till såväl offentlig som kommersiell service koncentreras allt mer
till områdets tätorter och servicecentrum samtidigt som både offentliga och privata
serviceaktörer allt oftare hänvisar från en fysisk till en digital/virtuell serviceplats, som inte
alltid är lättillgänglig för en åldrande befolkning och en mer begränsad tillgång till digital
uppkoppling på landsbygden.
Utvecklingsområdet präglas delvis av relativt stora avstånd. Bilberoendet är stort, vilket
förklaras av ett mycket glest utbud av allmänna kommunikationer och brist på
tvärförbindelser, där pendling till arbete och skola prioriteras. Spårbunden persontrafik finns i
mycket begränsad omfattning (ej alls på Öland, i Uppvidinge, Tingsryd eller Torsås) och endast
riktat mot större tätorter. I området görs betydande satsningar på cykelvägar, i tätortsnära
bebyggelse, för pendling till arbete och skola men även cykelleder för turister.
Trots dagens omfattande satsningar så är den digitala infrastrukturen fortsatt eftersatt utanför
tätorter och servicecentrum. Vissa områden på landsbygden är fortfarande helt vita fläckar och
dagens satsningar genomförs för främst fiber. Snabb och stabil uppkoppling är en avgörande
utvecklingsfråga för att kunna tillhandahålla och ta del av varor, tjänster och information och
nu särskilt på landsbygd och i vår skärgård.
Livskvalitet, lokal anda och de sociala förutsättningarna
Stora delar av vårt område har mycket hög attraktionskraft med såväl tillfälliga besökare,
delårsboende, inflyttare som permanentboende, vilka tillsammans ger området dess unika
karaktär. Delårsboende är en särskilt intressant grupp då de har en lokal anknytning och är
positivt inställda till att tillbringa mer tid i området. Årstidsvariationerna är markanta både i
områdets samlade utbud och antalet människor i rörelse. Variationerna i kombination med
klimatet skapar den livskvalitet och lokala anda som ger området dess särart.
Medelinkomsten för invånarna i utvecklingsområdet är fortsatt ca 10 % lägre än riket i övrigt.
Enligt SCB har nettoinkomständringen för vårt områdes inre delar, över tid, varit så låg som
nästan hälften av rikets medianvärde.
Ett annat mått för att visa utvecklingsområdets ekonomiska standard är familjernas köpkraft.
Den har under nuvarande programperiod haft en mycket låg ökning och endast hälften mot
jämförbara områden i vår närhet.
Inom området finns tillgång till ett brett utbud av utbildningsanordnare och på olika nivåer i
form av universitet, högskola, gymnasieskolor och folkhögskolor med olika inriktningar samt
studieförbund.
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Idag bor det 2 % färre kvinnor än män i vårt område, en större differens än riket i övrigt (0,6 %).
Kalmar och Mörbylånga avviker här med 0,5 % fler kvinnor. Området utanför nämnda tätorter
har en lägre andel kvinnor och det kan konstateras att det över tid i större utsträckning sker en
utflyttning av kvinnor från områdets inre och norra delar.
Arbetsmarknaden
Andelen öppet arbetslösa i utvecklingsområdet är något högre än riket i övrigt och med en
ökande arbetslöshet. Inom det privata näringslivet i regionen upplevs det trots detta
problematiskt att få tag på arbetskraft med rätt kompetens och med högre utbildning.
Andel nya svenskar i området varierar starkt. Många nysvenskar har en gedigen erfarenhet av
entreprenörskap och en grundläggande inställning och kunskap som vi kan lära oss mycket av.
Positivt, kopplat till vårt områdes demografiska utveckling, är även att majoriteten av dessa är
under 40 år.
Trots att antalet utrikesfödda som förvärvsarbetar har ökat har andelen förvärvsarbetande av
befolkningen inte förändrats nämnvärt för gruppen utrikesfödda. Vi konstaterar att våra
utrikesfödda kommer att ha stor betydelse för den framtida sysselsättningen, då de i flera delar
av området står för den största befolkningsökningen i de åldrar då flest arbetar. Med en
fungerande integrationspolitik är detta en fantastisk och viktig resurs och särskilt för vår
landsbygd. Integration av personer med utländsk bakgrund har därmed hög prioritet bland våra
horisontella mål.
Ungdomar förknippar ofta och kanske främst vårt områdes inre delar med en nedåtgående
utveckling, vilket också minskar områdets attraktionskraft. Vårt utvecklingsområde har även en
betydligt högre ungdomsarbetslöshet mot rikets medeltal och en utflyttning av yngre
människor medför dessutom ett minskat nytänkande i regionen. Utflyttningen har även
medfört att andelen med eftergymnasial utbildningsnivå (3 år eller längre) totalt nästan är 25 %
lägre än riket i övrigt och för enbart män hela 40 % lägre.

Småföretagen på landsbygden är viktiga både ur servicesynpunkt och för sysselsättningen.
Foto Ingmar Elofsson
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Miljö och energi
Sydöstra Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringar och kan bli det område
som får störst miljöutmaningar i hela Sverige. Den slutsatsen har bl. a Klimat- och
sårbarhetsutredningen dragit i sitt tidigare slutbetänkande följt av regeringens Nationell
strategi för klimatanpassning.
Några intressanta utmaningar för vårt område är därmed behovet av anpassningsåtgärder för
att minimera skadorna av ökad skogstillväxt och jordbruksproduktion, torkan samt att bevara
den biologiska mångfalden.
Att Östersjön i vårt närområde riskerar dramatiska förändringar av ekosystemen är väl känt och
att vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag kan försämras, vilket kräver insatser för att
motverka försurning/övergödning och samtidigt upprätthålla en god dricksvattenkvalitet samt
skapa goda förutsättningar för såväl våra biotoper som fisken.
Både vind- och vattenkraft samt bioenergi är områden som kan utvecklas i vårt område och
många platser har också goda förutsättningar för olika former av alternativa förnybara
energikällor. Åtgärder för klimatsmart energitillgång och en balanserad och hållbar livsmiljö är
därmed avgörande för utvecklingsområdets framtid.

Goda möjligheter för vindkraft och grödor lämpliga för drivmedelsframställning erbjuds i området.
Foto Ingmar Elofsson.
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3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter

SydostLeaders prioriterade behov och utvecklingsmöjligheter

Småskalig entreprenörsutveckling
Vårt Leaderområde är inne i en strukturomvandling där en viktig komponent att lyckas är
förnyelseförmågan hos våra entreprenörer. För att undvika att strukturomvandlingen ska få
negativa effekter i vårt område behöver fler och starkare små och medelstora företag
utvecklas.
Vår bedömning är att det ofta är i de små och medelstora företagen tillväxten skapas i vårt
område. Det finns också en stark tradition i Leaderområdet att tänka och verka
entreprenöriellt. Genom denna starka entreprenörsanda ser vi möjligheter att främja
konkurrenskraften genom andra sätt att arbeta, utveckla samt distribuera och paketera
produkter.

Småföretagen på landsbygden är viktig både ur servicesynpunkt och för sysselsättningen. Foto Ingmar
Elofsson.
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Kommande viktiga innovationsarbete kan med fördel bedrivas i samarbete inom
trepartnerskapet där våra sektorer har olika förutsättningar och logik för sina
innovationsarbeten och kan därmed komplettera varandra. Här är samtidigt viktigt att bättre
kunna ta tillvara på unga människors innovationsförmåga. Kombinationen av små företag med
relativt sett lågutbildad arbetskraft medför ett ökande behov av samarbeten för
kompetensutveckling, satsningar på forskning och kunskapsdriven produktutveckling.
I detta sammanhang är exempelvis Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola delvis
outnyttjade resurser, där samverkan mellan det lokala entreprenörer och studenter/forskare är
en möjlighet att skapa positiva effekter för båda parter.
Potentiella förbättringsområden är även hur informationen och logistik mellan producenter och
restauratörer och andra förbättras och förmedlas. Här finns potential att även skapa
möjligheter för ungdomar och utrikesfödda att snabbare komma in på arbetsmarknaden.
Potentialen att öka entreprenörskapet inom befintliga näringar samt för vårt område hittills
tämligen outvecklade branscher måste tillvaratas men även stödja utvecklingen av nya
produkter och evenemang. Ny teknik ger också möjlighet till nya kunskapsintensiva företag på
landsbygd och i skärgård där kunskap om och tillgång till digitala tjänster kan ge ett mera
heltäckande serviceutbud.
Att endast öka tillgången till digital infrastruktur och olika logistiklösningar är inte tillräckligt för
att lyckas. Här behövs även kontinuerlig kompetensutveckling för både användare och
utvecklare av olika såväl funktions- som digitala- och andra tjänster.

Utvecklingsbehov
1) Kompetensutveckling - Certifieringar
2) Digitala tjänster och samordnade logistiklösningar
3) Matkultur - Småskalig livsmedelsproduktion
4) Hållbart vattenbruk
5) Lokal arbetsmarknad - Genom samverkan
6) Växande hästnäring
7) Förädling/produktutveckling
8) Information och marknadsföring

Livskvalitet och attraktionskraft
Vårt Leaderområde har haft en lägre befolkningsutveckling än riket i övrigt och utvecklingen på
sikt ser, med några få undantag, heller inte positiv ut. För att säkerställa tillväxt krävs att fler
och främst ungdomar och unga vuxna flyttar till, stannar och verkar i området.
Vårt område har även hög arbetslöshet och särskilt bland ungdomar. En grundläggande faktor
för att människor ska välja att bo här är möjligheten till försörjning och hög livskvalitet på sin
fritid. Om ungdomar och nya svenskar inte lyckas ta steget in på arbetsmarknaden finns en risk
att den för närvarande relativt höga ungdomsutflyttningen fortsätter.

237

Sida 19

Attraktiviteten har stor betydelse för vår livskvalitet. Därför är det även viktigt att arbeta med
vårt områdes natur-, kultur- och kreativa aktivitetsutbud. SydostLeader har en unik mix av
skiftande natur- och landskapsmiljöer inom en lättillgänglig geografisk yta där en mängd olika
aktiviteter och upplevelser kan erbjudas. Allt från naturupplevelser i skogs- och
skärgårdsmiljöer med världsarv, biosfärområde, nationalpark/-reservat, världskänt
hantverkskunnande till olika musik- och kulturupplevelser som t ex. festivaler, vilket ger
området dess unika karaktär.
I området finns även en växande hästnäring. Genom att tydliggöra livskvalitet på landsbygden
och med närhet till medelstora regionala städer och universitets-/högskolecentra görs området
mer attraktivt.

Hästnäringen är framträdande och utvecklas i området. Foto Ingmar Elofsson.

Vårt aktiva föreningsliv och starka bygdegemenskap skapar bra förutsättningar för att
ytterligare stärka områdets attraktivitet. För att en plats ska upplevas som attraktiv och trivsam
för boende, företag och besökare krävs även rimlig tillgång till service, såväl offentlig som
kommersiell. En starkare besöksnäring innebär här att det skulle ge bra förutsättningar att
bibehålla service även på våra mindre orter. Behov finns även att syn- och tillgängliggöra
utbudet av fritidsaktiviteter för att de ska komma fler till del.
Faktorer såsom nya köpbeteenden, pendlingsmönster och den starkt växande e-handeln
påverkar också serviceutbudet och servicebehovet. Våra aktörers förmåga att anpassa sig och
invånarnas engagemang och intresse i frågan är avgörande avseende den kommersiella
servicen.
Utvecklingsbehov
1) Lyfta landsbygdens/skärgårdens livskvalitet - För hälsa och välbefinnande samt arbetsliv
2) Engagera deltidsboende och nya grupper
3) Föreningslivets potential
4) Attraktiva boendemiljöer
5) Offentlig och kommersiell service
6) Stärka kompetensförsörjningen - Fler kvar/åter till landsbygden/skärgården –
7) Information och marknadsföring – Unika, nära och attraktiva livsmiljöer
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Energiomställning – Förnyelsebar energi
För att en hållbar samhällsutveckling ska bli möjlig krävs omställning till hållbara energisystem
med åtgärder inom flera områden. Då vi idag använder mer energi än vad som produceras
behöver vi även öka vår produktion av hållbar energi samtidigt som vi även behöver förändra
våra mönster och vanor för hur vi lever, reser och bor. Åtgärder för klimatsmart energitillgång
och en balanserad och hållbar livsmiljö är därmed avgörande för utvecklingsområdets framtid.
På energiområdet kommer det att krävas omfattande insatser för att uppnå våra
regionala mål att minska utsläpp av fossil koldioxid. Framför allt gäller det transportsektorn
men även produktionstekniken av fossilfri energi behöver utvecklas.
Inom vårt Leaderområde finns goda förutsättningar för att utveckla förnybara energikällor som
sol- och vindkraft, biodrivmedel och vätgas i kombination med bränslecellsteknik och många
platser har också goda förutsättningar för alternativa förnybara energikällor.
I Leaderområdet finns många engagerade intressenter som arbetar för att ställa om till
ekologiskt hållbara lösningar. Både inom energi och vattenområdet finns en rad små och
medelstora företag med utvecklingspotential. Även inom den ideella sektorn finns ett starkt
engagemang för vår miljö i allmänhet och vattenmiljöfrågor i synnerhet. Linneuniversitetet är
här en stark och intresserad partner.
Erfarenheterna från tidigare genomförda Leaderprojekt visar här att småskaliga lokala initiativ
kan göra positiv skillnad för både miljö och tillväxt.
Utvecklingsbehov
1) Utveckla och producera förnyelsebar energi - Förnyelsebara bränslen och elektrifiering
2) Kartläggning - Resurser från jordbruket som en del av energiomställningen
3) Kompetensutveckling – Hållbar energi
4) Främja nätverk och samverkansprojekt

Område erbjuder stora möjligheter till förnybar energi och ett stort antal företag är sysselsatta inom
branschen. Foto Ingmar Elofsson.
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Smarta landsbygder - Utveckling och delaktighet
En viktig möjlighet till en attraktivare landsbygd och skärgård är att utveckla ”smarta
landsbygder”, där Leadermetoden kan stödja skapandet av alternativa lösningar på
digitaliseringens möjligheter, kommunikationer och service.
Genom smarta byar kan vi skapa ett mervärde för landsbygds- och skärgårdsområden och
samhällen där invånare, företag, föreningar och kommunen kommunicerar och samspelar och
tar tillvara på platsens tillgångar, kunskaper och invånarnas förmåga till handlingskraft. Allt för
att utveckla nya möjligheter och där traditionella och nya nätverk av tjänster förbättras med
hjälp av digitala, telekommunikativa eller innovativa metoder som praktiseras genom att
använda kunskap.
På varje plats finns unika förutsättningar utifrån bland annat naturtillgångar, tillgången till
service och inte minst de människor som bor där. Det innebär att utmaningarna också är
olika när man vill testa nya lösningar på lokala utmaningar. Det kan handla om att
•
•
•
•
•
•

ge unga på orten möjlighet att utvecklas på platsen
ta till vara på digitala möjligheter för att underlätta vardagslivet med samordnade
servicetjänster olika aktörer erbjuder
samordna transporter
ta tillvara på lokala kompetenser och engagemang
stärka identiteten och stoltheten för bygden bland barn och unga eller
utveckla digitala lösningar för att bidra till en ökad livskvaliteten bland invånarna på
orten

Andra möjligheter är att ta tillvara och utveckla fördelen i våra bygders närhet till kontinenten
och större tätorter och därmed boendets och besökarens korta pendlingsavstånd och restider.
Samtidigt bör vi utveckla nya sektorsövergripande lösningar för ökad offentlig och kommersiell
service.
Utvecklingsbehov
1) Nya tekniska lösningar - Digitaliseringens möjligheter
Möjliggöra och utveckla digitala distanskonton
Arbeta på distans - Närarbetsplatser/arbetshubbar
2) Samordna kommersiell och offentlig service
3) Samordna servicetjänster
4) Kommunikationer
Förbättrad kollektivtrafik på landsbygd/i skärgård
Samordna transporter
Olika/nya pendlingsmöjligheter
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Destinationsutveckling – Natur-, kultur-, fiske- och kreativ turism
I vårt Leaderområde föreligger en uppenbar möjlighet att främja destinationsutveckling och
nyföretagandet inom den växande besöksnäringen. Fördelen ligger såväl i inflödet av kapital i
form av besökare men även att det bidrar till att öka områdets attraktivitet.
För att skapa tillväxt inom näringen krävs samverkande destinationsutveckling av befintliga och
nya aktörer samt skapande av fler besöksanledningar som exempelvis kreativ turism. Till detta
kommer även en effektivare och mer samordnad marknadsföring.
Besöksnäringen är ofta platsbunden och har stor potential även i mer befolkningsglesa
områden. Utöver att skapa nya affärsmöjligheter är turism ofta det första steget mot bredare
utvecklingsmöjligheter där man fångas av en plats och sedan kanske funderar att flytta dit eller
investera. Potentialen att öka vår exportmognad inom besöksnäringen är stor och även att
utveckla nya produkter och evenemang.
Ny teknik ger här också möjlighet till nya kunskapsintensiva företag i attraktiva områden.
Dessutom kan våra turismaktörer närmare integreras med företagarföreningarna. I delar av
vårt Leaderområde har vi redan en samverkan vad gäller kulturinstitutioner – dessa är möjliga
och naturliga kanaler som kan användas och vidareutvecklas framöver. Våra befintliga event
kan stödjas ytterligare, då dessa genom sin genomslagskraft drar till sig många besökare, vilket
också kan gagna andra näringar. Detta gäller t ex såväl festivaler och hantverksmässor som jaktoch vildmarksmässor, vilka i flera avseenden upplevs vara unika.

Området erbjuder ett rikt utbud på friluftsaktiviter med både vandringsleder och möjlighet till
fritidsfiske. Foto Ingmar Elofsson
Dagens olika typer av leder upplevs ibland alltför ”spretiga” och insatser bör göras för att
koppla ihop och kombinera dessa med matställen, caféer, övernattningsplatser och aktiviteter
men även i form av tematurism. Samtidigt bör de göras mer tillgängliga med lämpliga
kartunderlag, inlagda data och ”ljud- och bildsättning” efter intresse och behov.
Unga är idag även producenter av kultur och kreativa produkter – inte bara konsumenter. Det
är här viktigt att personer med liknande intressen kan mötas för att utvecklas och finna nya
möjligheter och därmed stärkas att bli entreprenörer och producenter för kultur.
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Inflyttade både från andra delar av Sverige och från andra länder, har en annan syn på vårt
område med delvis andra förväntningar, vilket bör främjas för att få nya, innovativa tankar och
idéer.
Utvecklingsbehov
1) Säsongsutveckling
2) Affärs- och kompetensutveckling, exportmognad, certifiering
3) Produktutveckling, nya produkter
4) Kultur- och kreativ turism
5) Tematurism
6) Aktivitetsturism
7) Paketering och samverkan, erfarenhetsutbyte
8) Natur- och hållbar turism (ekoturism)
Hälso-/rekreationsturism
9) Produktutveckling med mer bekväma och exklusiva erbjudanden
10) Evenemangs-/eventutveckling
11) Marknadsföring, försäljningsorganisationer
Miljöåtgärder
Trots minskade klimatpåverkande utsläpp och förhållandevis låga utsläpp per invånare i vårt
område så räcker det inte för att nå våra regionala miljömål. Klimatförändringar visar sig även i
form av perioder med mindre nederbörd, torka och låga nivåer i våra vattenavrinningsområden
samt grundvatten.
Bedömningen är att nuvarande åtgärder inte är tillräckliga och utmaningar är bland annat
utsläppen från personbilstrafiken. Viktiga utvecklingsbehov är hur vi kan ställa om bilflottan till
olika förnyelsebara bränslen och här krävs både informationsinsatser och utbyggnad av
infrastruktur.
För att nå en hållbar utveckling behöver även klimatsmarta persontransporter som
kollektivtrafik och cykel öka och särskilt på vår landsbygd/skärgård samtidigt som mer
klimatvänliga åtgärder igångsätts på bred front.
Här finns möjligheter att dra nytta av den kompetens som idag finns inom miljö- och
hållbarhetsprofilen på såväl Linnéuniversitetet som Blekinge tekniska högskola, med forskning
inom bland annat strategisk hållbar utveckling och fokus på bland annat transporter.
Miljösituationen i Östersjön och våra vattendrag är trots mycket uppmärksamhet, fortfarande
starkt hotad. Det handlar om utsläpp av närsalter från enskilda avlopp, jordbruk och annan
markanvändning men även kemikalier och tungmetaller från industri och dagvatten som ger
förändrade ekosystem, påverkar den ekologiska statusen och marinbiologiska mångfalden.
Åtgärder för klimatsmart energitillgång och en balanserad och hållbar livsmiljö är därmed
avgörande för utvecklingsområdets framtid.
Både sol-, vind- och vattenkraft liksom bioenergi är områden som bättre kan utvecklas i vårt
område och många platser har också goda förutsättningar för alternativa förnybara
energikällor.
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Inom såväl energi som vattenområdet finns en rad små och medelstora företag med
utvecklingspotential och inom frivilligsektorn finns ett starkt engagemang för miljö i allmänhet
och vattenmiljöfrågor i synnerhet. Erfarenheterna från tidigare genomförda Leaderprojekt visar
att småskaliga lokala initiativ kan göra positiv skillnad för både miljö och tillväxt.

Utvecklingsbehov
1) Ekologiskt hållbara lösningar som konkurrensfördel
2) Lokala hållbarhetsanalyser – Minska utsläppen - Engagera unga
3) Utveckla vattenvårdarbete i samverkansform genom goda exempel
Förstärk och nyttja nätverk
4) Miljöåtgärder som främjar besöksnäring och företagande samt förbättrar livskvaliteten
5) Informationsinsatser
6) Kompetensutveckling inom hållbar utveckling
7) Utbyggnad av miljövänlig infrastruktur

Alger och plast är idag ett stort problem ii Östersjön och även nedskräpning på land. Foto Ingmar
Elofsson.

Strategiska samarbeten
Dagens komplexa samhällsproblem och samhällsutmaningar ställer krav på ökad samverkan
mellan olika aktörer för att brygga över de utmaningar som finns när aktörer styrs av olika
uppdrag och mandat. Vårt Leaderområde har stora möjligheter att skapa samordningsvinster
när det gäller samarbeten mellan olika aktörer inom trepartnerskapet och därmed bättre
kunna stödja olika utvecklingsbehov.
Det är nödvändigt att samarbeta över såväl geografiska områden som funktions- och
sektorsövergripande gränser. Inom SydostLeader finns även en stor potential till
erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring mellan kust- och inlandskommuner.
Vår strävan bör därför vara att identifiera, stärka och vidareutveckla redan fungerande
strategiska samarbeten samt kartlägga, initiera och stötta nya samarbeten med andra
fondaktörer, leaderområden, myndigheter och organisationer, såväl med nationella som
internationella partners.
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De lokala utvecklingsgrupperna har ofta en strategisk påverkan på en bygds utveckling, då
utvecklingsgrupperna säkerställer det underifrånperspektiv som är en viktig faktor för att
fånga upp lokala behov. Det kan handla om allt från attraktion och samhällsservice till miljöoch fiskevårdsfrågor.
Ungdomar är en intressant grupp som kan var svåra att organisera, om de inte känner ett starkt
engagemang. Här är det är extra viktigt med ett tydligt underifrånperspektiv. Därmed ska våra
projekt för ungdomar genomföras tillsammans med våra ungdomar.
En annan viktig grupp är våra invandrarföreningar, som är en form av lokala
utvecklingsgrupper, men med särskilda förutsättningar och behov. Det främsta syftet med
samverkan är här att stödja och bidra till en bra och fungerande integrering.

Utvecklingsbehov
1) ”Gränssamverkan” – Entreprenörskap, destinationsutveckling och miljöåtgärder
tillsammans med andra Leaderområden
2) Vattenmiljöfrågor i Östersjön tillsammans med andra Leaderområden och länsstyrelser
3) Vattenägarförbund och vattenråd för arbetsmetoder och förvaltningsmodeller till havs och i
avrinningsområden
4) Samordning och uppväxling av projekt med regioner och länsstyrelser
5) Samverkan nätverk och utvecklingsgrupper - Förbättra och stärka samhälls-/kommersiell
service och samhällsutveckling
6) Stärka trepartnerskapets betydelse
7) Samverkan mellan hamnar i regionen

Samarbeten i olika former är ett grundfundament i Leaderarbetet. Foto Ingmar Elofsson
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4. Mål, insatsområden och indikatorer
4.1

Vision

”SydostLeader bygger samverkan för smartare landsbygd och skärgård med hållbar tillväxt
och utveckling - för ökad livskvalitet och attraktivitet”
Med Hållbar tillväxt och utveckling ser vi främst till individers sociala hälsa och skapar
långsiktig möjlighet till försörjning samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden och en
bra livsmiljö.
Vi vill genom Blå tillväxt och utveckling främja ett småskaligt hållbart kustnära fiske med
levande kustsamhällen och vår landsbygd med konkurrenskraftig akvakultur och
vattenaktiviteter samt en bättre vattenmiljö.
Med Grön tillväxt och utveckling vill vi stärka våra lokala entreprenörers konkurrenskraft och
öka nyföretagandet med ett minskat utsläpp av skadliga ämnen.

4.2

Mål

Det finns en stor potential att skapa lokal utveckling genom Leaderåtgärden i vårt område
genom att fokusera på områdets styrkor, tillgångar och utvecklingsmöjligheter i form av vårt
geografiska läge med värdefulla vattenmiljöer, natur- och kulturvärden och starka
entreprenörstradition.
Vår ambition i utvecklingsstrategin är därmed att vidareutveckla fyra övergripande mål och
därigenom stärka våra bygders utvecklingsförmåga och den lokala arbetsmarknaden samt
bygga samverkan mellan landsbygd och stad.
Valda mål bidrar till målen inom CAP:s allmänna mål för 2021-2027, som att
stödja miljövård och förbättra den socioekonomiska strukturen men även särskilda mål som att
främja sysselsättning, hållbar utveckling och miljö, horisontella mål och lokal utveckling i
landsbygdsområden.
Våra mål är även framtagna i linje med våra regioners pågående arbete med kommande
utvecklingsstrategier och i dialog med våra fjorton medlemskommuners
utvecklingsplanearbete. Allt i syfte att skapa tydliga mervärden till det utvecklingsarbete som
kommer att göras i området.
SydostLeaders främsta utvecklingsmöjligheter kan därmed sammanfattas i fyra övergripande
mål:
1.
Hållbara livsmiljöer och landskap
2.
Ökad livskvalitet och attraktionskraft
3.
Smartare landsbygd med ökad service
4.
Stärkt småskalig entreprenörsutveckling
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SydostLeader har fyra övergripande mål för sin utvecklingsstrategi.

Hållbara livsmiljöer och landskap
Våra livsmiljöer både på land och i vatten är inte oändliga. Ambitionen måste därför vara att
vår regionala tillväxt kan ske i balans med en hållbar miljö. Detta såväl genom att öka
medvetandet och förståelsen för våra miljöbehov men även vidta olika former av konkreta
miljö- och energiåtgärder.
Våra vattenavrinningsområden binder ihop landsbygden med kusten och havet. Båda är
därmed beroende av varandra för att skapa en hållbar utveckling. På land är det viktigt att
utveckla samarbeten för förvaltning av våra höga natur- och kulturmiljöer och kulturhistoriska
platser i samverkan med andra aktörer och intressenter. Det är ett komplext område att arbeta
med och en stor utmaning men nödvändig för att skapa långsiktigt hållbara resultat.
För att en hållbar samhällsutveckling ska bli möjlig krävs även omställning till mer hållbara
lokala energilösningar för att uppnå våra regionala mål att minska utsläpp av fossil koldioxid.
Här är samverkan med andra fondaktörer avgörande för nå rimliga miljömål.
Viktiga åtgärder där Leadermetoden kan göra skillnad är därmed att stödja vattenvårds- och
biotoparbete, miljökartläggningar, förnyelsebara bränslen, småskalig energiutveckling,
information och kompetensutveckling, nätverkande samt samverkansprojekt med andra
fondaktörer

Ökad livskvalitet och attraktionskraft
För att få fler människor att vilja besöka oss, flytta hit eller investera i våra bygder är
möjligheten till försörjning och hög livskvalitet på sin fritid viktig. Attraktiviteten har stor
betydelse för vår livskvalitet, därför är det även viktigt att arbeta med vårt områdes natur-,
kultur- och kreativa aktivitetsutbud

246

Sida 28

Det är samtidigt viktigt att tydliggöra vår livskvalitet och syn- och tillgängliggöra utbudet av
fritidsaktiviteter, med närheten till allt från vårt biosfärområde, nationalpark/-reservat,
världsarv, världskänt hantverkskunnande till olika musik- och kulturupplevelser. Vårt aktiva
föreningsliv och en stark bygdegemenskap skapar även de bra förutsättningar för att ytterligare
stärka områdets attraktivitet.
För att säkerställa en hållbar tillväxt med rimlig tillgång till framtida service på vår landsbygd
krävs att fler och främst yngre och barnfamiljer flyttar till och vill verka i vårt område. I
begreppet livskvalitet ingår därmed frågor om försörjningsmöjligheter, hälsa och
välbefinnande, en aktiv och samverkande bygdegemenskap, attraktiva livsmiljöer, mötesplatser
för ungdomar samt bra basservice för invånarna.

Smartare landsbygd med ökad service
Vår landsbygd och skärgård är platser med stora tillgångar - inte minst de människor som bor
på platsen - där tillgångarna kan användas smartare och mer resurseffektivt med lokal kunskap
och tradition som bas. Det kan handla om hur man organiserar sig och samverkar smartare och
hur man får tillgång till service på nya sätt. Till sin hjälp kan bygdens invånare nyttja eller
utveckla nya verktyg med hjälp av de möjligheter digitalisering för med sig.
Dagens tekniska utveckling ger möjlighet till att många yrken och företag blir mindre beroende
av geografisk placering. För många, inte minst våra unga, ger de tekniska och digitala
möjligheterna upphov till större professionell och personlig frihet för var i landet man vill bo.
”Smarta Landsbygder” kan därmed utveckla kreativa lösningar på lokala utmaningar. Genom
att använda bygdens unika styrkor och möjligheter kan våra invånare, företag, föreningar och
kommunen kommunicera, samspela och ta tillvara på platsens tillgångar, kunskaper och
invånarnas förmåga till handlingskraft med hjälp av digital teknik.
Ny teknik ger också möjlighet till nya kunskapsintensiva företag på landsbygd och i skärgård där
kunskap om och tillgång till digitala tjänster kan ge ett mera heltäckande serviceutbud. Här
behövs även kontinuerlig kompetensutveckling för både användare och utvecklare av olika
såväl funktions- som digitala tjänster som hållbara samordnade service- och transportlösningar
samt resemöjligheter på vår landsbygd.

Möjligheterna till att resa
kollektivt på landsbygden
inskränker sig oftast till
några enstaka bussturer per
dag. Foto Ingmar Elofsson
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Stärkt småskalig entreprenörsutveckling
I vårt område finns en stark tradition att tänka och verka entreprenöriellt. Genom denna starka
entreprenörsanda ser vi, genom ett stärkt förnyelsearbete, möjligheter att främja
konkurrenskraften och öka nyföretagandet, främst inom mikro- och småföretag, genom andra
sätt att arbeta och produktutveckling.
Kommande viktiga innovationsarbete kan med fördel bedrivas i samarbete inom
trepartnerskapet där våra sektorer har olika förutsättningar och logik för sina
innovationsarbeten och därmed kan komplettera varandra.
Kombinationen av mikro- och småföretag med relativt sett delvis lågutbildad arbetskraft
medför ett ökande behov av kompetensutveckling, satsningar på forskning och kunskapsdriven
produktutveckling. I detta sammanhang är samverkan mellan lokala entreprenörer och
studenter/forskare en möjlighet att skapa positiva effekter för båda parter.
SydostLeader bör här bli ett bra komplement, till andra aktörer, för bättre förutsättningar hur
information och logistik mellan producenter och konsument förbättras och förmedlas samt
utveckling av varor och tjänster. Här finns även potential att stärka den lokala
arbetsmarknaden för ungdomar och utrikesfödda att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

4.3 Insatsområden
SydostLeader avser arbeta med åtta tydligt formulerade och konkreta insatsområden under
programperioden, vilka här beskrivs kopplat till aktuella mål för vår utvecklingsstrategi.

Vårt områdes behov och främsta utvecklingsmöjligheter kan sammanfattas i fyra övergripande mål
där åtta insatsområden stödjer ett eller flera av dessa mål.

Valda insatsområden ska främst ses som lokala åtgärder och verktyg i syfte att nå
Leaderområdets olika mål.
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Miljö & energiåtgärder
Miljö- och energiåtgärder där Leadermetoden kan göra skillnad för hållbara livsmiljöer och
landskap är exempelvis vattenvårds- och biotoparbete, miljökartläggningar och -analyser,
förnyelsebara bränslen, småskalig energiutveckling, laddinfrastruktur, information,
nätverkande och gärna i samverkansprojekt med andra fondaktörer. Detta kan bland annat
genomföras genom att Identifiera, utveckla och testa hållbara samverkansprojekt inom
trepartnerskapet.
En liknande möjlighet är att stärka och utveckla nätverk mellan aktörer inom miljö- och
energiområdet som kan komplettera och tillföra varandra kompetenser och idéer. Det kan även
vara aktuellt att främja samverkansprojekt där en grupp företagare eller föreningar vill
genomföra mindre investeringar i test-/demonstrationsanläggningar inom exempelvis
småskalig energiutveckling.
Småskalig infrastruktur
För att öka attraktionskraften att stanna kvar eller flytta till vårt område samt öka livskvaliteten
för de boende krävs ofta att det finns möjlighet att underlätta en attraktiv boende- och
entreprenörsmiljö.
Det kan vara utbyggnad av miljövänlig småskalig infrastruktur, tillgång till digital infrastruktur,
gemensamma transportlösningar som system för samåkning, cykelvägar eller annat som inte
ingår i exempelvis kommunens investerings- och underhållsplaner, men som gör stor skillnad
för de boende.
Leadermetoden kan även stödja skapandet av alternativa lösningar på digitaliseringens
möjligheter och olika former av kommersiell service. SydostLeader prioriterar ansökningar där
nyttan tillfaller flera verksamheter eller boendemiljöer.
Aktiviteter & evenemang
Attraktiviteten har stor betydelse för vår livskvalitet. Därför är det viktigt att arbeta med vårt
områdes aktivitetsutbud då dessa genom sin genomslagskraft drar till sig många besökare,
vilket även gagnar andra näringar. Detta gäller såväl natur-, kultur- och kreativa aktivitetsutbud
som våra varierade och uppskattade festivaler och mässor, vilka i flera avseenden upplevs
unika. Här kan även trendspaning och benchmarking uppmärksammas. Inom området finns
även en växande hästnäring som kan erbjuda olika former av aktiviteter och evenemang.

Aktiviteter och presentation av landsbygdsföretag på landsbygden är populära med många besökare.
Foto Ingmar Elofsson
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Insatser bör även göras för att fortsatt utveckla och kombinera våra olika former av leder med
matställen, caféer, övernattningsplatser och aktiviteter men även i form av tematurism.
Samtidigt bör vi syn- och tillgängliggöra utbudet av fritidsaktiviteter för att de ska komma fler
till del med lämpliga kartunderlag, inlagda data och ”ljud- och bildsättning” samt olika fysiska
åtgärder efter intresse och behov.
Samtidigt behöver vi i högre grad betona strukturella frågor som gemensam utveckling inom
trepartnerskapet på besökscentra, försäljnings- och marknadsföringsorganisationer,
certifieringar, olika former av ledarutbildningar samt inte minst fortsatt utveckling av vårt
värdskap. Även entreprenörskap och konstnärskap har många beröringspunkter, där nya
produkter och kreativa aktiviteter kan utvecklas.
Det finns många exempel på där exempelvis ungdomar och utrikesfödda stärks att bli
entreprenörer och producenter för kultur. Det är därför viktigt att personer med liknande
bakgrund och intressen kan mötas för att hitta nya möjligheter.
Affärsutveckling
Vårt Leaderområde präglas av en stark tradition av entreprenörskap och småföretagande inom
flera områden och potentialen att öka vår exportmognad är stor. Samtidigt föreligger en tydlig
möjlighet att främja olika lokala branscher, lokal handel, stödja nyföretagande och
destinationsutveckling inom bland annat den växande matkulturen och besöksnäringen.
Viktigt är också att kunna stärka en lokal e-handel i syfte att påverka vårt serviceutbud och
-behov och samtidigt genom olika digitala möjligheter underlätta vardagslivet med samordnade
servicetjänster. Här är olika former av affärsutveckling efterfrågat för en smartare landsbygd
och att öka konkurrenskraften hos våra småskaliga lokala entreprenörer.
För att klara företagets utveckling, öka konkurrenskraften och samtidigt få bättre
förutsättningar för att realisera unika idéer i verksamheten efterfrågar många entreprenörer
ett mer individuellt och behovsanpassat stöd.
Rådgivning och tillgång till olika former av specialistkunskap som utgår från personliga
relationer och stöd till certifieringar är här viktiga utvecklingsnycklar. SydostLeader kan i detta
bli ett viktigt komplement till befintlig struktur för företagande och innovation.

Produkt- & tjänsteutveckling
Olika former av produkt- och tjänsteutveckling är viktigt för ökad service, bättre utbud och
utveckling hos våra mikro- och småföretag och lokala butiker, samtidigt som potentialen
upplevs som stor för detta i vårt område.
Behov finns att tillgodose produkt- och tjänsteutvecklare med kunskaper och färdigheter för
såväl fysiska- och digitala produkter som tjänster men även möjliga kombinationer som
samordnade logistiklösningar som distribution, lager och paketering. Inom besöksnäringen kan
detta numera även handla om mer bekväma och exklusiva erbjudanden.
Produkt- och tjänsteutveckling har även en nyckelroll för samhällets omställning till bättre
hållbarhet, där den sociala dimensionen ofta är underutvecklad. Förbättrade kunskaper och
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färdigheter i att systematiskt och strategiskt integrera också sociala hållbarhetsaspekter i
produkt- och tjänsteutveckling ger samtidigt ofta mer optimerade helhetslösningar.

Marknadsföring
Effektivare och mer samordnad information och marknadsföring, för att bättre påvisa våra
unika, nära och attraktiva livsmiljöer och för ökad service är efterfrågad hos många aktörer i
vårt område. En viktig grund för en sådan marknadsföring är en väl genomarbetad SWOTanalys.
Det är viktigt att utveckla en marknadsföring som svarar mot behoven, möter utmaningarna,
och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera våra olika produkter och
tjänster, kommunicera erbjudanden, skapa säsongsutveckling, konkretisera värden och som en
del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias.

Marknadsföring kan genomföras på olika sätt beroende på målgrupp. Foto Ingmar Elofsson

Insatsområdet kan omfatta såväl marknadsundersökning, marknadsföringsstrategi, aktiv
marknadsföring för produkter och tjänster, konstruktion av affärsportfölj som
marknadskommunikation.
Vår marknadsföring måste samtidigt vara socialt och miljömässigt hållbar, med ett
ansvarstagande som möter våra konsumenters och entreprenörers engagemang och behov.
Samtidigt måste vi tillvarata och förbättra marknadsföringen för kommande generationers
möjlighet att tillfredsställa framtida behov. En mer effektiv marknadsföring i och för vårt
område kan även åstadkommas genom nya och gemensamma försäljningsorganisationer.

Samverkan & delaktighet
Dagens komplexa samhällsutmaningar ställer krav på ökad samverkan och samordning mellan
olika aktörer, både för att brygga över de utmaningar som finns och när aktörer styrs av olika
uppdrag och mandat. Leadermetoden har här stora möjligheter att skapa samordningsvinster,
för våra övergripande mål, när det gäller samarbeten mellan olika aktörer inom
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trepartnerskapet. Vår strävan bör därför vara att identifiera, stärka och vidareutveckla redan
fungerande strategiska samarbeten men även kartlägga, initiera och stödja nya.
Ett viktigt engagemang är ”gränssamverkan” – där vi tillsammans med andra Leaderområden
kan ge bättre förutsättningar för entreprenörskap, destinationsutveckling och inte minst
miljöåtgärder. Samordnade, såväl regionala som transnationella, vattenmiljöaktiviteter med
länsstyrelser, vattenägarförbund, vattenråd, kustmiljögrupper med flera för effektivare
arbetsmetoder och förvaltningsmodeller till havs och i avrinningsområden är viktiga.
Vi bör även verka för föreningslivets delaktighet och samverkan inom och mellan lokala
utvecklingsgrupper för nya arbetssätt och mer nytta tillsammans. Föreningslivet och de lokala
utvecklingsgrupperna har ofta en strategisk påverkan på en bygds utveckling, då dessa
säkerställer bygdens olika aktiviteter och det underifrånperspektiv som är viktigt för att fånga
upp lokala behov inom exempelvis integrations- eller ungdomsprojekt och samhälls/kommersiell service.
Inom SydostLeader finns samtidigt en stor potential till erfarenhetsutbyte och
kompetensöverföring mellan kust- och inlandskommuner som bör tillvaratas och utvecklas.
Kompetensutveckling
Alla våra övergripande mål förutsätter en kontinuerlig kompetensutveckling där vi även tar
tillvara på såväl lokala kompetenser som engagemang. Att endast arbeta för att öka tillgången
till olika hållbara fysiska eller digitala lösningar är inte tillräckligt för att lyckas. Här behövs även
kontinuerlig och innovativ kompetensutveckling för både användare och utvecklare av olika
funktions-, digitala- och andra tjänster samt produkter. Kompetensutveckling kan även omfatta
värd- och ambassadörskap inom både den offentliga- och den kommersiella sektorn.
Inom vårt område efterfrågas idag även en bättre kompetens och kunskap om hur man för
dialog mellan myndighet och företag/förening och främst inom den blå näringen, men även
den gröna. Kunskap om hur lagar och förordningar praktiskt tillämpas i myndigheternas arbete
behöver stärkas. Detta bör kunna utveckla både föreningar och företag inom vårt område.
En stärkt kompetensförsörjning är samtidigt viktig för en socialt och ekonomiskt hållbar
utveckling av vårt område, där vi vill att fler kan och vill stanna kvar och gärna flytta till vår
landsbygd och skärgård. Bättre specialiseringsmöjligheter på de mindre gymnasiala (motsv.)
utbildningarna på landsbygden och olika former av guideutbildningar kan här skapa bättre
förutsättningar för våra unga.

Kompetensutveckling kan genomföras i olika former. Foto Ingmar Elofsson
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4.4 Indikatorer och målvärden (Utgåva 2021-05-28)
SydostLeaders indikatorer mot ställda övergripande mål anges på tre olika nivåer – EU nivå, nationell nivå och lokal nivå.
EU:s resultatindikatorer
Mål

Insatsområde

Ind
kod
R.23a

Indikatornamn

Hållbara
livsmiljöer och
landskap

Miljö- och energiåtgärder.
Samverkan & delaktighet.
Kompetensutveckling.

Miljö/klimatrelaterad
prestation genom
investeringar i
landsbygdsområden

Hållbara
livsmiljöer och
landskap.
Ökad livskvalitet
och
attraktionskraft.
Smartare
landsbygd med
ökad service.
Stärkt småskalig
entreprenörsutve
ckling
Smartare
landsbygd med
ökad service.

Miljö- och energiåtgärder.
Småskalig infrastruktur.
Aktiviteter & evenemang.
Produkt- &
tjänsteutveckling.

R.31

Ny sysselsättning

Miljö- och energiåtgärder.
Småskalig infrastruktur.
Aktiviteter & evenemang.
Produkt- &
tjänsteutveckling.

R.34

Invånare med förbättrad
service
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Definition

Målvärde

Antal projekt som bidrar till mål
Anges efter
rörande miljöhållbarhet samt
budgettilldelning 2022
begränsning av och anpassning till
klimatförändringar i landsbygdsområden
Sysselsättningen ska ha skapats
som senast vid projektslut. En
heltidstjänst motsvarar 1720
timmar per år och en
halvtidstjänst motsvarar 860
timmar per år.

Antal invånare på landsbygden
som tar del av förbättrad tillgång
till tjänster och infrastruktur
genom stöd inom den
gemensamma jordbrukspolitiken
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Nationella indikatorer
Mål

Insatsområde

Hållbara livsmiljöer
och landskap.
Ökad livskvalitet
och
attraktionskraft.
Smartare
landsbygd med
ökad service.
Stärkt småskalig
entreprenörsutvec
kling
Stärkt småskalig
entreprenörsutvec
kling

Miljö- och energiåtgärder
Småskalig infrastruktur.
Aktiviteter & evenemang.
Affärsutveckling.
Produkt- &
tjänsteutveckling.
Marknadsföring.
Samverkan & delaktighet.
Kompetensutveckling.

Stärkt småskalig
entreprenörsutvec
kling
Stärkt småskalig
entreprenörsutvec
kling

Ind
kod
N.01

Indikatornamn
Nya företag

Antal nya företag som skapats
under projekttiden på grund av
projektet. Med företag menar vi
olika organisationsformer som till
exempel enskild firma, AB och
ekonomisk förening.

Småskalig infrastruktur.
Aktiviteter &
evenemang.
Affärsutveckling.
Produkt- &
tjänsteutveckling.
Marknadsföring.
Samverkan & delaktighet.
Kompetensutveckling
Produkt- &
tjänsteutveckling.

N.02

Bevarad sysselsättning

Med bevarad sysselsättning menar
vi arbetstillfällen som inte hade
kunnat finnas kvar utan det
mottagna stödet. En heltidstjänst
motsvarar 1720 timmar per år och
en halvtidstjänst motsvarar 860
timmar per år.

N.03

Nya produkter

Produkt- &
tjänsteutveckling

N.04

Nya tjänster

Delas upp i 3 nivåer:
Ny på den svenska/lokala
marknaden eller endast för det
enskilda företaget.
Delas upp i 3 nivåer
Ny på den svenska/lokala
marknaden eller endast för det
enskilda företaget.
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Definition

Målvärde
Anges efter
budgettilldelning
2022
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Lokala indikatorer
Mål
Ökad livskvalitet och
attraktionskraft.
Smartare landsbygd
med ökad service.
Stärkt småskalig
Entreprenörsutveckling.
Hållbara livsmiljöer och
landskap.
Ökad livskvalitet och
attraktionskraft.
Smartare landsbygd
med ökad service.
Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling

Ökad livskvalitet och
attraktionskraft.
Smartare landsbygd för
ökad service.
Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling.
Hållbara livsmiljöer och
landskap.
Ökad livskvalitet och
attraktionskraft.

Insatsområde

Indikator
kod
N.06

Indikatornamn

Definition

Aktiviteter &
evenemang.
Produkt- &
tjänsteutveckling.
Samverkan &
delaktighet.
Miljö- och
N.07
energiåtgärder.
Småskalig
infrastruktur.
Aktiviteter &
evenemang.
Affärsutveckling.
Produkt- &
tjänsteutveckling.
Marknadsföring.
Samverkan &
delaktighet.
Aktiviteter &
N.08
evenemang.
Samverkan &
delaktighet.
Marknadsföring.

Nya fritids- och
kulturverksamheter

Antalet fritids- och
kulturverksamheter mötesplatser
som skapats genom projektet och
som bedöms kunna bestå efter
projektslut.

Nya nätverk och samarbeten

Antalet nya och bestående nätverk
eller samarbeten som skapats
genom projektet och som bedöms
kunna bestå efter projektslut.

Nya dagsbesökare

Antalet nya dagsbesökare per år
som projektet beräknas ha skapat.
Dagsbesökare är besökare som inte
övernattar på platsen för besöket.

Miljö- och
energiåtgärder.
Småskalig
infrastruktur.

Projekt som drivs av unga

Projektledaren/ledarna är personer
under 25 år.

N.12
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budgettilldelning
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Smartare landsbygd
med ökad service.
Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling

Aktiviteter &
evenemang.
Affärsutveckling.
Produkt- &
tjänsteutveckling.
Marknadsföring.
Samverkan &
delaktighet.

Ökad livskvalitet och
attraktionskraft.
Smartare landsbygd
med ökad service.
Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling

Småskalig
L.16
infrastruktur.
Aktiviteter &
evenemang.
Produkt- &
tjänsteutveckling.
Samverkan &
delaktighet.

Nya servicelösningar

Servicelösningarna ska vara nya på
så sätt att man vill testa eller
introducera nya metoder för att
uppnå förbättrad lokal service som
kan utveckla en bygd.

Ökad livskvalitet och
attraktionskraft.
Smartare landsbygd
med ökad service.
Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling
Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling

Produkt- &
L.17
tjänsteutveckling.
Samverkan &
delaktighet.

Nya transportlösningar

Lösningen kan vara digital eller
fysisk, det viktiga är att den bidrar
till att individer lättare kan
transportera sig i området.

Affärsutveckling

L.20

Framtagna affärsplaner

Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling

Affärsutveckling

L.23

Nya metoder, arbetssätt
eller processer

Antal färdigställda affärsplaner
som tagits fram under projektets
gång. En affärsplan är en
beskrivning av hur en affärsidé kan
översättas i ett antal affärsmål, en
bedömning av genomförbarheten
och en plan för att uppnå målen.
Nya sätt att arbeta i företag. Till
exempel nya
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Produkt- &
tjänsteutveckling.
Samverkan &
delaktighet.
Hållbara livsmiljöer och Miljö- och
L.28
landskap.
energiåtgärder.
Ökad livskvalitet och
Småskalig
attraktionskraft.
infrastruktur.
Smartare landsbygd
Aktiviteter &
med ökad service.
evenemang.
Stärkt småskalig
Affärsutveckling.
entreprenörsutveckling. Produkt- &
tjänsteutveckling.
Marknadsföring.
Samverkan &
delaktighet.
Hållbara livsmiljöer och Miljö- och
L.29
landskap.
energiåtgärder.
Ökad livskvalitet och
Småskalig
attraktionskraft.
infrastruktur.
Smartare landsbygd
Aktiviteter &
med ökad service.
evenemang.
Stärkt småskalig
Affärsutveckling.
entreprenörsutveckling. Produkt- &
tjänsteutveckling.
Marknadsföring.
Samverkan &
delaktighet.
Hållbara livsmiljöer och Miljö- och
L.37
landskap.
energiåtgärder.

produktionsprocesser, nya
logistiklösningar eller nya
organisationsformer.
Ny sysselsättning, personer
med utländsk bakgrund

I den här indikatorn räknas hur
många timmars sysselsättning som
skapats i projekt som arbetar med
inkludering av individer som är
utrikesfödda. En årsarbetskraft är
1720 timmar.

Ny sysselsättning, personer
under 25 år

I den här indikatorn räknas hur
många timmars sysselsättning som
skapats i projekt som arbetar med
ungdomar. En årsarbetskraft är
1720 timmar. Personer under 25 år
räknas som ungdomar enligt en
definition från MUCF.

Investeringar i
energieffektivitet

Antal investeringar som gjorts för
att öka energieffektiviteten. Flera
investeringar kan ha gjorts inom
ramen för samma projekt.
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Mål

Insatsområde

Ind
kod
L.38

Indikatornamn

Hållbara livsmiljöer och
landskap.

Miljö- och
energiåtgärder.

Hållbara livsmiljöer och
landskap.
Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling

Miljö- och
energiåtgärder.
Affärsutveckling.

Hållbara livsmiljöer och
landskap.

Miljö- och
L.41
energiåtgärder.
Samverkan &
delaktighet.
Aktiviteter &
L.48
evenemang.
Affärsutveckling.
Produkt- &
tjänsteutveckling.
Marknadsföring.

Nya förvaltningsplaner

Aktiviteter &
L.52
evenemang.
Produkt- &
tjänsteutveckling.
Marknadsföring.

Nya gästnätter

Ökad livskvalitet och
attraktionskraft.
Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling

Ökad livskvalitet och
attraktionskraft.
Smartare landsbygd för
ökad service.
Stärkt småskalig
entreprenörsutveckling.

L.39

Nya lösningar på miljö-,
klimatproblem

Miljöcertifierade eller
diplomerade företag

Nya aktiviteter utanför
högsäsong

Målvärden (Kan redovisas först efter budgettilldelning sommaren 2022
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Definition
Hållbara lokala energi-, mobilitets-,
V/A-, avfalls- eller
produktionslösningar som
utvecklats genom projektet.
Antal företag som under projektet
har anslutit sig till ett officiellt
certifieringssystem och därmed
certifieras av ett yttre organ. Till
exempel ISO 14001 eller
miljödiplomering enligt Svensk
miljöbas.
Nya framtagna planer för arter i
områdets vattendrag, sjöar eller
hav.
Aktiviteter för besökare som
skapas/tillkommer genom
projektet är nya på marknaden och
ger försäljningsintäkter under den
perioden som anses vara lågsäsong
för den aktuella sektorn. Det kan
alltså vara under vintern eller
under sommaren beroende på var i
landet och inom vilken bransch.
Gästnätter är det antal nätter per
år som turister övernattar på grund
av de aktiviteter som genomförs i
projektet.

Målvärde
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5. Genomförande
5.1 Kommunikation
5.1.1 Kommunikationsmål
SydostLeaders mål är att skapa förtroende och visa på möjligheter med Leadermetoden och att
tilldelade medel används på ett effektivt sätt.
Kommunikationen ska därmed leda till att…
▪ det finns bred kunskap om SydostLeader, vår utvecklingsstrategi och om möjlighet till
och effekterna av projektstöd genom Leader
▪ det skapas intresse för SydostLeader och Leadermetoden
▪ det finns kunskap om målen med Leaderåtgärden och EU:s roll för
utvecklingen i sydöstra Sverige
▪ förstå vilka mervärden projektstöd kan ge bygden
▪ förstå och möjliggöra samverkan inom trepartnerskapet
▪ andra kan sprida information, kunskap och erfarenheter om Leadermetoden
▪ det ska vara lätt att hitta aktuell information

5.1.2 Primära målgrupper
Projektsökare och stödmottagare
Alla som söker projektstöd och bidrar till hållbara och levande lands- och skärgårdsbygder.
Kommunikationen ska förmedla det stöd samt mervärden som projektstöden kan ge för
bygden.
Samarbetspartners och medfinansiärer
En nära samverkan med våra lokala och regionala aktörer är av stor vikt för lämpliga
projektstöd och att undvika dubbelfinansiering. Erfarenhetsutbyten och gemensamma
kommunikationsinsatser är här viktiga inslag.
Allmänheten
Information är viktigt för att skapa förståelse och förtroende för varför EU, Sverige och
SydostLeader är viktiga för en positiv utveckling i vårt samhälle. Här bör vi visa på konkreta
exempel hur relativt små resurser ger goda och bestående effekter i vårt utvecklingsområde.

5.1.3 Genomförande och budskap
Budskapet till målgrupperna anpassas, för respektive grupp, beroende på var i
programperioden vi befinner oss.
Uppstartsfasen
Här organiseras verksamheten med förening, styrelse och kansli. Samverkan och samordning
mellan lokala och regionala samarbetspartner utvecklas. Allt i syfte att nå alla målgrupper om
programstart och stödmöjligheter samt målen med Leadermetoden.
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Genomförandefasen
Nu kommunicerar vi utvecklingsstrategin och Leadermetoden med målgrupperna. Vi
kommunicerar också utifrån de behov som samarbetspartner och allmänhet uppmärksammar.
Vi utvärderar och gör kommunikationsinsatser som bygger på erfarenheter och lärande i hela
processen. Goda exempel ska särskilt lyftas fram.
Uppföljnings- och utvärderingsfasen
Här läggs fokus på att sprida resultaten. Alla målgrupper berörs med tydlig och samordnad
kommunikation. Vi deltar även i samordnade kampanjer med Jordbruksverket och
Landsbygdsnätverket samt regionala utvecklingsaktörer.

Att förmedla budskapet via media är en viktig funktion. Foto Ingmar Elofsson

5.2 Urvalsprocess
SydostLeader har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att prioritera projekt.
Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra till att
uppfylla målen för vår utvecklingsstrategi. SydostLeader prioriterar härvid projekten med hjälp
av lokalt utformade urvalskriterier. Vid vår prioritering får ingen enskild sektor; privat, ideell
eller offentlig ha mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer SydostLeader
stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av stödberättigande och fattar beslutet som
skickas ut till sökande. Efter att SydostLeaders utvecklingsstrategi är prioriterad ska den
kompletteras med – Urvalskriterier för urval – i bilaga 4.

5.3 Samverkan med andra aktörer med utvecklingsansvar
Dagens komplexa samhällsproblem och samhällsutmaningar ställer krav på en ökad samverkan
mellan olika fondaktörer för att brygga över de hinder som kan uppstå när aktörer styrs av olika
uppdrag och mandat. Därmed krävs en ökad förmåga till samverkan, samsyn och samarbete för
att få ett välfungerande nätverkssamhälle där tillgängliga resurser används effektivt och
lösningsorienterat.
Vår utvecklingsstrategi är framtagen i denna kontext men samtidigt före eller i fas med
framtagandet av regionala utvecklingsstrategier för kommande programperiod. Detta gäller
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även utvecklings- och översiktsplaner i våra medlemskommuner och tematiska
utvecklingsplaner samt med andra och främst närliggande Leaderområden. Detta har därmed
skapat unika möjligheter att identifiera och utveckla strategiska samarbeten med andra
fondaktörer som regioner, länsstyrelser, medlemskommuner, Leaderområden samt andra
myndigheter och organisationer.
SydostLeader har därmed kunnat stämma av mål och inriktning i strategin med både privata,
offentliga och andra organisationer som arbetar med regional utveckling. I genomförandefasen
kommer SydostLeader formalisera samarbetet med regionala aktörer vid bedömningen av
projektansökningar.
SydostLeader kommer fortsatt att arbeta genom att utveckla de kanaler som
byggts upp under tidigare programperioder. Kontakter kommer även att förmedlas
mellan olika idéer, kompetenser och projekt för att få ett lärande och idéutbyte mellan
projektdeltagarna, men även med syfte att undvika dubbelfinansiering.

5.3.1 Våra samverkande aktörer och kanaler
Lokal samverkan
Vi betonar alltid ett förtroendeskapande samarbete med respektive medlemskommun med
relativt täta informationsutbyten och dialoger med kommunledningar samt landsbygdsnäringslivs- och besöksnäringsutvecklare i respektive medlemskommun. För detta ändamål har
även organiserats en referensgrupp för information, dialog och tematiska analyser.
Detta är även viktigt för att få ut vår strategi på landsbygden, då det är vanligt att personer som
har en idé inledningsvis kontakter kommunens tjänstemän eller förtroendevalda för att få
förslag på olika finansieringsmöjligheter. SydostLeader kommer förorda att vid projektbeslut
som berör besöksnäringen skall projektägaren även ha kontakt med lokal eller regional turismorganisation.

SydostLeader utvecklade Rödeby Vintersportcentrum i Karlskrona kommun. Samverkan med flera
lokala föreningar och medfinansiering från idrotten och Karlskrona kommun gav en ändamålsenlig
och populär anläggning. Foto Johan Fridström från barnens Vasalopp.
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Regional samverkan
Eftersom vårt område täcker ett helt län, Blekinge, och delar av två andra län, Kalmar och
Kronoberg, ges speciella förutsättningar att hitta samverkanseffekter mellan våra fonder. De
viktigaste aktörerna är länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som arbetar med
landsbygdsfonden och i något fall Havs- och fiskerifonden. Bra metoder för samverkan är våra
redan etablerade Partnerskaps- och Nätverksträffar som erbjuder periodiserade möjligheter till
såväl formella som informella projektstödsdialoger, där även kommuner, LRF Sydost,
Coompanion, ALMI, Skogsstyrelsen, HSSL och inte minst föreningslivet deltar.
Region Blekinge, Kalmar län och Kronoberg arbetar främst med Regionalfonden. Då
landsbygdsfonden inom Leader har en bredare användning och väl kan täcka även åtgärder som
normalt återfinns inom andra fonder så är även denna samverkan viktig, men även för att ta del
av varandras specifika fondkunskaper och nätverk. En viktig urvalsgrund är också inom vilka
områden lokala projekt har bäst förutsättningar att växlas upp med hjälp av regionala
utvecklingsmedel och/eller EU:s fonder och program.
Leadersamverkan
Traditionellt finns redan en bra samverkan med närliggande Leaderområden och främst i syfte
att analysera och stödja behov och möjligheter till gränsöverskridande projektutveckling. Ett
strategiskt samarbete förs kontinuerligt och främst med nuvarande Leader Linné Småland,
Leader Kustlandet, Leader Astrid Lindgrens hembygd, Leader Gute och Leader Skånes Ess för att
säkerställa såväl ett reellt gemensamt utvecklingsarbete som för bästa tänkbara användning av
tilldelade projektmedel. Denna samverkan har tidigare och ska även framgent genomföras
genom såväl regionala möten som möjlighet till gemensamma projektstöd. I denna samverkan
dialogiseras även tänkbara behov och möjligheter till gemensamma administrativa resurser,
kompetensutveckling och olika specialistkompetenser för en effektiv administration.

5.3.2 Andra samverkansmodeller
Vår ambition är att hitta synergieffekter och kunna växla upp områdets resurser genom
samordning av dessa oavsett vem som finansierar. När det gäller det operativa arbetet har vi
likaledes ambitionen att hitta synergieffekter och vi kommer att dialogisera rutiner för detta.
Våra samarbeten kommer därmed även att omfatta andra aktörer som olika skolor med allt
från tematiska gymnasieskolor till Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola, inkubatorer i
området, integrationsorganisationer och andra regionala aktörer.
Samverkan med forskningen för att följa utvecklingen av landsbygden inom Leaderområdet är
också av stor vikt. Här finns även anledning att uppmärksamma Kampradstiftelsen.
Sammantaget skapar denna samverkan goda möjligheter till samordning och synergieffekter
avseende såväl utvecklingsplaner och utvecklingsstrategier i området som projektstöd samtidigt
som det minimerar risken för dubbelfinansiering.

5.4 Effekter
För att stimulera och främja effekterna av vår Leadermetod är det viktigt att arbeta med såväl
de kvantitativa som kvalitativa och mer mjuka värdena och effekterna på längre sikt.
Här är det därför viktigt att arbeta förebyggande och strategiskt för att nå identifierade
möjligheter inom utvecklingsområdet och därtill angelägna utvecklingsbehov men även konkret
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i och med vår utvecklingsstrategi för att uppnå de effekter vi önskar. Vi bör därmed även ha en
plan för hur vi tar tillvara på och drar lärdom av de erfarenheter och resultat som kommer utav
det för att kunna nyttja dem i vårt fortsatta arbete.
I strategiarbetet
I vårt strategiarbete är det viktigt att konsekvent placera mål och insatsområden samt
resultatindikatorer med en tydliggjord koppling till leadermetoden. Samtidigt måste vår strategi
vara övergripande och därmed även inspirera, skapa delaktighet och stimulera idékraft i det
framtida och långsiktiga gemensamma utvecklingsarbetet.
I genomförandefasen
För ett projekts långsiktiga effekt måste vårt kansli i sin beredning och styrelsen inför
prioritering säkra att projektet är i linje med vår utvecklingsstrategi. Det är viktigt att det finns
en lokal förankring för projektet och gärna att det sker i samverkan över sektorer. Projektet ska
innehålla tydliga mål med en realistisk långsiktig ekonomi, men även, vid behov, att projektet
kan drivas med god entreprenörsanda och affärsmässighet.
Samtidigt är det viktigt att projektet formulerar långsiktiga effektmål där det finns en långsiktig
efterfrågan hos aktuella mottagare med resurser att driva verksamheten vidare och efter
projektslut. Målbilden bör alltså vara att projektet inte endast inrymmer ett specifikt arbete
utan att projektet präglas av en affärsidé som långsiktigt utvecklar verksamheten.
Betydelsen av erforderlig kompetens hos projektägaren och projektledaren att genomföra
projektet får inte underskattas. Här är projektägarens/-ledarens förmåga att samla intressenter,
mobilisera aktörer, förankra, förhandla och utveckla projektets aktiviteter avgörande för att nå
effekter.
I beslutsprocessen är det sammanfattningsvis avgörande att vi har tydliga resultatvariabler i
våra urvalskriteriemallar och adekvat poängbedömning för våra projektstödsbeslut. I flera fall
kan det även bli aktuellt för vårt kansli att ta en tydlig roll som coach och bollplank för att stärka
projekten i sitt arbete att nå effekt.

Projekt ”Istabystenen” på Listerlandet utanför Sölvesborg har skapat ett viktigt och populärt kulturhistoriskt utflyktsmål. En del i detta är även en toalett anpassad för rörelsehindrade. Foto Ingmar
Elofsson.
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Andra viktiga åtgärder för att främja långsiktiga effekter i våra projekt är informationsmöten i
såväl uppstarts- som genomförandefasen, dialoger, utbildningsinsatser och workshops med
projektägare i ansökningsfasen som stöd i effekttänkande och effektdrivande projekt. Allt i
syfte att projekten ska bli mer effektorienterade.
Uppföljningar
Vid projektgenomförande görs en kontinuerlig uppföljning för att effektstödja projekten under
den tid de pågår samt i samband med avslutning. Bedömning skall göras huruvida
projektplanen efterföljs såväl resultatmässigt som ekonomiskt, men även hur olika aktörer har
levererat sina insatser till projektet. Resultatet av denna bedömning är underlag för om
ändringsbeslut behöver göras.
Utöver kansliet och presidiet kan även andra enskilda styrelseledamöter få ansvar som
kontaktpersoner för olika projekt för stöd och löpande uppföljning. Kontakterna avser inte
bara projektledare och projektägare utan även övriga medverkande i projekt. Våra
erfarenheter av professionell projektverksamhet delges kontinuerligt nya projekt i
uppstarten för att underlätta för dem att uppnå sina mål och resultat. Utvärdering av
projekten kommer att genomföras med hjälp av framtagna mallar.
Effekter kan delas in i två grupper:
• Effekter som initierats av projektägaren/-ledaren och
• Effekter som är ett resultat av flera aktörers påverkan under och efter projektet.
Eftersom effekter ofta är en följd av flera olika organisationers prestationer, är det svårt att
isolera de effekter som uppstår till följd av projektägarens/-ledarens verksamhet och därmed
styra verksamheten mot dessa effekter.
Även tidsaspekten är en avgörande faktor för styrningen mot effekter. Ju längre tid som går,
desto fler externa faktorer kan influera effekterna av de prestationer som organisationen
producerar. Det gör att det kan vara svårt att koppla långsiktiga effekter till enskilda utförda
prestationer.
Återkoppling och redovisning av effekter, på såväl kort som lite längre sikt, är dock en viktig
faktor eftersom det leder till ökad förståelse för sambandet mellan processer inom
organisationen och de effekter man genererar. Detta skapar i sin tur förutsättningar för att
styra mot önskvärda effekter.
Samarbeten
Därmed krävs en ökad förmåga till samverkan, samsyn och samarbete för att få ett
välfungerande nätverkssamhälle där tillgängliga resurser används effektivt och
lösningsorienterat. SydostLeader vill därmed stämma av mål och inriktning i strategin med både
privata, offentliga och andra organisationer som arbetar med regional utveckling.
I genomförandefasen kommer SydostLeader formalisera samarbetet med regionala aktörer vid
bedömningen av projektansökningar för att säkerställa såväl ett reellt gemensamt
utvecklingsarbete som för bästa tänkbara användning av tilldelade projektmedel. En viktig
urvalsgrund är också inom vilka områden lokala projekt har bäst förutsättningar att växlas upp
med hjälp av regionala utvecklingsmedel och/eller EU:s fonder och program.
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Vår ambition är därmed att hitta synergieffekter och kunna växla upp områdets resurser genom
samordning av dessa oavsett vem som finansierar. Vi bör även sprida värdefulla resultat till
andra områden och intressenter

Stort lokalt engagemang och ideella krafter är en av grundförutsättningarna för Leaders verksamhet.
Här i Målerås, nordväst om Nybro, har anlagts en MTB-cykelbana med tillhörande kartor och skyltar.
Dagen till ära skall SydostLeaders skylt sättas upp i den tomma rutan. Foto Ingmar Elofsson

De kvalitativa effekterna
Det är samtidigt mycket viktigt att beskriva och främja Leadermetoden kvalitativa effekter där
vi skapar en positiv identitet, ett sammanhang med ökad trygghet och nöjdhet i sitt närområde
samt vilja till engagemang för bygdens utveckling.
Därför bör vi även avsätta resurser för att fånga upp de kvalitativa värdena på ett bättre sätt
och samtidigt ge dem en större vikt i resultatuppföljningen. Viktiga kvalitativa värden är därmed
hur vi kan stärka det sociala kapitalet, skapa nya arenor och nätverk samt systematisera lärandet
för att resultaten ska kunna tas om hand och förvaltas bättre.

5.5 Hur främjar strategin innovation
Ambitionen i vår strategi är att våra gemensamt utarbetade insatsområden ska ge bra verktyg
och relevans och därmed även ömsesidig draghjälp, för att främja både nytänkande och
gemensamma mål.
En viktig del i vårt innovativa arbetssätt är genom samordning och sektorsövergripande
engagemang. Här är det därmed viktigt att skapa förutsättningar för att upptäcka möjligheter
genom att fånga upp idéer och entreprenörer i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen. Genom
ett sektorsövergripande arbetssätt tror vi på nya möjligheter och samordningsvinster.
En innovativ idé kan erhålla en betydligt större effekt genom samverkan med andra, än var och
en för sig. Lokal samverkan redan på idéplanet, skapar alltså en resursplattform för flera
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innovatörer att parallellt lyckas i sina respektive projekt. Våra insatser ska därför riktas mot de
som vill bedriva utveckling i sitt lokalsamhälle, där vår utvecklingsstrategi tillåter genomförande
av mindre konventionella idéer. Genom ett aktivt trepartnerskap kan de lokala krafterna ges
synergieffekter och gemensamt ges nycklar för en smartare landsbygd.
För innovativa processer på landsbygden är det därför avgörande att de kreativa krafterna
optimalt utnyttjar de möjligheter som finns och att man i alla steg har ett långsiktigt och
hållbart fokus. Därmed krävs även att vår strategi hålls dynamisk och kan anpassas efter nya
förutsättningar, i kombination med att våra beslutande organ bibehåller ett öppet sinne även
till det okonventionella, med andra ord vår Leadermetod.
Samordning och samarbeten
Lokalt ledd utveckling i vårt område kan arbeta över tre län, tre regioner och därmed
sammanföra fler och olika kompetenser och erfarenheter. Det skapar möjligheter för att lägga
grunden till ett framgångsrikt innovationsarbete med lokal närvaro och underifrånperspektiv i
den nya programperioden.
Tidigare erfarenheter visar att det krävs samordning och koordinering av många olika
intressenter för att skapa ökad tillväxt. Genom etablerad och utvecklad samordning mellan
olika fondaktörer skapas bättre förutsättningar ökad attraktivitet och tillväxt i området.
Vårt innovativa arbetssätt ska även innefatta att koordinera och stödja utvecklingen
av det småskaliga yrkesfisket, sportfisket, vattenbruk och miljöåtgärder i komplexa
samarbeten, där flera aktörer ingår.
Genom tidigare projektsamarbeten såväl regionalt som transnationellt har såväl vårt
arbetssätt som området utvecklats. I redan framgångsrikt upparbetade kontakter
och samarbeten finns stora möjligheter att skapa vidare erfarenhetsutbyte och
nytänkande utvecklingsprojekt.

Mikro- och småföretag
Det finns en stark kreativitet och företagarvilja i vårt område där skaparkraft och
engagemang på gräsrotsnivå är viktigt för ett lyckat resultat. Genom möjligheten att arbeta
med mikrostöd till företag, för nya och innovativa produkter, tjänster eller processer, kan
tankar och behov testas på ett tidigt stadium och framgångsrika idéer växlas upp med andra
aktörer, fonder och innovationssystem och därigenom förstärka samordningsvinsterna.
Tidigare erfarenheter från framgångsrika projekt är att ”embryoprojekt” på detta sätt kan vara
en del i att förflytta företagen i värdekedjan och därmed skapa hållbar tillväxt. Vår ambition är
därför att genom aktiv projektutveckling koordinera de lokala idéerna med andra
erfarenheter, nationella och internationella, för att skapa aktivt lärande. Aktiv
projektsamordning kan effektivisera och använda områdets resurser på ett bättre sätt men
även ge nya eller märkbart förbättrade sätt att genomföra olika funktioner i företag eller
organisationer.
SydostLeader vill även bilda en viktig plattform för dialog, som är av stort värde i arbetet för
att skapa lokal tillväxt. Detsamma gäller förståelse för fackområden som kräver breda
lösningar med många aktörer för nytänkande och att få genomslag.
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5.6 Övergripande principer
SydostLeaders utvecklingsstrategi ska i alla sina delar sträva efter de övergripande principer
som gäller inom EU. Det handlar om grundläggande rättigheter och tillgänglighet men också om
hållbar utveckling.

Våra övergripande principer ska därmed även vara vägledande prioriteringar vid projektbeslut
och bedömas i samband med urvalskriterierna. Därutöver är det lika viktigt att, vid både
projektslut och programslut, utvärdera och mäta resultatet av de övergripande principerna i
respektive genomfört projekt och sammanvägt för samtliga projekt efter programperioden.

Våra övergripande principer är…
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är avgörande i vårt utvecklingsarbete för att bevara, skydda och förbättra
miljöns kvalitet och med hänsyn till principen att förorenaren betalar, alltså att tillgodose
behoven hos nuvarande generationer utan att äventyra kommande generationers möjlighet att
tillgodose sina behov. Med hållbar utveckling menas en hållbar ekonomisk, ekologisk och social
utveckling.
Ekonomisk hållbarhet innebär att motverka fattigdom och säkerställa långsiktig möjlighet till
försörjning utan att därmed påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt.

Ett av SydostLeaders projekt i Socialfonden under programperioden 2014-2020 är Jobbklotet i
Sölvesborg där en verkstad utrustas för att genomföra enklare reparationer. Foto Ingmar Elofsson

Ekologisk hållbarhet handlar först och främst om att värna om biologisk mångfald och levande
miljö. Projekten inom vårt utvecklingsområde ska därmed tydligt visa vilken miljöpåverkan
projektet kan medföra. Det kan handla om att främja människors hälsa, bevara ekosystemets
långsiktiga produktionsförmåga eller trygga en god hushållning med våra naturresurser.
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Social hållbarhet innebär att forma ett samhälle som ser till individers sociala hälsa med god
social sammanhållning där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls
Vårt hållbara utvecklingsarbete ska därmed skapa förutsättning för såväl långsiktig möjlighet
till försörjning, värna den biologiska mångfalden och en levande miljö som se till individers
sociala hälsa. Grundinställningen vid bedömningen av projektansökningar är att insatser för
miljön är en tillgång och en framgångsfaktor för projekt.

Likabehandling och icke-diskriminering
Vårt projektarbete ska syfta till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Viktigt är också att
projektarbetet inte stödjer åtgärder som kan bidra till någon form av segregering utan alla
människors likabehandling och tillgänglighet skall genomsyra projektarbetet och utgöra ett
verktyg som skall öka och effektivisera arbetet för vårt områdes hållbara tillväxt.

Jämställdhet mellan kvinnor och män
Målet i all vår verksamhet ska även vara att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt
integrera ett genusperspektiv i vårt utvecklingsarbete.
Jämställdhet handlar om att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter i samhället. Det är därför viktigt att projektarbetet skapar lika villkor för
kvinnor/flickor och män/pojkar avseende makt att forma samhället och sina egna liv och
inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete och arbetsvillkor samt utbildning och
utveckling.
Inom SydostLeader ska vi därmed ta fram och använda oss av kunskap och fakta, för att kunna
stödja en utveckling mot en könsuppdelad arbetsmarknad och könsbundna studieval och även
stödja samt utveckla företagande på lika villkor för könen. Vår strategi och dagliga
utvecklingsarbete ska, med stöd i ovanstående, lägga tydlig vikt vid jämställdhetsintegrerande
och tillgänglighetsanpassade åtgärder. I detta arbete kan även Winnet vara en
samarbetspartner.
I vårt utvecklingsarbete medför våra övergripande principer att projektansökningar kommer
att granskas utifrån ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv. Detta görs under
beredningen tillsammans med personal på kansliet och styrelsen. Utifrån denna granskning
fattar styrelsen väl underbyggda beslut. Bedömningen skall innefatta att se hur både
processen och slutresultatet kommer att påverka jämställdheten i området. Ett intressant
utvecklingsprojekt skulle kunna vara att arbeta fram en modell för hur man på bästa sätt får in
denna aspekt i projektarbetet.
Vid uppföljningen bör resultaten visa på indikatorer som anger hur väl jämställdheten har
uppnåtts. Även i styrelsens sammansättning och arbete ska detta finnas med som rutiner och
hur gruppen är sammansatt för att säkerställa ett icke övervägande normativt arbete. Här
behövs utbildning för ledamöterna i styrelsen och även andra ansvariga personer med djupare
insikt som har till ansvarsområde att följa upp dessa kriterier kontinuerligt.
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Att utveckla och förbättra vattenkvaliteten inom SydostLeaders vattenområde
genomförs på olika sätt. Här läggs lekgrus ut med hjälp av helikopter. Foto
Ingmar Elofsson
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6. Organisation
Utvecklingsområdets arbete är organiserat som en ideell förening där juridiska personer inom
den ideella, privata och offentliga sektorn samt enskilda privatpersoner verksamma inom vårt
område kan söka medlemskap.
edlemmarna i föreningen
..

.

.

Organisationen består av föreningen SydostLeader (medlemmarna)- LAG, valberedning,
styrelse, stor referensgrupp, beredningsorgan, presidium samt kansli. Högsta beslutande organ
är föreningsstämman där medlemmarna väljer valberedning och styrelse och beslutar om
föreningens stadgar.

6.1

Partnerskapet och föreningen

LAG har som sin främsta uppgift att skapa hållbar tillväxt och utveckling för ökad livskvalitet och
attraktivitet i vårt utvecklingsområde. LAG är således inte bara en medelstilldelare utan har en
mycket viktig roll som utvecklare. Huvudmålet är att genom ett sektorsövergripande arbetssätt
och underifrånperspektiv uppnå synbara och hållbara resultat i området enligt den framtagna
utvecklingsstrategin. Föreningen ska därmed ansvara för förvaltningen av SydostLeaders
verksamhet och godkända utvecklingsstrategi.
LAG utgör en unik organisation för att genomföra komplexa projekt som kräver flera aktörer
och som sträcker sig över flera gränser och sektorer och där det inte finns någon annan naturlig
projektägare. LAG behöver därför ha kapacitet såväl att ta beslut om projektansökningar som
att inneha en större koordinerande och utvärderande roll.
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SydostLeader utgörs av offentliga, privata och ideella aktörer inom kommunerna Borgholm,
Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Mörbylånga, Nybro, Olofström, Ronneby,
Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge. Detta trepartnerskap är representativt för
området och relevant med tanke på strategins inriktning och utgör även grunden i
organiserandet av SydostLeader och arbetet med strategin och Leadermetoden i vårt område.
Lista över aktörer i partnerskapet och föreningen kommer att framgå av bilaga 5.
Under programperioden utvecklas det professionella Leaderarbetet ytterligare, både för att
effektivisera arbetet men också för att nå bättre resultat med de tilldelade resurserna.
Målet under programperioden är att utveckla LAG och Leaderåtgärden som en del i ett större
regionalt innovationssystem och en utvecklingsorganisation som tillsammans med andra
regionala och lokala aktörer växlar upp, tar tillvara och ger mervärde till tilldelade medel på ett
effektivt sätt för områdets bästa.

6.2 Föreningens styrelse
Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs ur föreningens medlemmar och
som företrädare för offentlig, privat och ideell sektor, men på ett personligt mandat. Styrelsen
äger att företräda föreningen, ansvara för föreningens organisation och förvaltning samt
redovisning och behov att stöd för den löpande verksamheten i övrigt. Styrelsen prioriterar och
beslutar därmed om gemensamma insatser och projektmedel, utifrån föreningens godkända
strategi och kan även driva egna och gränsöverskridande projekt.
Styrelsen ska i sitt arbete främja de lokala aktörernas kapacitet att utveckla och genomföra
insatser som leder till att uppfylla målen i utvecklingsstrategin genom ett icke-diskriminerande
och öppet urvalsförfarande med kriterier som inte leder till intressekonflikter. Arbetet ska
samtidigt säkerställa att ingen enskild intressegrupp styr besluten om urval. Härvid ska
styrelsen förbereda och offentliggöra ansökningsomgångar, välja ut insatser, fastställa
stödbelopp och lämna förslag på formellt beslut till Jordbruksverket samt kontinuerligt följa
upp och utvärdera genomförandet av strategin.
Hälften av styrelsen utses på två år i taget av årsstämman. Ordförandeskapet bör under
programperioden vara representerat av alla tre sektorer. Föreningsstämman utser ordförande
på en mandatperiod om två år med möjlighet till förlängning. Efter mandatperioden väljs en ny
ordförande men då från en annan sektor än den tidigare. Styrelsens två vice ordföranden ska
inte vara från samma sektor som ordföranden. Ordföranden och de två vice ordförandena bör
tillsammans representera de tre sektorerna
Styrelsen utser inom sig ett presidium och även ett projektberedningsorgan, kopplat till givna
krav och möjligheter inom Leaderåtgärden, till vilka även externa kompetenser kan adjungeras.
Styrelsens arbete leds av en ordförande som har ett övergripande ansvar för att verksamheten
drivs på ett tillfredställande sätt och i enlighet med gällande förordningar. I föreningens stadgar
beslutas hur organisationen ska styras, där verksamhet och ansvar utvecklas mer i detalj i
föreningens Organisation och arbetsordning/ArbO.
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Ledamöter
Styrelsen består av maximalt 22 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare. Sammansättning och
organisation fastställs av årsstämman, i enlighet med riktlinjerna i stadgarna för föreningen.
Principerna ska härvid vara en jämn fördelning av ledamöter från ideell, privat och offentlig
sektor och maximalt 49 procent från en sektor.
En jämn könsfördelning ska säkerställas, vilket innebär att inget kön får utgöra mer än 60
procent. Ledamot måste ha fyllt 18 år och i styrelsen ska finnas sakkompetens för såväl
landsbygdsfonden som strategins mål och insatsområden.

SydostLeaders styrelse sammanträder på Boråkra gård, Karlskrona. Kommunalrådet Magnus Larsson
berättar om Karlskrona kommun. Foto Ingmar Elofsson.

För kunskap om den kustnära och småskaliga fiskerinäringen, vattenbruk, fisketurism och
vattenmiljön ska särskild sakkompetens föreligga. Vissa kompetenser kan finnas via
beredningsgruppen och samarbeten alternativt adjungeras. Styrelsens sammansättning ska
innehålla en tydlig geografisk spridning över hela verksamhetsområdet.
Ungdomar och nya svenskar är en viktig del av Leaderarbetet och en förutsättning för återväxt
och utveckling varför dessa intressentgrupper bör vara representerade i vår berednings- och
beslutsprocess.
Det är viktigt att säkerställa kontinuerlig utvärdering av verksamheten och kompetenshöjande
utbildning av valberedning och styrelse. Ambition bör vara och dialog har påbörjats att till del
samordna den kompetenshöjande verksamheten med regionala myndigheter.

Valberedning
Valberedningen tillsätts av föreningens medlemmar i samband med föreningens årsstämma
och har som primär uppgift att nominera ordförande, vice ordförande samt övriga kandidater
till styrelsen men även föreningens arvoderings- och ersättningsnivåer.
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Valberedningen väljs på årsstämman med en jämn fördelning av ledamöter från ideell, privat
och offentlig sektor och maximalt 49 procent från en sektor. En jämn könsfördelning ska
säkerställas samt lämplig geografisk spridning. Ledamöterna väljs på två år och en av
ledamöterna väljs som sammankallande.
Valberedningen ska ha god kunskap om Leaderåtgärden i Landsbygdsfonden och
Leaderområdet samt SydostLeaders utvecklingsstrategi och ska därvid nominera kompetenta
och intresserade personer i enlighet med stadgarna.
Valberedningen ska även ha god kännedom om vad som händer i föreningen, hur föreningen
utvecklas och om det uppstår brist på viss kunskap eller erfarenhet. Styrelsen ska därmed
säkerställa att valberedningen är aktiv i föreningen men även genomföra utbildning i bland
annat föreningens strategi och efterhand pågående verksamhet och erfarenheter.

Presidium
Styrelsen organiserar ett presidium/arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande
och verksamhetsledare. Presidiet delegeras föreningens praktiska arbetsgivaransvar enligt ArbO
och stödjer styrelsen och kansliet med operativa och strategiska åtaganden. Presidiet bör ha
regelbundna beredningsmöten och särskilt inför styrelsemöten.

Stor referensgrupp
Styrelsen utser en Stor referensgrupp bestående av ett lämpligt antal representanter,
innehållande trepartnerskapet, från samtliga kommunområden som ingår i SydostLeader.
Referensgruppen leds av ordföranden för styrelsen och har främst till uppdrag att informera
om och dialogisera föreningens verksamhet och aktuella landsbygds- och skärgårdsfrågor inom
vårt Leaderområde. Referensgruppen sammanträder så många gånger per år som
verksamheten kräver. För referensgruppens möten förs mötesanteckningar.

Årsstämman 2020 blev unik då den, på grund av den pågående pandemin, fick genomföras mer
utspritt och utomhus på Förkärla Folkets Park Gnistan i Ronneby kommun. Foto Beng Haelquist.
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6.3 Drift – den operativa verksamheten
Leaderkansli
Den operativa verksamheten för SydostLeader utförs av Leaderkansliet. Kansliet är etablerat i
Emmaboda och personal, under ledning av verksamhetsledaren (VL), ska fungera som
styrelsens ”förlängda arm” och härvid verka som en länk mellan projektägare, LAG och
föreningens styrelse.
Kansliet ska ha kompetens och kapacitet att inspirera, initiera, tillvarata och utveckla
Leaderområdets potential och tillväxtområden, såväl tidigt i olika projektprocesser som för att
säkerställa möjlig samverkan och utveckling med andra projekt, områden och organisationer.
Detta även vid behov att kunna samordna viktiga administrativa och digitala/tekniska resurser
samt för att säkerställa det egna kansliets kompetens och personella resurser.
Funktionellt består kansliet av verksamhetsledning, projektutveckling/-rådgivning,
mobiliseringsarbete, ekonomihantering och övrig administration samt kommunikations- och
informationsaktiviteter. Personalen behöver ha kompetens inom landsbygdsfonden samt de
mål och insatsområden som prioriteras i utvecklingsstrategin. Annan viktig kompetens är
kunskap om olika och samverkande finansieringslösningar i syfte att utveckla för området
viktiga projekt. Kostnadseffektiva lösningar för mötesverksamheten, som exempelvis video- och
telefonkonferenser, skall tillvaratas.
Antalet tjänster beror på verksamhetens omfattning och de ekonomiska förutsättningarna men
ska minst bestå av en verksamhetsledare och en projektutvecklare, totalt omfattande minst 1,5
tjänster. I syfte att vid behov säkerställa erforderlig kapacitet och kompetens ska kansliet kunna
förstärkas med personal ur presidiet eller i undantagsfall ur övriga styrelsen.
Det är viktigt att kansliets arbete kontinuerligt effektiviseras såväl administrativt som digitalt
och tekniskt. Synergieffekter och samordning med andra aktörer, främst offentliga aktörer och
andra Leaderområden, ska tillvaratas. Ordföranden säkerställer att kansliets personal erhåller
aktuell och lämplig kompetensutveckling för uppdragens karaktär.

Verksamhetsledare/VL
Verksamhetsledaren rapporterar till ordföranden och presidiet och är föredragande inför
styrelsen och aktuella beredningsorgan. Verksamhetsledaren är chef för kansliet, medförande
bl.a. arbetsledning för kontorets anställda, handledning av anställda projektledare, utveckling
och stöd till interna och externa projekt samt ansvar för kontorets administration och
information.
Verksamhetsledaren, i samråd med presidiet och beredningsgruppen, har huvudansvaret för
beredning av projektansökningar och föredragning för styrelsen inför beslut.
Kansliets och verksamhetsledarens arbetsuppgifter, ansvar, kompetenskrav och delegation med
mera framgår av en för föreningen särskilt upprättad Organisation och arbetsordning/ArbO.
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EJFLU - Beredningsgrupp för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (i strategin
benämnd Landsbygdsfonden) Bereder, förbereder och kontrollerar projektansökningar och
arbetar fram ett beslutsunderlag till styrelsen avseende projektansökningar gällande
Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Beredningsgruppen består av en lämplig geografisk representation ur styrelsen kopplat till
Leaderområdets trepartnerskap. Adjungerade kan vara sakkunniga för landsbygdsfonden, blå
näringar, miljö- och energifrågor samt kansliet.

Organisation och arbetsordning/ArbO
SydostLeader har ett tydligt lednings- och styrningsdokument i form av SydostLeaders
Organisation och Arbetsordning/ArbO, där uppgifter om föreningens organisation,
ansvarsfördelning, arbetsbeskrivningar, delegation, arbetsordning, befogenheter, attest, jäv,
firmatecknare, personalutveckling och grunderna för vårt projektarbete samt
upphandlingspolicy framgår.

Sydostleaders område har ett brett utbud och stora framtidsmöjligheter. Foto Ingmar Elofsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-22
§ 120

Dnr 2021/196-1.12.3

Inriktningsbeslut gällande
tredjelandsöverföring (GDPR)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Så få personuppgifter som möjligt ska behandlas i system som kan
innebära tredjelandsöverföring. I de fall som behandling ändå
sker, ska registerförteckning vara uppdaterad och behandlingen
riskbedömas.
2. Inga känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter får lagras i
Office365 eller andra system där tredjelandsöverföring kan ske.
3. Uppdra till dataskyddsamordnare i förvaltningen att fortsatt
omvärldsbevaka frågan i samarbete med Sydarkivera.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft den 25 maj 2018 och
innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas och hur flödet
av personuppgifter får ske.
Enligt den allmänna principen i art 44 GDPR får överföring av
personuppgifter till tredjeland bara ske om villkoren i GDPR om
tredjelandsöverföring är uppfyllda. Överföring av personuppgifter till
tredjeland får bara ske om det mottagande landet garanterar en
adekvat skyddsnivå. Med tredjeland menas ett land utanför EU eller
EES. Det innebär att skyddsnivån för behandling av personuppgifter i
mottagarlandet måste vara väsentligt likvärdig den nivån som
garanteras inom EU/EES. I en uppmärksammad dom från EUdomstolen sommaren 2020 (den s.k. Schrems II-domen)
konstaterades att ett av de avtal som använts för överföring mellan
EU och USA inte längre är tillåten. Praxis i frågan är ännu inte
fastställd, men överföring till USA och användande av amerikanska
leverantörer är ifrågasatt utifrån den amerikanska
säkerhetslagstiftningen.
Sydarkivera, som är kommunens dataskyddsombud, har tagit fram en
vägledning i frågan. Kommunledningsförvaltningens
dataskyddsamordnare har arbetat med frågan i enlighet med denna.
Kommunstyrelsen, som personuppgiftsansvarig för de behandlingar
av personuppgifter som kommunledningsförvaltningen gör, behöver
också besluta om en inriktning för hantering framåt och vara
medveten om de risker som tas med befintligt arbetssätt, där bl.a.
Microsofts tjänster används.
Ärendet föredras av kanslichef Sara Nilsson.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-22
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-14
Vägledning för tredjelandsöverföring efter Schrems II-domen,
Sydarkivera

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Inriktningsbeslut gällande
tredjelandsöverföring (GDPR)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Så få personuppgifter som möjligt ska behandlas i system som
kan innebära tredjelandsöverföring. I de fall som behandling
ändå sker, ska registerförteckning vara uppdaterad och
behandlingen riskbedömas.
2. Inga känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter får
lagras i Office365 eller andra system där tredjelandsöverföring
kan ske.
3. Uppdra till dataskyddsamordnare i förvaltningen att fortsatt
omvärldsbevaka frågan i samarbete med Sydarkivera.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft den 25 maj 2018
och innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas och
hur flödet av personuppgifter får ske.
Enligt den allmänna principen i art 44 GDPR får överföring av
personuppgifter till tredjeland bara ske om villkoren i GDPR om
tredjelandsöverföring är uppfyllda. Överföring av personuppgifter
till tredjeland får bara ske om det mottagande landet garanterar en
adekvat skyddsnivå. Med tredjeland menas ett land utanför EU
eller EES. Det innebär att skyddsnivån för behandling av
personuppgifter i mottagarlandet måste vara väsentligt likvärdig
den nivån som garanteras inom EU/EES. I en uppmärksammad
dom från EU-domstolen sommaren 2020 (den s.k. Schrems IIdomen) konstaterades att ett av de avtal som använts för
överföring mellan EU och USA inte längre är tillåten. Praxis i
frågan är ännu inte fastställd, men överföring till USA och
användande av amerikanska leverantörer är ifrågasatt utifrån den
amerikanska säkerhetslagstiftningen.
Sydarkivera, som är kommunens dataskyddsombud, har tagit fram
en vägledning i frågan. Kommunledningsförvaltningens
dataskyddsamordnare har arbetat med frågan i enlighet med
denna. Kommunstyrelsen, som personuppgiftsansvarig för de
behandlingar av personuppgifter som
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Kommunstyrelsen
2021-05-14
kommunledningsförvaltningen gör, behöver också besluta om en
inriktning för hantering framåt och vara medveten om de risker
som tas med befintligt arbetssätt.
Bakgrund
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beskriver på sin webbplats
att överföring av personuppgifter till tredje land är när
personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför
EU/EES-området, t.ex. USA.
Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land kan vara:
- När man skickar dokument som innehåller personuppgifter per
e-post till någon i ett land utanför EU/EES.
- När man anlitar ett personuppgiftbiträde i ett land utanför
EU/EES.
- När man ger någon utanför EU/EES tillgång, exempelvis
läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade inom
EU/EES.
- När man lagrar personuppgifter i en molntjänst som är baserad
utanför EU/EES.
- När man lagrar personuppgifter, till exempel på en server, i ett
land utanför EU/EES.
Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om
webbplatsen lagras hos en internetleverantör som är etablerad
inom EU/EES.
För Lessebo kommun är exempelvis användande av sociala medier
(Facebook, Linkedin, Instagram) och Office365 (Teams, Onedrive)
tredjelandsöverföring, då dessa samtliga ägs av amerikanska
företag.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört följande åtgärder
med anledning av ovan:
-

-

Uppdatering av registerförteckning.
Kontakt med de flesta leverantörer (se undantag nedan) med
fråga om tredjelandsöverföring och eventuell förändring efter
Schrems II-domen.
Sammanställning av lista med behandlingar som kan vara
föremål för tredjelandsöverföring.

I de fall internationella leverantörer används, t.ex. Microsoft, finns
ingen möjlighet för Lessebo kommun att kontakta eller
omförhandla avtal, men omvärldsbevakning sker fortsatt för vidare
vägledning om molntjänster för offentlig sektor. Lessebo kommun
har IT-samverkan med Växjö kommun, och har således ingen
möjlighet att lämna de molntjänster som används därigenom utan
att säga upp avtalet. Kontakt har tagits med Växjö kommun, men
där har inget inriktningsbeslut tagit gällande eventuell förändring
framåt.
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Sida 3 av 3
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-05-14
Integritetsskyddsmyndigheten har nyligen lämnat ett
förhandsbesked till Stockholms stad, där man avråder från att
använda Teams, då rättsläget är oklart. Kommunstyrelsens beslut i
frågan blir därmed en inriktning för arbetet i avvaktan på tydliga
besked nationellt och från Växjö som IT-partner.
Kommunstyrelsen behöver som personuppgiftsansvarig vara
medveten om den risk som kan finnas med detta arbetssätt.
Beslutsunderlag
Vägledning för tredjelandsöverföring efter Schrems II-domen,
Sydarkivera

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Vägledning vid tredjelandsöverföring efter
Schrems II-domen
Sammanfattning
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen en dom, Schrems II C-311/18, som innebär att
Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger tillräckligt skydd för personuppgifter som
förs över till USA. Det är enligt EU-domstolen inte längre tillåtet att använda sig av Privacy
Shield-avtalet som grund för att överföra personuppgifter till mottagare i USA. Bedömningen
är att Schrems II-domen kommer att få stora konsekvenser för överföring som görs med stöd
av Privacy Shield.
Domstolen ansåg däremot att EU-kommissionens beslut om standardavtalsklausuler är giltigt
och att sådana kan användas vid överföring till länder utanför EU och EES – i tillämpliga fall –
tillsammans med ytterligare skyddsåtgärder.
Den nationella tillsynsmyndigheten i Sverige var tidigare Datainspektionen, men heter sedan
2021-01-01 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Inom EU finns en övergripande myndighet
för de nationella tillsynsmyndigheterna inom dataskydd och integritetsskydd som heter
Europeiska Dataskyddsstyrelsen, EDPB. En vägledning har tagits fram av EDPB kring vilka
åtgärder som behövs för att lagkraven i GDPR ska vara uppfyllda med anledning av Schrems
II-domen.
Dataskyddsombudet rekommenderar att personuppgiftsansvarig får del av denna vägledning
då det är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att verksamheten lever upp till kraven i
GDPR.

Bakgrund
Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft den 25 maj 2018 och innehåller regler om hur
personuppgifter får behandlas och hur flödet av personuppgifter får ske. EU/EES har genom
GDPR ett starkt skydd för personuppgifter. Länder utanför EU/EES (tredjeland) har inte lika
starkt skydd för personuppgifter.
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Huvudregeln enligt GDPR är därför att ingen överföring av personuppgifter får göras utanför
EU/EES. För att man ska få föra över personuppgifter till tredjeland måste man ha stöd i
GDPR. Reglerna för detta finns i art 44-50, kapitel V, GDPR.
Enligt den allmänna principen i art 44 GDPR får överföring av personuppgifter till tredjeland
bara ske om villkoren i GDPR om tredjelandsöverföring är uppfyllda.

Vad menas med överföring till tredjeland?
IMY beskriver på sin webbplats att överföring av personuppgifter till tredje land är när
personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området.
Följande fall tas upp av IMY som exempel på överföring av personuppgifter till tredje land:
•
•
•
•
•

När ni skickar dokument som innehåller personuppgifter per e-post till någon i ett
land utanför EU/EES.
När ni anlitar ett personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES.
När ni ger någon utanför EU/EES tillgång, exempelvis läsbehörighet, till
personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES.
När ni lagrar personuppgifter i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES.
När ni lagrar personuppgifter, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES.

Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en
internetleverantör som är etablerad inom EU/EES.

Exempel på personuppgiftsöverföring till USA
En personuppgiftsöverföring till USA kan exempelvis vara:
• Att lagra personuppgifter i USA (t.ex. OneDrive, Dropbox).
• Att skicka personuppgifter till USA via e-post, chatt eller någon annan typ av
elektronisk kommunikation (t ex Exchange for Microsoft 365, Teams, Zoom,
Mailchimp).
• Att ge en person som befinner sig i USA elektronisk åtkomst till personuppgifter
som lagras i EU/EES (t.ex. en supportmedarbetare som befinner sig i USA får åtkomst
till data på en server som befinner sig inom EU).
• Att under korta tidsperioder flytta information från datacenter i EU till datacenter i
USA i syfte att balansera lasten. (exempelvis stora molntjänstbolag, sociala medier,
appar).
• Att personuppgifter görs tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör som till följd
av ägarförhållanden eller annars är bunden av regler i USA, enligt vilka
tjänsteleverantören kan bli skyldig att överlämna personuppgifterna till USA (lagring
av personuppgifter i EU/EES exempelvis Google).
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När är tredjelandsöverföring tillåten på grundval av adekvat
skyddsnivå?
Överföring av personuppgifter till tredjeland får bara ske om det mottagande landet
garanterar en adekvat skyddsnivå. Det innebär att skyddsnivån för behandling av
personuppgifter i mottagarlandet måste vara väsentligt likvärdig den nivån som garanteras
inom EU/EES.
EU-kommissionen har enligt art 45 GDPR i uppdrag att besluta om vilka länder, territorier
eller organisationer som har en adekvat skyddsnivå. En överföring av personuppgifter till ett
land eller region som är godkänd av EU-kommissionen är förenlig med GDPR och kräver inte
något särskilt tillstånd.

Länder med adekvat skyddsnivå
Följande länder är godkända av EU-kommissionen vad gäller skyddsnivå för behandling av
personuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andorra
Argentina
Guernsey
Färöarna
Isle of Man
Israel
Japan
Jersey
Kanada (i vissa fall)
Nya Zeeland
Schweiz
Uruguay

Det pågår arbete i syfte att godkänna även Sydkorea och Storbritannien. USA anses ej vara
ett land som har likvärdigt skydd som EU/EES. USA finns inte heller med på listan över länder
som är godkända av EU-kommissionen.

Vad innebär Privacy Shield?
Ett avtal mellan USA och EU om att amerikanska företag anslutna till Privacy Shield anses
uppnå adekvat skyddsnivå slöts för några år sedan. Enligt ett beslut från EU-kommissionen
har det därför varit tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till
amerikanska mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield. Genom att vara ansluten till
Privacy Shield ansågs det amerikanska företaget ha uppnått adekvat skyddsnivå.
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Privacy Shield är en form av självcertifiering för företag som finns i USA. Det innebär att
företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet och meddela att de
uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield. Privacy Shield har varit populärt och många
amerikanska organisationer har förlitat sig på Privacy Shield för att kunna leverera tjänster till
EU och EES.

Vad innebär Schrems II-domen?
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet. EUdomstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd
för personuppgifter när dessa förs över till USA.
Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i
USA. Någon övergångsperiod meddelades inte utan ogiltigförklarandet gäller direkt.
Den främsta anledningen till att EU-domstolen kommit fram till att Privacy Shield inte uppnår
adekvat skyddsnivå är USA:s säkerhetslagstiftning, bland annat CLOUD Act från 2018. CLOUD
Act trädde i kraft några månader innan GDPR trädde i kraft.
Enligt CLOUD Act kan amerikanska företag tvingas lämna ut kunders personuppgifter till
amerikanska myndigheter oavsett var personuppgifterna befinner sig. Att personuppgifterna
lagras eller på annat sätt behandlas inom EU/EES har inte någon betydelse. Som exempel kan
det amerikanska företaget Microsoft bli skyldig att lämnat ut kunders personuppgifter enligt
CLOUD Act.
Den nuvarande amerikanska säkerhetslagstiftningen ger inte EU-medborgare tillräcklig
kontroll över sina personuppgifter. Personuppgifterna skyddas inte tillräckligt och den
enskilde EU-medborgaren ges inte tillgång till rättsskydd i USA som motsvarar EU-rättens
skydd.

Standardavtalsklausuler
EU-kommissionen har godkänt vissa standardavtalsklausuler (Standard Contractual Clauses,
SCC) som handlar om dataskydd. Standardavtalsklausuler är en typ av avtalsvillkor med syfte
att säkra de registrerades rättigheter att inte få sin personliga integritet kränkt. EUkommissionen har tagit fram nya förslag till standardavtalsklausuler och de förväntas antas
lite senare under våren 2021.
Det största problemet med att använda sig av standardavtalsklausuler är att de är giltiga
mellan avtalsparterna, men avtalsbestämmelser gäller inte över nationell lagstiftning.
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EU-domstolen ansåg i Schrems II-domen att EU-kommissionens beslut om
standardavtalsklausuler är giltigt och att sådana kan användas vid överföring till länder
utanför EU och EES, men att det kan behövas ytterligare skyddsåtgärder. EDPB har tagit fram
exempel på skyddsåtgärder i sin vägledning.
Det är ändå lite oklart om standardavtalsklausuler är möjliga att använda för att göra
överföring av personuppgifter till USA. Eftersom EU-domstolen menar att Privacy Shield faller
på grund av USA:s säkerhetslagstiftning talar det starkt för att standardavtalsklausulerna inte
heller kommer att kunna användas som adekvat skyddsnivå vid en eventuell prövning i
domstol. Detta på grund av att standardavtalsklausulerna inte står över USA:s
säkerhetslagstiftning.
Det är viktigt att förstå att det är den som är personuppgiftsansvarig som har ansvar för att
standardavtalsklausulerna tillsammans med valda skyddsåtgärder verkligen lever upp till de
krav som ställs i GDPR.

Vad säger Integritetsskyddsmyndigheten?
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har meddelat sin skyldighet att utreda klagomål som tas
emot av myndigheten angående olagliga tredjelandsöverföringar. Konsekvensen kan bli att
klagomålet leder till tillsyn och att Integritetsskyddsmyndigheten förbjuder tredjelandsöverföringen samt beslutar om sanktionsavgift.
IMY betonar att det är viktigt att dataskyddsmyndigheterna i Europa har en enhetlig syn på
hur Schrems II-domen ska tolkas och vilka konsekvenser den får.
IMY har under hösten 2020 inlett sex tillsyner som rör överföringar av personuppgifter till
tredje land, det vill säga länder utanför EU och EES, med anledning av sex klagomål mot
svenska företag som kommit in från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB).
Klagomålen gör gällande att företag i strid med lagen för över personuppgifter till USA.
Granskningarna sker inom ramen för den arbetsgrupp som inrättats av Europeiska
dataskyddsstyrelsen (EDPB) för att hantera ett hundratal klagomål som NOYB har lämnat in
och som riktas mot företag i olika länder i Europa.
Under 2020 beslutade IMY om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade
mot verksamheter som inte har följt GDPR. Sanktionsavgifter har utdömts mot företag, men
också mot kommuner, kommunala bolag och regioner. IMY skriver själva på sin hemsida att
IMY kommer att utreda alla klagomål och inleda tillsyn i betydligt högre grad än tidigare.
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EDPB:s rekommendationer
Rekommendationerna antogs i november 2020 och är uppbyggda i sex steg.
1.

Kartlägg alla tredjelandsöverföringar som görs.
Detta görs genom att man går igenom avtal med leverantörer, även underleverantörer.
Resultatet av genomgången dokumenteras i registerförteckningen.

2.

Ange vilket rättsligt stöd (överföringsverktyg) som används vid överföringen till
tredjeland.
Rättsligt stöd ska hittas i kapitel V, GDPR, tex adekvat skyddsnivå enligt art 45, undantag
i särskilda situationer enligt art 49 eller användande av EU-kommissionens
standardavtalsklausuler.
Använder man undantag i art 49 eller för över till ett tredjeland som är godkänt av EUkommissionen enligt art 45 behöver man inte vidta fler åtgärder än hit.
Använder man däremot standardavtalsklausuler eller något annat stöd går man vidare till
nästa steg.

3.

Utvärdera mottagarlandets lagstiftning och praxis för att bedöma om det i allt
väsentligt uppnår samma skydd som GDPR.
Hur gör man bedömning och vad ska man titta efter? Använd European Essential
Guarantees som EDPB har tagit fram och som beskriver de grundläggande krav som ska
vara uppfyllda för att man ska få föra över uppgifter till tredje land.
De grundläggande kraven enligt European Essential Guarantees är:
•

Personuppgiftsbehandlingen ska baseras på ett klart och tydligt ändamål

•

Nödvändighet och proportionalitet i personuppgiftsbehandlingen i förhållande till det
lagliga syftet måste kunna påvisas

•

En oberoende tillsynsfunktion måste finnas i det land dit personuppgifterna förs

•

Det ska finnas laglig möjlighet för enskilda att klaga hos en rättsinstans om de inte är
nöjda med personuppgiftsbehandlingen
Dokumentera varje enskilt land och samarbeta med mottagaren i det landet.
Om man inte kan visa på att mottagarlandet i allt väsentligt har samma nivå som
GDPR får man inte påbörja överföringen och egentligen bör man också avbryta redan
påbörjad överföring.
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Identifiera möjliga kompletterande skyddsåtgärder.
Skyddsåtgärder kan vara:
tekniska (t ex dataminimering, stark kryptering och pseudonymisering),
organisatoriska (t ex interna policies och rutiner och utbildning av medarbetare)
kontraktuella (t ex leverantören åtar sig genom avtal att se till vissa åtgärder).
Dokumentera de skyddsåtgärder som ni bedömer är möjliga att genomföra.

5.

Implementera de skyddsåtgärder som valts ut som möjliga
Utvalda skyddsåtgärder ska implementeras praktiskt och formellt.
Dokumentera hur implementeringen genomförs och upprätthålls.
Avstämning kan behövas med tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten (IMY)
och eventuellt tillstånd från IMY kan krävas.

6.

Utvärdera regelbundet då lagstiftning och praxis både inom EU och
mottagarlandet kan ändras.
Skapa rutiner för omvärldsbevakning vad gäller tredjelandets lagstiftning och praxis.
Bevaka också att skyddsåtgärderna följs.

Säker och kostnadseffektiv IT-drift – SOU 2021:1
I september 2019 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera
statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift. Utredaren ska också
analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och landsting att
med bibehållen säkerhet utkontraktera it-drift till privata leverantörer. Tilläggsdirektiv gavs
under sommaren 2020 och utredningen försenades därför. I början av 2021 lämnades
delbetänkande i IT-driftsutredningen och slutbetänkande kommer i oktober 2021. Kapitel 7 i
delbetänkandet handlar om dataskydd. Utredningen gör bedömning av rättsläget avseende
överföringar av personuppgifter till USA utifrån Schrems II-domen och av 7.4.8 framgår:
”EU-domstolens konstateranden i Facebook Ireland och Schrems avseende rättsläget i USA
vad gäller inskränkningar av grundläggande rättigheter och tillgången till rättsmedel och
oberoende prövning äger giltighet även i förhållande till övriga grunder för överföring av
personuppgifter till USA enligt dataskyddsförordningen, eftersom kravet på skyddsnivå är
detsamma oavsett vilken grund för överföringen som tillämpas. Vi har mot denna bakgrund
svårt att se att det i en situation som gäller tredjelandsöverföring vid utkontraktering av itdrift finns några ytterligare skyddsåtgärder som kan vidtas som läker de brister som EUdomstolen i Facebook Ireland och Schrems bedömer finns i amerikansk lagstiftning.”
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Vägledning från dataskyddsombudet
1.

Kartlägg alla era tredjelandsöverföringar. Denna kontroll görs lämpligen genom att
kontrollera uppgifter om överföring till tredjeland i registerförteckningen som ska
finnas enligt art 30 GDPR.

2.

Prioritera de system/avtal/behandlingar som omfattar känsliga personuppgifter
och/eller behandlingar som innebär att en stor mängd personuppgifter överförs till
tredjeland.

3.

Om registerförteckning inte har upprättats eller om det saknas förteckning för vissa
behandlingar bör registerförteckningen kompletteras. Arbetet med att upprätta eller
komplettera registerförteckningen bör prioriteras.

4.

Identifiera vilka länder och företag som är mottagare av personuppgifterna samt de
avtal som reglerar sådan överföring. Även om ni har en svensk IT-leverantör kan denne
ha anlitat ett amerikanskt underbiträde som innebär att er svenska leverantör överför
personuppgifter till USA. Kartlägg ägarförhållandena på de personuppgiftsbiträden
samt underbiträden som behandlar personuppgifter åt er. Vid osäkerhet om det sker en
tredjelandsöverföring eller inte, ta kontakt med leverantören och fråga. Se till att få
skriftliga svar från leverantören. Identifiera om personuppgifterna lagras i en USA-ägd
molntjänst och om USA:s säkerhetstjänst kan få tillgång till personuppgifterna.

5.

Dokumentera i registerförteckningen också vilket rättsligt stöd i kapitel V, GDPR
(överföringsmekanism) som används. Det kan t ex vara adekvat skyddsnivå enligt art 45,
undantag i särskilda situationer enligt art 49 eller användande av EU-kommissionens
standardavtalsklausuler enligt art 46.

6.

Avbryt överföringar av personuppgifter till USA som sker med stöd av Privacy Shield
eftersom sådana överföringar numera är olagliga.

7.

Avstå från att ingå nya avtal eller tillägg till avtal som innebär att personuppgifter
överförs till USA med stöd av Privacy Shield både vad gäller biträden och
underbiträden. Kontrollera tredjelandsöverföring när nya avtal om tjänster ingås.

8.

Använder man sig av art 45 eller art 49 som överföringsverktyg behöver man inte gå
vidare och göra mer utan det räcker med kartläggning, dokumentation av
överföringsverktyg och övriga punkter enligt ovan.
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9.

Använder man sig av standardavtalsklausuler behöver man gå vidare enligt nedan.

10.

Personuppgiftsansvarig behöver utreda om standardavtalsklausulerna tillsammans med
mottagarlandets lagstiftning ger väsentligt likvärdigt skydd som GDPR. Den
registrerade ska ges samma rättigheter i USA eller annat tredjeland som denne ges i ett
medlemsland i EU/EES. Detta är en bedömning från fall till fall och en
konsekvensbedömning behöver göras på all sådan personuppgiftsbehandling. Detta är
arbetskrävande för personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudets rekommendation
är därför att man som personuppgiftsansvarig gör en bedömning av behovet av
behandlingen innan man påbörjar detta arbete. Sök stöd eller samarbete med andra för
att försöka få en uppfattning om mottagarlandets lagstiftning och praxis.
Dataskyddsombudet anser att denna bedömning borde göras på nationell nivå eller
EU-nivå då det inte är rimligt eller effektivt att varje enskild personuppgiftsansvarig ska
åläggas att utföra detta arbete. Lagstiftningen lägger dock ansvaret på enskild
personuppgiftsansvarig och man får här göra så gott man kan.

11.

Fundera över om det är någon överföring till tredjeland som görs med stöd av
standardavtalsklausuler som inte längre är nödvändig för verksamheten? Behandlingen
kanske kan göras på annat sätt? Den kanske inte behöver göras överhuvudtaget? Är
det t ex nödvändigt att använda sig av Facebook, Instagram, Twitter och andra sociala
medier i verksamheten? Är det nödvändigt att använda sig av Google Analytics för att
samla in webbstatistik? Är appar som används nödvändiga för verksamheten eller kan
arbetet göras på annat sätt? Är överföringen inte längre nödvändig så föreslår
dataskyddsombudet att ni avbryter denna överföring och om möjligt säger upp avtalet.

12.

Är behandlingen nödvändig för verksamheten, kontakta motparten för att söka
omförhandling av avtalet så att godkända standardavtalsklausuler blir en del av
villkoren. För att standardavtalsklausuler ska kunna användas behöver analys göras av
vilka kompletterande skyddsåtgärder som behöver vidtas.

13.

Identifiera möjliga skyddsåtgärder. Detta arbete ska dokumenteras och möjliga och
effektiva skyddsåtgärder ska implementeras. Bevaka också att skyddsåtgärderna följs.
Skyddsåtgärder kan vara:
tekniska (t ex dataminimering, stark kryptering och pseudonymisering),
organisatoriska (t ex interna policies och rutiner och utbildning av medarbetare)
kontraktuella (t ex leverantören åtar sig genom avtal att se till vissa åtgärder).
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DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

14.

2021-03-05
SARK/2020:173
THERESE JIGSVED

Följ uppmärksamt frågan om tredjelandsöverföring genom omvärldsbevakning.
Nya tjänster håller på att utvecklas som förhoppningsvis är fullgoda alternativ till de
tjänster som tidigare stödde sig på Privacy Shield. Det kan ta tid innan fullgoda
alternativa tjänster kommer ut på marknaden och så länge rekommenderas tecknande
av avtal innehållande standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen i
kombination med möjliga skyddsåtgärder om ej andra överföringsmekanismer kan
användas.

15.

Det är den som är personuppgiftsansvarig som ska göra en bedömning av om de anser
att tillräckliga skyddsåtgärder har vidtagits för att garantera att kraven i GDPR uppfylls.
Hur personuppgiftsansvarig väljer att göra beror mycket på hur riskbenägen man är. Vi
bedömer att samtliga personuppgiftsansvariga som vi är dataskyddsombud för
behöver vidta och dokumentera åtgärder enligt denna vägledning.

16.

Som dataskyddsombud förespråkar vi att ni arbetar utifrån en försiktighetsprincip och
inte medvetet tar höga risker. Förslag till försiktighetsprincip vad gäller
tredjelandsöverföring:
-

Så få personuppgifter som möjligt behandlas i system som innebär
tredjelandsöverföring.

-

Undvika att behandla känsliga personuppgifter i system som innebär
tredjelandsöverföring förutom redan offentliggjorda uppgifter.

-

Helt avstå från att behandla sekretessreglerad information i system som innebär
tredjelandsöverföring.

-

Ha helt manuella rutiner för information som berör Sveriges säkerhet och
personer som har skyddade personuppgifter.

Therese Jigsved
Förbundsjurist/dataskyddsombud
dataskydd@sydarkivera.se
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-10

Fyllnadsval med anledning av avsägelse från
Markku Mäntylä (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förrätta följande fyllnadsval:
Kommunstyrelsens arbetsutskottet (innevarande mandatperiod)
Som ledamot istället för Markku Mäntylä (SD), välja N.N.
Kommunstyrelsens personalutskott (innevarande mandatperiod)
Som ledamot istället för Markku Mäntylä (SD), välja N.N.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2021-06-21 avsägelse från samtliga
politiska uppdrag från Markku Mäntylä (SD). Kommunstyrelsen
behöver därför förrätta fyllnadsval för de utskott där Mäntylä var
ledamot.
Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-10

Fyllnadsval med anledning av avsägelse från
Simon Walfridsson (C)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förrätta följande fyllnadsval:
AB Glasriket (för perioden t.o.m. slutet av den ordinarie
bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige)
Som ersättare för ombud vid bolagsstämman istället för Simon
Walfridsson (C), välja N.N.
Sydostleader (för perioden t.o.m. 2022)
Som ersättare för ombud vid föreningsstämma istället för Simon
Walfridsson (C), välja N.N.
Ärendebeskrivning
Komunfullmäktige godkände 2020-09-21 avsägelse från Simon
Walfridsson (C) för samtliga politiska uppdrag. Några av
uppdragen var valda i kommunstyrelsen, som därmed också får
förrätta fyllnadsval.

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-10

Rapport från unga kommunutvecklare 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporten till protokollet.
Ärendebeskrivning
Inom ramen för feriearbete, anställde Lessebo kommun två unga
kommunutvecklare under tre veckor sommaren 2021. Dessa fick i
uppdrag att titta på olika områden och ge ett ungdomsperspektiv.
Resultatet blev tre olika rapporter samt en muntlig presentation
som getts kommunalråden. Rapporterna delges samtliga nämnder
för kännedom.
Beslutsunderlag
Rapport: Ungdomars kontaktytor
Rapport: Beskriv Lessebo kommun
Rapport: Fritidsaktiviteter
Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Rapport: Uppdrag “Ungdomars kontaktytor”
Inledning:
I Lessebo kommun finns det ungefär 8700 invånare; vuxna, barn samt ungdomar. Informationen och
nyheterna sprids effektivt bland de vuxna genom kommunens hemsida och på sociala medier som
exempelvis Facebook, Instagram m.m. Dock nås inte all information till de unga invånarna i kommunen
lika effektivt, vilket bidrar till ett lägre engagemang och ett lägre medvetande kring kommunens
aktiviteter och beslut, särskilt besluten som unga blir påverkade av.

Positiva perspektiv:
Informationen är uppdaterad och organiserad på kommunens hemsida samt Facebook där majoriteten
är över medelåldern; det är även de man får mest respons från vilket gör att man kan skapa ett
engagemang bland de vuxna när det kommer till kommunens politik.
Det är positivt att kommunens politiker samt tjänstemän är intresserade av att komma och besöka
skolor, ofta för att informera och utbilda, men också ställa frågor till eleverna. Ibland kan också
skolklasser få en inbjudan att besöka kommunen och får då en inblick på hur besluten fattas.
När kommunen får in förslag och åsikter från invånarna, tas dem i åtanke när beslutet ska tas. Oavsett
hur förslaget kommer in t.ex. genom sociala medier och mail.
Något som inte alla elever tycker är särskilt underhållande är att svara på enkäter från kommunen, men
det är ett ganska smidigt sätt att få in ungdomars opinioner. De kan då anpassa frågorna utefter vad för
slags information som kommunen vill få veta.

Förslagen:
För att ungdomar ska bli mer delaktiga i kommunens politik, särskilt där de berörs mest, så finns en del
förändringar som bör ske. Exempel på dessa förändringar kan vara att uppdatera formatet på en del
sociala medier, skapa konton på nya medier som kommunen än så länge inte har uppmärksammat. Det
handlar exempelvis om Tiktok och Instagram, men övriga medier kan även förbättras.
Tiktok är en extremt populär och välkänd app i ungdomars ögon. Algoritmen är oftast till hjälp, med
tanke på att en person behöver bara gilla någonting liknande för att videoklipp av samma kategori börjar
synas i “for you” sidan. Det finns potential till mycket material; man kan skapa sketcher där frågor blir
besvarade, visa hur kommunen och deras arbete går till i vardagen samt bra publicitet i allmänhet.
Tanken med Tiktok kontot är inte att det ska vara allvarligt på samma sätt som kommunens Facebooksida, utan att informationen där är mer långvarig och att det är mer allmän information som man kan gå
tillbaka till och dra nytta utav. Informationen och utläggen där bör helst vara underhållande och kort
sammanfattat, och fler i personalen kan ha tillgång till kontot för att visa upp en mångfald av diverse
arbeten i kommunen. Detta kan leda till mer intresse för besluten som sker inom kommunen, vilket
leder till en större insats på att vara med på beslut. Tiktok är vänligt för de handikappade i kommunen,
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det finns möjlighet för uppläst text, automatiska subtitlar, en alternativ röst om man inte vill tala själv
m.m. Det finns möjligheter för kontot att spridas långa vägar om man bortser från algoritmen; det är
vanligt att dela videoklipp mellan varandra och på så vis så kan informationen spridas vidare. Någonting
unikt med Tiktok är att man kan svara på kommentarer genom videoklipp, och på så vis kan man spara
tid ifall man vill svara på flera frågor samtidigt. Man kan även “reagera” på andras videoklipp, vilket kan
leda till ännu fler möjligheter när det kommer till informationsspridning, underhåll osv.
Instagram; en app där majoriteten under 40 års ålder spenderar sin tid på. Till skillnad från Facebook är
instagram mer bildfokuserad; med andra ord, bilderna är viktigare än texten. Detta gör att unga
människor idag lockas till kontot allt mer än Facebook, eftersom texten kan kort sammanfattas inom
bilderna. Formatet som används på instagram känns som formatet kommunen använder på Facebook;
en bild, väldigt mycket text under bilden. Formatet är inte lika effektivt på instagram, unga känner sig
mindre motiverade att läsa en stor text under en bild som inte förmedlar någonting speciellt. Istället
skulle man kunna ha texten som själva bilden, göra bilderna lite livligare osv. Ett exemplar på en bra
instagram sida som ger ut information för främst unga gymnasieelever är katedralskolans elevkår.
Kommunen bör kanske inte kopiera formatet till punkt och pricka, men det borde ta inspiration från
kontot. På instagram är det smidigt att skicka in t.ex. åsikter eller frågor, som inte är något man vill
kommentera vid en bild. Det finns också en funktion på instagram, där man kan lägga ut vad som händer
precis just nu. Denna funktion kallas “händelse” och brukar ligga längst upp på sidan, där man snabbt
kan skrolla in i den. Där kan man skapa omröstningar på olika frågor, fråga saker helt fritt med ett visst
ämne i fokus, kan länka informationen i själva storyn, informera om nya inlägg eller uppmärksamma
andra event som andra lagt ut på sina konton. Man kan få svaren anonymt och många ser snabbt.
Andra alternativ för att nå ut till unga människor är att exempelvis starta ett ungdomsråd. Dessa
existerar redan i andra kommuner så som Alvesta- och Vaggeryds kommuner. Personerna som är
involverade är mellan 13–20 år samt representerar olika skolor och orter i kommunen, men även deras
egna åsikter. Det är underligt att det finns lag på att kommunen ska ha ett pensionärsråd, men inte ett
råd som förstärker unga röster. Mötena behöver inte vara lika frekventa som pensionärsrådets möten,
men kan hållas vid ett minimum av 1 gång i månaden. I början kan man försöka locka dit ungdomar med
t.ex. fika eller små tävlingar med priser. Priserna kan vara bl.a. fika eller presentkort beroende på
kommunens budget.
En annan idé för bättre kommunikation är att politikerna och tjänstemännen blir mer involverade i
skolan, samt arrangerar fler möten med ungdomarna. Exempel kan vara aktiviteter, studiedagar eller
vanliga besök. Uppmärksamheten man vill ha skapas med hjälp av underhållande detaljer och inte
bombardering av information.
Kommunikationen mellan kommunen och skolan är inte den bästa och ibland kan den leda till
felkommunikation. Ett förslag är att varje månad så stämmer skolorna av med kommunen om
exempelvis frågor som kommer upp på elevråden som egentligen rör kommunen och inte skolan, och på
så vis får kommunen mer information kring vad elever tycker och tänker när det kommer till relevanta
ämnen. Ett exempel kan vara att en elev känner sig osäker när hen ska ta sig över en väg på väg till
skolan och önskar att det fanns ett övergångsställe att gå på; detta är inget problem som skolan kan lösa
men som kommunen kan fixa. Kommunen kan även skicka över relevanta frågor till skolorna och be
eleverna att svara på de, antingen under elevråden eller i klassrummen beroende på hur många åsikter
kommunen vill ha.
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Förutom enkäterna som skickas ut i skolorna hade det även varit effektivt med enkäter på nätet där
ungdomar kan rösta och säga sin egen åsikt om ett projekt som äger rum just då. Man kan använda sig
av medel som Google formulär, länka det till instagram eller Facebook beroende på vilken grupp
enkäterna är riktade mot osv.
Det hade också varit mycket smidigt med en ungdomsflik på hemsidan. Där skulle alla ungdomar kunna
gå in och ha all information riktade till dem på ett och samma ställe, vilket skulle underlätta mycket för
många ungdomar. Det kan t.ex. vara där information om feriejobben finns eller var man kan köpa ett
sommarlovskort till kollektivtrafiken.
Kommunen har tänkt att införa appen “speak up” för att kunna nå ut till unga och få in anonyma åsikter
in. Det finns en del bättre alternativ än “speak up” eftersom en stor andel ungdomar inte har någon
aning vad det ens är för något. Det hade exempelvis varit mer effektivt med appen “Tellonym” som en
del känner till och använder på exempelvis snapchat.

Sammanfattning:
För att kort sammanfatta rapporten så borde kommunen satsa på nyare sociala medier där både unga
och vuxna äger mer rum än på Facebook, tänka på att starta ett ungdomsråd för att få in fler ungdomars
tankar och åsikter, kommunicera mer med skolorna innanför de olika orterna i kommunerna för att
engagera barnen i samhällsfrågor och skicka ut enkäter eller länka enkäter på sociala medier.

Länk till video:
Borås digitala fritidsgård!
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Uppdrag “Beskriv Lessebo kommun”

Inledning:
På hemsidan beskrivs Lessebo kommun som lätt att komma hem till. Det stämmer väldigt bra då orterna
befinner sig i ett bra läge geografiskt. Det är lätt att ta tåget från både Hovmantorp och Lessebo till en
mångfald olika destinationer bl.a. Köpenhamn. Bussar går också som tillgängliga färdmedel och går ca en
gång i timmen från mestadels Hovmantorp och Lessebo. Det finns även bussar till och från Skruv och
Kosta, men dessa går inte lika ofta.
Sevärdigheter:
Småland i allmänhet är känt för sina fina skogar, men även den övrigt vackra naturen. I Lessebo
kommun finns därför att handpappersbruk, kända för sina traditionella sätt att tillverka papper av hög
kvalité. Det är ett populärt ställe att besöka som turist under sommaren och bl.a. därför Lessebo
kommun har ca 1 miljon turister årligen.
Kosta är också en välbesökt ort, då Kosta Boda är ett välkänt varumärke världen över inom sin glaskonst.
Det finns också ställen som Kosta Boda Spa och Kosta Boda Art Hotell, där många väljer att koppla av
omgiven av unika glasverk från glasbruket. Annat man kan göra i Kosta är att köra igenom Kosta
Safaripark och få en chans att upptäcka och se djur på nära håll. Det finns också ett varuhus där man
både kan äta och shoppa.
Historian om Utvandrarna känner antagligen de flesta till och då tänker jag inte bara på Sveriges
befolkning. Berättelsen som Vilhelm Moberg har skrivit är känd även internationellt och är inspirerad
från Småland, där han föddes och växte upp. Därför har också Mobergs barndomshem blivit ett ställe
man gärna besöker. Även stället där alla utvandrare samlades på i berättelsen finns att besöka.
I varje ort i Lessebo kommun så finns det tillgång till en campingplats och även en badplats. Detta är
förmodligen det mest attraktiva perspektivet som turister kollar på när de ska besöka kommunen. Det är
även folk utomlands som gärna reser till orternas camping för att ta del av den fina allemansrätten.

Hur det är att bo i kommunen:
Det är en ren självklarhet att det är annorlunda när man själv bor här. Man kan ta del av andra
aktiviteter som inte erbjuds till turister så som idrottsföreningar, kulturskolan m.m.
Om man utgår ifrån olika perspektiv så finns det helt klart flera punkter som många tycker hade varit
tillräckligt bra för att flytta hit. En familj med små barn eller ett par som vill bilda familj hade definitivt
sett någon av de fyra orterna som en ideal plats att uppfostra ett barn på, då det finns ett stort utbud på
förskolor att välja emellan beroende på vart man bor. Det är lätt att pendla till större städer så som
Växjö eller Kalmar, vilket också hade varit en stor bonus eftersom många inte vill riskera att förlora sina
jobb när de ska flytta till en ny kommun. Det finns en rad med olika aktiviteter för att sysselsätta främst
barn under 13 års ålder, vilket gör att de kan utveckla flera intressen och en bra hälsa. En liten kommun
bidrar även till att alla känner alla, vilket förhoppningsvis leder till att barnen skapar en gemenskap med
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de andra barnen som bor i kommunen sedan tidigare. Förskolor finns det ett stort utbud av att välja
emellan, grundskolor från årskurs 1-6 finns i varje ort och en högstadieskola existerar i Lessebo, så barn
som bor i kommunen behöver inte pendla långt för att få sin utbildning.
Fokuset på barnfamiljer har dock lett till att det inte finns ett så stort utbud aktiviteter för ungdomar att
hålla på med. Detta har lett till att många ungdomar väljer att flytta ut ur Lessebo kommun så fort de får
chansen. Det är även så att Lessebo kommun betalar andra kommuner för att ta in elever i sina
gymnasieskolor och på så sätt ger det ännu mer frihet att kunna plugga på annan ort. Men med det sagt
så brukar många vuxna som har växt upp i någon utav orterna ofta flytta tillbaka efter att de har tröttnat
på stadslivet.
Ibland kan livet i en stad bli för mycket för en individ och man söker då till andra mer fridfulla ställen att
bo på. Lessebo kommuns orter är relativt lugna med några få inslag av drama, främst bland ungdomar,
men ingenting som involverar vuxna. Det är mer fridfullt att bo i en liten ort, det finns en större frihet
med att kunna röra sig fritt utan att känna sig pressade av att följa en massa regler inom trafiken som
man behöver lägga ett större fokus på i t ex Växjö. Med tanke på att det är enkelt att pendla till två
större städer från Lessebo kommun så öppnar det upp sig en större möjlighet av att kunna plugga i
andra städer utan att behöva stressa.
Något som också kan locka är att artisten och entreprenören Charlotte Perrelli är född och uppvuxen i
Lessebo kommun, närmare bestämt i Hovmantorp. Om hon lyckades kan även andra från Kommunen
lyckas.
Många ungdomar tycker det blir för tråkigt i Lessebo kommun, då det aldrig riktigt händer något.
Dessutom känner alla varandra eller i alla fall vet vilka de flesta är, vilket gör att man tror att personerna
fortfarande är som de “alltid” har varit, även om personen kan ha förändrats väldigt mycket. Detta gör
att många kanske söker sig till en “omstart” där man kan lära känna nya personer, utan att de känner till
personens bakgrund. För många är början på gymnasiet ett perfekt tillfälle för att göra detta, andra
gånger genom att börja i ett nytt lag eller gå på internat. Detta kan ge stor frihet, då det är deras egna
val och inte föräldrarnas. Som sagt, kommunen betalar ju andra kommuner för att låta ungdomarna i
orterna gå på andra skolor.
Flera generationer i Lessebo kommun har valt att bo kvar. Detta har lett till att många nära relationer
mellan familjevänner och släktingar formas, och det gör det svårt att lämna orten man har växt upp i.
Flera generationers minnen finns kvar i de oändliga träden, i de organisationer som förfäderna har
startat, hjälpt till att bygga upp eller jobbat i. Dock så finns det även en stor press när det kommer till
faktumet att flera generationer har bott och jobbat i samma kommun. Det är svårt att bryta en cirkel
som har ägt rum i flera decennier, vare sig det är att sluta jobba inom ett familjeföretag, eller bo i
samma hus som ens förfäder har byggt upp från grunden. Det kan även handla om skolan, föräldrarna
som gick i samma skola tidigare är oftast mer entusiastiska med att deras barn ska följa deras fotsteg.

Sammanfattning:
Det finns många olika platser och olika sevärdigheter att besöka i kommunen, men det är en helt annan
sak att bo här. Det finns mycket som lockar exempelvis hur enkelt det är att pendla till större städer, hur
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lugnt det är i områdena, tillgången till förskolor och grundskolor m.m. Självklart finns det också negativa
aspekter, men de positiva väger över det negativa.
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Rapport: Uppdrag “Fritidsaktiviteter”
Inledning:
I ett flertal år har Lessebo kommun skapat flera aktiviteter och evenemang för att sysselsätta
sina unga medborgare. Dessa har dock varit riktade mot barn under 13 års ålder. Eftersom det
finns endast ett fåtal aktiviteter riktade specifikt för ungdomar så leder detta till rastlöshet men
även kreativitet utan något utlopp; någonting som eventuellt leder till vandalism och andra
ovanor.

Nuvarande situation:
Aktiviteter som ungdomar känner till idag är exempelvis feriejobb, kulturskolan, en del sporter
men inte mycket annat. Alla dessa verksamheter kräver en stor del av fritiden, energi samt
resurser för att kunna genomföras, vilket gör att många ungdomar inte har någon tillgång till
aktiviteterna. Sommarlovskortet är en tillgång som möjliggör resande inom länet för unga, men
det är snarare en tillfällig lösning för att få ungdomar att sysselsätta sig själva på andra ställen.

Positiva aspekter:
Kommunen har varit noggranna med att tänka på en del faktorer och varit generösa när det
gäller sommarlovskorten, feriejobben etc. Det är enkelt att få en plats i idrottslagen som finns
inom kommunen och det finns en mångfald av aktiviteter men som många kanske inte känner
till.
Hovmantorp badplats har förbättrats och blivit en plats som många medborgare i kommunen
gillar att spendera sin tid på. Promenadslederna är en fin detalj som lockar fler till området och
ett enklare sätt att gå ut med vattnet och njuta av naturen.

Negativa aspekt:
Feriejobb har funnits i flera år i en rad olika kommuner för att erbjuda sysselsättning under
sommaren samt en chans at tjäna in en egen inkomst. En felfaktor som kommunen kanske inte
har tänkt på innan dock är att många unga väljer att inte söka ett jobb under sommaren, dels
för att instruktionerna är förvirrande och man är rädd för att göra något fel, samt för att
informationen kan nå ut för sent.
Sporter samt kulturskolans aktiviteter kräver lätt stora resurser, som många inte har tillgång till;
dels pga. Ekonomi, men även prestationsångest. Det är inte alla ungdomar som har en
tillräckligt stabil inkomst för att kunna köpa in utrustning för eventuella sporter när det behövs,
inte heller avgifter för att vara medlemmar i föreningen. Många kan även känna en känsla av
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prestationsångest när de väl kan delta, antingen för att deras åldersgrupp är för avancerade för
nybörjare eller för att vårdnadshavare förväntar sig ett resultat när de väl har betalat.
Sommarlovskortet har exakt samma brister som feriejobben, informationen nås inte ut i tid till
en del ungdomar.

Förslag:
Det finns en mångfald av aktiviteter som kommunen kan skapa som unga kan ägna sig åt under
sommaren. Dessa aktiviteter kan ske inomhus, utomhus, på fritidsgården etc. Det finns även en
rad olika evenemang som kan organiseras som passar en diverse grupp av olika ungdomar.

Förslagen nedanför är specifika för fritidsgården som håller på att byggas upp.
Det första självklara förslaget som kan göra fritidsgården till en mer lockande plats är en
filmhörna och/eller en spelhörna. Många ungdomar idag gillar att sitta stilla och hålla på med
aktiviteter som inte kräver lika stor fysisk ansträngning som sporter kräver. Att ha en hörna
designad för spel och film kommer då vara en väldigt attraktiv punkt på fritidsgården.
Om det finns ett kök eller tillgång till kök på fritidsgården så kan man anordna aktiviteter så
som bakning eller matlagning som ungdomar kan sysselsätta sig med. Att hålla på i köket på en
fritidsgård kan leda till mer erfarenhet i köket inför framtiden, ett sätt för ungdomar att få ut
sin kreativitet på och en rolig upplevelse.
Spelkvällar kan innefatta olika saker; det kan betyda en kväll med bordsspel som exempelvis
monopol, eller en kväll med dator/TV-spel där ungdomar sitter och har en liten “turnering” av
ett slag. Att anordna spelkvällar kan vara ett effektivt sätt att sysselsätta unga som kanske inte
har någonting för sig att göra.
Sporter är också populärt för ett antal ungdomar och alla vet ju hur viktigt det är att röra på sig,
särskilt ungdomar. Därför hade det varit bra att införskaffa bollar av olika slag, men även andra
typer av redskap. Det kan t.ex. locka mycket med ett ute-gym eller ett vanligt gym inomhus.
Idrott är också ett väldigt bra sätt att få olika människor att umgås med varandra i ett lag.
En cafeteria på en fritidsgård hade varit någonting som många ungdomar hade uppskattat.
Pengarna som kommer in kan samlas in och läggas ner på aktiviteter eller material som kräver
extra pengar för att kunna samordnas, vilket leder till att fritidsgården blir en mer lockande
plats för ungdomar att spendera sin tid på.
Privata rum på en fritidsgård kanske inte är en idé som många vuxna hade tyckt varit så bra,
men med glasdörrar så hade problemet varit löst. Ett privat rum där unga kan sitta och mingla
utan att känna sig nervösa hade varit en bra idé med tanke på att många unga idag inte får så
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mycket privatliv hemma, så fritidsgården kan vara en tillfällig och effektiv lösning på det
problemet.
För att göra det extra roligt att komma kan man någon gång i månaden arrangera
övernattningar eller olika temadagar. Detta är både kul och ökar på ungdomars kreativitet och
lust till att komma. Det förbättrar också gemenskapen på fritidsgården. Temadagarna kan
handla om att man klär sig på ett visst sätt eller har en viss aktivitet som man gör hela dagen.
Det kan handla om att baka en hel dag eller en idrottsturnering med ett slutpris för vinnaren.
Övernattningarna kanske inte behöver vara lika ofta som temadagarna och det kräver personal
som är villiga att vara där under en hel natt, men det är en aktivitet som många unga dras till.
Det behöver inte heller vara den traditionella sortens övernattning heller, evenemang som
brukar ske över 24 h kan vara LAN-evenemang som exempelvis Dreamhack (självklart så ska
aktiviteten inte äga rum i mer än två dagar).
Fritidsgården kan anordna turneringar av olika sporter för att ungdomar med sportigt intresse
ska kunna lockas dit och ha en rolig dag. Turneringarna behöver inte äga rum vid det gamla
folketshus, utan kan äga rum på fotbollsplanen som ligger i närheten av stranden.
För extra varma dagar utomhus så kan fritidsgården anordna vattenkrig som aktivitet. Det finns
inte så mycket att tillägga om detta, men det är en rolig aktivitet som uppskattas av många.
Karaoke kan vara någonting som sker lite då och då, men det är tveksamt om det är en aktivitet
som ungdomar är villiga att gå till och hålla på med en massa främlingar.
Om det finns möjlighet så kan fritidsgården ha hand om paintball som aktivitet.
Fritidsgården kan ha en dag där de gör det möjligt för ungdomar att använda vattenskotrar eller
båtar; kommunen behöver kanske inte äga båtarna utan att de hyr dem för en dag så att
ungdomar kan testa på. Det är inte som seglingen i Hovmantorp, utan det är mer av en
mångfald av olika aktiviteter som man kan välja på.
Ungdomsrådet kan vara placerad innanför fritidsgården, och på så vis ha ett visst självstyre
samt en makt över fritidsgården och bestämma vissa aktiviteter själva utan att vuxna ska vara
för involverande. Dock kan de fråga efter tillåtelse när det kommer till en del aktiviteter som
kräver tillåtelser.
Borås fritidsgård har även öppnat upp en digital fritidsgård med hjälp av discord och deras
upplägg på saker och ting verkade rätt så organiserat, plus så är discord en välkänd
app/program som många unga använder sig av. Det hade varit positivt om fritidsgården skulle
kolla lite på hur de har designat upplägget, samt tagit inspiration från det. Detta gör det även
möjligt för fritidsgården att vara “öppen” under de dagar då det inte är tillgängligt på plats.

Förslagen här nedan gäller inte fritidsgården utan är mer allmänna:
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Ett stort behov som många ungdomar kan hålla med om är att parkerna i Lessebo behöver
pysslas om och bli mer fräscha på en del ställen. Lekplatsen vid folketshus har börjat få en del
justeringar, men på en del ställen av lekplatsen är det inte lika fräscht som de nyaste delarna.
Badplatsen i Lessebo behöver också en del ompysslande för att verka mer attraktiv för
invånarna men även turisterna som besöker området.
Läger och övernattningar behöver inte vara en aktivitet som äger rum i fritidsgården men som
personalen där ifrån kan hålla hand om.
Anordna grillkvällar hade varit en mysig aktivitet som hade uppskattats av många. Det är en
perfekt sommaraktivitet som många njuter utav.
En aktivitet som liknar ett slags sommarläger hade varit någonting kul som en del ungdomar
hade deltagit i. Det behöver inte vara någonting exklusivt för sommaren utan det kan även
finnas “halloween läger” osv.
Det borde bli mer jämställt när det kommer till en del aktiviteter, exempel kan vara att
gymnastik inte ses som lika stor prioritering som andra sporter som är mer dominerade av
killar.
Aktiviteterna kan presenteras mer i skolorna eftersom dragkamp och kulturskolan är de enda
som gör “reklam” för sina aktiviteter.
En vecka där man kan testa på olika aktiviteter, nästan som kulturskolans “öppet hus”.
En ishall hade varit en bra möjlighet för ungdomar att testa på sporter som kräver is som
exempelvis hockey eller konståkning.

Sammanfattning:
För att kort sammanfatta det vi kom fram till att det finns en stor möjlighet med att öppna
fritidsgården och det finns även stora möjligheter för att förbättra det vi redan har. Aktiviteter
som fritidsgårdar brukar arrangera skrevs ner som separata förslag från aktiviteter som sker
utanför fritidsgårdarna, men det betyder inte att de ska vara exklusiva från varandra; bara för
att en aktivitet står under fritidsgård så betyder det inte att det inte kan ske utanför den och
tvärt om.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-08-10

Redovisning av delegationsbeslut 210602210810
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 210602-210810

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Lista över delegationsbeslut
Period: 2021-06-02 till och med 2021-08-10

Avtal etc.
Dnr

Ärende
Avtalsförlängning Hjälpmedel
Hygien:
KS2021.1236 (Etac Sverige)
KS2021.1245 (Invacare)
KS2021.1350 (Swereco)
KS2021.1249 (Guldmann Sverige)
KS2021.1376 Avtalsförlängning Hjälpmedel
överflyttningsplattform (Etac
Sverige)
KS2021.1350 Avtal Pay Analytics (Edge HR)
KS2021.1389 PUB-avtal Edge HR
KS2021.1408 Avtalsförlängning Bevakning och
larmtjänster (Avarn Security)
KS2021.1455 Ramavtal konsultstöd inom
krishanteringssystemet (ÅF
Digital Solution)
KS2021.1487 Avtalsförlängning
laboratorietjänster (SGS Analytics
Sweden)
KS2021.1507 Tilldelningsbeslut
Konferenstjänster (flera aktörer)
KS2021.1486 Tilläggsavtal gällande hårdvara
(Foxway)
KS2021.1517 Tilläggsavtal Budget och
prognossystem (CGI)

Delegat
Upphandlingschef

Upphandlingschef
HR-chef
Kommunchef
Kommunchef
Upphandlingschef
Upphandlingschef
Upphandlingschef
Upphandlingschef
Ekonomichef

Övrigt
Dnr
Ärende
KS2021.1400 Försäljning av fastighet Törnrosa
5
KS2021.1409 Försäljning av fastighet Glader 2
KS2021.1410 Försäljning av fastighet Kloker 1
Försäljning av fastighet Blyger 2
KS
2021.1497
KS2021.1475 Beslut om utlämnande av allmän
handling

306

Delegat
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Kanslichef

KS2021.1478
KS2021.1482
KS2021.1510

Beslut om utlämnande av allmän
handling
Beslut om utlämnande av allmän
handling
Avsiktsförklaring till
Jordbruksverket, stöd till
Sydostleader
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Kommunchef
Kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-06-04

Delgivningar 2021-08-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar information till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter
mm för kommunstyrelsen. Denna gång har följande inkommit för
delgivning

Kommunassurans Syd

Info-och nyhetsbrev
2021-06-04

RÖK

Protokoll 2021-06-02

Överförmyndarnämnden ÖK

Protokoll 2021-03-02
Protokoll 2021-06-15

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport inkl beslut
2021-04

Länsstyrelsen

Bostadsmarknadsanlys
2021, Kronobergs län

SSAM

Protokoll 2021-05-21
Uppföljning
bolagsstyrning
verksamhetsåret 2020

SKR

Förbundsavgiften 2022

AB Glasriket

Protokoll bolagstämma
mars 2021 och
styrelsemöte maj 2021

Överförmyndarnämnden
Östra Kronoberg
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Kommunstyrelsen
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Samordningsförbundet Värend

Protokoll 2021-06-11

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator, Kommunledningsförvaltningen
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Informations- och
nyhetsbrev
Nr 2, 2021

Ny medarbetare
Den 3 maj började Cecilia Smith arbeta hos oss. Hon kommer arbeta med ekonomi- och
försäkringsadministration. Cecilia har en bakgrund från olika myndigheter, kommun och advokatbyrå.

Resultat 2020
Med 2020 klev vi in med tillförsikt då ytterligare 5 kommuner valt att direktupphandla sin försäkring hos
Kommunassurans.
Året blev turbulent med ovanligt många skador och även flera större skador. Ovanpå detta en
pandemi som orsakade stora fall på bolagets placeringar i värdepapper vilka senare återhämtade sig.
Trots dessa olägenheter blev årets resultat 6,6 Mkr och då avsattes dessutom 3,2 Mkr till
säkerhetsreserven.
För de total 63 kommuner som valt internupphandling av sin försäkring har 10,2 mkr blivit utbetalt i
premieåterbäring för 2020. I dagarna har premieåterbäring med 8,7 mkr betalts till de kommuner som
hade sin premie på kalenderåret.

Skadeståndskrav kan hanteras på olika vis
Att som kommun vägleda kommuninvånarna om hur skadeståndsanspråk mot kommunen ska
framställas är en konst. Lösningar hos olika kommuner som förekommer är bland annat följande.
Instruktion på kommunens hemsida
Mailutskick av Kommunassurans informationsskrift
Utskick av kommunens egen blankett
E-tjänst
Ta fram en egen blankett för kommunen
Om kommunen önskar tillhandahålla en blankett för framställan av skadeståndsanspråk mot
kommunen bör kommunen ta fram en egen sådan blankett. Eventuella gamla blanketter från
Kommunassurans bör slängas och raderas från intranät- och internetsidor. Kommunassurans har efter
önskemål från flera kommuner tagit fram ett underlag för hur kommunens egen blankett kan utformas.
Kontakta Cecilia Smith (cecilia.smith@ksfab.se) om ni önskar ta del av det underlaget. Vi bistår även
gärna med diskussion vid framtagande av blanketten.
Att använda fel blankett skapar problem för kommuninvånarna
Tyvärr förekommer det fortfarande att vissa kommuner skickar ut Kommunassurans
anmälningsblankett för ansvarsskada (nuvarande eller tidigare versioner) till kommuninvånare. Den
blanketten är enbart avsedd att användas av kommunen när skada ska anmälas till Kommunassurans.
Om den blanketten skickas ut till kommuninvånare uppstår ofta frustration, eftersom en hel del av de
frågor som ställs inte kan besvaras av den enskilde skadelidande. Anmälningsblanketten för
ansvarsskada ska alltså aldrig skickas till den enskilde.
På Kommunassurans hemsida (https://www.ksfab.se/vid-skada/ansvarsskador-sakskada-m-m/) finns
lite mer tips om processen vid skadeståndskrav mot kommunen/ansvarsskador.

Årets tema – Regelverk i Fokus
Precis som tidigare år kommer vi publicera en artikelserie i tre delar på årets tema som för
2021 handlar om Regelverk i Fokus. Vi startar i detta nummer.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 MALMÖ.
Telefon 0703-576365 – www.ksfab.se – brittmarie@ksfab.se
Om du inte längre önskar motta våra nyhetsbrev, kan du enkelt avregistrera dig genom att skicka ett mail till
info@ksfab.se 310
och meddela det.

REGELVERK I FOKUS - DEL 1 AV 3
Att hålla koll på alla regelverk man som fastighetsägare och verksamhetsutövare omfattas av kan
vara en utmaning. I årets artikelserie kommer vi att belysa några av de viktigaste att känna till när
det kommer till brand- och egendomsskydd i kommunala verksamheter. I denna första artikel
tittar vi närmare på plan- och bygglagen och sätter fokus på en vanlig missuppfattning som är bra
att vara medveten om!
PBL är tillsammans med plan- och
byggförordningen (PBF) och Boverkets
byggregler
(BBR)
styrande
för
hur
brandskyddet i byggnader ska utföras vid nyoch ombyggnation. Vilka krav som gäller är
tydligast formulerade i BBR som består av
föreskrifter och allmänna råd.

Regelverk
- Samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar,
förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

Brandskyddskraven i BBR är huvudsakligen
utformade för att människorna som vistats i en
byggnad ska kunna utrymma eller räddas om
det börjar brinna. Egendomsskydd bevakas
dock endast i viss utsträckning i form av
föreskrifter som handlar om att hantera risken
för brandspridning inom och mellan
byggnader. Det är dock en vanlig
missuppfattning att uppfyllandet av våra
svenska byggregler automatiskt medför ett
robust egendomsskydd vilket inte alltid är
fallet.

Lag
- Beslutas av riksdagen.
- Grunden i svensk lagstiftning.

VAD ÄR RISKEN?
Risken med att inte känna till detta är att
möjligheten att få till ett bra egendomsskydd
missas vid en tidpunkt då kostnaden för detta
är som lägst - det vill säga vid en ny- eller
ombyggnation.
En annan risk vid ny- eller ombyggnation är att
lösningar för brandskydd inte tar hänsyn till
verksamhetens vardag och arbetsrutiner. En
vanlig miss är att branddörrar ställs upp med
kilar så fort verksamheten flyttar in, för att
man i projekteringen missat vilka dörrar i
brandcellsgräns som behöver stå öppna för att
skapa ett bättre personflöde genom lokalerna.
Det förekommer också att komplexiteten i en
lösning blir för avancerad i praktiken. Till
exempel att en utrymningsstrategi som på
pappret uppfyller kraven i BBR blir så pass
komplicerad i verkligheten att den riskerar att
inte användas på rätt sätt.

Förordning
- Beslutas av regeringen.
- Förtydligar och preciserar det som står i lagen.
Föreskrift
- Upprättas av myndigheter.
- Ännu mer detaljerade regler baserat på lagar och
förordningar.

Allmänt råd
- Upprättas av myndigheter.
- Anger rekommendation för hur en lag, förordning
eller föreskrift kan uppfyllas.
- Efterlevs inte ett allmänt råd måste man på annat
sätt visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.
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En mer flexibel användning kan till exempel
handla om att ställa upp vissa dörrar i
brandcellsgräns på magnetkontakter kopplade
till brandlarmet för att skapa ett bättre
personflöde i byggnaden. Det kan också vara
att sätta sig in i vilken utrymningsstrategi som
är tilltänkt för lokalerna för att reflektera över
hur det kommer att fungera i praktiken.

GODA RÅD BEHÖVER INTE VARA DYRA
Var på hugget vid ny- eller ombyggnation och
fundera över vilka åtgärder som kan vidtas
utöver vad BBR säger för att få till ett bättre
egendomsskydd och en flexibel användning av
lokalerna, väl anpassad efter verksamheten.

EN SMART STRATEGI
Genom
att
engagera
er
tidigt
i
projekteringsfasen och ta hjälp av sakkunnig
när det gäller brand- och egendomsskydd, får
ni ett större inflytande över utformningen.
Detta ökar förutsättningarna för att lokalerna
anpassas bättre efter era behov och med ett
robust egendomsskydd. Investeringar utifrån
en enklare analys över vilka åtgärder utöver
kravnivå i BBR som kan vara rimliga att vidta
kan avsevärt sänka direkta och indirekta
skadekostnader under byggnadens livslängd.
Man kan tro att detta per automatik leder till
högre kostnader, vilket många gånger är
felaktigt.

Ett bra exempel för att höja egendomsskyddet
är att installera ett brandlarm som är
vidarekopplat till räddningstjänsten även om
det inte är ett krav. Skolor, förskolor,
vårdcentraler och sporthallar är alla exempel
på verksamheter där ett vidarekopplat
brandlarm inte är ett krav enligt BBR. Enligt
byggreglerna
räcker
det
med
ett
utrymningslarm som endast aktiverar lokalt i
byggnaden för dessa verksamheter och för
förskolor räcker det med brandvarnare.
Detta innebär att tiden till räddningsinsats blir
avsevärt mycket längre än om larmet går
direkt till räddningstjänsten. Inträffar en brand
utanför
verksamhetstid
är
risken
överhängande att branden hinner växa sig stor
innan förbipasserade märker att det brinner
och kan larma. Att koppla larmet vidare till
vaktbolag är en förekommande lösning, men
för att vaktbolaget i sin tur ska få larma
räddningstjänsten måste de först konstatera
att en brand verkligen har utbrutit vilket oftast
innebär att de måste bege sig till platsen först.
Det innebär att dyrbar tid går förlorad jämfört
med om larmet varit kopplat till
räddningstjänsten och byggnaden riskerar att
drabbas hårt av branden och i värsta fall göra
lokalerna obrukbara med ett omfattande
renoveringsbehov.

CLIFFHANGER
När verksamheten väl är inflyttad i lokalerna
är det en annan lagstiftning som tar vid för att
bevaka så att brandskyddet i byggnaden
upprätthåller sin funktion över tid, nämligen
lagen om skydd mot olyckor (LSO). Vad denna
innebär och vad som är viktigt att känna till
om denna kommer nästa artikel att handla
om!
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Kommunerna i Kronobergs län
Uppvidinge
kommun
Växjö
kommun
Alvesta
kommun

Ljungby
kommun

Lessebo
kommun

Markaryds
kommun

Älmhults
kommun
Tingsryds
kommun

Bostadsmarknadsanalys 2021 – Kronobergs län.
Rapporten har tagits fram av Länsstyrelsen i Kronobergs läns enhet för Hållbar samhällsplanering, i samverkan med andra enheter inom Länsstyrelsen. Marina Martinsson och
Marie Ståhle har haft det redaktionella samordningsansvaret.
Foto omslag och layout: Gunilla Lindbladh
Utgivningsår: 2021
Diarienummer: 405-2490-2021
För mer information kontakta:
Samhällsutvecklingsavdelningen
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Länsstyrelsens rapporter finns på www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer
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FÖRORD
Frågor om bostäder och bostadspolitik berör alla oavsett om vi bor på landsbygd eller
i tätort. För många har bostaden blivit ännu viktigare under coronapandemin eftersom
mycket tid har spenderats hemma under en längre period. Alla människor har rätt till en
plats att kalla för sitt hem, enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Tillgång
till lämplig bostad i livets olika skeden skapar trygghet och är en förutsättning för en väl
fungerande demokrati.
Bostadsfrågan är också central för länets utveckling, inte minst för våra företag. För att
både företag och andra arbetsgivare ska kunna rekrytera rätt kompetens är tillgång på bostäder en viktig faktor. Att kunna möta efterfrågan på bostäder gynnar möjligheterna för
nya och fler arbetstillfällen i länet.
Befolkningsutvecklingen i Kronoberg har under flera år varit positiv. Trots en fortsatt bostadsbrist redovisar fler kommuner nu balans, vilket är glädjande. Bostadsbrist råder i vissa
kommuner och de som drabbas hårdast är unga, äldre, nyanlända, våldsutsatta kvinnor och
personer med funktionshinder. Hemlöshet är också ett problem. Dessa sociala aspekter
behöver vi arbeta gemensamt med för att förbättra.
Länsstyrelsen har som uppdrag att bidra till att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken.
För att sätta fokus på viktiga frågor inom området gör vi årligen en bostadsmarknadsanalys, som till stor del grundar sig på kommunernas svar i Boverkets årliga enkät om läget
på bostadsmarknaden.
I årets rapport tar vi upp läget för olika grupper på bostadsmarknaden såsom ungdomar,
äldre och nyanlända. Nyheter i årets analys är coronapandemins påverkan, situationen för
kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och ett ödehusprojekt i Lessebo kommun.
Enkäten besvarades av kommunerna runt årsskiftet 2020/2021, när coronapandemin
pågått i knappt ett år. Exakt vilka effekter pandemins kommer att få på bostadsmarknaden
och bostadsförsörjningen i länet har vi ännu inget säkert svar på. Pandemin påverkade inte
bostadsbyggandet i länet negativt under år 2020. Nybyggnationen ligger på en fortsatt hög
nivå.
Bostadsfrågan är central för Kronobergs invånare och för en fortsatt positiv utveckling
i hela länet. Jag hoppas att årets rapport både ska ge inspiration och kunskap men också
vara ett bra underlag för vidare diskussioner om länets framtida bostadsförsörjning.

Växjö juni 2021

Maria Arnholm
Landshövding
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Kronobergs län fortsätter att växa och har sedan år 2018 över 200 000 invånare. Den ökade
befolkningen har lett till en brist på bostäder, fem av Kronobergs åtta kommuner bedömer
att det i kommunen finns ett underskott på bostäder. För att möta bostadsbristen har det
också byggts många bostäder i länet de senaste åren.
Coronapandemin har inte påverkat bostadsbyggandet i länet negativt under år 2020, som det
inledningsvis befarades, länet ligger på en fortsatt hög nivå när det gäller nybyggnation.
Situationen för olika grupper på bostadsmarknaden har enligt kommunerna överlag blivit
bättre i länet. Fler kommuner anger i årets bostadsmarknadsenkät att det är balans på marknaden för exempelvis äldre och ungdomar.

Befolkningsökning och bostadsbrist
Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län har som helhet varit positiv under hela 2000talet, med en mer kraftig ökning efter år 2005. Den positiva befolkningsutvecklingen beror
främst på ett positivt flyttnetto med tyngdpunkt på inflyttade från utlandet. Länet har under
lång tid även haft ett positivt födelsenetto, medan det inrikes flyttnettot varit negativt. År
2020 växte länet med knappt 800 personer och det totala invånarantalet var vid årets slut
202 263 personer. Även om befolkningen växte, var det en låg befolkningsökning i jämförelse med tidigare års kraftigare ökningar.
Med befolkningsökningen ökar också behovet av bostäder. I årets bostadsmarknadsenkät
uppger fem av länets åtta kommuner att de bedömer att det finns ett underskott av bostäder
i kommunen överlag, tre kommuner svarar däremot att det bedöms vara balans. Detta är en
positiv trend, då det inte sedan år 2013 varit så många kommuner i länet som svarat att det
råder balans. I länets centralorter råder fortsatt mest underskott, där endast två kommuner
anger att det är balans. Däremot är det i kommunernas övriga delar, alltså utanför centralorten, lättare att hitta en bostad. Endast två kommuner anger underskott i de övriga delarna, en
kommun bedömer att det är överskott, medan övriga fem kommuner anger balans.
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Bostadsbeståndet och bostadsbyggandet

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Åren 2016 och 2017 påbörjades rekordmånga bostäder i Kronobergs län, 1 584
respektive 1 500 bostäder, en siffra som
därefter halverades år 2018. Trots det låg
länet kvar på en historiskt sett hög byggnadstakt. År 2019 ökade bostadsbyggandet åter, med cirka 350 bostäder fler mot
föregående år. 2020 påbörjades 1 111
bostäder i länet, en liten ökning från år
2019 med 10 bostäder. Länet ligger alltså
fortsatt på en hög nivå när det gäller
bostadsbyggnation och med tanke på
osäkerheten kring hur coronapandemin
skulle påverka bostadsmarknaden, är det
oväntat höga siffror.
Trots de dystra byggprognoserna i början av pandemin, kan det av Boverkets indikatorer
i slutet av 2020, utläsas att bostadsmarknaden snarare har utvecklats starkt. I hela landet
ökade bostadsbyggandet med 8 procent till och med det tredje kvartalet. Antalet påbörjade
hyresrätter ökade stort, medan bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus låg på
en stabil nivå.
Det är dock värt att notera är att utvecklingen skiljer sig åt i landet. Exempelvis kan det läsas
i indikatorerna att antalet påbörjade bostäder ökade i Storstockholm och Storgöteborg,
medan det i Stormalmö minskade. Bland större kommuner utanför storstadsregionerna
ökade takten med drygt 10 procent och bland övriga kommuner med cirka 5 procent jämfört med ett år tidigare.
Majoriteten av de påbörjade bostäderna i länet byggdes i flerbostadshus. Antalet färdigställda bostäder ökade mot föregående år som en följd av det ökade påbörjandet av
bostäder som skedde år 2019. I den största kommunen, Växjö, byggdes drygt 70 procent
av länets totala antal färdigställda bostäder i nybyggda hus år 2020.
Sett till det totala bostadsbeståndet har Kronobergs län i jämförelse med riket i övrigt en
hög andel småhus. Växjö kommun skiljer ut sig jämfört med resten av länet, med 42,7 procent småhus mot länssnittet 55,4 procent. Trenden i samtliga åtta kommuner är dock att
andelen småhus minskar.
Länsstyrelsen kan se att de statliga stöden för bostadsbyggande har bidragit till ett ökat
bostadsbyggande i de mindre kommunerna och framförallt ett ökat byggande av flerbostadshus.
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Bostadsplanering i länet

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Samtliga kommuner i Kronobergs län hade antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen år
2020. Riktlinjerna var enligt svaren i bostadsmarknadsenkäten antagna mellan åren 2016
och 2018. Flera kommuner har påbörjat arbetet med att uppdatera och ta fram nya riktlinjer och bostadsförsörjningsprogram. Tingsryds kommun sände ut sitt förslag till bostadsförsörjningsprogram, med tillhörande riktlinjer för bostadsbyggande, för samråd under
våren 2021.
I enkäten får kommunerna bedöma hur
stort det förväntade bostadsbyggandet
kommer bli de närmaste två åren, fördelat på flerbostadshus och småhus, samt
fördelat på upplåtelseformerna hyres-,
bostads- och äganderätter. Sammantaget i
länet bedömer kommunerna att det under
år 2021 kommer påbörjas drygt 1 300
bostäder, av vilka cirka 1 000 byggs i form
av hyresrätter. För år 2022 förväntas det
byggas ännu fler; drygt 1 600 bostäder i
flerbostadshus varav drygt 1 200 hyresrätter. Äganderätt i flerbostadshus är den ovanligaste
typen av bostad och endast Växjö kommun bedömer att det kommer byggas sådana bostäder; 10 under år 2021 och 40 under år 2022. Det förväntas att det kommer påbörjas 229
småhus i länet under år 2021 och 201 stycken under år 2022.
En fråga som tagits bort i årets bostadsmarknadsenkät är vilken typ av bostäder kommunerna har störst behov av. Tidigare år har det framförallt funnits ett behov av fler hyresrätter, främst ettor, tvåor och treor.
Kommunerna anger i enkäten 2021, liksom föregående år, att hårda lånevillkor för privatpersoner är den enskilt största faktorn som begränsar bostadsbyggandet. Brist på detaljplanelagd attraktiv mark, konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken, samt konflikter med allmänna intressen enligt plan- och bygglagen anges också som hinder för bostadsbyggande.
Länsstyrelsen arbetar på olika sätt med att stödja kommunernas arbete i planeringen och
bostadsbyggandet. Tidig dialog med kommunerna och den tvärsektoriella samverkan
internt på länsstyrelsen kring bland annat planärenden bidrar till hållbara och goda boendemiljöer. Länsstyrelsen arbetar för att upprätthålla en fortsatt god dialog med kommunerna
och för att stödja dem i planeringsprocesserna.
I sitt arbete anordnar Länsstyrelsen konferenser, besöker kommuner och besvarar remisser
av bostadsförsörjningsprogram för att stötta kommunerna i deras arbete. Under år 2020
har vi på grund av pandemin fått ställa om och framförallt genomföra möten digitalt. Vissa
konferenser och träffar har också fått skjutas på framtiden.
Länsstyrelsen ser att kommunerna har utvecklat sitt arbete med bostadsförsörjningen, men
det är viktigt att detta fortsätter. Vi har de senaste åren också sett att kommunerna har en
ökad förvaltningsövergripande samverkan kring bostadsplaneringen. Vi anser att planeringen behöver inriktas, inte bara på nybyggnation, utan också på det befintliga bostadsbeståndet som behöver uppmärksammas genom ombyggnader och kvalitetsförbättringar.
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Bostäder för alla
En del av underskottet på bostadsmarknaden har under en längre tid utgjorts av brist på
bostäder för nyanlända, ungdomar, studenter och bostäder för personer med funktionsnedsättning. Kronobergs län har under många år haft ett högt mottagande av nyanlända
i jämförelse med flertalet övriga län i landet. Under år 2020, som präglades av pandemins
påverkan, skedde ett trendbrott då färre personer kunde söka asyl i Sverige och följaktligen
fanns inte ett lika stort behov av boende för nyanlända. Länsstyrelsen bedömer dock att
boende för nyanlända fortsatt är ett viktigt samverkansområde för länet, då det åter kan bli
brist på bostäder när det ur smittspridningshänseende blir möjligt att resa igen.

FOTO: SCANDINAV/NICHO SÖDLING.

Situationen på bostadsmarknaden såg
ljusare ut även för andra särskilda grupper
under år 2020. Till skillnad från år 2019
då flera kommuner angav att det var brist
på bostäder för studenter och ungdomar,
svarade nu kommunerna i mycket högre
utsträckning att det blivit balans. Till viss
del kan det förklaras med nybyggnation,
men även med minskad rörlighet på
grund av pandemin. Därför är det viktigt
att fortsätta jobba även med dessa frågor,
då situationen kan ändras om skolorna
exempelvis minskar sin distansundervisning och fler studenter söker sig till länet. Fortfarande finns ett visst underskott på bostäder för ungdomar, även om situationen beskrevs
som bättre i Bostadsmarknadsenkäten 2021.
Ungdomar är en grupp som konkurrerar med övriga grupper på bostadsmarknaden, men
trängs undan då de ofta har sämre ekonomiska förutsättningar. Detta kan leda till att ungdomar som inte hittar bostäder måste tacka nej till jobberbjudande. Ungdomar kan tvingas
att bo kvar hemma eller flytta från länet, vilket inte heller är bra för arbetsmarknaden.
Länsstyrelsen anser att där ungdomsbostäder behövs är det viktigt med satsningar på små
bostäder med överkomliga hyror.
Vi har i tidigare bostadsmarknadsanalyser noterat att det i flertalet kommuner har byggts
och förväntas ytterligare byggande av bostäder för äldre, mot bakgrund av en allt åldrande
befolkning. I årets enkät kunde det också konstateras av svaren att det nu bedömdes vara
balans i samtliga kommuner beträffande särskilda bostäder för äldre, vilket är en positiv
utveckling.
När olika alternativa boendeformer erbjuds kan så kallade flyttkedjor skapas genom att
bland annat villor och lägenheter frigörs till andra grupper av bostadssökande. En viktig
faktor för att sätta igång flyttkedjor är dock att det också byggs nya, billiga bostäder som
fler grupper har råd med och exempelvis motiverar en flytt från en villa till en nybyggd
lägenhet.
Bristen på bostäder i allmänhet och hyreslägenheter i synnerhet bidrar till problem med
hemlöshet, trångboddhet och segregation. Dessa frågor kan inte lösas enbart genom byggande utan en mängd andra åtgärder behöver också ske inom andra samhällsområden.
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Länsstyrelsen ser det som viktigt med insatser för att motverka hemlöshet och stödja
resurssvaga grupper. Flertalet kommuner arbetar med detta exempelvis genom hyresgarantier, uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar med mera.
År 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Ett tryggt boende är av stor betydelse och
bidrar till barns hälsa och utveckling. Relaterat till barns rätt till ett tryggt boende har Länsstyrelsen för år 2020 och 2021 ett uppdrag i sitt regleringsbrev från regeringen, där vi ska
stödja kommunerna i arbetet med att motverka vräkningar, vilket inkluderar vräkningar av
barnfamiljer. Länsstyrelsen anser att det är viktigt med dialog mellan olika berörda parter
kring dessa frågor och att tillsammans finna bra arbetssätt.

Pandemiåret 2020
År 2020 drabbades världen av coronapandemin som på olika sätt har påverkat hur vi lever
och beter oss. När det gäller påverkan på boende och bostadsmarknad har det i riket som
helhet gjorts flera analyser som pekar på att det blivit en högre efterfrågan på större bostadsyta och närhet till grön- och rekreationsområden. En positiv effekt kan anses vara en
främjad tillväxt då bland annat värdet på bostäder har ökat, inte minst i mindre kommuner
och på landsbygden. Samtidigt har det blivit ännu svårare för redan ekonomiskt svaga
hushåll att komma in på bostadsmarknaden.
I årets bostadsmarknadsenkät fick kommunerna svara på om och hur kommunens bostadsmarknad har påverkats av pandemin. Fyra av länets åtta kommuner svarade att
bostadsmarknaden hade påverkats under år 2020, vilket innebär att hälften av kommunerna i länet inte har sett någon påverkan. Dock är det rimligt att anta att vi i Kronobergs
län kommer att se en viss påverkan på bostadsmarknaden liksom i riket, men med en viss
eftersläpning och i mindre skala.
I Lessebo kommun bedömdes det att pandemin hade lett till ökade bostadspriser och en
minskad omsättning av bostäder, då framförallt äldre avvaktade med att sälja sina villor.
Också i Ljungby kommun sågs en minskad försäljning på grund av osäkerhet på marknaden och ett svagt första halvår, när det gäller försäljning av villatomter.
Växjö kommun svarade att de framförallt såg en markant förändring av efterfrågan på
studentbostäder, som hade minskat påtagligt då det varit distansundervisning och även
svårt för bland annat utländska studenter att flytta till kommunen. Kommunen antar även
att det sannolikt har skett en förändring av efterfrågan på bostäder generellt, på grund av
den minskade rörligheten. De noterar också att befolkningsökningen i kommunen nästan
halverades under år 2020 jämfört med föregående år.
I Älmhults kommun har pandemipåverkan märkts genom att den stora arbetsgivaren
IKEA har haft ett minskat behov av övernattningslägenheter, då delar av personalen arbetat på distans.
På uppdrag av Boverket och Rådet för hållbara städer har WSP Sverige AB tagit fram
rapporten ”Pandemins påverkan på hållbar stads- och samhällsutveckling”, som är baserad på en
intervjustudie. Studiens fokus har legat på pandemins påverkan på Agenda 2030 och det
globala målet nummer 11 – Hållbara städer och samhällen.
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Rapporten lyfter framförallt tre genomgående teman i studien:
• Pandemin har synliggjort svagheter och orättvisor i samhället, organisationer och system.
• Pandemin har accelererat pågående förändringsprocesser såsom digitalisering, stadskärnans förändrade roll och segregation.
• Pandemin har skapat ett möjlighetsfönster för omställning men fönstret kräver aktiv
handling för att kunna utnyttjas.
När det kommer till påverkan på bostäder till överkomlig kostnad visar studien en ökad
efterfrågan på småhus för permanentboende, men även fritidshus. Många har sedan pandemins start behövt vara hemma i större utsträckning, för att exempelvis arbeta hemifrån
eller för studier på distans, vilket förklarar en ökad efterfrågan på större boendeytor. Då
möjligheten till sammankomster och aktiviteter inomhus, har minskat eller helt försvunnit,
har också efterfrågan på boende med tillgång till trädgård eller uteplats, samt närhet till
grönområden ökat markant. I landets större städer finns det indikationer om att ökad digitalisering och möjlighet till distansarbete bidrar till att människor söker sig ut till områden
där det är lättare att hitta större boenden med tillgång till natur, samtidigt som de får lägre
boendekostnad.
I rapporten kan det utläsas att pandemin har inneburit ett ökat fokus på tryggt boende
för äldre. En av pandemins allvarligaste följder har varit hur hårt de äldsta i samhället har
påverkats. Flera av de intervjuade tror att det behöver bli ett nytt fokus på boende och
omsorg för de äldre och hur detta kan göras både socialt, tryggt och säkert ur ett hälsoperspektiv.
En annan tydligt negativ påverkan som ses i studien är ökande skillnader på bostadsmarknaden. Den ökade efterfrågan på småhus, fritidshus men även lägenheter, har lett
till ökande bostadspriser. Visserligen har många som äger sin bostad, särskilt boende i
småhus, kunnat se att bostaden ökat i värde, men ekonomiskt svaga grupper har fått ännu
svårare att hitta en rimlig bostad. Dessutom arbetar socioekonomiskt svagare hushåll i
större utsträckning inom yrken där det inte möjligt att distansarbeta vilket också gör det
svårare att välja en lämpligare bostad. Trångboddhet som kan leda till ökad smittorisk är
också vanligare i socioekonomiskt utsatta områden. Detta gör enligt rapportförfattarna, att
de svagaste grupperna riskerar att drabbas hårdare vad gäller hälsa och utbildning kopplat
till boendesituationen.

Ödehusprojekt i Lessebo kommun
Under hösten år 2020 påbörjade Lessebo kommun ett projekt med att inventera så kallade
ödehus i kommunen och hitta ägarna till de hus som står obebodda. Ambitionen är att
uppmuntra att husen ska användas igen, få fler invånare att flytta till kommunen och samtidigt få den positiva effekten att hus som har stått tomma länge och kanske har förfallit,
blir upprustade och bebodda.
En första inventering gjordes av permanentbostadshus där det inte fanns någon mantalsskriven och som exempelvis inte hade något el-abonnemang eller sophämtningsavtal.
Totalt hittades 150 fastigheter med ungefär 350 fastighetsägare. Inspirationen till projektet
kommer bland annat från Falkenbergs kommun som har gjort ett liknande projekt för att
hitta nya ägare till hus som stått tomma länge.
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Efter att inventeringen var gjord skickade kommunen ut ett vykort till alla fastighetsägare.
Förhoppningen var att komma i kontakt med ägarna till ödehusen, ta reda på varför de
stått tomma länge och se om deras hus istället kunde bli någon annans drömhus.
I slutet av 2020 gjordes ett reportage i SVT om projektet, som fick ett stort genomslag
och därefter hörde många intressenter av sig till kommunen. Kommunens projekt visade
på en av pandemins effekter, att många fått ett annat sätt att tänka gällande sitt sätt att bo
och leva. Fler vill bli självförsörjande och leva mer hållbart, det pratas om en ny ”Gröna
vågen”-trend. Många letar därför efter ett hus på landsbygden så projektet ligger verkligen
i tiden. För att hantera inströmningen av frågor formerade kommunen ett inflyttarteam.
Lessebo kommun driver dessutom ett byggåterbruk där man kan lämna in byggmaterial
som inte längre behövs och som sedan kan säljas vidare till någon annan, vilket är ett bra
hållbarhetstänk.
Kommunen förmedlar själv inga bostäder, försäljningarna sker genom mäklare som har
lokalkännedom. Däremot har kommunen i samband med projektet hjälpt till med att kommunicera ut vilka möjligheter som finns och bland annat skickat ut nyhetsbrev till intressenter som har hört av sig angående ödehusen. Kommunen visar också upp bra exempel
på sin hemsida, där kan man följa ett par som köpt ett ödehus som börjat sin renoveringsresa.
Lessebo kommun har som mål att bli 10 000 invånare till år 2025. Fortsätter inflyttningarna och om fler så kallade hemvändare flyttar tillbaka, finns goda chanser att uppnå målet.
Kommunen har också genomfört andra satsningar för att landsbygden ska leva, som
exempelvis bredbandsutbyggnad.
Just nu finns få eller inga ödehus till salu i Lessebo kommun och de bedömer att efterfrågan är större än tillgången. Priserna på bostäder har dessutom gått upp så det finns många
fördelar med att sälja nu. Hus som inte kunde säljas för några år sedan hamnar nu istället i
budgivning vilket är positivt för tillväxten.
Som en fortsättning på projektet planerar Lessebo kommun att påbörja en inventering av
obebyggda tomter för att ge möjlighet till fler att bygga hus i kommunen. De ser också
vinster med att samarbeta med närliggande kommuner, som har liknande problem och
möjligheter och har sådana planer i framtiden.
Länsstyrelsen tycker att det är inspirerande när en liten kommun med små resurser kan
dra igång ett projekt som är bra både ur bostadsförsörjningssynpunkt och med tanke på
hållbarhet och utveckling. Vi hoppas att projektet kommer fortsätta och även inspirera
andra kommuner att göra liknande inventeringar så att landsbygden kan fortsätta leva och
människor kan hitta ett hållbart sätt att bo. Coronapandemin har drabbat många hårt men
om man ska lyfta något positivt så är det att fler har stannat upp och börjat tänka efter hur
de vill leva och också göra något åt det.
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Regeringen
Ansvaret för bostadsplaneringen i Sverige låg år 2020 på finansdepartementet med Per
Bolund, finansmarknads- och bostadsminister, samt biträdande finansminister, som ansvarigt statsråd. I februari 2021 tillträdde Märta Stenevi som jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för bostadsplaneringen.
Regeringens övergripande mål gällande samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt
god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas,
samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av
bostäder som svarar mot behoven (Regeringen, 2021).
Regeringen beslutar varje år i ett regleringsbrev, innehållande uppdrag och riktlinjer, hur
Länsstyrelsen ska arbeta och återrapportera uppdragen.

Boverket
Boverket skickar varje år ut den nationella undersökningen ”Bostadsmarknadsenkäten” till
landets samtliga kommuner. Enkätsvaren används av Boverket, med hjälp av Länsstyrelserna, för att visa en samlad bild av bostadsmarknaden i landet.
Boverket tar bland annat också varje år fram indikatorer, vilka är analyser av bygg- och
bostadsmarknaden med tillhörande byggprognoser.
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I de senaste indikatorerna som publicerades
i december 2020 framkom det, att trots
tidigare dystra prognoser, hade bostadsmarknaden under år 2020 utvecklats starkt
och till och med överstigit den bedömning
Boverket gjorde före pandemin.
I indikatorerna bedömde Boverket att bostadsbyggandet hade ökat med 8 procent
från årsskiftet 2019/2020 till det tredje
kvartalet 2020 och att det preliminärt hade
påbörjats 55 500 bostäder under år 2020,
inräknat nettotillskott genom ombyggnad.
Vidare bedömdes det att antalet påbörjade
hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent jämfört år 2019, samt att antalet
påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus varit stabilt. Men det påpekas att utvecklingen skiljer sig åt betydligt i landet.
I Boverkets rapport ”Behov av nya bostäder 2018–2025” (Boverket, 2018) beräknades det att
det behöver färdigställas 67 000 bostäder varje år mellan 2018 och 2025 för att svara mot
befolkningsökningen och för att det har byggts för lite på vissa platser under de senaste
åren. Byggbehovsberäkningarna uppdaterade i den senaste rapporten ”Bostadsbyggnadsbehov
2020–2029” (Boverket, 2020b). I den gjordes bedömningen att det behövs mellan 59 000
och 66 000 nya bostäder årligen mellan år 2020 och 2029.
Även om beräkningarna visade på att antalet påbörjade bostäder var i takt med befolkningsökningen i åtta av de tio regionerna i landet med störst byggbehov, så finns det fortfarande ett stort underskott att ta igen. Liksom tidigare år visar Boverkets senaste analyser att
det framförallt är i storstadsregionerna som de flesta bostäder, cirka tre av fyra, behöver
tillkomma.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen har i uppdrag att integrera de mänskliga rättigheterna och jämställdhetsperspektivet i den egna verksamheten, samt att stödja kommunerna i arbetet med dessa frågor.
Samhällsplaneringen, inklusive bostadsförsörjningen, berör ytterst invånarnas rätt till en
skälig levnadsstandard. En fungerande bostadsförsörjning villkorar även individens rätt till
privatliv, till utbildning, hälsa och kultur med mera.
I Länsstyrelsens uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för
bostadspolitiken. För detta ändamål samlas årligen uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, det vill säga antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner. Arbetet syftar till att få kunskap om länets bostadsmarknad och informationen kvalitetssäkras och sammanställs i denna rapport – Bostadsmarkandsanalysen.
Det framgår av regeringens regleringsbrev till länsstyrelserna för år 2021 att verksamheten
ska bidra till att uppnå målen om hållbar utveckling i Agenda 2030. Agenda 2030 ska integreras i verksamheten på samma sätt som de andra sektorsövergripande perspektiven. Flera
av de 17 målen i Agenda 2030 har bäring på sociala och ekonomiska aspekter. Målen om
jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbara städer har särskild betydelse för bostadsfrågan. Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till en bostad.
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Den 1 januari 2014 trädde en revidering av lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL) i kraft och samtidigt infördes bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet som ett nytt allmänt intresse enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (SFS
2010:900).
Länsstyrelsen ska enligt 3 § BFL arbeta genom att tillhandahålla råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med planeringen av bostadsförsörjningen.
Den 1 maj 2017 infördes även ett tillägg till Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 5 § punkt 9: Länsstyrelsen ska i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder
tillgodoses. Det innebär att bostadsfrågan tydliggörs bland övriga tvärsektoriella uppdrag i
Länsstyrelsens verksamhet.
Länsstyrelsen i Kronobergs län hanterar bostadsfrågorna dels genom den regionala administrationen av statliga bostadsstöd, dels genom strategiska frågor med bostadsförsörjning,
bland annat som stöd och remissinstans för kommunernas bostadsförsörjningsprogramarbete och arbetet med bostadsmarknadsanalysen.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Länsstyrelsen verkar också för att en god bebyggd miljö ska uppnås genom rådgivning,
framtagande av planeringsunderlag samt samråd och granskning i arbetet med kommunernas detalj- och översiktsplaner. Frågorna hanteras av enheten för hållbar samhällsplanering
inom Länsstyrelsens samhällsutvecklingsavdelning. En tvärsektoriell samverkan med olika
sakområden inom länsstyrelsen bidrar till en helhetssyn på boendemiljöer och syftar till ett
hållbart bostadsbyggande och en god livsmiljö. Kommunerna bjuds in till tidiga dialoger i
planärenden för att förutsättningarna för planeringen ska kunna klargöras i ett tidigt skede.

I årets regleringsbrev till länsstyrelserna framgår att länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag
att stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar och inom ramen för
detta sprida kunskap om de möjligheter som samarbete mellan kommuner, hyresvärdar och
Kronofogdemyndigheten skapar. Länsstyrelsen i Kronoberg har för avsikt att följa upp den
konferens som anordnades tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar under 2019. En konferens för att fördjupa dialogen planerades under hösten 2020, men på grund av de rådande
restriktionerna med anledning av coronapandemin, har det skjutits på konferensen.
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Länsstyrelserna samlar också in de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens värdeöverföringar föregående räkenskapsår och bedömer om värdeöverföringarna är i enlighet
med vad som regleras i allbolagen (lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
2010:879).

Kommunernas roll
Enligt 1 § BFL (Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383) ska
varje kommun planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Lagen säger också att kommunen vid behov
ska samråda med andra kommuner som berörs av planeringen, och att kommunen varje
mandatperiod ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Under år 2020 togs inga nya
riktlinjer fram i länet, men flera av kommunerna har påbörjat arbetet med nya riktlinjer
och bostadsförsörjningsprogram.
Kommunerna svarar varje år på Boverkets Bostadsmarknadsenkät (BME) som bland annat tar upp frågor om hur de planerar för bostadsförsörjningen.
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Boverket tog år 2015 fram en byggbehovsprognos av nya bostäder fram till år 2025 och
tre år senare kom en reviderad prognos för åren 2018–2025. År 2020 uppdaterades prognoserna med beräkningar för perioden 2020–2029. Prognoserna utgår från det kvantitativa
behovet av bostäder i Sverige.
För att kunna leva upp till det nationella målet för bostadspolitiken att ge alla människor
i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö, samt en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som
svarar mot behoven, så måste även bostädernas kvalitativa aspekter sammanfalla med
konsumenternas efterfrågan. Det kräver kunskap om den nuvarande situationen samt
den utveckling som har skett över tid av både bostadsmarknaden och dess konsumenter
(Boverket 2015, 2018).
I följande kapitel kommer därför läget i länet utifrån aspekterna bostadsmarknad, bostadsbyggande, befolkning samt marknadsförutsättningar att redovisas.

Bostadsmarknad
Kommunerna får varje år i bostadsmarknadsenkäten göra en bedömning om bostadsmarknaden är i balans, eller om det finns ett under- eller överskott av bostäder. Vad som är
att betrakta som en bostadsmarknad i balans respektive obalans är alltså upp till kommunerna att bedöma. Dock anges det i målet om en välfungerande bostadsmarknad, att det
innebär att konsumenternas efterfrågan ska kunna mötas på bostadsmarknaden. Det är
dessutom rimligt att anta att det behövs en viss andel lediga lägenheter för att marknaden
ska fungera på ett tillfredsställande sätt, då det annars är svårt att kunna byta till en lämplig
bostad när behoven förändras i ett hushåll (Boverket, 2015).
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I årets enkät uppger fem av länets åtta kommuner att de har ett underskott av bostäder, tre
kommuner anger att det bedöms vara balans, vilket är en positiv trend mot tidigare år. Vi
får gå tillbaka till år 2013, då det senast var lika många kommuner i länet som bedömde att
det var balans. Åren 2015–2020 var det vanligaste svaret att kommunerna bedömde att det
var obalans – underskott, som värst år 2017 då samtliga kommuner angav underskott.
I tabellen nedan, figur 1a, framgår att bostadsmarknadsläget i länet har förbättrats något då
Lessebo, Markaryd samt Uppvidinge kommun anger balans totalt i kommunen.
Totalt

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alvesta

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Lessebo

Överskott

Överskott

Överskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Balans

Ljungby

Balans

Balans

Balans

Balans

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Ej svarat

Balans

Överskott

Överskott

Balans

Underskott

Balans

Balans

Balans

Balans

Överskott

Balans

Balans

Balans

Balans

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Ej svarat

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Balans

Växjö

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Älmhult

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge

Balans
Underskott
Överskott
Ej svarat

Figur 1a. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden totalt i kommunen, i centralort samt i övriga kommundelar. Källa: BME 2021.

Ser man på hur läget är i de övriga delarna av kommunerna (utanför centralorten) är det
endast två kommuner, Växjö och Älmhult, som anger ett underskott, medan Lessebo bedömer att det är överskott och övriga fem kommuner anger balans. Se tabell nedan, figur 1b.
Övriga
kommundelar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alvesta

Balans

Balans

Underskott

Balans

Ej svarat

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Balans

Lessebo

Överskott

Överskott

Överskott

Balans

Underskott

Ej svarat

Underskott

Underskott

Underskott

Överskott

Ljungby

Balans

Balans

Balans

Balans

Underskott

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

Ej svarat

Balans

Överskott

Överskott

Underskott

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

Överskott

Överskott

Överskott

Överskott

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

Ej svarat

Ej svarat

Underskott

Ej svarat

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Balans

Växjö

Balans

Balans

Balans

Balans

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Älmhult

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge

Balans
Underskott
Överskott
Ej svarat

Figur 1b. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden totalt i övriga kommundelar. Källa: BME 2021.
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I centralorten är det endast Markaryds och Uppvidinge kommun som bedömer att det är
balans, resten av kommunerna ser ett underskott på bostadsmarknaden. Se tabell, figur 1c.
Centralort

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alvesta

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Balans

Lessebo

Balans

Balans

Balans

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Ljungby

Balans

Balans

Balans

Balans

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Ej svarat

Balans

Överskott

Överskott

Balans

Underskott

Underskott

Balans

Balans

Balans

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Ej svarat

Ej svarat

Ej svarat

Ej svarat

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Balans

Växjö

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Älmhult

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Underskott

Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge

Ej svarat

Figur 1c. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden totalt i centralorten. Källa:
BME 2021.

Bostadsbeståndet
Det totala kalkylerade bostadsbeståndet1) i Kronobergs län uppgick den 31 december 2020
till 96 617 bostäder. En viss eftersläpning av rapporteringen av bygglov gör att 2020 års
siffror är underskattade. Småhus2) utgjorde 55,4 procent av bostäderna, vilket är en hög andel
i förhållande till riket (42,5 procent). I jämförelse med riket är det endast fem län som har
högre andel småhus; Kalmar, Gotland, Halland, Dalarna samt Blekinge län. Stockholms län
utmärker sig med den allra lägsta andelen småhus i landet med sina 25,8 procent.

1)

2)

Överskott

Andelen småhus

2016

2020

Alvesta

70,1 %

68,8 %

Lessebo

72,5 %

71,5 %

Ljungby

61,4 %

60,7 %

Markaryd

68,5 %

67,1 %

Tingsryd

72,7 %

72,3 %

Uppvidinge

72,8 %

71,5 %

Växjö

44,4 %

42,7 %

Älmhult

67,5 %

65,9 %

Kronoberg

57,1 %

55,4 %

Trenden är att andelen småhus av det totala bostadsbeståndet minskar. I tabellen, figur 2, ses en jämförelse
mellan åren 2016 och 2020, där samtliga kommuner
har minskat sin andel småhus de fem senaste åren.

Figur 2. Andelen småhus av det totala bostadsbeståndet, år 2016 och 2020 i Kronobergs läns kommuner samt
i länet som helhet. Källa: SCB.

Bostadsbeståndet är beräknat på flerbostadshus, småhus och specialbostäder. Variabeln Övriga hus är utesluten,
då det avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, exempelvis byggnader avsedda för verksamhet eller
samhällsfunktion. Källa: SCB.
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Från och med
år 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. I tidigare
beräkningar (1990–2009) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som bas. Källa: SCB.
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Av länets kommuner har Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge över 70 procent småhus
medan Växjö utmärker sig med en låg andel; 42,7 procent småhus.
Den höga andelen småhus avspeglar sig i länets fördelning av upplåtelseformer, figur 3,
där äganderätterna år 2020 uppgick till 47,8 procent i jämförelse med 38,2 procent i riket
som helhet. Andelen bostadsrätter i länet (11,5 procent) var istället betydligt lägre än i riket
(23,8 procent).
Av diagrammet nedan kan det utläsas att fem av länets åtta kommuner hade över 60
procent äganderätter i sitt bostadsbestånd år 2020 och i samtliga kommuner var mer än
30 procent av bostäderna hyresrätter. I en jämförelse mellan kommunerna är Växjö den
kommun som utmärker sig mest med en betydligt lägre andel äganderätter (35,1 procent)
och högre andel hyresrätter (47,2 procent). Växjö är även den kommun som har avsevärt
större andel bostadsrätter (17,8 procent) jämfört med de andra kommunerna.
Ljungby och Älmhult är de enda kommunerna utöver Växjö som har färre än 60 procent
äganderätter. De har även högre andel bostadsrätter än övriga kommuner, 9 procent respektive 8,9 procent.
Äganderätt
Bostadsrätt

100
%
100%

Hyresrätt
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Figur 3. Fördelningen av upplåtelseformer i det totala bostadsbeståndet i länets kommuner,
länet totalt samt riket år 2020. Källa: SCB.
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I diagrammet nedan figur 4, framgår det att andelen hyresrätter i flerbostadshusbeståndet
är hög i länets alla kommuner i jämförelse med rikets 58,1 procent. Växjö är den kommun
som hade lägst andel hyresrätter (69,8 procent) i flerbostadshus år 2020. Kommunerna
med högst andel var Tingsryd och Uppvidinge med 96,2 procent respektive 96,0 procent
hyresrätter i flerbostadsbeståndet.
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Figur 4. Fördelningen av hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus i länets kommuner, länet
totalt samt riket år 2020. Källa: SCB.

Trots att hyresbeståndet är högt i länet så har samtliga kommuner i tidigare bostadsmarknadsenkäter angett att de ser ett behov av att fler hyresrätter byggs de närmaste tre åren. I
den senaste enkäten var denna fråga borttagen, vilket innebär att de senaste bedömningarna gjordes årsskiftet 2019/2020. Samtliga kommuner förutom Lessebo såg då ett behov av
tillskott på ettor och alla utom Tingsryds kommun svarade att de hade ett behov av tvåor
och treor. Ett fåtal kommuner såg även ett behov av större hyreslägenheter.
När det gäller de bedömningar som gjordes beträffande bostadsrätter svarade sju av åtta
kommuner, undantaget Markaryd, att de såg ett behov av fler bostadsrätter i kommunen.
De flesta kommunerna angav att det fanns ett behov av fler tvåor, treor och fyror, medan
ettor endast behövdes i Uppvidinge. Ingen kommun angav i förra årets enkät ett behov av
femmor eller större.

Prisläget i länets bestånd
Småhus
Antalet sålda permanentbostäder i småhus i Kronobergs län minskade förra året med 57
sålda småhus jämfört med år 2019. De senaste åren har dock antalet försäljningar ökat
svagt vartannat år från år 2013 då vi hade de lägsta försäljningssiffrorna de senaste 15
åren. Se figur 5.
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Figur 5. Antal sålda permanentbostäder i småhus i Kronobergs län år 2005–2020. Källa: SCB.

De senaste fem åren har antalet försålda permanentbostäder i de angränsande länen följt
samma utveckling som Kronobergs län. Alla hade en minskning år 2020 jämfört med
2019, men störst minskning var det i Kalmar län. Se figur 6.
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Figur 6. Antalet sålda permanentbostäder i en jämförelse mellan Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar, Blekinge och Hallands län år 2016–2020. Källa: SCB.

Prisutvecklingen för permanenta småhus har varit stadig under 2000-talet, med en kraftigare utveckling under vissa år. År 2020 steg medelvärdet i Kronobergs län med 140 000
jämfört med föregående år och var då 1 969 000 kronor.
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De senaste fem åren har medelvärdet för köpeskillingen för permanenta småhus i länet
ökat med drygt 400 000 kronor och ökningen har alltså varit kraftig. I jämförelse med
omgivande län, har prisutvecklingen under senare år varit hög i samtliga län, men skillnaderna mellan länen är betydligt större nu är vad den var i början av 2000-talet. Som kan ses
av diagrammet nedan ligger Hallands län på en betydligt högre medelprisnivå än de övriga
i jämförelsen, figur 7.
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Figur 7. Köpeskilling för permanenta småhus, medelvärde i tusentals kronor på länsnivå, i en
jämförelse mellan Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Hallands län år 2016–2020.
Källa: SCB.

När bostadsmarknadsanalysen skrivs har det ännu inte kommit statistik för år 2020 från
SCB när det gäller köpeskilling för småhus på kommunnivå. Det kan dock konstateras att
skillnaderna har ökat under hela 2000-talet, figur 8. Prisutvecklingen har varit som starkast
i Växjö och Älmhult och Växjö kommun har ett fortsatt högt medelpris i förhållande till
övriga kommuner i länet.
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Figur 8. Köpeskilling för permanenta småhus, medelvärde i tusentals kronor, under åren
2001–2019. Källa: SCB.
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Figur 9. Genomsnittlig köpesumma i kronor per kvadratmeter bostadsyta för småhus i april
2021, baserat på försäljningsstatistik de senaste 12 månaderna. Källa: Svensk mäklarstatistik
2021.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för sålda småhus i Kronobergs län, baserat på de
senaste 12 månaderna, var 16 333 kronor i april 2021, vilket är lägre än rikets genomsnittliga
pris på 28 444 kronor per kvadratmeter.
Skillnaderna är stora mellan länets kommuner. Växjö var den enda kommunen som hade
ett kvadratmeterpris över 20 000 kronor och som också börjar närma sig nivån 25 000
kronor. Älmhults kommun hade ett kvadratmeterpris över 16 000 kronor, medan Alvesta
och Ljungby låg strax under 15 000 kronorsstrecket. De övriga fyra kommuner i länet hade
ett kvadratmeterpris under 10 000 kronor.
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I de närliggande länen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset för småhus relativt likvärdigt Kronobergs läns, som i Kalmar län där det låg på 16 872 kronor per kvadratmeter.
I Blekinge och Jönköpings län låg priserna något högre, 17 591 kronor respektive 19 404
kronor, medan Hallands län ligger en bra bit högre än de övriga länen i jämförelsen;
31 162 kr per kvadratmeter.
Bostadsrätter
Prisutvecklingen för bostadsrätter i länet som helhet har varit stigande de senaste åren. I
april år 2021 var priset i genomsnitt 24 374 kr/m² för sålda lägenheter, till skillnad från år
2020 då siffran var 22 695 kr/m². Siffrorna är baserade på de senaste 12 månaderna. Även
i riket har priserna stigit successivt, i april 2021 var siffran för riket 42 701 kr/m².
I jämförelse med omkringliggande län låg kvadratmeterpriset för sålda lägenheter i Kronobergs län lägre än i Jönköpings län (26 167 kr/m²) medan det var högre än i Kalmar län
(19 800 kr/m²) och Blekinge län (22 289 kr/m²).
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Figur 10. Genomsnittlig köpesumma i kronor per kvadratmeter bostadsyta för bostadsrätter
under perioden mars 2020–april 2021. Källa: Svensk mäklarstatistik 2021.

Enligt Svensk Mäklarstatistik var prisutvecklingen i länet högre än rikets under perioden
mars 2020-april 2021. I Kronoberg ökade medelpriset för bostadsrätter med 9,7 procent
medan det i riket var en ökning med 8,4 procent.
Högst medelpris för en bostadsrätt var det i Växjö kommun, där priset i genomsnitt för
de 1 037 sålda bostadsrätterna under perioden, låg på strax under 1,97 miljoner kronor.
I Älmhults kommun såldes 55 bostadsrätter, med ett medelpris på drygt 1,35 miljoner
kronor och i Alvesta kommun (37 sålda) och Ljungby kommun (98 sålda) låg medelpriset
på strax under respektive strax över 0,9 miljoner kronor.
I de fyra övriga kommunerna såldes färre än 10 lägenheter per kommun under perioden
mars 2020 till april 2021, vilket kan påverka utfallet av medelpriset så att det inte är representativt (Svensk mäklarstatistik, 2021).
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Hyresrätter
Hem & Hyra publicerar varje år resultatet av hyresförhandlingarna i landet. Siffrorna nedan är hämtade från tidningen i april månad i år, då hyrorna för 650 000 av landets omkring
1,6 miljoner hyresrätter var färdigförhandlade. Resultatet då för Kronobergs län var att
de högsta höjningarna återfanns i Växjö kommun, där höjningen blev 2,45 procent i två
bostadsbolags bestånd.
Den lägsta hyreshöjningen i länet fanns enligt Hem & Hyra i Markaryds kommun där
höjningen blev 0,95 procent i ett av bostadsbolagen. Detta kan jämföras med den genomsnittliga hyreshöjningen totalt i landet, som vid tidningens publicering var 1,2 procent
(Hyresgästföreningen, 2021).

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Värt att poängtera är att en jämförelse över tid av den genomsnittliga hyran inte nödvändigtvis speglar de årliga hyresförhandlingarna mellan bostadsbolagen och Hyresgästföreningen. Anledningen är att den genomsnittliga hyran beräknas utifrån det totala
bostadsbeståndet, inklusive årets ny- och ombyggnation samt försäljning av fastigheter,
medan hyresförhandlingarna enbart görs för det befintliga beståndet. Det innebär att den
genomsnittliga hyran i en kommun som redan har ett stort bostadsbestånd inte påverkas i
lika hög grad av de höga hyror som nybyggnation generellt medför, som i en kommun där
det befintliga bostadsbeståndet är litet.
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BOSTADSBYGGANDE

Påbörjat byggande
År 2020 påbörjades 1 111 bostäder i Kronobergs län enligt statistik från SCB. Det är en
liten ökning med 10 bostäder jämfört med år 2019, figur 11. Åren 2016 och 2017 var
rekordår i antalet påbörjade bostäder i länet, men längre tillbaka i tiden låg antalet på en
betydligt lägre nivå. Troligtvis kommer byggtakten i länet vara fortsatt hög, men inte ligga
på den mycket höga nivån som var för fem år sen.
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Figur 11. Antal påbörjade bostäder i länet år 2011–2020. Källa: SCB.
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Majoriteten av de påbörjade bostäderna under åren 2018 till och med 2020 byggdes i flerbostadshus. Se figur 12.
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Figur 12. Antal påbörjade bostäder i länet, uppdelat på flerbostadshus och småhus, år
2018–2020. Källa: SCB.

Småhusbyggandet har varit stabilt de senaste tre åren och har legat på ungefär samma nivåer. Andelen småhus är cirka 23 procent av antalet påbörjade bostäder, vilket procentuellt
är en ökning med 1 procent från föregående år men en minskning med 6 procent jämfört
med 2018.

Färdigställda bostäder

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

År 2018 skedde en stor ökning av antalet
färdigställda bostäder i Kronobergs
län, då antalet ökade med 902 bostäder
jämfört med året innan. År 2019 däremot
minskade antalet och var nere på ungefär
samma nivå som år 2017.
Denna minskning förutspådde Länsstyrelsen i Bostadsmarknadsanalysen
eftersom antalet påbörjade bostäder hade
halverats mellan åren 2017 och 2018.
Eftersom antalet påbörjade bostäder åter
ökade år 2019 kunde det förutsättas att
även antalet färdigställda skulle öka år
2020, vilket också skedde, då 1 233 bostäder färdigställdes totalt i länet. Se figur 13.
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Figur 13. Antal färdigställda bostäder i nybyggda hus i länet åren 2011–2020. Källa: SCB.

Andelen färdigställda bostäder i flerbostadshus och småhus låg år 2020 på ungefär samma nivå som åren 2018 och 2019, det vill säga att fördelningen var ungefär en femtedel
bostäder i småhus och resten i flerbostadshus. Som figur 14 nedan visar, färdigställdes 79,2
procent bostäder i flerbostadshus och 20,8 procent i småhus.
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Figur 14. Fördelningen av färdigställda bostäder i nybyggda flerbostads- och småhus i länet
åren 2011–2020. Källa: SCB.
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Det är stor variation i antalet färdigställda bostäder i länets kommuner från år till år. År
2019 hade sju av åtta kommuner en minskning av antalet färdigställda bostäder jämfört
med föregående år. År 2020 visar statistiken omvänt att det i sju av åtta kommuner var en
ökning. I Växjö kommun, byggs som kan ses i figur 15, den enskilt största andelen bostäder. År 2020 byggdes i Växjö drygt 70 procent av länets totala antal färdigställda bostäder i
nybyggda hus.
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Figur 15. Antal färdigställda bostäder i nybyggda hus år 2015–2020 i Kronoberg läns kommuner. Källa: SCB.

Förväntat byggande

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

I bostadsmarknadsenkäten uppskattar kommunerna det förväntade byggandet under
innevarande och nästkommande år. I årets enkät uppskattar kommunerna antalet bostäder
som kommer påbörjas under det innevarande året, till knappt 1 600 bostäder totalt i länet.
I den föregående enkäten gjordes uppskattningen att det år 2021 (en framskrivning på 1
år) skulle påbörjas lite drygt 2 000 nya bostäder. Jämförelsevis alltså ett minskat förväntat antal med cirka 400 bostäder, vilket troligtvis betyder att kommunerna har blivit mer
försiktiga i sina prognoser.
Av det förväntade påbörjade byggandet
i länet 2021 är bedömningen att cirka 86
procent kommer påbörjas i flerbostadshus, vilket är en liten minskning med cirka
1 procent jämfört med förra året. Bostäderna kommer att byggas främst som hyresrätter i flerbostadshus, vilket är samma
trend som sågs inför år 2020. Under året
förväntas även cirka 13 procent av bostäderna som påbörjas vara till för specifika
grupper, främst för äldre och studenter.
Det förväntade påbörjandet av småhus i länet år 2021 är lägre jämfört med bedömningen
som gjordes 2020. Antalet hyresrätter i flerbostadshus förväntas bli ännu högre år 2022
och bostadsrätter förväntas öka något. Se figur 16.
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Jämförelse mellan förväntat och påbörjat byggande
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Figur 16. Jämförelse mellan faktiskt påbörjat byggande och det förväntade byggande som
Kronobergs läns kommuner anger i bostadsmarknadsenkäten för innevarande år, respektive
nästkommande år, i antal bostäder år 2016–2022. Källa: SCB samt BME 2021.

Bygglov
Antalet bygglov var fler år 2020 jämfört med föregående år, men 49 färre jämfört med
2018, figur 17 och figur 18. Eftersläpning i rapporteringen gör dock att 2020 års siffror är
underskattade.
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Figur 17. Antal bygglov för nybyggnad i Kronobergs län per kvartal, åren 2018–2020. Eftersläpning i rapporteringen gör att 2020 års siffror är underskattade. Källa: SCB.
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Bygglov för antal lägenheter
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Figur 18. Antal bygglov för lägenheter uppdelat på hustyp i Kronobergs län år 2016–2020.
Eftersläpning i rapporteringen gör att 2020 års siffror är underskattade. Källa: SCB.

Allmännyttan
De kommunala allmännyttiga bostadsföretagen har länge varit en viktig aktör
på bostadsmarknaden och de tar ofta ett
stort bostadssocialt ansvar i kommunen.
Kommunen kan genom ägardirektiv styra
hur de allmännyttiga bostadsbolagen ska
bedriva sin verksamhet.
FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

I Kronoberg finns åtta allmännyttiga
bostadsaktiebolag och en stiftelse, uppdelade på sju kommuner. Växjö har två
allmännyttiga bostadsbolag, Markaryd
har inget och resterande kommuner har
ett allmännyttigt företag per kommun.
Tingsryd har dessutom en stiftelse.
Av det totala bostadsbeståndet i länet (den 31 december 2020) på 96 617 bostäder innehade de allmännyttiga bostadsbolagen knappt 19 procent, vilket då motsvarade 18 426
lägenheter. Allmännyttans andel av länets totala hyresbestånd var knappt hälften och sett
till allmännyttans andel i flerbostadshusbeståndet var siffran 35 procent.
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Enligt bostadsmarknadsenkäten tillkom totalt 366 lägenheter i det allmännyttiga beståndet
i länet under år 2020. 306 lägenheter nyproducerades vilket var nästan en fördubbling mot
föregående år. Fyra lägenheter köptes in och 56 bostäder tillkom genom ändring av byggnad. Det såldes två lägenheter till privat fastighetsägare för fortsatt uthyrning, vilket kan
jämföras med 66 bostäder år 2019 och 282 bostäder år 2018. Se figur 19.
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Figur 19. Allmännyttans andel av det totala antalet bostäder i flerbostadshusbeståndet år
2020 i Kronobergs läns kommuner. Källa: SCB.
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Kronobergs län har haft en ökande befolkning under hela 2000-talet. Under år 2020 ökade
antalet invånare i länet med 794 personer och uppgick den 31 december till totalt 202 263
personer. I början av 2000-talet var ökningen svagt positiv, för att börja öka mer kraftigt
efter år 2005. De kraftigaste ökningarna skedde åren 2014–2018, för att därefter åter plana
ut i en svagare, men dock fortsatt positiv utveckling. Diagrammet nedan, figur 20, visar
befolkningsutvecklingen under hela 2000-talet.
Antal
personer
Antal
210
000
210000

Folkmängd
Folkmängd
i Kronobergs län

205
000
205000

202 263

200
000
200000
195
000
195000

191 369

190
000
190000
183 940

185
000
185000
180
000
180000

176 639

178 443

175
000
175000
170
000
170000

År

År

Figur 20. Folkmängd i Kronobergs län år 2000–2020. På grafen har femårsintervaller markerats
för att tydliggöra folkmängden. Källa: SCB.

I länet är en större andel av befolkningen män, än andelen kvinnor och skillnaden har
funnits under lång tid.
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I figur 21 kan det utläsas att skillnaderna mellan män och kvinnor också har ökat under hela
2000-talet. År 2020 var andelen kvinnor 49 procent och andelen män 51 procent.

Folkmängd iFolkmängd
Kronobergs län

Antal
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80000
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Figur 21. Kronobergs läns folkmängd uppdelat på män och kvinnor, åren 2000–2020. Källa: SCB.
Män

Kvinnor

Befolkningsutvecklingen har i länet som helhet varit positiv varje år under det senaste
decenniet. Som lägst var den år 2011 med 714 nya invånare, figur 22. Efter det steg befolkningskurvan mer kraftigt, med en topp år 2016, då befolkningen ökade med 3 259 personer. Trenden efter toppnoteringen har varit att kurvan har planat ut, även om det för länet
fortfarande har inneburit en stor befolkningstillväxt. År 2020 var det åter en dipp i jämförelse med de tidigare mycket kraftiga ökningarna, då befolkningen växte med 794 personer.
Andelen män har ökat mer än kvinnor nästan varje år under det senaste decenniet, med ett
undantag år 2012, då var ökningen av kvinnor högre. År 2020 var det åter ett trendbrott
med högre ökning av andel kvinnor än män.
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Figur 22. Folkökningen i Kronobergs län år 2011–2020, totalt samt uppdelat på män och kvinnor.
Källa: SCB.
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I länet som helhet har det alltså skett en befolkningsökning sedan början av 2000-talet, men
det är stora skillnader mellan kommunerna. Trots den positiva utvecklingen för länet visar
statistiken att flera av kommunerna i Kronoberg har haft en negativ befolkningsförändring
de senaste åren, figur 23.
Totalt antal
invånare
2015
Alvesta

Lessebo

Ljungby

Markaryd

Tingsryd

Uppvidinge

Växjö
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från föregående år
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från föregående år
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Män

14 014

221

180

171

–7

– 64

14 515

501

Kvinnor

13 624

149

109

105

– 45

– 56

13 886

262
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1 583
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Figur 23. Befolkningsförändringen i Kronoberg läns kommuner,
uppdelat på män och kvinnor år 2015–2020. Källa: SCB.

Ingen ändring
Minskning
Ökning

Växjö kommun ökade år 2020 med flest antal invånare, 730 personer, vilket motsvarar
en procentuell ökning med 0,8 procent. Högst procentuell ökning i länet hade däremot
Älmhults kommun då de samma år ökade med 233 invånare, en procentuell ökning med 1,3
procent.
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Kommunerna Alvesta och Markaryd ökade med 90 personer (0,4 procent) respektive
53 personer (0,5 procent). Resterande fyra kommuners befolkningar minskade. Lessebo
kommun minskade med 78 personer (– 0,9 procent), Ljungby med 120 personer (– 0,4
procent), Tingsryd med 24 personer (– 0,2 procent) och Uppvidinge med 90 personer
(– 0,9 procent).

Befolkningsförändring
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+ 0,4 %
Ljungby kommun
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%
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Stor ökning

Uppvidinge
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- 0,9 %
– 0,9 %

Liten minskning

Stor minskning

Figur 24. Procentuell befolkningsförändring i Kronobergs läns kommuner år 2020. Källa: SCB
Kartmaterial: Lantmäteriet.

När det gäller länets befolkningsutveckling uppdelad i åldersgruppen, är det som föregående år gruppen 75–84-åringar som vuxit mest, figur 25.
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Figur 25. Befolkningsutvecklingen i Kronoberg läns kommuner 2020,
uppdelat på olika åldersgrupper. Källa: SCB.
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Åldersgruppen under den, gruppen 65–74-åringar, är däremot den som minskat mest, både
år 2020 och året innan. Ett tydligt trendbrott gäller gruppen 25–34 åringar. År 2018 var det
den mest ökande åldersgruppen. År 2019 var det den näst mest ökande gruppen, för att år
2020 istället vara en av de fyra åldersgrupper som hade minskat.

Födelseöverskott och flyttnetto
I en tillbakablick över de senaste tio åren, figur 26, och faktiskt under hela 2000-talet, beror
den positiva befolkningsutvecklingen i Kronoberg till största delen på ett positivt flyttnetto,
främst av inflyttade från utlandet. Det har även varit ett positivt födelseöverskott i länet.
Däremot har det inrikes flyttnettot3) samtliga år varit negativt, även om antalet som flyttar
från Kronoberg succesivt har minskat, med undantag för 2019 då det ökade något igen. År
2018 var det inrikes flyttnettot minus 153 personer, den lägsta siffran sedan 2004. År 2020
låg flyttnettot på minus 319 personer.
Liksom tidigare år beror befolkningsökningen även år 2020 främst på ett positivt flyttnetto
från utlandet, med 788 personer, vilket nästan är en halvering mot föregående år. Efter
flera år med ett mycket högre utrikes flyttöverskott, får man gå tillbaka till tidigt 2000-tal
för att hitta liknande låga siffror.
Fördelning av befolkningsförändring
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Figur 26. Befolkningsförändringen i länet uppdelat på födelseöverskott för män och kvinnor,
inrikes flyttöverskott för män och kvinnor, samt utrikes flyttöverskott för män och kvinnor år
2011–2020. Källa SCB.
3)

Inrikes flyttnetto är skillnaden mellan antalet som flyttar till länet och antalet som flyttar från länet inrikes.
Utrikes flyttnetto är skillnaden mellan antalet som flyttar till länet från utlandet och antalet som flyttar utomlands
från länet.
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Samtliga kommuner i länet hade en positiv inflyttning från utlandet år 2020. Det totala
antalet var störst i Växjö med 265 personer. Procentuellt var nettoinvandringen dock högst
i Älmhult som hade en ökning med 1,3 procent (244 inflyttade personer) jämfört med
Växjö vars ökning endast var 0,3 procent. Den procentuella ökningen av det utrikes flyttöverskottet i länet som helhet var 0,4 procent.
Födelseöverskottet var positivt i länet som helhet med 258 personer, vilket dock var ett
mindre överskott jämfört med året, innan då födelseöverskottet var 491 personer. På kommunnivå var det hälften av kommuner, fler än tidigare år, som hade ett negativt födelsenetto; Ljungby, Markaryd, Tingsryd samt Uppvidinge kommun, figur 27.
När det gäller invånare som flyttat inrikes till och från Kronobergs län, blev flyttnettot år
2020 negativt, även om antalet var lågt jämfört med nästan samtliga år under perioden
2005–2020. Totalt flyttade 6 715 personer till länet, vilket var fler mot föregående år då
6 312 personer flyttade in. 7 034 personer flyttade från länet, vilket var en ökning jämfört
med år 2019, då 6 760 personer flyttade ut. År 2020 hade hälften av kommunerna ett
positivt inrikes flyttnetto; Alvesta, Markaryd, Tingsryd och Växjö. Det kan jämföras med
föregående år då endast två kommuner hade det; Markaryd och Växjö, figur 27.
Befolkningsförändring
2020

Folkmängd

Förändring från
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794
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Figur 27. Befolkningsförändring i Kronobergs läns kommuner år 2020. Källa: SCB.

Likt tidigare år flyttade flest av de som flyttade från länet till grannlänet Skåne, men många
flyttade också till storstadslänen, samt till de andra angränsande länen, figur 28. Även när
det gäller inflyttade skedde det största utbytet med Skåne, därefter med närliggande län
samt storstadslänen.
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Utflyttning från Kronobergs län
Män
Skåne län
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1 019
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439

Stockholms län

425
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Figur 28. Inrikes utflyttning från och inflyttning till Kronobergs län år 2020. Källa: SCB.

När flyttnettot fördelas på ålder och kön kan det utläsas av statistiken att det skedde en
stor förändring under år 2020 jämfört med 2019. I ålderskategorin 25–34 år har flyttnettot
gått från positivt till negativt, störst är förändringen för män. Se figur 29.
Det blev även ett lågt negativt flyttnetto för män i ålderskategorin 65–74 år, kvinnor och
män i åldersgruppen 75–84 år, samt för kvinnor i kategorin 85–94 år. För övriga grupper
blev det ett positivt flyttnetto. De två åldersgrupper som hade det största positiva flyttnettot, vilket gällde för både kvinnor och män, var 15–24 år samt 35–44 år.
Flyttnetto
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Figur 29. Flyttnetto för män och kvinnor efter ålder i länet år 2020. Visar både inrikes och utrikes
flyttningar till och från länet. Källa: SCB.
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Åldersstruktur
Kronobergs läns åldersstruktur var i slutet av år 2020 relativt lik rikets, figur 30. En liten
skillnad kan ses bland annat beträffande åldersgruppen 25–35 år, som är lite större i relation
till andra ålderskategorier i rikets struktur, i jämförelse med Kronobergs åldersstruktur.
Andelen barn och unga (0–19 år) är 24,1 procent i länet och 23,3 procent i riket, andelen
unga vuxna (20–34 år) är 19,2 procent i länet och 19,6 procent i riket och andelen äldre (65+
år) är 21,2 procent i länet och 20,1 procent i riket.
Den största kategorin är 35–64 år, där andelen i Kronobergs län är 35,4 procent och 37
procent i riket.
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Figur 30. Kronoberg läns respektive rikets åldersstruktur den 31 december 2020. Källa: SCB.

Det finns dock skillnader mellan länets kommuner vilket kan ses i diagrammet nedan, figur
31. Tingsryds kommun har den lägsta andelen barn och unga (21,2 procent) och även unga
vuxna (14,6 procent). Samtidigt har Tingsryd den största andelen äldre (28 procent).
Alvesta, Lessebo och Älmhult är de kommuner med högst andel barn och unga, samtliga
ligger på 26,1 procent.
Andelen unga vuxna är fortsatt störst i Växjö kommun med cirka 22,6 procent, medan kommunen samtidigt har den minsta andelen äldre i gruppen 65+ år (18,8 procent).

BOSTADSMARKNADSANALYS 2021 – KRONOBERGS LÄN

376

41

BEFOLKNING

Befolkningsfördelning
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Figur 31. Befolkningsfördelning för Kronobergs läns kommuner, länet sammanlagt, samt för
riket år 2020. Källa: SCB.

Befolkningstäthet
Befolkningstätheten i riket ligger på 25,5 invånare per km². Skillnaderna i Sverige är dock
stora, med Stockholm som landets mest tätbefolkade län med 367,2 invånare per km²
medan Jämtland och Norrbotten är de län som har glesast befolkning med 2,7 respektive
2,6 invånare per km². Kronobergs län ligger under riksgenomsnittet, men tätheten ökar
stadigt, länet har på tio år ökat från 21,9 invånare till 24 invånare per km².
Länets mest tätbefolkade kommun är Växjö med 57 invånare per km² och länets mest
glesbefolkade kommun är Uppvidinge med 8,1 invånare per km², figur 32.
Befolkningstäthet

Män

Kvinnor

Totalt

Alvesta

10,6

10,1

20,8

Lessebo

10,8

10,2

21,0

Ljungby

8,3

7,9

16,2

10,4

9,7

20,1

Tingsryd

6,1

5,8

11,8

Uppvidinge

4,2

3,9

8,1

Växjö

28,8

28,2

57,0

Älmhult

10,3

9,8

20,1

Kronoberg

12,2

11,8

24,0

Markaryd

Figur 32. Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer) i länets kommuner år 2020. Källa:
SCB.
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Beräkningar av hur stor andel av Sveriges
befolkning som bor i tätorter, respektive
utanför tätorter, görs med ungefär 5 års
mellanrum. Statistik från år 2018, figur
33, visade då att en stor andel av Kronobergs läns invånare, 80 procent, bodde i
tätorter medan 20 procent bodde utanför, det vill säga på landsbygden eller i
småorter.
Liksom i resten av landet ökar urbaniseringen i länet, det vill säga att folk flyttar
från landsbygd till städer. På tio år har
andelen boende i tätorter i länet ökat från
78 procent till 80 procent.
Andelen befolkning boende i tätorterna i Kronobergs län skiljde sig inte så mycket jämfört
med de kringliggande länen, förutom Skåne län som låg på 91 procent. Rikssnittet låg år
2018 på 87 procent boende i tätorter och 13 procent på landsbygden eller i småorter.
Län

Tätort

Utanför tätort

Kronoberg

80 %

20 %

Blekinge

84 %

16 %

Halland

85 %

15 %

Jönköping

84 %

17 %

Kalmar

80 %

20 %

Skåne

91 %

9%

Riket

87 %

13 %

Figur 33. Andel av befolkningen boende i eller utanför tätort i Kronobergs län samt närliggande
län och riket år 2018. Källa: SCB.
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Inkomst
Den genomsnittliga årsinkomsten i Kronobergs län var 302 200 kronor år 20194), vilket låg
lägre än rikets genomsnittliga inkomst på 326 000 kronor. Skillnaderna mellan män och
kvinnor var markanta, med en genomsnittlig årsinkomst på 341 500 kronor för män och
261 700 kronor för kvinnor i Kronoberg. Det innebär att en kvinnas medelinkomst var
knappt 77 procent av en mans. Detta mönster återfinns i alla länets kommuner, såväl som i
riket. I länet var skillnaderna störst i Markaryds kommun, där en kvinna tjänade i snitt 73,2
procent av hur mycket en man gjorde. Lägst skillnad var det i Tingsryds kommun (77,5
procent) och Växjö kommun (77,3 procent). Se figur 34.
Inkomst

Inkomst år 2019

Tkr
tkr
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250
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00

Män

Kvinnor
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Totalt
Män

Totalt

Figur 34. Genomsnittlig årsinkomst i tusentals kronor per invånare bland de som är 20 år och
äldre från exempelvis arbete och pension år 2019. Källa: SCB.
4)

Statistik för år 2020 finns ännu inte från SCB.
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Det var även stora variationer mellan länets kommuner beträffande den genomsnittliga årsinkomsten år 2019, figur 34. Älmhults kommun hade likt tidigare år den högsta medelinkomsten med 334 100 kronor. Länets lägsta medelinkomst, också det i likhet med tidigare
år, hade Lessebo med 268 800 kronor.
Kronobergs län har under lång tid haft en lägre genomsnittlig årsinkomst än riket och
skillnaden har bara blivit större med åren. År 2019 var skillnaden nästan 24 000 kronor,
klyftan mellan länet och riket ökade dessutom då med cirka tusen kronor mot föregående
år, figur 35.
Genomsnittlig årsinkomst

2015

2016

2017

2018

2019

Riket

289,9

300,0

308,7

318,2

326,0

Länet

269,9

279,7

288,1

295,4

302,2

20,0

20,3

20,6

22,8

23,8

Differens

Figur 35. Genomsnittlig årsinkomst i tusentals kronor per invånare bland de som är 20 år eller
äldre från exempelvis arbete och pension åren 2015–2019 i Kronobergs län och riket. Källa:
SCB.

Älmhult var den kommun i länet där hushållen hade högst disponibel inkomst5) (medianvärde) år 2019. Den disponibla medianinkomsten låg där på 402 600 kronor, vilket var
högre än riksgenomsnittet 380 000 kronor. Också Alvesta kommun låg strax över riksgenomsnittet. Se figur 36.
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Figur 36. Disponibel inkomst för hushåll. Medianvärde i tusentals kronor för personer över 18 år,
år 2019. Källa: SCB.

5)

Disponibel inkomst är summan av hushållens olika inkomster, inklusive kapitalvinst/förlust minus skatt och
avgifter. Det är alltså den summa som hushållen kan använda till konsumtion eller sparande.
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Skillnaden i disponibel inkomst är dock ännu större när statistiken delas upp efter kön och
boendekonstellation, figur 37. När befolkningen delas upp i män och kvinnor, sammanboende och ensamstående, samt med barn och utan barn (under 20 år) ses tydliga skillnader.
Lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor utan barn.
Disponibel medelinkomst för hushåll
Disponibel
medelinkomst för hushåll 2019

Tkr
tkr
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Alvesta

Lessebo

Ljungby

Markaryd

Sammanboende utan barn
Sammanboende utan barn
Ensamstående kvinnor med barn
Ensamstående kvinnor utan barn

Ensamstående män utan barn

Tingsryd

Uppvidinge

Växjö

Älmhult

Länet

Riket

Sammanboende med barn
Ensamstående kvinnor utan barn
Sammanboende med barn
Ensamstående män utan barn
Ensamstående män med barn
Ensamstående kvinnor med barn

Ensamstående män med barn

Figur 37. Disponibel inkomst för hushåll uppdelat efter kön och boendekonstellation. Medelvärde i tusentals kronor för personer över 18 år, år 2019. Källa: SCB.

Arbetsmarknad
I Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2020–2022 framtagen hösten 2020
förväntas antalet sysselsatta att minska fram till andra halvåret 2021 för att sedan börja
vända uppåt. Effekterna av pandemin har drabbat arbetsmarknaden hårt och många blev
arbetslösa under våren 2020 (Arbetsförmedlingen, 2020).
De som drabbats hårdast är verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, bemanning, resebranschen, transport och handel. Även industrin har påverkats. I arbetsförmedlingens prognos ser de en minskning av antalet sysselsatta 16–64 år under år 2020 med
1,2 procent i Kronobergs län. Enligt prognosen förväntas det en ökad sysselsättningsgrad
igen, med 0,8 procent år 2021.
Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 2020 bedömdes då till cirka 437 000
personer i Sverige. I sin prognos lyfter de även stora utmaningar på arbetsmarknaden som
skapas av ett stort antal arbetslösa i samhället. De utmaningar som bedöms bestå fram
till 2022 är bland annat; ökad konkurrens om jobben, risk för ökad obalans på grund av
att fler saknar efterfrågad kompetens samt att många fler personer riskerar att hamna i
långtidsarbetslöshet.
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Arbetsförmedlingen påpekar i sin prognos att det just nu är svårt att göra prognoser för
framtiden.
År 2020 var arbetslösheten totalt 6,7 procent i länet (räknat på arbetskraften 15–74 år)
jämfört med rikets arbetslöshet på 6,1 procent vilket är en ökning från år 2019 med 0,2
procent i länet och 1,1 procent i riket. Arbetslösheten var lägre för kvinnor än för män,
figur 38.
Arbetslöshet

Riket

Län

Totalt

6,1 %

6,7 %

Kvinnor

5,8 %

5,9 %

Män

6,3 %

7,5 %

Figur 38. Hur många procent av arbetskraften 15–74 år
som var arbetslösa år 2020. Källa: SCB.

Andelen sysselsatta män i riket var 69,8 procent och kvinnor 64,5 procent vilket är en
försämring mot föregående år. Andelen sysselsatta var lägre i Kronobergs län än i riket
som helhet år 2020. En större andel män än kvinnor var sysselsatta i riket men inte i länet,
figur 39.
Sysselsättning

Riket

Län

Totalt

67,2 %

66,0 %

Kvinnor

64,5 %

66,3 %

Män

69,8 %

65,6 %

Figur 39. Hur många procent av arbetskraften 15–74 år
som var sysselsatta år 2020. Källa: SCB.

Det totala antalet sysselsatta i Kronobergs län år 2020 var 95 100 personer, vilket är en
minskning med 4 700 personer från föregående år. År 2019 ökade antalet sysselsätta däremot med 4 600 personer, figur 40.
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Figur 40. Antalet förvärvsarbetande i åldern 16–74 år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) i Kronobergs län år 2015–2019. Källa: SCB.
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Tillverkning och utvinning var den bransch som sysselsatte flest personer i Kronobergs
län år 2019, med 17,8 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen, en andel som
dock sjönk med 0,3 procent mot föregående år. Vård och omsorg/sociala tjänster var den
näst största branschen med 16,3 procent (minskning med 0,4 procent) och på tredje plats
var handel med 11,6 procent (minskning med 0,3 procent). Dessa tre branscher stod för
knappt hälften av alla arbetstillfällen i länet.
Skillnaderna mellan könen är dock stor, figur 41. 26,6 procent av männen jobbar inom
tillverkning och utvinning, 12,1 procent inom handel och 10,5 procent inom byggverksamhet, vilket innebär att knappt hälften av männen i Kronobergs län är sysselsatta inom
dessa tre sektorer. 27,9 procent av kvinnorna arbetar inom vård och omsorg, 16,3 procent
inom utbildning och 10,9 procent inom handel, vilket gör att knappt 56 procent av kvinnorna i länet arbetar inom dessa tre branscher.
Tillverkning och utvinning var också den största branschen i sex av länets kommuner och
vård och omsorg var den näst största branschen. Undantagen var Växjö och Älmhults
kommuner. I Växjö var vård och omsorg den största branschen, följt av handel. Den
bransch som sysselsatte flest i Älmhult var företagstjänster och därefter handel.
Dagbefolkning efter näringsgren
Bransch

Dagbefolkning efter näringsgren i Kronobergs län
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Okänd verksamhet
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försvar
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Figur 41. Antalet förvärvsarbetande i åldern 16–74 år med arbetsplats i Kronobergs län (så
kallad dagbefolkning) indelar efter näringsgren län, år 2019. Källa: SCB.
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Pendling
Drygt 90 000 personer både bodde och
arbetade i Kronobergs län under år 20196).
Dessutom pendlade det in 12 600 personer från andra delar av landet och knappt
7 200 personer pendlade ut från länet.
Jämfört med året innan är det likartade
siffror, men med en liten minskning både i
antalet in- och utpendlare.
Ser vi till den sammanlagda arbetspendlingen in till och ut från kommunerna
(både över länsgränsen och inom länet)
pendlade 26 333 personer in och 20 902
personer pendlade ut ur kommunerna i
länet. Se figur 42 och 43.

FOTO: CAMILLA ZILO.

Liksom tidigare år var antalet män som
pendlade större än antalet kvinnor. Växjö
hade den största in- och utpendlingen,
vilket enkelt förklaras med att det är länets
största ort och regioncentra.
Den större delen av pendlarna från länets andra kommuner pendlade till Växjö kommun.
Samtidigt hade Växjö också länets högsta utpendling sett till det totala antalet pendlare.
Älmhult hade hög inpendling i jämförelse med utpendling, vilket till stor del beror på att
IKEA är en stor och attraktiv arbetsgivare. Även Uppvidinge och Markaryds kommuner
har ett större antal inpendlare än utpendlare, medan Alvesta kommun utmärker sig med ett
stort antal utpendlare i relation till inpendlare.
Beträffande pendlingen över länsgränsen har Kronoberg det största utbytet med Skåne län.
Inpendling

Män

Kvinnor

Totalt

1 765

991

2 756

Lessebo

404

413

817

Ljungby

1 266

778

2 044

Markaryd

1 509

619

2 128

Tingsryd

1 044

715

1 759

Uppvidinge

1 076

523

1 599

Växjö

6 071

4 702

10 773

Älmhult

2 352

2 105

4 457

15 487

10 846

26 333

Alvesta

Total inpendling

6)

Figur 42. Förvärvsarbetande pendlare över
kommungräns i åldern 16–74 år, som pendlade in till kommunerna år 2019. Källa: SCB.

SCB:s pendlingsstatistik uppdateras i slutet av året och vi har därför inga uppgifter för år 2020 när denna rapport
sammanställs.
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Utpendling

Män

Kvinnor

Totalt

Alvesta

2 388

1 907

4 295

Lessebo

1 055

707

1 762

Ljungby
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2 337

Markaryd
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Tingsryd

947
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1 662

Uppvidinge

649

496

1 145

4 313

2 671

6 984

938

657

1 595

12 318

8 584

20 902

Växjö
Älmhult
Total utpendling

Figur 43. Förvärvsarbetande pendlare över
kommungräns i åldern 16–74 år, som pendlade ut från kommunerna år 2019. Källa:
SCB.

Arbetsmarknadsstatistik delas också in i lokala arbetsmarknadsregioner, förkortat LA-regioner, en indelning som har funnits sedan år 1990 och som bland annat bygger på arbetspendling mellan kommuner. I rapporten ”Socioekonomisk analys - Småland och öarna” (Region
Gotland med flera, 2020) framtagen av Region Kronoberg år 2020 tillsammans med regionerna Gotland, Kalmar och Jönköping, sammanfattas och analyseras bland annat Kronobergs läns utveckling och möjligheter inom olika områden såsom marknadsförutsättningar.
I rapporten kan läsas att av de elva lokala arbetsmarknadsregionerna i Småland och öarna
är Växjö LA-region den nästa största med 143 000 invånare. I Kronobergs län ingår de
åtta kommunerna inte i samma arbetsmarknadsregion utan är uppdelade i tre regioner.
I Växjö LA-region ingår förutom Växjö kommun också Alvesta, Tingsryd, Lessebo och
Uppvidinge kommun. Ljungby och Markaryds kommun bildar tillsammans Ljungby
LA-region, medan Älmhults kommun bildar Älmhult LA-region tillsammans med Osby
kommun, som alltså inte ingår i samma län.

Utbildning
Växjö kommun, som administrativt centrum och universitetsstad, är den kommun i länet
som har högst andel invånare som har minst tre års eftergymnasial utbildning. Andelen
där är drygt 30 procent av invånarna i åldern 25–64 år, vilket är högre än genomsnittet i
riket, som är cirka 27,5 procent. Lägst andel invånare i åldern 25–64 år med eftergymnasial
utbildning är det i Markaryds kommun och Uppvidinge kommun där det är 12,6 respektive
12,7 procent.
I samtliga kommuner är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning högre än andelen
män. Skillnaden är högst i Växjö och lägst i Lessebo, figur 44.
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Figur 44. Andel personer med minst tre års eftergymnasial utbildning i åldern 25–64 år, 2020.
Källa: SCB.
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BOSTÄDER FÖR ALLA?

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken är att, med FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett
samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas (Myndigheten för delaktighet, 2021).
Från och med 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Där anges att barn har rätt till ett
hem och rätt till trygghet, lek och vila. Bra boendeförhållanden bedöms vara mycket viktiga
för barns hälsa och utveckling.
I planeringen av bostäder är det viktigt att barnens bästa tas till vara. Enligt barnkonventionen Artikel 27 har varje barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Föräldrarna ansvarar för att barnet har det som behövs. Om föräldrarnas resurser inte
räcker till ska landet hjälpa till. Det gäller förutom mat och kläder, även bostad. Barn ska
inte behöva leva under osäkra boendeförhållanden, flytta runt och ständigt byta förskola
eller skola. Risker finns då att både föräldrar och barn förr eller senare drabbas av ohälsa.
Det är en mänsklig rättighet att ha en bostad och alla grupper i samhället ska tas i beaktande. Tillgång till en bostad är en grundförutsättning för en god livsmiljö och ett bra liv för
den enskilde, vilket är en självklar del av ett samhälles ekologiska, ekonomiska och sociala
hållbarhet. Olika förutsättningar och olika behov innebär ökade krav på bostäder för alla.
De kommande avsnitten kommer fokusera på de grupper som har en svag ställning på
bostadsmarknaden. I skenet av den bostadsbrist som landet befinner sig i och som länets
kommuner även vittnar om i sina svar i bostadsmarknadsenkäten, är det dessutom ännu
viktigare att belysa dessa grupper då de drabbas hårdast av bostadsbristen. I en situation
med tilltagande bostadsbrist beror svårigheter med att få en bostad främst på strukturella
orsaker snarare än individuella.
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Länets kommuner fick i bostadsmarknadsenkäten också svara på hur de bedömer att utbudet vad gäller bostäder för särskilda grupper kommer vara under år 2021. Jämfört med
bedömningen kommunerna gjorde inför år 2020, är det nu avsevärt många fler av kategorierna som kommunerna anger att de förutser balans i, figur 45.
Beträffande bostäder för gruppen äldre som är i behov av särskilt boende, anger samtliga
kommuner balans. Alvesta och Älmhult anger att de bedömer underskott av bostäder för
nyanlända och ungdomar. Alvesta bedömer också ett underskott av studentlägenheter, en
boendeform som kommunen saknar i dagsläget.
När det gäller olika typer av bostäder för personer med funktionsnedsättning, bedömer
Markaryds kommun ett underskott av särskilda boende och gruppbostäder och Ljungby
kommun ett underskott av gruppbostäder och service bostäder. Även Uppvidinge kommun och Växjö anger ett underskott av servicebostäder.
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Figur 45. En sammanställning av kommunernas bedömning av utbudet av bostäder för särskilda
grupper år 2021. Källa: BME.

Bostäder för nyanlända
Kronobergs län har under en lång tid haft ett av landets högsta mottagande av nyanlända,
sett till länets andel av befolkningen. Under pandemiåret 2020 skedde dock ett trendbrott,
vilket påverkade mottagandet i samtliga län, så även i Kronoberg. Trendbrottet berodde
mycket på att färre personer sökte asyl i Sverige och att antalet beviljade uppehållstillstånd
minskade, både bland asylsökande och anhöriga till nyanlända. De nyanlända som mottogs
år 2020 hade därför ofta en anvisning från Migrationsverket som grund för bosättningen.
Anvisningarna styrs av det så kallade länstalet och de lokala kommuntalen.
Regeringen beslutar, i enlighet med Bosättningslagen, om antalet anvisade nyanlända per
län efter beräkning och förslag från Migrationsverket. Beräkningen utgår från kommunens
storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och
ensamkommande barn samt antalet asylsökande personer som vistas i kommunen. Efter
regeringens beslut om länstal beslutar länsstyrelsen om antalet anvisade nyanlända per
kommun.
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I Kronobergs län sker detta alltid i dialog med länets samtliga kommunledningar, vilket
bidrar till länets goda kapacitet och beredskap, samt ett samordnat mottagande av såväl nyanlända som asylsökande ensamkommande barn/unga på anvisning, se figur 46. Resultatet
är unikt för landet, nämligen en omfördelning av kommun- och andelstal utifrån respektive
kommuns behov och förutsättningar. Omfördelningar har gjorts i länet sedan år 2017,
efter dialog med kommunerna varje höst och utifrån regeringens beslut om länstal.
Regeringens beslut om länstal för år 2020 avsåg 37 personer för Kronobergs län. Detta
var det lägsta länstalet av samtliga län, på grund av att många nyanlända de senaste åren
på egen hand har flyttat till just Kronobergs län. Personerna har varit så kallat självbosatta,
det vill säga har ofta ordnat sitt boende hos släkt eller vänner.
Beredskap och kapacitet
för mottagande

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer i låg grad

Figur 46. Kommunen har en god förmåga att anpassa beredskap och kapacitet. Källa: Lägesbildsrapportering 2021, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Kartmaterial: Lantmäteriet.

År 2020 uppgick mottagandet i länet till 221 personer, figur 47, en tredjedel i jämförelse
med mottagandet år 2019 och en sjättedel jämfört med år 2018. Dessa stora förändringar i
mottagande och inflyttning har påverkat planering och insatser hos såväl berörda kommuner och myndigheter som hos övriga involverade parter från bostadsbolag, etableringsaktörer inklusive skola och samhällsorientering, civilsamhället med flera.
Mottagande

Män

Kvinnor

Totalt

Alvesta

7

7

14

Lessebo

9

6

15

Ljungby

21

15

36

Markaryd

12

10

22

Tingsryd

4

4

8

Uppvidinge

5

9

14

Växjö

47

39

86

Älmhult

13

13

26

118

103

221

Total

Figur 47. En sammanställning av kommunernas mottagande av nyanlända år 2020,
inklusive anvisade. Källa: Migrationsverket,
2021.
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När det ur smittspridningshänseende åter är möjligt att resa från de nyanländas hemländer
och dess närområde, kommer deras anhöriga troligen att ansluta, där kvinnor och män,
flickor och pojkar just nu väntar på besked om uppehållstillstånd på grund av anknytning
respektive väntar på att flygtransporter ska återupptas eller flygplatser öppnas igen.
Migrationsverket skattar att mottagandet i länet under 2021 totalt kommer uppgå till drygt
380 personer, av vilka merparten är självbosatta. 48 av de 380 personerna ingår i länstalet
och ska därmed anvisas ett boende till någon av kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd,
Uppvidinge eller Växjö. Två av länets anvisningskommuner 2021, Ljungby och Tingsryd,
anger i bostadsmarknadsenkäten att de anvisade nyanlända personerna här har förtur i
bostadsförsörjningen.
Merparten av kommunerna arbetar på bred front med att säkerställa att det finns boende
till alla anvisade, och har regelbundet samarbete med det kommunala bostadsföretaget och
vid behov kontakt med det allmännyttiga bostadsbolaget. Ljungby kommun har dessutom
överenskommelser med privata fastighetsägare, har egna bostadsrätter eller småhus som
hyrs ut samt hyr eller förmedlar bostäder från privatpersoner.
I Uppvidinge kommun erbjuds de anvisade nyanlända tillsvidarekontrakt, antingen direkt
eller i nära anslutning till mottagandet. I övriga anvisningskommuner övergår ett tidsbegränsat kontrakt till personen, men först efter en längre tid. I Växjö kommun upphör det
tidsbegränsade kontraktet efter en viss tid och personen hänvisas till ordinarie bostadsmarknad i hela landet.
Antalet kommuner i länet med brist på bostäder för nyanlända har minskat sedan 2020
års bostadsmarknadsenkät. Då uppgav sju av åtta kommuner att det fanns ett underskott,
figur 48, att jämföra med två av åtta kommuner år 2021. Kommunerna anger att underskottet beror på ett generellt underskott på bostäder, samt ett underskott på bostäder med
rimliga boendekostnader.
Utbudet av bostäder för nyanlända 2020

Balans

Utbudet av bostäder för nyanlända 2021

Underskott

Överskott

Ej aktuellt

Figur 48. En sammanställning av kommunernas bedömning av utbudet av bostäder för anvisade nyanlända i länets kommuner år 2020 och 2021. Källa: BME. Kartmaterial: Lantmäteriet.
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Ljungby kommun, Markaryds kommun och Älmhults kommun anger att de har en balans
beträffande självbosatta nyanlända på bostadsmarknaden. Samtidigt är det endast en av
länets åtta kommuner, Uppvidinge kommun, som anger att de gör bostadsrelaterade insatser för dessa självbosatta, genom individuellt stöd till barnfamiljer som tar kontakt med
kommunen.
Kommunernas bedömning av bostadssituationen för nyanlända, samt deras arbete
med bostadsförsörjning, har parallellt lyfts i den lägesbild om kommunernas beredskap
och mottagningskapacitet som länsstyrelserna lämnade till regeringen i februari 2021
(Länsstyrelsen i Kalmar län, 2021). I rapporteringen för Kronobergs län (Länsstyrelsen
i Kronoberg, 2021) tar de tre kommuner som under 2020 tog emot nyanlända på anvisning – Ljungby, Uppvidinge och Växjö – upp ett väl organiserat mottagande i respektive
kommun. Med undantag för vissa större hushåll är boendet lämpligt utifrån hushållets
storlek och andra specifika behov. I Ljungby har anvisade nyanlända erbjudits boendet i
central- eller serviceort och i Växjö nära kommunikationer och service. Boendets lokalitet
kan i Uppvidinge kommun vara ett hinder för arbete och studier, då tillgång till allmänna
kommunikationer ibland saknas.
När det gäller självbosatta, rapporterar i samma lägesbild sex av åtta kommuner en god eller delvis god kunskap om deras boendesituation, se figur 49. Förmågan att möta bostadsbehovet är sämre, bland annat eftersom mottagandet inte är planerat som för anvisade, det
ofta rör sig om stora familjer, samt att kommunen har en lång bostadskö, som i Alvesta
och Älmhults kommuner.
Bostäder till större hushåll är en utmaning för flertalet kommuner i länet. Oftast kommer
kommunerna i kontakt med de självbosatta på grund av något behov av akut stöd. Många
av de självbosatta bor trångt enligt kommunerna, en del av dem hos oseriösa hyresvärdar
i undermåliga boenden, andra inneboende eller hyr i andra hand, vilket påverkar deras
studier, hälsa med mera negativt.
Kunskap om självbosatta
nyanländas bosituation

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer i låg grad

Figur 49. Kommunen har god kunskap om självbosatta nyanländas bostadssituation. Källa:
Lägesbildsrapportering 2021, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Kartmaterial: Lantmäteriet.

BOSTADSMARKNADSANALYS 2021 – KRONOBERGS LÄN

391

56

BOSTÄDER FÖR ALLA?

Möjligheten för länets kommuner att möta behovet av boende för asylsökande ensamkommande barn/unga är högre, och generellt god i länet. Detta såväl när det gäller boende för
ensamkommande som är under 18 år, respektive över 18 år med uppehållstillstånd. Sex
av åtta kommuner instämmer helt eller i hög grad. Alvesta, som under året avvecklat sitt
HVB-hem för målgruppen, samt Älmhults kommun, med behov av fler familjehem i närheten, har dock vissa svårigheter att möta behovet av bostad för ensamkommande under
18 år, se figur 50.
Förmåga att möta behovet
av boende för ensamkommande barn/unga

Instämmer helt
Instämmer i hög grad
Instämmer delvis
Instämmer i låg grad

Figur 50. Kommunen har god förmåga att möta behovet av boende för ensamkommande
barn/unga. Källa: Lägesbildsrapportering 2021, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Kartmaterial:
Lantmäteriet.

I såväl bostadsmarknadsenkäten 2021 som i lägesbilden för år 2020 framgår tydligt utmaningarna för både de nyanlända och för kommunerna när det gäller boende till målgruppen. Effekter på en redan ansträngd bostadsmarknad och bostadsbristen i flera av länets
kommuner påverkar mottagandet av nyanlända.
Bostadsbristen leder till trångboddhet, barn som inte får studiero, oklara boendeförhållanden, hemlöshet samt att hjälpbehovet hos de självbosatta är stort. När nyanlända på egen
hand ordnar boendet sker detta ofta hos personer som själva är relativt nyanlända. Självbosättningen kan därmed bidra till ökad segregation i olika stadsdelar och i länets kommuner
(Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2021).
Inom mottagande och etablering av nyanlända arbetar länets parter strategiskt tillsammans,
bland annat med frågor som rör boende och bosättning för asylsökande och nyanlända
kvinnor och män, flickor och pojkar.
Under våren 2020 resulterade samarbetet i en gemensam överenskommelse mellan flertalet
av länets kommuner och övriga berörda parter. Samverkan kommer fram till år 2025 fokusera på fyra områden, kopplade till Agenda 2030, bland dem boende, för hållbara städer
och samhällen.7)

7)

Övriga tre samverkansområden är; Arbetsmarknad/kompetens, Hälsa och Delaktighet (Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025 – Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv, april 2020).
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I den strategiska överenskommelsen beskrivs område Boende på följande sätt:
• En rad aktörer i samhället har inflytande på människors möjligheter att få och behålla
sina bostäder. De höga inträdeströsklarna på bostadsmarknaden är idag ett hinder och
påverkar mottagande och etablering av nyanlända.8)
Två regionala delmål inom Boende har också tagits fram, nämligen:
• Främja möjligheterna för nyanlända att skaffa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbart boende.
• Andelen nyanlända som bor kvar i länets kommuner efter etableringen ska öka.
Arbetet med att genomföra insatser kopplade till boende i den strategiska överenskommelsen har samplaneringsnätverket, länets nätverk för samhälls- och trafikplanerare, sedan
januari 2021 ett övergripande ansvar för.
Under år 2020 infördes begränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende,
efter regeringens beslut 2019.9) Begränsningarna innebär att 32 kommuner som bedöms ha
områden med särskilt sociala och ekonomiska utmaningar kan anmäla ett område eller flera
områden i kommunen till Migrationsverket. Asylsökande som bosätter sig i eget boende
i ett område som vid inflyttningen och under den tid hen bor där anses ha dessa sociala
och ekonomiska utmaningar, har inte rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Lag- och
förordningsändringarna började tillämpas från den 1 juli 2020.
Växjö kommun är en av de kommuner som anmält och av Länsstyrelsen fått godkänt
områden med sociala och ekonomiska utmaningar, efter en bedömning baserad på analys
och sammanställning av statistik (SCB, 2021), nämligen Araby, Braås, Lammhult och delar
av Teleborg. Lagändringen har hittills haft en begränsad effekt i kommunen.

Bostäder för ungdomar
Gruppen ungdomar och unga vuxna är blandad, men gemensamt för dem är att de är en
av de grupper som har det svårast att få tillgång till en bostad. Ungdomar konkurrerar
med övriga grupper på bostadsmarknaden, men trängs undan då de ofta har sämre ekonomiska förutsättningar. Andra faktorer som kan försvåra, eftersom de är nya på bostadsmarknaden, kan vara avsaknaden av kötid, kontakter eller tidigare bostad med bytesvärde.
Möjligheten för unga att etablera sig på bostadsmarknaden i en kommun beror också på
utbudet av bostadstyper samt storlek och pris på bostäderna.
Enligt bostadsmarknadsenkäten 2021 så har alla kommuner utom två bedömt att de har
balans på bostadsmarknaden när det gäller läget för ungdomar på bostadsmarknaden.
Se figur 51. Två kommuner, Alvesta och Älmhult, har bedömt att de har underskott. De
bedömer att underskottet beror på att det finns generellt få lediga bostäder, lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll samt att lediga små bostäder är för dyra för
ungdomar.

8)
9)

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025, sidan 7.
Se: Lag om ändring av i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137) och i Förordning om ändring i förordningen
(1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
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Tre kommuner anger att det inte pågår några insatser för att underlätta för ungdomar att
skaffa en egen bostad. Däremot anger två andra kommuner att de försöker underlätta
för ungdomar genom att satsa på nyproduktion av små bostäder med överkomliga hyror.
Två kommuner har även hyresrabatter. Hälften av kommunerna i länet anger att de har en
generell satsning på bostadsbyggande som även gynnar ungdomar.
Utbudet av bostäder för unga 2020

Balans

Utbudet av bostäder för unga 2021

Underskott

Överskott

Figur 51. En sammanställning av kommunernas bedömning av utbudet av bostäder för unga
i länets kommuner år 2020 (till vänster) och 2021 (till höger). Källa: BME. Kartmaterial: Lantmäteriet.

Bostäder för studenter

FOTO: MOSTPHOTOS.

Enligt Boverket så bor i dagsläget cirka
25 procent av landets studenter i särskilda
studentbostäder, vilket innebär att resterande får konkurrera om lägenheterna i
det vanliga bostadsbeståndet. Studenter
har, liksom gruppen ungdomar, ofta en
låg betalningsförmåga. Ofta är studenter också nya på bostadsmarknaden i
kommunen, då de flyttar till studieorten
i samband med studiestart. Studenter
efterfrågar främst små hyresrätter samt
bostäder i kollektivtrafiknära lägen.
19 av landets 38 högskolekommuner bedömer i bostadsmarknadsenkäten att de har ett underskott på studentbostäder. Det gäller såväl stora som små högskolekommuner. Jämfört
med året innan har det blivit en liten förbättring, då 20 av de 38 högskolekommunerna
angav underskott i enkäten år 2020 (Boverket, 2021).
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Linnéuniversitetet hade hösten 2020 rekordmånga studenter. Antalet sökande ökade kraftigt från 54 030 hösten 2019 till 68 605 hösten 2020. Antalet antagna ökade också från 25
614 till 28 569 för motsvarande år. Detta innefattar både studerande i Kalmar, Växjö och på
distans.
Om denna ökning hade skett ett normalår hade trycket på bostadsmarknaden också ökat
kraftigt men på grund av pandemin så skedde mycket studier på distans och många valde att inte bo i studentlägenheter på orten och därför stod det många lägenheter tomma.
Linnéuniversitetet kunde inte heller ta emot utländska studenter som de normalt gör varje
år. Inför hösten 2021 tror dock Linnéuniversitetet att söktrycket kommer att öka ytterligare
och trycket på bostäder kommer troligtvis också att öka då fler studier kommer att ske på
campus.
Enligt bostadsmarknadsenkäten är Ljungby och Växjö de enda kommunerna i länet som
har särskilda studentbostäder. Det finns drygt 3 900 studentbostäder i Växjö och 90 studentbostäder i Ljungby. Växjö kommun planerar för 85 nya studentbostäder år 2021 och 30
studentbostäder år 2022.
En kommun har i år svarat att de har ett underskott på bostäder för studerande och det är
Alvesta kommun. Underskottet beror på att det finns generellt få lediga bostäder. Ljungby
har gått från överskott till balans och Växjö har gått från underskott till balans. Balans råder
även i Markaryd, Tingsryd och Uppvidinge medan Lessebo och Älmhult har svarat att
gruppen studenter inte finns i kommunen.

FOTO: MOSTPHOTOS.

Bostäder för äldre
Alla kommunerna i länet har enligt bostadsmarknadsenkäten balans beträffande
särskilt boende för äldre. Detta är en förbättring från föregående år då bara hälften
av kommunerna hade balans. Totalt finns
det nästan 2 000 bostäder i särskilt boende
för äldre i länet. Flest platser finns i Växjö
men även Ljungby, Alvesta, Tingsryd
och Älmhult har många platser. Totalt
sett finns det även nästan 200 platser
inom korttidsboende för äldre i länet där
majoriteten finns i Växjö. Detta är dock förklarligt eftersom Växjö kommun är den största
kommunen i länet. Ingen kommun i länet har infört boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende.
Under år 2021 förväntas det påbörjas 60 nya särskilda bostäder för äldre i Ljungby. Detta
är dock samma uppgift som redovisades i förra årets bostadsmarknadsenkät. Det är därför
troligt att det är samma projekt som har blivit försenat och inte ytterligare 60 bostäder. I
övrigt förväntas det inte påbörjas några mer särskilda bostäder för äldre i någon annan
kommun och inte heller år 2022. Tittar man däremot på trygghetsbostäder så förväntas det
påbörjas 13 bostäder i Alvesta, 20 i Ljungby, 14 i Växjö och 1 i Uppvidinge. Under år 2022
förväntas det dessutom byggas ytterligare 40 i Alvesta och 127 i Växjö. Trygghetsbostäder
står för den stora ökningen av bostäder för olika grupper om man tittar på både år 2021
och 2022.
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Bostäder för personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning behöver ofta särskilt anpassade bostäder med god
tillgänglighet. De kan också behöva en organiserad boendeform, till exempel i form av en
gruppbostad.
Utbudet av bostäder för personer med funktionsnedsättning som är i behov av särskilt
boende, har varierat i kommunerna under åren.
När det gäller behovet av gruppbostäder anger fem kommuner att de har balans och två
att de har underskott. I fem av kommunerna är det balans när det gäller servicebostäder
och i tre är det underskott. Sju av kommunerna har balans när det gäller boendeformen
annan särskilt anpassad bostad och en anser att det är ett underskott. I Markaryd förväntas
det byggas sex bostäder och tolv i Växjö under år 2021. Under 2022 förväntas det också
tillkomma sex nya bostäder för personer med funktionsnedsättning i Alvesta.

Hemlöshet
Bristen på bostäder i allmänhet och hyreslägenheter i synnerhet bidrar till att allt fler ställs
utanför bostadsmarknaden. Problem med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är ett mångfasetterat problem som har både strukturella och individuella orsaker.
Sedan år 1993 kartlägger Socialstyrelsen vart sjätte år hemlösheten i landet. Den senaste
nationella kartläggningen som gjordes år 2017, genomfördes under en vecka. Detta innebär att det är en ögonblicksbild och inte heltäckande för hur många hemlösa personer som
finns i landet.
Enligt den senaste kartläggningen (Socialstyrelsen, 2017) var det färre personer som hade
problem som ofta har förknippats med hemlöshet, exempelvis psykisk ohälsa och missbruk.
Missbruk anges ofta vara en faktor som har bidragit till hemlöshet och det är främst män
som har behov av och får stöd och behandling för missbruk och beroende.
I Socialstyrelsens kartläggning kan utläsas att Kronobergs län totalt hade 458 hemlösa
personer vid kartläggningen år 2017. Orsaken till att ett hushåll inte kan få ett förstahandskontrakt på en bostad kan vara låga inkomster, brist på referenser, avsaknad av tillsvidareanställning, betalningsanmärkningar, hyresskulder, missbruksproblem eller tidigare störningar.
Många hyresvärdar godkänner inte heller försörjningsstöd som inkomst (Länsstyrelserna,
2016).
Kronofogdens senaste statistik över antalet verkställda vräkningar visar att 449 barn berördes av vräkningar förra året, i hela landet. Det är en ökning med 13 jämfört med 2019 då
det uppgick till 238. I Kronobergs län var det 3 barn som berördes av vräkningar förra året,
att jämföra med 0 barn år 2019 och 2 barn 2018 (Kronofogdemyndigheten, 2021). Eftersom vräkningar, tillsammans med arbetslöshet och separation, är den vanligaste orsaken till
hemlöshet så utgör kommunernas och bostadsbolagens vräkningsförebyggande arbete en
viktig del i den långsiktiga bostadsförsörjningen och kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Kommunerna redovisar i bostadsmarknadsenkäten ett antal olika insatser som genomförts
för att motverka eller avhjälpa hemlöshet. Likt föregående år är det endast en kommun som
i årets enkät har angett att de inte arbetar med några insatser.
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En metod är att arbeta med hyresgarantier som Alvesta, Ljungby, Tingsryd och Uppvidinge kommun uppger att de använder sig av. Lessebo, Ljungby, Uppvidinge och Växjö
kommun svarar att de arbetar med uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar,
exempelvis med rådgivning eller särskilda insatser.
I hälften av kommunerna (Alvesta, Ljungby, Uppvidinge och Växjö) finns en överenskommelse med allmännyttan för att sänka kraven på de bostadssökande, till exempel genom att
godkänna försörjningsstöd som inkomst, men inga kommuner har i årets enkät angett att
de har överenskommelser med privata fastighetsägare. Ljungby svarar även att de har egna
fastigheter med bostäder som kan hyras ut lång tid till personer som inte bedömts ha möjlighet att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden, vilket de är ensamma om i länet.
Alla kommuner utom två har angett att de arbetar med uthyrning av andrahandslägenheter
till personer som inte har blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.

Vräkningsförebyggande arbete
I 2020 och 2021 års regleringsbrev till länsstyrelserna framgår att länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar och inom
ramen för detta sprida kunskap om de möjligheter som samarbete mellan kommuner,
hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten skapar.
Coronapandemin har för många länsstyrelser inneburit att planerade aktiviteter har flyttats
fram då omprioriteringar har varit nödvändiga. I maj 2019 anordnade Länsstyrelsen i
Kalmar tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg en bostadskonferens: ”Hur kan vi få
fler att bo kvar genom vräkningsförebyggande arbete?”. Målgruppen var kommunala politiker och
tjänstepersoner inom flera förvaltningar samt privata aktörer. En konferens för att fördjupa dialogen planerades under hösten 2020, men på grund av de rådande restriktioner blev
den uppskjuten och planeras nu istället att genomföras under hösten 2021.
På nationell nivå har Länsstyrelserna haft en aktiv samverkan och en kontinuerlig dialog
om uppdraget vid handläggarträffar och seminarium. Samverkan och erfarenhetsutbyte
har också skett externt tillsammans med Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen, Boverket, Finansdepartementet och Sveriges Allmännytta samt internt inom länsstyrelserna
mellan olika sakområden.
Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram ett filmat utbildningspaket där arbetet har
samordnats av Expertgruppen för Bostadsförsörjning inom länsstyrelsernas samhällsbyggnadsnätverk. Utbildningspaketet ska fungera som ett stöd till kommuner, fastighetsägare
och kronoinspektörer i deras vräkningsförebyggande arbete och bidra till både kunskapsuppbyggnad och praktiskt stöd. I filmen berättar jämställdhets- och bostadsminister Märta
Stenevi om bakgrunden till länsstyrelsernas uppdrag, företrädare från kommuner och
bostadsbolag om goda exempel och arbetssätt för att undvika vräkningar av barnfamiljer,
Kronofogdemyndigheten om statistik och vräkningsprocessen, samt företrädare från Rädda Barnen om centrala utmaningar och konsekvenser för barn som drabbas av vräkning.
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De flesta kommuner arbetar med vräkningsförebyggande åtgärder. Det visar både kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten och erfarenheterna från den dialog som förts
med kommunerna inom uppdraget. Vissa kommuner uppger att de inte arbetar vräkningsförebyggande eller uppsökande, men har sedan upparbetade rutiner när barn riskerar att
drabbas. Det blir därför också viktigt att definiera vad som är förebyggande åtgärder; när
är åtgärden proaktiv och när är den aktiv? Länsstyrelsernas erfarenheter är att det inte alltid finns en tydlig gräns kring detta och att det hos vissa kommuner finns ett behov av att
både definiera det vräkningsförebyggande arbetet och att precisera hur det ser ut.
Utifrån genomförda aktiviteter och samverkan med berörda aktörer och myndigheter vill
länsstyrelserna lyfta fram följande iakttagelser och utmaningar:
• En tidig dialog med hyresgäster som har en sen hyresinbetalning, hyresskulder eller
riskerar att stå inför en vräkning är centralt för en bra samverkan och ett förebyggande
arbete. Detta kan innefatta både kontakt via brev eller telefon, men också genom hembesök. Här är också budget- och skuldrådgivning en viktig aktör för hjälp och stöd.
• En majoritet av kommunerna uppger att det finns en upparbetad och aktiv samverkan
med de kommunala bostadsbolagen. Vissa kommuner har kontinuerliga samverkansmöten mellan socialtjänst och det kommunala bostadsbolaget. Däremot svarar många att
det är svårare att få till samverkan med privata fastighetsägare. Att få till en ökad samverkan med privata fastighetsägare är därför av stor vikt inför det framtida arbetet.
• För att underlätta den tidiga dialogen och samverkan är det viktigt att det finns personer som har ett mandat och en roll som innefattar en tydlig länk mellan hyresvärd och
socialtjänst. Vissa kommuner har särskilda boendekoordinatorer som fungerar som en
”spindel i nätet” för att underlätta den tidiga kontakten.
• Länsstyrelserna upplever att det vräkningsförebyggande arbetet i många kommuner är
väldigt personberoende. Det betyder att det ofta tappar fart när medarbetare som har
byggt upp rutiner slutar. Därför är det av stor vikt att det finns tydliga och upprättade
rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet, i dessa bör det finnas med ett barnperspektiv och tydliga åtgärder som blir aktuella om barnfamiljer riskerar att vräkas.
• Flera fastighetsägare och kommuner har ett aktivt boendestöds- och informationsarbete för de hyresgäster som behöver det. I detta ingår bland annat att informera om vad
som händer vid sen hyresinbetalning och hur de kan kontakta hyresvärden om problem
uppstår.
• Flera kommuner uppger att resursfrågan är central för att kunna arbeta med det förebyggande arbetet. Saknas resurser så blir både det proaktiva uppsökande arbetet och
det vräkningsförebyggande arbetet som endast gäller vuxna hushåll lidande eftersom
barnfamiljer prioriteras.
• Några kommuner anger att det uppstår en problematisk situation när andra kommuner
medverkar till en aktiv medverkan till bosättning av särskilt utsatta hushåll i kommunen.
Detta påverkas också av det i samma kommuner finns undermåliga fastigheter där dessa
hushåll ofta bor. Sammantaget skapar det ett ökat behov av vräkningsförebyggande
åtgärder och ett aktivt arbete från socialtjänstens sida i kommuner där resurserna och
möjligheterna att arbeta med detta är begränsade.
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• Den ansträngda bostadsmarknaden med underskott av bostäder i flertalet kommuner har medfört ett ökat antal hushåll som bor olovligen i andra eller tredje hand. För
socialtjänsten är det ibland svårt att veta vilka som bor i bostaden och det kan uppstå en
situation där den som står på kontraktet inte vet om att de som bor i lägenheten riskerar
att vräkas. Det innebär också att det finns barn som drabbas av vräkning men som inte
syns i statistiken.
• När barnfamiljer riskeras att vräkas eller står inför en stundande vräkning uppger vissa
företrädare från socialtjänsten att det är svårt att göra rätt avvägning vad gäller information till barnen. Ibland kan information som handlar om att de kommer att tvingas flytta
från sitt hem eller att de snabbt måste plocka ihop sina saker göra mer skada än nytta för
barnen. Avvägningen mellan att ge barnen den information de har rätt till men samtidigt
inte förvärra barnens situation upplevs som svår.
• Ur ett individperspektiv så påpekar flera kommuner och fastighetsägare att föräldrar vars
leverne riskerar att drabba familjen, och framtida situationer där vräkning kan uppstå,
har ett eget ansvar för att undvika att det går så långt som till verkställd avhysning. Här
uppger flera kommuner att det finns möjlighet till samtalsstöd och hjälp för att undvika
vräkning, men att individens egna vilja/ovilja att ta emot hjälp också är central.
• Erfarenheter från kommunernas arbete visar att det har funnits fall där det har saknats
stöd från Migrationsverket och Polismyndigheten när barn som ska utvisas vräks. Det
har inneburit att hushåll vräks men sedan inte har någonstans att bo i väntan på utvisning. Hanteringen av detta har inneburit att vissa aktörer tar på sig ett personligt ansvar
där exempelvis Kronofogdens personal skjutsar personer till andra orter för tillfälliga
boenden. Här behövs ett mer strukturerat arbetssätt och tydliga rutiner för att undvika
bristfälliga och för barnen särskilt påfrestande lösningar.

Våld i nära relation
Bostadsmarknadsenkäten 2021 tar för första gången upp frågor som handlar specifikt
om kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Kommunerna fick svara på om det sker
samverkan med andra kommuner när det gäller kvinnor som utsatts för våld av närstående
och på grund av hotbild behöver flytta till annan kommun. Kommunerna kunde nu också
svara på om kvinnor utsatta för våld i nära relation fick särskild förtur till bostad under
2020.
Sex av länets kommuner har svarat att det sker samverkan med andra kommuner när det
gäller kvinnor som utsatts för våld av närstående och på grund av hotbild behöver flytta
till en annan kommun. Lessebo och Växjö kommun anger dessutom att de under år 2020
har gett kvinnor utsatt för våld i nära relation förtur till boende.
Enligt Boverket (2020c) kan underskottet av tillgängliga bostäder och svårigheter att hitta
en lämplig bostad ha en kvarhållande effekt för våldsutsatta. Det kan innebära att en våldsutsatt person upplever det som ännu svårare att lämna en destruktiv relation och riskerar
därmed att utsättas för ytterligare våld. Detta drabbar också eventuella barn i hushållet.
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De flesta som utsätts för våld eller hot om våld av närstående är kvinnor. Som regel är det
också den våldsutsatta, snarare än våldsutövande parten, som vid separation måste ordna
nytt boende. Personen står oftast inte i någon bostadskö då boendet är tillgodosett när
behovet av att flytta uppstår. En eventuell förtur saknar också verkan om personen inte
kan accepteras som hyresgäst. En livssituation präglad av våld kan till exempel ha resulterat i skuldsättning eller långvariga sjukskrivningar, som i sin tur kan ha påverkat möjligheterna att förvärvsarbeta. Enligt Länsstyrelsen (2016) tillkommer ytterligare svårigheter när
hyresvärdar inte godkänner försörjningsstöd som inkomst.
Det finns indikationer om att våld i hemmet, framförallt mot kvinnor och barn, har ökat
under coronapandemin. Behoven av skyddat boende och av stöd och hjälp att hitta nytt
boende för våldsutsatta kommer därför troligtvis att öka framöver.
Utifrån ovanstående är det viktigt att även gruppen våldsutsatta tas hänsyn till i bostadsförsörjningsarbetet.

Socioekonomisk utsatthet
Bostadsmarknaden på en ort har inte bara en direkt påverkan på den enskildes möjlighet att
få tillgång till en bostad, det finns också andra negativa följder om det råder en hårt pressad
bostadsmarknad. Brist på bostäder, skev fördelning av bostäder och segregering leder till
följder som drabbar både enskilda och samhället som kollektiv. Bostadsbrist kan också förstärka segregationen i samhället, vilket påverkar bostadsområdens utvecklingsmöjligheter.
Detta beror på att människor i socioekonomiskt svaga områden ofta har sämre förutsättningar att få sina rättigheter och behov tillgodosedda, än boende i socioekonomiskt starka
områden (Delmos, 2018). Socioekonomisk svaga områden präglas även av en hög omflyttning vilket vidare bidrar till att den sociala sammanhållningen blir svag (Hallin, 2020).
Vad gäller boendesegregation så innebär det såväl positiva som negativa konsekvenser. En
positiv aspekt är att det kan ge en känsla av trygghet att bo och leva bland människor som
befinner sig i liknande situationer, vilket innebär att det är lättare att förstå och hitta vänner och användbara kontakter. När det kommer till de negativa konsekvenserna, lyfts det
att om människor med olika erfarenheter och bakgrund lever åtskilda så kommer de inte
heller att mötas på naturligt plan, vilket i sin tur ger en ökad risk för motsättningar och intolerans mellan olika grupper. Dessutom samlas de mest resurssvaga i de mindre attraktiva
bostadsområdena, vilket genererar en sämre välfärdsutveckling (Boverket, 2010).
Kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten visar att det i flera kommuner i länet finns
generell bostadsbrist eller brist på tillräckligt stora bostäder. På nationell nivå visar enkäten
också att ett växande problem är att det trots att det byggs mycket i landet, saknas bostäder som prismässigt motsvarar de bostadsbehövande och deras ekonomi. Det kan göra att
familjer eller andra konstellationer av sammanboende lever i trångboddhet.
Trångboddheten leder till många konsekvenser för enskilda, bland annat kan det leda till
att äldre barn och ungdomar inte vill eller har möjlighet att tillbringa tid hemma (Boverket, 2008). Istället spenderas tid utomhus eller i offentliga inomhusmiljöer där det saknas
vuxennärvaro.
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Något som ofta beskrivs som otrygghetsskapande är ”ungdomsgäng som hänger”. Detta
kan bli ett inslag i bostadsområden med stor trångboddhet och kan skapa otrygghet och
medföra en ökad risk för ordningsstörningar. I viss mån kan det också finnas brottslighet
kopplat till dessa ungdomsgängs aktiviteter. Trångboddheten har även i forskning lyfts
som en aspekt med negativ inverkan på barn och ungdomars skolresultat och hälsa överlag. Detta stärks av Jämlikhetskommissionen (2019) som påpekar att boende i områden
med socioekonomiska utmaningar generellt har sämre skolresultat och utbildningsmöjligheter, arbetsmarknadsmöjligheter, hälsa och levnadsvanor.
Bostadsbrist leder vidare till att grupper som redan har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden får det ännu svårare, bland annat på grund av diskriminering och låg ekonomisk
förmåga. Polisen har identifierat flera så kallade särskilt utsatta områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status, där kriminella har en inverkan på lokalsamhället och
där det existerar parallella samhällsstrukturer (Polismyndigheten, 2016). Även tillgång till
bostad kan då styras genom sådana parallella system.
En väl fungerande bostadsmarknad är en viktig del i ett socialt hållbart samhälle och det
är viktigt att myndigheter och andra aktörer i samhället arbetar tillsammans för att minska
och motverka segregation, öka tryggheten och skapa goda förutsättningar på lika villkor
för alla.
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Kommunernas utmaningar
Enligt kommunernas bedömning i bostadsmarknadsenkäten är det största hindret för
bostadsbyggandet även i år svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor. På
delad andra plats är liksom förra året brist på detaljplan på attraktiv mark och konflikt med
allmänna intressen enligt miljöbalken. Se figur 52.
Nytt för i år är dock höga produktionskostnader, som ingen kommun hade angivit som
en faktor år 2019. Vi tror inte att produktionskostnaderna har ökat dramatiskt det senaste
året, utan det har troligtvis varit en jämn ökning, men kostnaderna har förmodligen blivit
ett större hinder då privatpersoner samtidigt får svårare att få lån.
Fortsätter denna utveckling så kommer troligtvis inte så många ha råd med de bostäder
som byggs och då kommer bostadsbyggandet minska de kommande åren. Detta gör att
bostadsbristen och ett behov av en bostad i kommunerna kommer att kvarstå även om
befolkningen inte ökar.
Kommunerna i Kronobergs län skiljer sig till befolkningsstruktur, byggnationstakt, marknadsförutsättningar med mera och har följaktligen mycket olika förutsättningar och utmaningar. Vid en dialog med några av kommuner framgick det att de ser en ökad efterfrågan
på bostäder utanför centralorten, men att bostäderna inte får ligga för långt från offentlig
service för att vara attraktiva.
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Faktorer som begränsar bostadsbyggandet

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet
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Figur 52. En sammanställning av kommunernas svar på vilka de tre främsta orsakerna är som
för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen. Källa: BME 2021.

Kommunernas verktyg
De huvudsakliga verktyg som kommunen kan använda i arbetet med bostadsförsörjning är
riktlinjer för bostadsförsörjningen, direktiv till de allmännyttiga bostadsbolagen, kommunala hyresgarantier, kommunala bostadsförmedlingar, kommunal översikts- och detaljplanering samt kommunalt markinnehav i kombination med en aktiv markpolitik.
Samverkan kring bostadsförsörjning
Samtliga av länets kommuner förutom Markaryds kommun anger i enkäten att de har
någon form av samverkan mellan olika förvaltningar/sakområden i arbetet med planering för bostadsförsörjning. Hur samverkan ser ut skiljer sig dock i kommunerna. I flera
kommuner sker samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen (miljö- och bygg) och tekniska förvaltningen. Några har även samverkan med
omsorgsförvaltningen och de kommunala bostadsföretagen.
Fyra av åtta kommuner i länet har angett i bostadsmarknadsenkäten att de samverkar med
andra kommuner kring planeringen för bostadsförsörjning, vilket är samma antal som
förra året. Fem kommuner samverkar även med andra aktörer kring bostadsförsörjning,
såsom byggherrar, privata intressenter och en även med Migrationsverket.
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Kommunal bostadsförmedling
En kommunal bostadsförmedling kan underlätta för människor att hitta en bostad, samt
för fastighetsägare att hitta hyresgäster. Enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) ska
kommunerna anordna bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen.
I årets bostadsmarknadsenkät angav samtliga sju kommuner, där det finns ett allmännyttigt
bostadsbolag, att bolagen har en egen bostadskö. Fem av kommunerna svarade att de har
en lista med hyresvärdar på sin hemsida, däribland Markaryds kommun som är den enda
kommunen i länet som inte har ett allmännyttigt bostadsföretag.
I Växjö finns en kommunal förmedling av bostäder och de har även en bostadsportal på
kommunens webbplats.
I samband med den pågående utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning” (Fi 2020:06)
fanns det i årets enkät några tilläggsfrågor. På frågan om kommunen har övervägt att inrätta en kommunal bostadsförmedling eller att ansluta till någon annan kommuns bostadsförmedling, var det endast en kommun, Älmhult, som svarade ja.
Förturssystem för bostad
Sex av länets åtta kommuner har ett förturssystem. I tre av kommunerna i Kronobergs län
har de under år 2020 gett förtur till personer som fått arbete i kommunen (och som bor
utom pendlingsavstånd).
Två kommuner har gett förtur till personer med lättare funktionsnedsättning som behöver
flytta till en bostad med bättre tillgänglighet (exempel med hiss) och tre kommuner har
gett förtur till personer med medicinska eller sociala skäl.
Utöver det gav enstaka kommuner förtur till studenter, anvisade nyanlända personer och
trångbodda familjer samt till personer i behov av skyddat boende. Två kommuner gav
förtur till kvinnor utsatta för våld av närstående. I två kommuner förekommer det inom
kommunen att vissa hyresbostäder reserveras för vissa grupper hos allmännyttan så som
äldre och utsatta grupper.
Under år 2020 gavs förtur till flest bostadssökande i Ljungby kommun tätt följt av Tingsryds kommun. Växjö och Älmhults kommun gav minst antal förturer följt av Lessebo
kommun.
Kommunala hyresgarantier
Syftet med kommunala hyresgarantier är att ge stöd till hushåll som har en ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för eget boende men som trots detta har svårt att etablera sig
på bostadsmarknaden. Det är ett borgensåtagande från kommunens sida. Två av kommunerna i Kronobergs län (Alvesta och Ljungby) använder kommunala hyresgarantier enligt
svaren i årets bostadsmarknadsenkät. De målgrupper som har fått hjälp i form av kommunal hyresgaranti under de senaste fem åren är personer med betalningsanmärkning, personer med skuld och personer som saknar en av hyresvärden godkänd anställningsform.
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Riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska inte bara hantera nyproduktion, utan i många kommuner handlar inriktningen snarare om hur kommunen vill att bostadsbeståndet ska
anpassas och utvecklas (Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383).
Enligt 2 § ska kommunernas riktlinjer minst innehålla:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
(Lagen om ändring om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2013:866).
Samtliga kommuner i länet hade antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen år 2020.
Riktlinjerna var enligt svaren i enkäten antagna mellan 2016 och 2018. Flertalet kommuner
har påbörjat arbetet med att uppdatera och ta fram nya riktlinjer och bostadsförsörjningsprogram. Tingsryds kommun sände ut sitt förslag till bostadsförsörjningsprogram, med
tillhörande riktlinjer för bostadsbyggande, för samråd under våren 2021.

Samarbete mellan länsstyrelse och kommun
Länsstyrelsen arbetar på olika sätt genom rådgivning och att stödja kommunernas arbete i
planeringen och bostadsbyggandet. Tidig dialog med kommunerna och den tvärsektoriella
samverkan internt på länsstyrelsen, kring bland annat planärenden och framtagande av
underlag, bidrar till hållbara och goda boendemiljöer.
Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen (SFS 2017:868) med länsstyrelseinstruktion samt de årliga regleringsbreven från regeringen.
Enligt ett tillägg till förordningen (2007:825, 5 § punkt 9) ska länsstyrelsen i sin verksamhet även verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Det innebär att bostadsfrågan
ytterligare tydliggörs bland de tvärsektoriella uppdragen i verksamheten.
Det framgår också av regeringens regleringsbrev att verksamheten på länsstyrelsen ska bidra till att uppnå målen om hållbar utveckling i Agenda 2030. Agenda 2030 ska integreras i
verksamheten på samma sätt som de andra sektorsövergripande perspektiven. Flera av de
17 målen i Agenda 2030 har bäring på sociala och ekonomiska aspekter. Målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbara städer har särskild betydelse för bostadsfrågan.
Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till en bostad. En fungerande bostadsförsörjning villkorar även individens rätt till privatliv, till utbildning, hälsa och kultur med mera.
Länsstyrelsen arbetar också med bostadsfrågorna genom den regionala administrationen
av statliga bostadsstöd. Länsstyrelsen kan se att stöden för bostadsbyggande bidrar till
ett ökat bostadsbyggande i de mindre kommunerna och framförallt ett ökat byggande av
flerbostadshus.
Länsstyrelsen arbetar för att upprätthålla en fortsatt god dialog med kommunerna och för
att stödja dem i planerings- och byggprocesserna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-01
§ 48

Dnr 2021/111-1.4.1

Tertialrapport 4 månader
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna
tertialrapporten.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade resultat för 2021
visar på ett överskott med 687 tkr.
Politisk verksamhet och administration: Avvikelsen är en följd av
utbyggnaden av de digitala verktygen inom hela barn- och
utbildningsförvaltningen. Utbyggnaden ska delvis finansieras genom
utbyte av dyrare enheter mot mindre kostsamma alternativ inom
grundskolan. I dagsläget belastar utbyggnadskostnaden
förvaltningens administration, motsvarande överskott finns inom
grundskolan. En genomgång och ombokföring behöver göras under
året.
Förskolan: Högre kostnader för interkommunala ersättningar och
driftsbidrag till föräldrakooperativet än förväntat. Även kostnader för
måltider beräknas bli högre än budgeterat. De högre
personalkostnaderna inom förskoleverksamheten balanseras till
största delen av högre intäkter vars syfte är att finansiera
personalkostnader.
Fritids: Förväntat lägre personalkostnader och kostnader för måltider
än budgeterat.
Grundskolan: Personalkostnaderna förväntas blir högre än
budgeterat, men finansieras delvis av intäkter avsedda för personal.
Kostnaderna för interkommunala ersättningar är, efter de
ansökningar som finns i dagsläget, i balans. Intäktssidan visar
däremot ett underskott, då färre elever från andra kommuner
studerar i Lessebo kommun än förväntat. Kostnader för skolskjutsar,
måltider, IT och elevhälsan ser ut att ge överskott. Inom grundskolan
finns som vanligt ett antal statsbidrag som redovisas kostnadsneutralt
i väntan på beslut från Skolverket, då de ska betalas tillbaka om de
inte nyttjas fullt ut. Besluten från Skolverket kan komma att påverka
utfallet på årsbasis.
Särskola: Lägre kostnader väntas för personal, interkommunala
ersättningar och skolskjutsar.
Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna
nettokostnaderna ser ut att bli något högre än budgeterat utifrån de
val av program som vårterminens elever har gjort.
Skolskjutskostnaderna ser ut att bli lägre än budgeterat. Utfallet på
årsbasis är beroende av elevernas val av program samt av hur många
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

426

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-01
elever som studerar i höst. Kostnaderna för Lessebos egen
gymnasieskola är med de intäkter som är avsedda att finansiera
personalkostnader i stort sett i balans.
Vuxenutbildning: I dagsläget ser vuxenutbildningen ut att ge ett
överskott. Verksamheten är dock svår att lägga en prognos för.
Intäkterna inom yrkesvux blir inte klara förrän i slutet av året och
gällande kostnadssidan är förhoppningen att få allt fler i studier till
hösten. Den pågående pandemin gör det dock svårt att ha någon
uppsökande verksamhet i SFI-grupperna för att få in elever på
yrkesutbildningar. Intention är att arbeta tätare tillsammans med
socialförvaltningen för att tillsammans (handläggare, studie- o
yrkesvägledare och individ) ha trepartsmöte runt framtida
studie/praktikupplägg som alternativ till försörjningsstöd.
Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden
är att beviljade, men ej återrapporterade/godkända statsbidrag kan
påverka utfallet på årsbasis, prognosen för utfall på årsbasis för
sjuklöneersättning Corona är den samma som utfallet efter april
månad, arbetsmarknadsersättningar är beräknade efter de beslut som
finns i dagsläget. Även ersättning från Migrationsverket är svår att
göra prognos för då antalet asylsökande snabbt kan förändras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-18 § 29
Tertialrapport 4 månader

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport 2021-04
Barn- och utbildningsnämnden
Större händelser
Periodens händelser har handlat om att följa sjukfrånvaron och covid- läget för att kunna
vara förberedd och planera verksamheten. Årskurs 8-9 hade en veckas distansundervisning
efter sportlovet på regional rekommendation av smittskyddsläkaren. Under april månad blev
personalsituationen bekymmersam på förskolan Galaxen och beslut om stängning under 8
dagar fattades. Björkskolan gick över till distansundervisning under en vecka av samma
anledning. Vuxenutbildningen har till största del undervisat på distans under perioden. I den
systematiska kvalitetsuppföljningen ser man påverkan på måluppfyllelsen på grund av
frånvaro på gymnasieskolan. Frånvaron har varit hög på högstadiet och förberedelser för att
bemöta ett eventuellt kunskapstapp behöver planeras.
Lokalförändringar, Stallets ombyggnad och Hackebackeskolans
tillbyggnad samt Kulturskolan pågår. Askungens ombyggnad av den gamla delen beräknas
vara färdigställd i maj.
Fritids för särskolans elever startade upp på Nyängskolan och fritidspedagog är anställd.
Inskolning av varje barn utifrån var och ens behov har genomförts under våren då platser
tidigare köptes av socialförvaltningen.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhet

Budget

Avvikels
e

2021

2021

2021

-79
111
319
435

7 987
4 106
65 185
7 258

7 265
4 150
64 164
7 927

-722
44
-1 021
669

42 703

2 114

127 500

128 032

532

4 216
16 494
3 746

4 676
16 505
4 161

460
10
415

13 251
49 368
12 202

14 021
49 502
12 483

770
134
281

92 237

96 023

3 786

286 857

287 544

687

Utfall

Budget

2021-04

2020-04

2021-04

Politisk vht och adm
Kulturskola
Förskola
Fritidshem
Grundskola (F-9) inkl
fritidsgårdar

2 501
1 272
21 078
2 341

2 422
1 383
21 398
2 776

40 589

Särskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt

tkr

Avvikelse

Prognos

Kommentar till driftredovisning
Politisk verksamhet och administration: Avvikelsen är en följd av utbyggnaden av de digitala
verktygen inom hela barn- och utbildningsförvaltningen. Utbyggnaden ska delvis finansieras
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genom utbyte av dyrare enheter mot mindre kostsamma alternativ inom grundskolan. I
dagsläget belastar utbyggnadskostnaden förvaltningens administration, motsvarande
överskott finns inom grundskolan. En genomgång och ombokföring behöver göras under
året.
Förskolan: Högre kostnader för interkommunala ersättningar och driftsbidrag till
föräldrakooperativet än förväntat. Även kostnader för måltider beräknas bli högre än
budgeterat. De högre personalkostnaderna inom förskoleverksamheten balanseras till största
delen av högre intäkter vars syfte är att finansiera personalkostnader.
Fritids: Förväntat lägre personalkostnader och kostnader för måltider än budgeterat.
Grundskolan: Personalkostnaderna förväntas blir högre än budgeterat, men finansieras
delvis av intäkter avsedda för personal. Kostnaderna för interkommunala ersättningar är,
efter de ansökningar som finns i dagsläget, i balans. Intäktssidan visar däremot ett
underskott, då färre elever från andra kommuner studerar i Lessebo kommun än förväntat.
Kostnader för skolskjutsar, måltider, IT och elevhälsan ser ut att ge överskott. Inom
grundskolan finns som vanligt ett antal statsbidrag som redovisas kostnadsneutralt i väntan
på beslut från Skolverket, då de ska betalas tillbaka om de inte nyttjas fullt ut. Besluten från
Skolverket kan komma att påverka utfallet på årsbasis.
Särskola: Lägre kostnader väntas för personal, interkommunala ersättningar och
skolskjutsar.
Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna nettokostnaderna ser ut att bli något
högre än budgeterat utifrån de val av program som vårterminens elever har gjort.
Skolskjutskostnaderna ser ut att bli lägre än budgeterat. Utfallet på årsbasis är beroende av
elevernas val av program samt av hur många elever som studerar i höst. Kostnaderna för
Lessebos egen gymnasieskola är med de intäkter som är avsedda att finansiera
personalkostnader i stort sett i balans.
Vuxenutbildning: I dagsläget ser vuxenutbildningen ut att ge ett överskott. Verksamheten är
dock svår att lägga en prognos för. Intäkterna inom yrkesvux blir inte klara förrän i slutet av
året och gällande kostnadssidan är förhoppningen att få allt fler i studier till hösten. Den
pågående pandemin gör det dock svårt att ha någon uppsökande verksamhet i SFI-grupperna
för att få in elever på yrkesutbildningar. Intention är att arbeta tätare tillsammans med
socialförvaltningen för att tillsammans (handläggare, studie- o yrkesvägledare och individ)
ha trepartsmöte runt framtida studie/praktikupplägg som alternativ till försörjningsstöd.
Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är att beviljade, men ej
återrapporterade/godkända statsbidrag kan påverka utfallet på årsbasis, prognosen för utfall
på årsbasis för sjuklöneersättning Corona är den samma som utfallet efter april månad,
arbetsmarknadsersättningar är beräknade efter de beslut som finns i dagsläget. Även
ersättning från Migrationsverket är svår att göra prognos för då antalet asylsökande snabbt
kan förändras.
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Investeringsredovisning (tkr)

Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhet
mkr
Förskola
Fritidshem
Adm
Totalt

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2021-04

2021

2021

2021

16

400

400

0

0
0

200
500

200
500

0
0

16

1 100

1 100

0

Kommentar till investeringsredovisning
Investeringarna avser till största delen reinvesteringar och nyinköp av inventarier med anledning av
ett ökat barn- och elevantal samt upprustning av lär- och utemiljöer. I investeringsbudgeten finns även
400 tkr avsedda för utrustning till de nya förskoleavdelningarna på Askungen och 200 tkr till solskydd
och lärmiljöer inom- och utomhus på Nyängskolan.

3

Årsredovisning 2020

430

Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive
strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel förvärvsarbetande invånare
Samverka med Arbetsförmedlingen
Ja
Samarbete med kommunens näringsliv
Ja
Stödja etablering av nya företag – arbetar ej med strategin
Kommentar: Samverkan mellan Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen fortgår.
Elevernas studietakt har dock saktats ner något beroende på corona då undervisning har
varit och kommer fortsätta på distans. Arbetet med prao vidareutvecklats för att kopplas
ihop med värdeskapande lärande och näringslivstrategin. Planering pågår då det i
dagsläget inte går att genomföra prao på arbetsplatser på grund av pandemin.
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna
Utveckla boendemiljöer för alla åldrar
Ja
Delvis
Nej
Skapa mötesplatser som ger trygghet
Ja
Delvis
Nej
Kommentar: Kommentar kring strategierna. Sammantaget ska uppföljning av verksamhetsmål
maximalt vara två sidor.
Kommunfullmäktiges mål: Ökat antal invånare i kommunen
Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering
Ja
Delvis
Nej
Färdigställ fler bostäder i egen regi
Ja
Delvis
Nej
Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på
Ja
Delvis
Nej
Kommentar: Kommentar kring strategierna. Sammantaget ska uppföljning av verksamhetsmål
maximalt vara två sidor.

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som går ut grundskolan ska ha behörighet till
gymnasiet
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Ja
Utveckla undervisningen genom digitalisering
Ja
Kommentar: Utifrån analys av resultat framarbeta en resultatrapport med fokus måluppfyllelse
årskurs 6 och 9 som komplement till kvalitetsrapporterna för att skapa ännu bättre underlag för
beslut om insatser. Resultatdialoger genomförs på samtliga grundskolor. Ny digitaliseringsstrategi
framarbetas då nuvarande strategi är uppfylld.
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel barn och unga som upplever en trygg miljö
Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan
Ja
Skapa trygga mötesplatser för unga
Ja
Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i
Ja
Kronoberg!
Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid
Kommentar: Arbete med trygghet och studiero bland annat med stöd av de analyser som nu kan
göras gällande kränkningsanmälningar då digitalt verktyg har införts. Genomföra trygghetsenkät
under tidig höst istället för på våren, för att tidigt på läsåret identifiera och förändra i
verksamheten för ökad trygghet. Kulturhuset i Lessebo med fritidsgård kan inom en snar framtid
anses färdigställd där fritidsgård, bibliotek och Kulturskolan samverkar. Möten för planering av
arbetet med Barnens bästa gäller i Kronobergs län är bokad med kultur och fritid,
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socialförvaltningen och regionen. Det fortsatta arbetet utifrån handlingsplan kommer då planeras.
Plan för implementering tas fram och genomförs under 2021.
Kommunfullmäktiges mål: Ökad andel elever som väljer Lessebo kommuns skolor
Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av
Ja
orten
Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd
Ja
trygghet
Kommentar: Genom att presenterar det arbete som sker i olika sammanhang och genom olika
forum. Sociala medier, Pedagog Lessebo, nätverk utanför kommunen och genom kontakter med
omgivande samhälle. Planering för ökad samverkan med näringslivet pågår.

Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Ökad tillgång till bredband/fiber för hushåll och företag
Stötta utpekade investeringar ekonomiskt
Ja
Delvis
Nej
Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen
Ja
Delvis
Nej
Kommentar: Kommentar kring strategierna. Sammantaget ska uppföljning av verksamhetsmål
maximalt vara två sidor.
Kommunfullmäktiges mål: Ökad nivå på upplevd service bland invånare och företag
Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster
Ja
Delvis
Nej
Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen
Ja
Delvis
Nej
Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service
Ja
Delvis
Nej
Kommentar: Kommentar kring strategierna. Sammantaget ska uppföljning av verksamhetsmål
maximalt vara två sidor.
Kommunfullmäktiges mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare
Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro
Ja
Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning
Ja
Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning
Ja
Kommentar: Arbeta med kommunövergripande strukturer gällande undervisningsprocesser och
lärarnas rutiner i ett årshjul för att underlätta planering av arbetstid. Årshjul för rektorer och
administrativa assistenter för att planera årsarbetstiden och minska arbetstoppar.
Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap i ledningsgruppen för barn och utbildning genom
bokcirklar och diskussioner. Nya rektorer samt bitr rektorer genomför rektorsutbildningen.
Extern handledning erbjuds nya chefer. Barn och utbildningsförvaltningen arbetar för att bli en
attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i fokus.
Förvaltningschefen ingår i ett arbetande nätverk genom Skolverket som arbetar med strategisk
kompetensförsörjning under två år.
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-05-21

§ 36

Dnr 2021-00030

Uppföljning bolagsstyrning verksamhetsåret 2020
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen beslutar att bolagets verksamhet har bedrivits i enighet med
de förutsättningar som angivits i bolagsordningen samt ägardirektiven
och godkänner uppföljningen av verksamhetsåret 2020.
Bakgrund
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att kommunstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som kommunens bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de
kommunala befogenheterna (kompetensenligt). Om kommunstyrelsen
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige
om nödvändiga åtgärder.
Beslutsunderlag
VD Jessica Cedervall har i tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av verksamhet
enligt kommunallagen, som bolag bedrivit under föregående år” daterad
den 12 maj 2021, redogjort för ärendet.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
1 (1)
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Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år
Bolagets namn: Södra Smålands avfall och miljö AB
Bakgrund
I 6 kap 9 § kommunallagen (KL) föreskrivs att kommunstyrelsen årligen i särskilt beslut ska
pröva om den verksamhet som kommunens bolag bedrivit under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de
kommunala befogenheterna (kompetensenligt). Om kommunstyrelsen finner att så inte är
fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Uppföljning enligt kommunallagen
Södra Smålands avfall och miljö AB har blivit anmodat av Växjö kommun att inkomma med
en kortare beskrivning av verksamheten under år 2019 och hur den förhåller sig till det
fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen samt om bolaget håller sig inom de
kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap i KL.
Södra Smålands avfall och miljö ABs bolagsordning och ägardirektiv uttrycker specifikt
följande:
Bolagsordningen och ägardirektiv
Bolagsordningens § 3: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att för ägarkommunerna utföra
verksamhet avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall. I
detta kan ingå att bolaget även ska äga, driva, förvalta, underhålla och investera i anläggningar
som ingår i ägarkommunernas ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt
verksamhetsavfall.
Inom ramen för de för Bolaget gällande kommunalrättsliga principerna, aktieägaravtal och
ägardirektiv får Bolaget även;
•
•

utföra tjänster på uppdrag av ägarkommunerna, samt
i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster som har samband med
föremålet för Bolagets verksamhet.”

I ägardirektiven utvecklas detta i avsnitt 3: ”Bolaget ska utföra sin verksamhet och
tillhandahålla tjänster så att bolaget långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och
tillväxt inom regionen samt utveckla samhälls-, miljö- och kundnytta.
Detta innebär konkret följande:
• Verksamheten ska bedrivas rationellt och resurseffektivt med hög service
• Aktivt arbeta för att ägarkommunerna ska bidra till att uppnå EU:s miljömål, nationella
och lokala miljömål
• Sträva för prioriteringsordning enligt EU:s avfallstrappa, dvs. förebygga, återanvända,
materialåtervinna, energiåtervinning och i sista hand deponera avfall.
• Aktivt medverka till att uppnå ägarkommunernas övergripande mål och visioner
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•
•
•
•
•
•
•
•

Svara för kommunikation och information rörande hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall
Samordna arbetet med taxekonstruktion i samråd med delägarkommunerna
Samordna arbetet med renhållningsordning i samarbete med delägarkommunerna
Främja, stödja och utveckla medborgarnas kunskaper och kompetens kring
avfallshanteringens roll i produktion och konsumtion för att skapa ett hållbart samhälle
Aktivt söka samarbete med offentliga, kommunala och privata aktörer inom
ägarkommunerna för att utbyta kunskap och skapa lösningar för att uppnå största
möjliga nytta för samhället, miljö och kunder.
Vara ledande avseende samarbete i regionen för att främja kompetensförsörjning och
ekonomiska synergier (upphandlingar, samutnyttjande anläggningar, insamling,
transport, etc.)
Omsätta omvärldsbevakning i form av kreativitet och innovation i den dagliga
verksamheten
Verka för jämställdhet

Och vidare i avsnitt 5: ”Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna
för verksamheten täcks genom taxor och avgifter. I den del av bolagets verksamhet som ska
bedrivas på affärsmässig grund ska intäkterna överstiga kostnaderna”.
Redogörelse
Baserat på årsredovisningen för Södra Smålands avfall och miljö AB 2020 kan följande
nämnas.
Omsättning
Omsättningen var under året 196 298 kkr.
Likviditet och finansiering
I januari 2020 upptogs ett lån om 40 mkr för investering i fyrfackskärl. SSAM har ett
koncernkonto hos Växjö kommun och till koncernkontot finns en intern checkkredit vilken
varierar över tid efter behov. Vid utgången av 2020 var limiten 40 mkr där checkkrediten var
utnyttjad med 18,1 mkr.
Investeringar
Under året har drygt 90 mkr investerats i nya fyrfackskärl för insamling av förpackningar och
tidningar fastighetsnära samt i nya sobilar för 26,6 mkr. Dessa investeringar ligger med i
investeringsplanen för 2020. Utöver dessa investeringar har genomförts investeringar i
omlastningsplats för FNI på Äskya för 3,4 mkr ,ombyggnation av personalutrymme på Äskya
för 946 tkr, asfaltering och jordreningsyta på Häringetorp för totalt 1,4 mkr.

Bolagets verksamhet
Under 2020 har SSAMs verksamhet präglats av införandet av fyrfackssystemet, som under
året genomförts i Växjö, Älmhult och Markaryd. Vid utgången av 2020 hade alla
villahushåll i samtliga fem ägarkommuner fått erbjudande om fyrfack och i medeltal 95%
har tackat ja till erbjudandet.
Under året har matavfallsinsamling införts även för flerfamiljsfastigheter och verksamheter
i Lessebo och Tingsryds kommuner med ca 80% anslutningsgrad.
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Under hösten har Suez (numera PreZero), den insamlingsentreprenör som sköter
insamlingen i Växjö, Lessebo och Tingsryd, haft störningar i verksamheten i form av hög
sjukfrånvaro och trasiga fordon. Detta har lett till störningar i insamlingen, vilket även lett
till hög belastning i form av inkommande samtal och ärenden.
Under hösten startades även insamling i egen regi upp i Älmhult och Markaryd med nya
fordon och egen personal för att hantera tömningen av bl a fyrfackskärlen. Uppstarten har
gått över förväntan och mängden klagomål och missade tömningar ligger på en mycket låg
nivå jämfört med de kommuner där insamlingen bedrivs på entreprenad.
Arbetet med att minska avfallsmängderna i regionen har tagit fart under året som gått. I
tider när avfallsmängderna i landet ökat under många år i rad och kostnaderna för
förbränning ökar är det viktigt att ta krafttag för att bryta den trenden. Införandet av fyrfack
har gjort stor skillnad på mängden brännbart avfall. I de av kommunerna som har varit
igång med fyrfackssystemet längst tid har restavfallet minskat med >30%. På
återvinningscentralerna har mängderna brännbart grovavfall minskat med nästan 30% i tre
av kommunerna. Detta material har istället sorterats ut för återvinning och återbruk.
Det försök med behovsanpassad tömning som inleddes under 2019 i samarbete med
Växjöbostäder och Suez Recycling börjar nu visa på resultat. Syftet med detta projekt är att
utforska om kärlen kan tömmas mer sällan och på så sätt bidra till en lägre kostnad för
SSAM och för kunden. Resultatet från försöket växlas nu upp genom en s k
innovationsupphandling som genomförs under 2021 inom ramen för projektet DiAccess.
Allt fler har upptäckt oss online och renhållningsverksamheten blivit synlig med egen
hemsida och närvaro på sociala medier. Det har varit en viktig del för att skapa vår identitet.
Det ger oss en möjlighet att kommunicera direkt med våra kunder, att minska utskick av
brev till kund och även ge matnyttiga tips om hur man sorterar, berätta om vad som händer
med det avfall som sorteras mm.
Framtiden
Framgångsfaktorerna för att nå målen i ägardirektiven innefattar en betydande styrning
genom avfallstaxan, ökad digitalisering, utveckling av vår kundkommunikation samt
målgruppsanpassade insatser. Förutsättningen för att lyckas nå målen och minimera, ta hand
om och omvandla avfall till resurser är att samverka med andra och utgå från kundens
behov. I bolagets arbete för att göra skillnad är personalens engagemang och kompetens
avgörande.
Under 2021 kommer en Affärsplan för bolaget att arbetas fram med syftet att ge styrelse,
ägare och medarbetare en bild av bolagets strategiska inriktning framåt. Horisonten för
planen ska vara fem år, det vill säga åren 2022-2027 samt att vissa delar av verksamheten
kräver betydligt längre utblick och strategier.
Betydande insatser har gjorts under bolagets två första år för att öka återvinningen av
villahushållens avfall genom införandet av fyrfackssystemet. Hos flerfamiljsfastigheter har
matavfallsinsamling införts, men här finns mycket mer att göra då många
flerfamiljsfastigheter idag saknar sorteringsmöjligheter för förpackningar och tidningar,
farligt avfall, el-avfall och grov-avfall. För att lyckas minska mängderna avfall ytterligare
kommer bolaget arbeta aktivt med denna kundgrupp framöver. En framgångsfaktor här kan
vara att jobba med behovsanpassad tömning, vägning och direkt återkoppling till kund med
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resultatet av den utsortering som görs – både som besparing och miljöeffekt. Här finns en
viktig koppling till projektet DiAccess och innovationsupphandlingen kopplat till
behovsanpassad tömning.
Under kommande år kommer investeringar vara fokuserade på genomförande av förnyelse
av återvinningscentraler, ny deponeringskapacitet, faciliteter för sortering av osorterat avfall
samt behovsanpassad tömning. Arbetet med sluttäckning kommer att intensifieras under
kommande femårsperiod genom ett utökat samarbete med olika aktörer samt
ägarkommunerna avseende hantering av massor.
Under 2020 fattade Regeringen beslut att lägga ned producentansvaret för returpapper och
låta kommunerna ta över ansvaret för insamlingen. Under 2021 pågår förberedelser för att
bolaget ska kunna erbjuda insamling av returpapper fr o m 1 januari 2022. Parallellt pågår
en utredning genom Miljödepartementet om även insamlingen av förpackningar ska bli ett
kommunalt ansvar. Utredningen presenteras till hösten 2021 och eventuella förändringar
förväntas träda i kraft från och med 2023.
Respektive ägarkommun äger deponier med tillhörande lakvattenanläggningar och har
ansvaret för dess sluttäckning och efterbehandling. Respektive ägarkommun har gjort
avsättningar för att hantera sluttäckning och efterbehandling i sina räkenskaper.
Avtal är tecknat mellan bolaget och respektive ägarkommun som reglerar ansvar och
finansiering avseende bl.a. deponier.
Bolaget ansvar för driften av två aktiva deponier inklusive lakvatten i Äskya (Älmhult) samt
Häringetorp (Växjö) på uppdrag av respektive ägarkommun. Bolaget ansvarar from 201901-01 för att ersätta kommunerna för dessa två aktiva deponier genom en i avtalet
överenskommen fonderingsnivå i kronor per deponerat ton. Respektive kommun fonderar
dessa medel för sluttäckningsändamål. Bolaget bokar upp fonderingen som en kortfristig
skuld och därefter sker årlig överföring från bolaget till respektive kommun.
För de fall då dessa fonderade medel inte räcker kan kostnaderna täckas av
renhållningstaxan. Detta gäller dock endast deponerat hushållsavfall.
Bolaget arbetar systematiskt med identifiering, värdering och hantering av strategiska,
operativa och finansiella risker. Politiska beslut och lagregleringar exponerar bolaget för
politiska och finansiella risker. Eftersom SSAM är en stor aktör inom sitt område fortgår
utveckling av verksamheten och anpassning till nya och kommande regleringar.
För att möta kundernas och lagstiftarens krav i kombination med ägardirektivet som gäller
för företaget arbetar vi kontinuerligt med utveckling av personal och tjänsteutbudet.
Tillämpning av förändringar i såväl den nationella som den europeiska lagstiftningen kan
påverka förutsättningarna för företaget. Genom att aktivt delta i bransch- och
intresseorganisationer verkar vi för att påverka utvecklingen av lagstiftningen på ett positivt
sätt.
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Miljöredovisning
Verksamheten är huvudsakligen tillstånds- och anmälningspliktig och regleras av
miljölagstiftningen. Vår tillståndsplikt avser driften av deponier och
återvinningsanläggningar. Verksamhetens påverkan på miljön sker främst genom utsläpp till
vatten och luft.
Några händelser under 2020:
• Tillståndsgiven gräns för mottagandet av slam från dagvattenbrunnar vid Häringetorps
avfallsanläggning överskreds vid två tillfällen, 2018 respektive 2019. Bolaget har anmält
detta till tillsynsmyndigheterna och under inledningen av 2021 utdömdes en företagsbot
om 40 tkr för dessa överskridanden.
• Föreläggande om att inkomma med uppgifter samt vidta åtgärder för att bedriva
verksamhet vid Alandsköp återvinningscentral, Markaryd. Tillsynsmyndigheten begärde
in uppgifter om besiktning av oljeavskiljare, redogörelse för bolagets mottagning av
fallfrukt samt egenkontrollprogram för verksamheten.
Ägarsamråd
Under 2020 har inga ägarsamråd genomförts, men bolaget har en nära kontakt med
ägarkommunerna i olika frågor relaterade till kommunens avfallshantering.
Avslutning
Södra Smålands avfall och miljö AB bedömer att bolagets verksamhet under 2020 har
bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordningen och Ägardirektivet.
Växjö den 2021-05-12
Jessica Cedervall
VD
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 7/2021

Vårt ärendenr:
21/00659

2021-06-18

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2022 till
Sveriges Kommuner och Regioner
Ärendenr: 21/00659

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 202106-18 beslutat
att fastställa avgiftssatsen till 0,1137 promille till Sveriges Kommuner och Regioner
att även år 2022 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000
invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare
att kommunicera ut beslutet till Kommunstyrelserna och Regionstyrelserna
Bakgrund
Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen
oförändrad under 2018-2019. År 2020 beslutade förbundet att ändra linje och lämna
förbundsavgiften oförändrad i kronor. Samma princip gällde 2021. För år 2022
föreslår kansliet att promillesatsen fastställs till 0,1137, vilket innebär att
förbundsavgiften blir 531 mkr, d.v.s. en ökning med 9 mkr jämfört med 2021.
Förbundsavgift redovisad per medlem i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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Förslag till förbundsavgift 2022, per medlem
Medelskattekraft 2021 fastställd
Befolkning riket 2020
Avgiftssats promille

Avgift 2022, kronor
233 600
10 378 483
0,1137

Region
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotlands kommun
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götalands
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Avgift 2022, kronor
57 175 000
10 307 000
7 950 000
12 411 000
9 693 000
5 372 000
6 535 000

Kommun
Upplands Väsby
Vallentuna
Österåker
Värmdö
Järfälla
Ekerö
Huddinge
Botkyrka
Salem
Haninge
Tyresö
Upplands-Bro
Nykvarn
Täby
Danderyd
Sollentuna
Stockholm
Södertälje

Avgift 2022, kronor
1 253 000
906 000
1 237 000
1 206 000
2 152 000
767 000
3 003 000
2 519 000
448 000
2 480 000
1 291 000
799 000
298 000
1 929 000
868 000
1 964 000
23 369 000
2 656 000

4 229 000
33 201 000
8 936 000
41 458 000
7 514 000
8 120 000
7 363 000
7 641 000
7 640 000
6 498 000
3 481 000
7 257 000
6 631 000
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Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Vaxholm
Norrtälje
Sigtuna
Nynäshamn
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Ödeshög
Ydre
Kinda
Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo
Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö
Vetlanda
Eksjö

2 820 000
1 399 000
2 212 000
1 275 000
315 000
1 688 000
1 311 000
765 000
583 000
253 000
507 000
373 000
567 000
5 588 000
1 226 000
590 000
243 000
302 000
1 516 000
318 000
437 000
924 000
2 844 000
987 000
378 000
141 000
99 000
266 000
145 000
303 000
579 000
205 000
4 376 000
3 812 000
388 000
1 159 000
198 000
741 000
181 000
255 000
195 000
334 000
787 000
385 000
3 784 000
838 000
917 000
311 000
730 000
473 000
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Tranås
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Gotland
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkelljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad
Malmö
Lund

502 000
252 000
230 000
329 000
537 000
475 000
275 000
2 518 000
755 000
153 000
190 000
410 000
376 000
354 000
249 000
1 869 000
538 000
720 000
972 000
416 000
288 000
3 190 000
354 000
1 769 000
781 000
861 000
463 000
379 000
687 000
510 000
980 000
398 000
277 000
416 000
852 000
662 000
603 000
426 000
515 000
417 000
445 000
363 000
339 000
351 000
199 000
470 000
426 000
408 000
8 313 000
3 348 000
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Landskrona
Helsingborg
Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Härryda
Partille
Öckerö
Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Ale
Lerum
Vårgårda
Bollebygd
Grästorp
Essunga
Karlsborg
Gullspång
Tranemo
Bengtsfors
Mellerud
Lilla Edet
Mark
Svenljunga
Herrljunga
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Mölndal
Kungälv
Lysekil

1 230 000
3 965 000
720 000
905 000
821 000
1 218 000
2 290 000
511 000
1 139 000
1 383 000
284 000
2 754 000
690 000
1 222 000
1 734 000
2 254 000
1 014 000
1 049 000
344 000
717 000
429 000
405 000
243 000
280 000
343 000
127 000
177 000
844 000
1 140 000
316 000
252 000
152 000
151 000
186 000
138 000
315 000
255 000
247 000
378 000
927 000
285 000
251 000
426 000
350 000
299 000
246 000
13 940 000
1 859 000
1 248 000
383 000
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Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Alingsås
Borås
Ulricehamn
Åmål
Mariestad
Lidköping
Skara
Skövde
Hjo
Tidaholm
Falköping
Kil
Eda
Torsby
Storfors
Hammarö
Munkfors
Forshaga
Grums
Årjäng
Sunne
Karlstad
Kristinehamn
Filipstad
Hagfors
Arvika
Säffle
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg
Skinnskatteberg
Surahammar
Kungsör
Hallstahammar
Norberg
Västerås
Sala

1 510 000
352 000
1 052 000
1 575 000
1 106 000
3 020 000
656 000
330 000
652 000
1 072 000
497 000
1 509 000
246 000
341 000
884 000
321 000
227 000
307 000
106 000
443 000
99 000
305 000
240 000
266 000
354 000
2 519 000
643 000
280 000
306 000
689 000
410 000
224 000
150 000
425 000
256 000
183 000
125 000
4 157 000
580 000
304 000
804 000
284 000
628 000
116 000
268 000
232 000
436 000
152 000
4 132 000
607 000
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Fagersta
Köping
Arboga
Vansbro
Malung-Sälen
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Ånge
Timrå
Härnösand
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö
Malå
Storuman

353 000
695 000
372 000
181 000
269 000
276 000
419 000
293 000
183 000
187 000
288 000
544 000
1 581 000
1 393 000
296 000
410 000
614 000
708 000
156 000
254 000
310 000
252 000
502 000
2 731 000
1 044 000
679 000
712 000
999 000
246 000
477 000
667 000
2 641 000
481 000
502 000
1 484 000
138 000
165 000
399 000
305 000
318 000
189 000
267 000
1 700 000
189 000
63 000
145 000
180 000
105 000
80 000
155 000
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Sorsele
Dorotea
Vännäs
Vilhelmina
Åsele
Umeå
Lycksele
Skellefteå
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna

65 000
67 000
239 000
174 000
74 000
3 459 000
327 000
1 935 000
163 000
72 000
129 000
88 000
419 000
112 000
159 000
464 000
214 000
2 088 000
1 120 000
746 000
255 000
602 000
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Protokoll från styrelsemöte med AB Glasriket 2021-03-24
Närvarande: Niklas Jonsson, Uppvidinge, Johan Jonsson, Emmaboda, Lars Altgård, Lessebo,
Christina Davidson, Nybro och Henrik Karlsson, kommunikatör AB Glasriket.
§1

Mötets öppnande samt val av justerare

Till mötets ordförande valdes Lars Altgård. Lars hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Till justerare valdes Johan Jonsson. Mötet hölls digitalt via Teams.
§2

Godkännande av dagordning. Protokoll från föregående möte.

Dagordningen godkändes. Protokollet från föregående styrelsemöte lästes upp och lades till
handlingarna.
§3

Ekonomisk rapport

Styrelsen fick ett preliminärt resultat för 2020. Resultatet blir ca 200 000 kr och ser därmed
mycket bättre ut än budgeterat. I korthet är det händelserna kring Corona-pandemin som
gett det bättre resultatet. Några aktiviteter har helt uteblivit och andra aktiviteter har kostat
mindre än beräknat. Året har också inneburit stödmedel i högre grad vilket ersatt andra
planerade aktiviteter. I något fall har kostnaderna för planerade aktiviteter minskat som en
följd av pandemin. Ett sådant exempel är sommarkampanjen ihop med ICA där vår
medverkan blev helt kostnadsfri och som endast genererade intäkter.
§4

Nulägesrapport

- Glasriket Magasin 2021
Henrik informerade om att arbetet med Glasriket Magasin är i full gång. På grund av
pandemin har man valt att skjuta på leveransdatum. I vanliga fall är magasinet färdigt i slutet
på april men nytt datum är planerat till slutet av maj. I början av juni siktar man också på att
skicka ut magasinet till utvalda hushåll i Stockholm, Östergötland, Småland, Blekinge och
Öland.
- Husbilsprojektet
Maria Lundholm arbetar vidare i husbilsprojektet. Den senaste tiden har hon gjort en stor
kartläggning över företagens närvaro i Google my Business. Denna tjänst kommer få en del i
den digitala ruttplaneraren som byggs inom projektet. Insikten hon kommit till är att det är
väldigt få företag som har kontroll över sin företagsinformation i just google my business. En
inbjudan har därför gått ut till ett 90-tal företag som kommer erbjudas en utbildning för
detta ändamål. Utbildningen tillhandahålls av Regionernas gemensamma IT-bolag inom
projektet Det digitala lyftet. Utöver detta löper ett antal aktiviteter parallellt. Inom kort hålls
en inspirationsträff för näringen där Mariestads kommun är inbjudna för att berätta mer om
deras satsning på husbilsturismen.
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- Klimatsarta resor i besöksnäringen
Henrik och Maria arbetar aktivt med delar i projektet. Maria arbetar med en del som handlar
om att utvecklas inom cykelturism. Henrik i sin tur arbetar med att koppla ihop Glasrikets
företag med bussresearrangörer.
- Marknadsföring
Bolaget arbetar just nu fram idé och upphandlar tjänster för marknadsföringskampanjer
under sommaren. I Första hand är det medel som finns i ovan nämnda projekt som möjliggör
kampanjerna. Ramarna för innehållet styrs av inriktningen på projekten.
Region Kalmar har också aviserat att det finns stödmedel även detta år att söka för
marknadsföring. Dessa medel är en stödåtgärd framtagen som på grund av pandemin.
Grundförutsättningen är att bolaget behöver finansiera 50% av det sökta beloppet. Före den
sista april ska en ansökan vara inlämnad. Henrik undersöker om det är möjligt att söka dessa
medel och i så fall hur de egna 50 procenten skall finansieras.
- Positioneringsanalys
Det som också flugit under radarn sen sist är en positioneringsanalys gjort av Region Kalmar
som undersökt hur pass mycket svensken känner till om vårt område. Kortfattat har det inte
hänt så mycket sen förra undersökningen utan kännedomen om Glasriket är att jämföra med
resultatet för 4 år sedan. Snarare har vi ökat något. Dock är det den äldre målgruppen som
känner till oss och det är glaset som är topp-of mind hos svensken. Vi har ett jobb att göra
om vi dels vill föryngra målgruppen och bredda kännedom om innehållet.
- Praktikant
Avslutningsvis informerade Henrik om att en praktikant från Linnéuniversitetet nu är på
plats. Praktikanten heter Johanna och hon studerar Turismprogrammet. Praktiken sträcker
sig fram till sista maj och är 20 timmar i veckan.
§5

Budget 2021

Henrik presenterade budgeten för 2021. Se bilaga. Noterbart är att man valt att lägga
husbilsprojektet utanför budgeten. Denna budget ligger separat och hanteras istället av
Maria. I Budget finns heller inga planerade kostnader för en utökad organisation. Efter
genomgång beslutade styrelsen att godkänna budgeten.

§6

Affärsplanen

Styrelsen fick en rapport hur arbetet med affärsplanen fortskridit. Det dröjde innan man kom
igång och inför andra träffen valde man att ta in konsulthjälp i form av Johanna Danielsson
på Kairos Future. Johanna modererade en halvdag där arbetsgruppen tog sig igenom ett
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antal punkter. Resultatet av dagen blev mycket bra och efter detta har man färdigställt ett
förslag och överlämnat till kommunernas kontaktperson i frågan. Henrik poängterade också
att det finns lösa frågor som kommunerna behöver se över i samband affärsplanen och
resurstillskottet in i bolaget. Dessa är: ägardirektiv, budget, tjänstebeskrivningar,
styrelseuppsättningen. Med tanke på att resurserna ändå är begränsade finns det behov av
ytterligare stöd ifrån kommunerna inom bland annat ekonomi. Förslaget till styrelsen är att
någon av kommunerna tar på sig att vara behjälpliga inom ekonomifrågor. En annan av
ägarkommunerna kan ta på sig att vara behjälpliga inom personalfrågor osv. Merparten av
styrelsen ser positivt på detta med undantag Niklas som representerar Uppvidinge kommun.
Han är tveksam att man har egna resurser för att ta på sig ett sådant uppdrag. Inget
beslutades utan frågan får lyftas vid nästa träff mellan kommuncheferna och KSO för
respektive kommun.

§7

Bolagsstämman

Beslut om när och var bolagsstämman sker tas vid nästa träff mellan kommuncheferna och
KSO för respektive kommun.

§8

Övrigt

- Styrelseuppsättning
Styrelsen diskuterade önskemålet från Glasrikets nya besöksnäringsförening om att tilldelas
plats i styrelsen. Styrelsen vill vara försiktiga i frågan då man till att börja med vill låta allt
komma på plats med "nya organisationen" och låta de anställda i bolaget komma in i
rollerna. Ett förslag som diskuterades var möjligheten att ha adjungerad styrelsemedlem.
Inget beslut togs utan frågan kommer diskuteras vid nästa träff mellan kommuncheferna och
KSO för respektive kommun.

- Ledig lokal i Kosta
Lars informerade styrelsen att det finns en ledig lokal i Kosta outlet tillgänglig. Tidigare har
denna lokal nyttjats av Lessebo som turistbyrå men man har inte för avsikt att förlänga
avtalet. Kanske kan det vara en möjlighet för bolaget att ta över hyresrätten om man finner
användningsområde för denna.
§9

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker i samband med bolagsstämman.
§10

Mötets avslutande
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Protokoll från AB Glasriket en aktör för regionens utvecklings ordinarie bolagsstämma
Datum:
Plats:

31 maj 2021
Pukeberg

Närvarande:
Lars Altgård, styrelseledamot Lessebo kommun
Christina Davidson, styrelseledamot Nybro kommun
Henrik Karlsson, kommunikatör och verksamhetsledare, AB Glasriket
Carina Åresved-Gustafsson, kommunchef Nybro kommun
Bruno Tagesson, Revisor
Övriga som deltog via Microsoft teams
Anne Hallbergs, kommunchef Uppvidinge kommun:
Niklas Jonsson, styrelseledamot Uppvidinge kommun
Johan Jonsson, styrelseledamot Emmaboda kommun
Christina Nyquist, kommunchef Lessebo kommun
Sten-Olof Johansson, ägarrepresentant Emmaboda kommun
Anders Svensson, kommunchef Emmaboda kommun
Göran Borg, ägarrepresentant Lessebo kommun
Lars-Gunnar Hellström, ägarrepresentant Nybro kommun
Ingrid Hugosson, ägarrepresentant Uppvidinge kommun

§1.
Val av ordförande
Stämman valde Lars Altgård till ordförande för mötet och Henrik Karlsson till sekreterare.
§2.
Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades och godkändes.
Aktieägare
Nybro Kommun
Emmaboda kommun
Lessebo kommun
Uppvidinge kommun

Närvarande Antal aktier
1 000
ja
1 000
ja
1 000
ja
1 000
ja
4 000

Totalt antal aktier

§3.
Godkännande av dagordning
Tillägg till dagordningen gjordes. Se punkt nr 14,15,16,17.
§4.
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Göran Borg
§5.
Prövning av om stämman har blivit behörigt sammankallad
Stämman ansågs behörigt sammankallad.
§6
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Verksamhetsledare Henrik Karlsson föredrog verksamhetsberättelsen och bolagets revisor
Bruno Tagesson föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020.
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§7.
Lekmannarevisorns granskningsrapport.
Bolagets revisor Bruno Tagesson läste upp granskningsrapporten som upprättats av
lekmannarevisor Ann-Marie Fagerström. Ann-Marie lämnade tyvärr sent återbud till att
medverka vid stämman.
§8.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och
balansräkningen för räkenskapsåret.
§9.
Beslut om vinstdispositioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel
ska balanseras i ny räkning.
§10.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

§11
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att inget arvode skulle utgå till styrelsen.
Arvode åt lekmannarevisor skulle utgå i enlighet med Nybro kommuns förtroendemannaersättningsreglemente. Arvode till auktoriserad revisor skulle utgå enligt räkning.
§12

Val av Styrelse, styrelseordförande, styrelsesuppleanter och revisor
Ordinarie ledamöter:
Johan Jonsson
Lars Altgård
Christina Davidson
Niklas Jonsson

Emmaboda Kommun
Lessebo Kommun
Nybro Kommun
Uppvidinge Kommun

Styrelsesuppleanter:
Leif Karlsson
Angelica Karlsson
Tobias Fagergård
Anders Käll

ersättare för Johan Jonsson
ersättare för Lars Altgård
ersättare för Christina Davidsson
ersättare för Niklas Jonsson

En ändring gjordes där Tobias Fagergård ersätter Mikael Svanström.
Som ordförande i bolaget fram till nästa årsstämma, valdes Lars Altgård, Lessebo kommun.
Till revisor omvaldes Bruno Tagesson, Tagesson & Lundquist Revision AB.
§13
Val av lekmannarevisor
Till lekmannarevisor valdes Ann-Marie Fagerström på 1 år. Till lekmannarevisorsuppleant
valdes Örjan Davoust.
§14
Beslut om byte av namn på aktiebolaget till ”Destination Glasriket AB”
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ändra namnet på bolaget till
Destination Glasriket AB.
§15
Beslut om tillsättande av VD
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag tillsätta en VD för bolaget. VDn skall
utses av styrelsen.
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§16

Beslut om ändring av bolagsordning med anledning av namnbytet samt
tillsättandet av VD
Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen med anledning av namnändringen på
bolaget samt att det skall tillsättas en VD.

§17
Beslut om ny affärsplan för bolaget
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag anta den nya affärsplanen. Se
bilaga.
§18
Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes.
§15 Mötets avslutande
Bolagets ordförande Lars Altgård förklarade årsstämman avslutad.

Lars Altgård
Ordförande

Sekreterare

Justeras:

Göran Borg

453

Glasriket
Protokoll från konstituerande styrelsemöte AB Glasriket 31 maj 2021

Närvarande:
Johan Jonsson, Emmaboda kommun; Niklas Jonsson, Uppvidinge kommun; Christina Davidson Nybro
kommun; Lars Altgård, Lessebo Kommun; Henrik Karlsson, AB Glasriket, Bruno Tagesson, Revisor.
Niklas och Johan medverkade via Teams.
§1.
Mötets öppnande
Till mötets ordförande valdes Lars Altgård. Lars hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.
Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Henrik Karlsson (Verksamhetsansvarig)

§3.
Val av justerare
Till justerare valdes Christina Davidson
§4.
Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen.

§5.
Regler för firmatecknare
Det beslutades att Christina Davidsson tillsammans med VD tecknar firman. Alternativt tecknar
styrelsen firman tillsammans.
§6.
Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen fastställde att liggande gäller.
§7.
Styrelsens konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Styrelseordförande:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelsesuppleant:
Styrelsesuppleant:
Styrelsesuppleant:
Styrelsesuppleant:

Lars Altgård
Christina Davidsson
Niklas Jonsson
Johan Jonsson
Angelica Karlsson
Anders Käll
Tobias Fagergård
Leif Karlsson

Styrelsen beslutade att utse Carina Åresved Gustafsson, Nybro kommun till VD för bolaget.
§8.
Nästa styrelsemöte
Henrik ska skicka ut en doodle med alternativa förslag för styrelsemötet.

§9.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

'
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Lars Altgård
Ordförande

Justera
Christina

fi

Henrik Karlsson
Sekreterare

CUmVU/\
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Protokoll från styrelsemöte med AB Glasriket 2020-05-31
Närvarande: Christina Davidson, Nybro, Niklas Jonsson, Uppvidinge, Johan Jonsson
Emmaboda. Lars Altgård, Lessebo, Henrik Karlsson, kommunikatör AB Glasriket, Bruno
Tagesson, Revisor. Johan och Niklas deltog via Teams.
§1

Mötets öppnande samt val av justerare

Till mötets ordförande valdes Lars Altgård. Lars hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Till justerare valdes Christina Davidson.
§2

Godkännande av dagordning och protokoll från förra mötet

Dagordningen godkändes. Protokollet från föregående styrelsemöte lästes upp och lades
däreftertill handlingarna.
§3

Ekonomisk Rapport

Henrik informerade om att bolaget beviljats medel av Region Kalmar län, så kallade medel
för extra marknadsföringsinsatser som en följd av pandemin. Beloppet man är garanterade
är 500 000 kronor förutsatt bolaget går in med samma belopp, dvs 50% egen finansiering.
Förutom detta positiva besked följer bolaget budget enligt plan. Ekonomisk rapport lades till
handlingarna.
§4

Nulägesrapport verksamheten
Henrik tillbaka

Henrik är sedan i torsdags tillbaka på 100% från sin föräldraledighet.
Glasriket Magasin
Magasinet lämnas för tryck idag. Nästa vecka levereras den till Målerås som tillhandahåller
lagerplats. Ett stort parti levereras också till SDR för distribution till 140 000 hushåll. Nytt för
i år är att vi skickar ut ca 40 000 ex i Stockholm.
Glaskonsthelgen
Årets Glaskonsthelg har återigen flyttats fram på grund av pandemin. Helgen genomförs
istället den 19-20 juni. De flesta glasaktörerna har aviserat att de vill medverka. Två stycken
har valt att avstå.
Naturkartan
Glasriket ansluter nu till Naturkartan. Naturkartan är en tjänst som presenterar vandringsoch cykelleder. Tjänsten växer hela tiden, inte minst under pandemin där naturnära
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upplevelser främjas. Maria Lundholm har skött förhandlingarna och detta har möjliggjorts i
och med projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen. Projektet står för
uppstartskostnaden samt första årets licenskostnad. Därefter skall var och en av Glasrikets
kommuner bekosta sin del.
Sommarkampanjer
Bolaget arbetar också med årets sommarkampanj. Man väljer att arbeta vidare med
konceptet "På Tur i Glasriket" med uppmaningen att uppleva Glasriket på egen hand i egen
takt. Det mesta av sommarkampanjen har finansierats via de projekt som bolaget är
engagerade i. Det är klimatsmarta resor i besöksnäringen samt husbilsprojektet där man vid
ansökan också tänkt på marknadsföring som en naturlig del av projekten.
Nya webben lanseras i slutet av juni
Bolaget arbetar just nu hårt med att färdigställa Glasrikets nya hemsida. Lansering är satt till
sista juni. Det kommer bli tufft att nå detta men man har inställningen att presentera en
webb som innehåller de mest grundläggande och viktiga delarna. Man är dock inställda på
att det kommer ta hela hösten att föra in all önskvärt innehåll.

§5

Affärsplanen

Sedan februari har en arbetsgrupp bestående av Weronica Stålered, Susanne Stockman,
Maria Lundholm, Jeanette Lennartsdotter, Emil Andersson, Anne Hallberg samt Henrik
Karlsson arbetat fram en ny affärsplan för bolaget. Denna har sedan reviderats av bolagets
styrelse samt kommuncheferna för Glasrikets fyra kommuner. Styrelsen beslutade vid mötet
att godkänna denna samt att framlägga nya affärsplanen till stämman.

§6

Årsredovisningen

Styrelsen gjorde en sista avstämning av årsredovisningen och beslutade att godkänna denna
och lämna över till stämman.

§7

VD-frågan

I och med att organisationen för bolaget nu ses över är även VD-frågan högst aktuell.
Styrelsens inställning är att det skall vara roterande VD. Precis som att ordförandeposten
roterar så skall även VD-posten rotera mellan kommunerna. Eftersom att ordförandeposten
idag ligger hos Lars Altgård på Lessebo kommun så förslås en VD från någon av de andra
kommunerna. Styrelsen föreslog därför vid mötet att Carina Åresved-Gustafsson, Nybro
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Glasriket^
kommun tar VD-skapet första perioden. Förslaget gillades av övriga i styrelsen. Styrelsen
beslutade att framlägga för stämman att bolaget skall ha en VD.
§7

Övrigt
Lokalen i Kosta

Lars Altgård upplyser återigen styrelsen om att det finns en ledig lokal på Kosta outlet.
Denna lokal skulle kunna användas som exponeringsyta gentemot tillresande turister som
vill uppleva mer av Glasriket. Det är mycket folk i omlopp i Kosta och en ypperlig chans att
visa upp fler av företagen runt om i Glasriket. Christina tycker att det är en god idé men
anser att varken bolaget eller kommunerna kan bekosta lokalhyran. Niklas instämmer och
belyser att det behövs en finansieringsplan. Styrelsen ger bolaget i uppgift att inför nästa
styrelsemöte fundera kring möjlig finansiering av detta.

§11

Datum för kommande styrelsemöten

Henrik skickar ut en mötesdoodle till styrelsen med förslag på datum i slutet av augusti.
§12

Mötets avslutande

Styrelsemötets ordförande Lars Altgård avslutade mötet.
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Lars Altgård, ordf.

Henrik Karlsson , sekreterare

Christina Davidson
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