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Regionstyrelsen
Datum: 2018-06-05
Tid: 09:00-16:00
Plats: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Ledamöter

Anna Fransson (S), ordförande
Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande
Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande
Helen Bengtsson (S)
Magnus Carlberg (S)
Martina Gustafsson (S)
Henrietta Serrate (S)
Daniel Liffner (V)
Michael Öberg (MP)
Roland Gustbée (M)
Göran Giselsson (M)
Sven Sunesson (C)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Håkan Engdahl
Yngve Filipsson (L)
Ersättare

Charlotta Svanberg (S)
RosMarie Jönsson Neckö (S)
Peter Freij (S)
Ragnar Lindberg (S)
Eva Johnsson (KD)
Joakim Pohlman (S)
Emelie Öberg (S)
Tryggve Svensson (V)
Kjell Jormfeldt (MP)
Viktor Emilsson (M)
Pernilla Tornéus (M)
Mikael Johansson (M)
Patrik Davidsson (C)
Golnoush Keshavarzi Lundén (C)
Martina Ericsson (SD)
Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
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Caroline Palmqvist, HR-direktör
Maria Granath, kommunikationsdirektör
Ulrika J Gustafsson, kanslidirektör
Anna Widströmer, regionjurist
Johan Jarl, nämndsekreterare
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1

Val av justerare och tid för justering
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll
samt
att justering görs den 5 juni 2018.

2

Godkännande av föredragningslista
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 31 maj 2018.

3

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
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4

Informationsärende – Lägesrapport för
projektet Oberoende av hyrpersonal i
vården (16RK2368)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mot bakgrund av att beroendet av inhyrd personal i hälso- och
sjukvården ökat har landstingen och regionerna med stöd från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) startat ett gemensamt projekt för
oberoende av inhyrd personal i vården.
Regionstyrelsen beslutade § 272/2016 att ställa sig bakom det
gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården”.
Enligt beslutet ska regiondirektören kvartalsvis lämna en
lägesredovisning över projektet till regionstyrelsen.
Föredragande

Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården

5

Delårsrapport Region Kronoberg mars
2018 (18RGK855)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg,
samt
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31
mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en
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delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I
delårsrapporten redovisas även status på av Regionfullmäktige eller
Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott i jämförelse
med övriga riket och speglar resultatet av alla samlade insatser som görs
inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs
förbättringar av tillgängligheten inom vården. Insatser och åtgärder pågår
för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa
och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska
vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov
finns, tid till besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad
sjukfrånvaron jämfört med sista kvartalet 2017, minskat användande av
hyrpersonal, bra anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket
svårt att rekrytera vissa läkarspecialister och specialistsjuksköterskor
vilket leder till fortsatt hyrberoende inom dessa områden. Region
Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-mars uppgår till 71
mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018
vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.
Föredragande

Jens Karlsson, ekonomidirektör
Beslutsunderlag

 § 132 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg mars 2018
 Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2018
 Delårsbokslut mars 2018 för Region Kronoberg

6

Taxor och avgifter för hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt
bilaga 1-4.
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Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har § 29/2018 berett förslag till taxor och
avgifter inom hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019. Samtliga ändringar
föreslås gälla från den 1 januari 2019. Förslaget omfattar följande
avgifter, som redovisas i bilagor till ärendet:
– Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1).
– Avgifter i slutenvård (bilaga 2).
– Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar (bilaga 3).
– Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4).
Till skillnad från tidigare ingår inte bidrag inom hälso- och sjukvården i
ärendet, dessa beslutas istället separat av hälso- och sjukvårdsnämnden
vid ett senare sammanträde.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 134 RSAU Taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019
 Förslag till beslut - Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
2019
 § 29 HSN Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019
 Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård reviderad au
 Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
 Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar. Ver. 2
 Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
 Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala
vårdkontakter

7

Länstrafiktaxa 2019 (18RGK362)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
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Sammanfattning

Trafiknämnden har § 34/2018 berett förslag till taxa för Länstrafiken
Kronoberg för 2019.
De föreslagna förändringarna i taxan härrör till införandet av ett nytt
biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken, som beräknas kunna ske
under våren 2019. Eftersom datum för införandet inte kan specificeras
på grund av upphandlingsprocessen, kommuniceras detta datum senare.
Föredragande

Ulf Petersson, ekonomichef Länstrafiken Kronoberg
Beslutsunderlag







8

§ 135 RSAU Länstrafiktaxa 2019
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
§ 34 TN Länstrafiktaxa 2019
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
Länstrafiktaxa 2019 - förslag till trafiknämnden

Administrativa taxor och avgifter inom
Region Kronoberg 2019 (18RGK599)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
2019, i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för
Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 § 136 RSAU Administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2019
 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg
 Bilaga 1 - Regelverk för administrativa avgifter 2019
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9

Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
(18RGK1002)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
bifogat förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av
regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram
verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även
en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och
händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs
verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget
och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig
inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen
ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas
och följas upp under hela perioden.
Beslutsunderlag

 § 137 RSAU Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
 Förslag till beslut - Budget 2019-2021
 Förslag till budget 2019 Region Kronoberg - S V och MP (2018-0528)
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10 Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022 (17RK1032)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022
samt
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs
politiska organisation 2019-2022.
Sammanfattning

Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver
regionernas politiska organisation och uppgiftsfördelning mellan olika
organ. I varje region ska det finnas en beslutande församling, fullmäktige.
Fullmäktige ska utse en regionstyrelse. Fullmäktige ska därutöver tillsätta
de nämnder som behövs för att fullgöra regionens uppgifter. Kommuner
och regioner får tillsätta gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter
enligt ovan.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg fastställs ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga
politiska organ i Region Kronoberg. Utöver det som beskrivs i lag eller
annan författning gäller bestämmelserna i dessa arbetsordningar och
reglementen.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs
politiska organisation bereda förslag till politisk organisation för Region
Kronoberg, samt förslag till arbetsordningar och reglementen för
densamma.
Organisationsutskottet beslöt § 9/17 att godkänna uppdrag och
genomförande för beredning av Region Kronobergs politiska
organisation för mandatperioden 2019-2022.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk
organisation för Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och
arbetsordningar för Region Kronobergs politiska organisation.
Beslutsunderlag

 § 138 RSAU Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
 Förslag till beslut - Arbetsordningar och reglementen för Region
Kronobergs politiska organisation
 Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
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 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i
Region Kronoberg

11 Arvodesreglemente för förtroendevalda
inom Region Kronoberg 2019-2022
(17RK1032)
Förslag till beslut

Organisationsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019 – 2022.
Sammanfattning

Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs
politiska organisation bereda förslag till politisk organisation för Region
Kronoberg, samt förslag till arbetsordningar och reglementen för
densamma.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer arvodesreglemente för
förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019 – 2022.
Beslutsunderlag

 § 139 RSAU Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019-2022
 Förslag till beslut - Arvodereglemente för förtroendevalda inom
Region Kronoberg
 Förslag till Arvodesreglemente Region Kronoberg 2019-2022

12 Sammanträdesplan 2019 (18RGK825)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska
organisation.
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Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen
i Region Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och
sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder,
utskott och beredningar i Region Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2019 i
enlighet med upprättad handling.
Beslutsunderlag

 § 140 RSAU Sammanträdesplan 2019
 Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2019
 Sammanträdesplan 2018 Region Kronoberg

13 Plan för informationssäkerhet och
skydd av personuppgifter (18RGK947)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa plan för informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter.
Sammanfattning

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen börjar gälla den
25 maj 2018 bör regionstyrelsen fastställa en reviderad plan för
informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.
Planen beskriver de övergripande principerna inom området som råder i
Region Kronoberg, roller och ansvar, genomförande samt uppföljning.
Planen kompletteras med riktlinjer och rutiner, vilka fastställs av ansvarig
direktör.
Föredragande

Emma Stewén, informationssäkerhetssamordnare/personuppgiftsombud
Beslutsunderlag

 § 141 RSAU Plan för informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter
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 Förslag till beslut - Plan för informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter
 Plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter

14 Svar på medborgarförslag – Fria
bussresor mitt på dagen (17RK2427)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Marja Leena Kaukoranta, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om
kostnadsfria bussresor mitt på dagen för pensionärer. Trafiknämnden
har lämnat ett uppdrag till trafikdirektören att utreda möjligheterna till
särskild prissättning för pensionärer, som en del av länstrafikens arbete
med framtida taxor och resevillkor.
Föreslås att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Beslutsunderlag








§ 142 RSAU Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
§ 28 TN Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Förslag på svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen

15 Svar på motion – Starta en företagsjour
(18RGK216)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
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Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till
regionfullmäktige att Region Kronoberg ska pröva införandet av en
företagsjour, enligt modell från Jönköpings och Östergötlands län.
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över
motionen. I yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett
eventuellt statligt beslut om program för företagsjourer som väntas
under våren 2018. Om ett nationellt program inte startas under 2018 kan
ett eget initiativ och olika alternativ för detta undersökas. En sådan
etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan påbörjats inom
Småland Business Region.
Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning
till regionala utvecklingsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag






§ 143 RSAU Svar på motion – Starta en företagsjour
Svar på motion – Starta en företagsjour
§ 50 RUN Svar på motion Starta en företagsjour
Förslag till beslut - Svar på motion - Starta en företagsjour i
Kronobergs län
 Tjänsteskrivelse, svar på motion Starta en företagsjour
 Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour

16 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
från Lena Myrskog, Region Kronoberg
(18RGK573)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog,
överläkare vid Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta
en diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en
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intraprenad vid bröstenheten och mammografienheten, i syfte att behålla
en välfungerande verksamhet.
Regionstyrelsens bedömning är att införande av intraprenader vid vissa
verksamheter generellt sett kan vara en möjlighet att öka medarbetarnas
engagemang. Region Kronoberg avser att göra en uppföljning av föroch nackdelar av de intraprenader som tidigare införts, inför vidare
ställningstagande i ärendet.
Beslutsunderlag

 § 144 RSAU Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena
Myrskog, Region Kronoberg
 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad rev
återremiss
 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad rev återremiss
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad
 § 115 RSAU Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena
Myrskog, Region Kronoberg
 § 75 RS Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg

17 Remissyttrande – Översiktsplan för
Tingsryds kommun (18RGK820)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Tingsryds kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Tingsryds kommun beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Översiktsplanen är nu i
granskningsskedet.
Tingsryds kommun har i den process som föregått förslaget till
översiktsplan genomfört en omfattande och öppen förankringsprocess
med kommunens medborgare. Utgångspunkten har varit elva
fokusområden som bedömts vara viktiga för kommunens utveckling
fram till 2030, som är översiktsplanens sluttidpunkt. Under
samrådsprocessen har ytterligare synpunkter kommit in, vilket gjort att
förslaget till översiktsplan justerats i vissa delar. Det nu presenterade
förslaget till plan innefattar följande fokusområden, där vision och
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viljeinriktningar anges för varje område. Områdena rör god miljö, det
goda livet, barn och unga, utbildning och företagsklimat, boende och
inflyttning, infrastruktur, förenings- och kulturliv, upplevelser, natur- och
kulturvärden, vatten samt risker och hot.
Region Kronoberg har tidigare, under samrådet (dnr 16RK982), lämnat
synpunkter och kommentarer, i första hand på de avsnitt som berör
genomförandeprocessen, kopplingen till regionala utvecklingsstrategin,
kollektivtrafiken, jämställdhetsperspektivet och bredbandsfrågan.
Flertalet av dessa områden belyses nu på ett bättre sätt, men det finns
förbättringspotential när det gäller frågor om bl.a. jämställdhet och
kopplingarna till Gröna Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 145 RSAU Remissyttrande – Översiktsplan för Tingsryds kommun
 Förslag till beslut - Remissyttrande översiktsplan för Tingsryds
kommun
 Remissyttrande - Översiktsplan för Tingsryds kommun
 Översiktsplan för Tingsryds kommun
 Miljökonsekvensbeskrivning - Översiktsplan för Tingsryds kommun

18 Remissyttrande – Översiktsplan för
Lessebo kommun (18RGK826)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Lessebo kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Lessebo kommun har under översiktsplanearbetet genomfört en
omfattande förankringsprocess med kommunens medborgare. Genom
det arbetet har ett antal utmaningar och utvecklingsområden identifierats,
vilka ligger till grund för de fokusområden för hållbar utveckling som
redovisas i förslaget till översiktsplan. Dessa är bebyggelseutveckling,
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landsbygdsutveckling i strandnära lägen, gång- och cykelvägar,
infrastruktur, skola och näringslivsutveckling.
Region Kronoberg ser positivt på de utvecklingsprioriteringar som görs i
förslaget till översiktsplan. Planen pekar ut ett antal viktiga
insatsområden med utgångspunkt i de förutsättningar som finns i
kommunen, både när det gäller geografiskt läge, orts- och
boendestruktur och kommunikationer.
Beslutsunderlag

 § 146 RSAU Remissyttrande – Översiktsplan för Lessebo kommun
 Förslag till beslut - Remissyttrande Översiktsplan för Lessebo
kommun
 Remissyttrande - Översiktsplan för Lessebo kommun
 Förslag ny översiktsplan - Lessebo kommun.
 Granskning av översiktsplan för Lessebo kommun
 Översiktsplan för Lessebo kommun
 Översiktsplan för Lessebo kommun 1 (ändringar markerade)
 Miljökonsekvensbeskrivning - Översiktsplan för Lessebo kommun
 Särskilt utlåtande enl 3 kap 17 § PBL - Översiktsplan för Lessebo
kommun

19 Anmälan om ersättningsetablering
enligt lagen 1993:1652 om ersättning för
sjukgymnastik (18RGK399)
Sammanfattning

Ärendet omfattas av sekretess tills beslut om avtal fattats.
Beslutsunderlag

 § 147 RSAU Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen
1993:1652 om ersättning för fysioterapi

20 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
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att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
ordförande, 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut

• 18RGK21-24 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 24/2018 Sterilemballage One Step.
• 18RGK21-25 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 25/2018 Passagesystem.
• 18RGK25-19 Regionjuristens delegationsbeslut nr 19/2018 Överprövning av upphandling.
• 18RGK19-6 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 6/2018 Transaktioner under februari.
• 18RGK19-7 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 7/2018 Transaktioner under mars.
• 18RGK19-8 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 8/2018 Transaktioner under april.
• 18RGK21-26 Upphandlingschefsbeslut nr 26/2018 - Dental
förbrukning.
• 18RGK21-27 Upphandlingschef delegationsbeslut nr 27/2018 Kundanpassade operationsset för ögonoperation IVT och kataraktset.
• 18RGK20-10 Förhandlingschefsbeslut nr 6/2018 Överenskommelse om avslut av anställning.
• 18RGK35-9 Regionstyrelsens arbetsutskott beslut nr 9/2018 Ombud till bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB, 20185-14.
• 18RGK35-10 Regionstyrelsens arbetsutskott beslut nr 10/2018 Ombud till Svensk Kollektivtrafiks årsstämma, 2018-05-25.
• 18RGK20-11 Förhandlingschefsbeslut nr 7/2018 - Beslut om
utfärdande av skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom
Region Kronoberg.
• 18RGK20-12 Förhandlingschefsbeslut nr 8/2018 - Beslut om
utfärdande av skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom
Region Kronoberg.
• 18RGK20-13 Förhandlingschefsbeslut nr 9/2018 Överenskommelse om avslut av anställning.
• 18RGK34-11 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 11/18 - Ombud
till årsstämma för Kust till Kust 2018
• 18RGK21-29 Upphandlingschef delegationsbeslut nr 29/2018 Förnyad konkurrensutsättning förvaltningsrevision - Granskning av
konst inom Region Kronoberg.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-05-31

• 18RGK21-30 Upphandlingschef delegationsbeslut nr 30/2018 Komplett SPECT/CT-system.
• 18RGK29-23 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 23/2018 Avskrivning av fordran.
• 18RGK29-24 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 24/2018 Avskrivning av fordran.
• 18RGK29-25 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 25/2018 Avskrivning av fordran.
• 18RGK21-28 Upphandlingschef delegationsbeslut nr 28/2018 Passagesystem.

21 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Anmälningar

- Cirkulär 18:20 inklusive bilagor
- Cirkulär 18:19 från Sveriges Kommuner och Landsting - studiebesök
politiska partier i vård och äldreomsorg.

22 Övriga beslutsärenden

23 Övriga informationsärenden
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§132

Delårsrapport Region Kronoberg
mars 2018 (18RGK855)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg, samt
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av
Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott i jämförelse med övriga riket
och speglar resultatet av alla samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i
Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården. Insatser
och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster,
ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt
med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad sjukfrånvaron jämfört
med sista kvartalet 2017, minskat användande av hyrpersonal, bra anställningsflöde för
sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa läkarspecialister och
specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende inom dessa områden.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-mars uppgår till 71 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre
än budgeterat.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg, samt

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

Ordförandeberedningen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2018
 Delårsbokslut mars 2018 för Region Kronoberg

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK855
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-05-18

Regionstyrelsen

Delårsrapport Region Kronoberg mars 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott i jämförelse med övriga
riket och speglar resultatet av alla samlade insatser som görs inom hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom
vården. Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens
hälso- och sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa
och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att
komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad sjukfrånvaron
jämfört med sista kvartalet 2017, minskat användande av hyrpersonal, bra
anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa
läkarspecialister och specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende
inom dessa områden. Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden
januari-mars uppgår till 71 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110
mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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SAMMANFATTNING
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Både invånare och
samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region
Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten genom att förbättra både
tillgänglighet och kvalitet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott och speglar resultatet av alla samlade insatser
som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten
inom vården. Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och
om behov finns, tid till besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad sjukfrånvaron jämfört med sista kvartalet
2017, minskat användande av hyrpersonal, bra anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket
svårt att rekrytera vissa läkarspecialister och specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende
inom dessa områden. Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har dock gett resultat. Under årets
första tre månader har behovet av hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor minskat
markant i jämförelse med föregående period och år. Region Kronoberg har trots detta fortsatt stora
utmaningar gällande hyrpersonal och som det ser ut nu kommer det under 2018 och 2019 främst att
gälla allmänspecialister, operationssjuksköterskor och barnmorskor.
Region Kronobergs ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att Region
Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Förutsättningar för en säker vård med god kvalitet skapas genom kunskapsstyrning och organisation.
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som är
mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och
merkostnaden för att rätta till misstag minskar. Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg ska i
enlighet med Patientsäkerhetslagen bedrivas med ett systemperspektiv, vara långsiktigt och ha ett uttalat
patientfokus där patienter och närstående ska göras delaktiga. Vårdskador med olika allvarlighetsgrad
drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård. En stor del av dessa är vårdrelaterade infektioner,
trycksår eller läkemedelsskador.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-mars uppgår till 71 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.
På Sigfridsområdet färdigställdes under vintern de förberedande markarbetena och nu pågår
produktionen av nybyggnation av vuxenpsykiatri och habiliteringen. På Ljungby lasarett färdigställs den
provisoriska vårdavdelning inför ombyggnaderna av vårdavdelningar 3-6. På Centrallasarettet Växjö
(CLV) pågår ombyggnaden av specialisttandvården, ombyggnad och renoveringsarbeten för onkologisk
mottagning och dagvård utförs under januari-juni, samt ombyggnation avd 40 under hösten,
nybyggnation av p-däck avslutas under maj.
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INVÅNARE
”Nöjda invånare med stort
förtroende för Region
Kronobergs verksamhet”
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Måluppfyllelse mars 2018

FÖRTROENDE FÖR VERKSAMHETERNA SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak
verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva
att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronobergs ska förvalta ett
fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

66 %

73 %

75 %

63 %*

70 %

78 %

68 %

60 %

85 %

*Mätning från bokslut 2017

Hälso- och sjukvård
Både invånare och samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är
god. Region Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten genom att förbättra
både tillgänglighet och kvalitet. Patienten ska vara delaktig i sin hälsa och vård. Utifrån
utvecklingstrategin Närmare kronobergaren pågår ett aktivt implementeringsarbete. Den har ett starkt
fokus på utveckling och insatser ur ett invånarperspektiv.
Fast vårdkontakt ska erbjudas patienter med kronisk sjukdom. Patientkontrakt ska tydliggöra och hålla
samman vårdnätverket och därmed bidra till att skapa ett begripligt sammanhang för patienten och
därmed ökad kontroll, tillgänglighet och delaktighet.
Kollektivtrafik
Inom kollektivtrafiken kan en nedgång av nöjdkundindex konstateras jämfört med helårstalet för 2017.
Detta bedöms bero på i huvudsak två anledningar 1, mätmetoden är förändrad och ett annat företag
utför intervjuerna. Detta har fått som följd att värdet för NKI sjunkit, inte bara i Kronoberg utan även
nationellt. 2, Flytten av Växjö stadstrafik till Kronobergsgatan och den ökade gångväg detta medför för
bytesresenärer bedöms ha haft en negativ inverkan på NKI.
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Varumärket Region Kronoberg
Varumärkesmätningen som genomfördes i januari 2018 visade generellt bättre resultat än mätningen
2016, och överstiger redan målvärdet för kännedom om varumärket Region Kronoberg för 2018. Fler
kronobergare känner alltså väl till Region Kronoberg och vilka ansvarsområden regionen har. Varför
kännedomen om oss ökar är svårt att hitta en enskild förklaring på – men förmodligen handlar det om
till exempel:



Region Kronberg har nu funnits i tre år, och varumärket börjar bli inarbetat.
Det har genomförts ett stort antal externa kommunikationsaktiviteter, direkt eller indirekt
kopplade till varumärket (till exempel en primärvårdskampanj, en kampanj om hyroberoende
med mera).

Region Kronoberg behöver dock jobba för att stärka ett antal profilområden som har stark påverkan på
uppfattningen om oss. Till exempel att vi är någon att lita på, att vi använder skattemedel rätt och att vi
är en attraktiv arbetsgivare.
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TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER SKA VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet
är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska förbättra och
upprätthålla en god tillgänglighet inom samtliga verksamhetsgrenar.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal
Läkarbesök inom primärvård 7 dagar
Läkarbesök inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel telefontillgänglighet, primärvård - 0
dagar
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Resandeökning
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

88 %

90 %

95 %

69 %

70 %

90 %

53 %

70 %

90 %

93 %

97 %

99 %

72 %

82 %

84 %

0,3% årligen*
(6 822 078)*

3 % årligen
(10,3 miljoner resor)

3 % årligen
(10,9 miljoner resor)

44,3 %

60 %

75 %

67 %**

75 %

83 %

Följs bara upp på
helår

45 %

50 %

*Siffrorna för utfall mars 2018 avser endast buss. Målvärden avser buss och tåg redovisas endast årsvis.
***Mätning från bokslut 2017

Hälso- och sjukvård
Kompetensförsörjningen är en svår utmaning i Region Kronobergs arbete att erbjuda en god
tillgänglighet. Arbetet med med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården pågår ständigt.
Genom låta medarbetarna arbeta på sin högsta kompetensnivå och omfördela arbetsuppgifterna kan en
rimlig tillgänglighet upprätthållas. Ständiga kvalitetsförbättringar och ett effektivt resursutnyttjande ger
förutsättningar att erbjuda invånarna en trygg och god hälso- och sjukvård. Ett viktigt arbetsverktyg i
detta är produktions- och kapacitetsplanering (POK) som nu successivt börjar ge tydliga effekter.
Region Kronoberg arbetar intensivt för att bli oberoende av hyrpersonal till 2019. Arbetet har så här
långt visat på en god utveckling. Det är ett utmanande och svårt uppdrag som under en
övergångsperiod påverkar tillgängligheten negativt i vissa delar av verksamheten.
Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och
om behov finns, tid till besök. Genom att utveckla nya sätt att vara tillgänglig kommer vården närmare
patienten, fysiskt och virtuellt. Vården ska i större utsträckning vara tillgänglig för patienten med hjälp
av tekniska och digitala lösningar, oberoende av tid och plats och därmed erbjuda en ny vårdnivå för
patienterna.
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Det är allt fler enheter som ansluter sig till webbtidboken och vid periodens slut var det totalt 122
enheter (inklusive tandvården) som hade aktiverat webbtidbok. Nya enheter som anslutits kommer
både från primärvård och specialistvård. Under januari-februari hade i snitt 2 181 stycken
webbokningar per månad jämfört med 1 541 per månad för perioden augusti – december 2017. Även etjänsterna i basutbudet har ökat under de första tre månaderna.
Möjlighet till digital vårdplanering ska erbjudas framför allt i primärvården. Det har genomförts
information och workshop på chefsmöte angående nya e-tjänsten för klagomålshantering, basutbudet
via 1177 Vårdguiden och vårdplanering.
Projekt för införande av integrerad videolösning i vårdinformationssystemet Cambio Cosmic har
påbörjats med teknisk testning och piloter är utsedda.
Pilotprojektet där externa hudspecialister granskar hudförändringar som fotograferas och skickas via
internet fortsätter då volymen av patienter ännu inte är tillräckligt hög för utvärdering dvs 50-100 fall.
Ingående vårdcentraler i pilotprojektet är nu Centrum, Lessebo, Rottne och Alvesta
Kollektivtrafik
Kundnöjdheten med väntetiden i telefon för Serviceresor har minskat med två procentenheter jämfört
med helårstalet för 2017. Detta följer målindikatorn för antal samtal besvarade inom tre minuter som
också har minskat med två procentenheter de tre första månaderna. Anledningen till minskningen är en
ovanligt hög korttidssjukfrånvaro hos Serviceresors peronal under en utdragen influensaperiod
samtidigt som antalet samtal under perioden har ökat.
Detkan konstateras att Region Kronoberg har en minskad resandeökning. Sannolikt beror detta på att
tillgängligheten mellan Stadsbuss-tåg och stadsbuss-regionbuss har försämrats med anledning av flytten
av stadsbussarna. Vädret har talat för kollektivt resande, framförallt i staden, men trots detta är det
ingen ökning i stadstrafiken.
Kultur
Ett Kommunalt forum har genomförts med fokus på hur regionala och kommunala kulturpolitiska
styrdokument kan kopplas samman för att stärka arbetet med kultur i hela Kronoberg.
Insatser för att utveckla kultur på okonventionella platser och stärka det lokala arrangörskapet pågår. I
samverkan med kommunerna har arbetet påbörjats i enlighet med förstudien Scensommar Kronoberg.
Arbete med att undersöka förutsättningarna för ett regionalt produktionsstöd pågår. En översyn av de
ekonomiska verktyg som Region Kronoberg tillhandahåller för att genomföra kulturplanen genomförs.
Syftet är att utveckla nya, mer ändamålsenliga, finansieringsmodeller och därmed skapa ökad
transparens för aktörer och invånare. Formerna för kultur i skolan utvecklas genom projektet
Kulturcrew. Det fria ordets hus har arbetat för regional spridning av arrangemanget Hotade ord, ett
samarbete med Svenska PEN som riktar sig till skolpersonal. Även frågor som rör ökad samverkan
kring kulturskolan har varit aktuella under perioden, både lokalt och nationellt.
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INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA NÄRA OCH JÄMLIK
En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen.
Därför ska Region Kronoberg medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Invånarnas vård och hälsa ska vara nära och jämlik
Styrtal
Sjukpenningtalet: kvinnor/män
Antal genomförda
1
läkemedelsgenomgångar per år
Antibiotikaförskrivning, antal recept per
2
1000 invånare

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

14,0/6,6

13,0/7,0

10,0/6,6

156

1 600

1 800

312

290 recept/1 000
invånare

250 recept/1 000
invånare

Hälso- och sjukvård
Kronobergarna skattar sin hälsa överlag som god eller mycket god, men skillnader mellan män och
kvinnor samt skillnader i socioekonomi kvarstår dock. Skillnaderna i hälsa ökar stadigt mellan olika
grupper i befolkningen vilket visar sig i att ohälsotalet, enligt det nya sjukpenningtalet har ökat.
Region Kronoberg ska på ett systematiskt sätt stödja patienter att förebygga sjukdom,
sjukdomsförsämring och återinsjuknande. Stöd för egenvård och förändring av levnadsvanor ska vara
väl integrerat i vårdprocesser. Patientens egna resurser för att behålla och främja sin hälsa ska stimuleras
och ett särskilt fokus ska finnas på tidiga tecken på ohälsa hos barn och unga.
En handlingsplan för det långsiktiga arbetet med levnadsvanor ligger till grund för insatser och åtgärder.
Insatsen riktade hälsosamtal, ett arbetssätt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, är beslutat och
kommer under 2018 att införas i primärvården. Ambitionen är att utnyttja en digital lösning som
utvecklats i Region Jönköping. Målgruppen är 50-åringar. Ett underlag till vårdvalsspecifikationen och
förslag på implementering har tagits fram och godkänts. En nystart av medicinsk grupp
levnadsvanor/folkhälsa pågår.
Förarbete pågår för implementering av reviderade nationella riktlinjer för levnadsvanearbetet.
Riktlinjernas centrala rekommendationer har fokus på vuxna med särskild risk, vuxna inför operation,
gravida men också barn och ungdomar. Socialstyrelsen publicerar slutversionen av riktlinjerna i juni
2018. Nationella indikatorer för uppföljning av levnadsvanor inom primärvården är fastställda i
samverkan med medicinska kommittén. Ett arbete med att ta fram en plan för uppföljning av
levnadsvanor och hälsa påbörjas under vecka 18.
Utveckling av mätetal som kopplar ihop befolkningsdata och patientdata pågår. Syftet är att skapa bra
grunddata för verksamhetsutveckling och övergripande uppföljning av resultat av regionens
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.
När det gäller det försäkringsmedicinska området fortgår satsningen på rehabkoordinatorer i
verksamheten. Planering pågår för en temadag i maj för rehabkoordinatorer i samarbete med SKL.
Delar av dagen kommer att fokusera på arbete som friskfaktor och hur arbetsåtergång kan främjas. Ett
Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare. Ersätter tidigare uppdrag om att Antalet
läkemedelsgenomgångar ska öka: regelbunden sammanvägd bedömning av äldres totala medicinering.
2 Nationell målnivå enligt STRAMAs (Samverkan mot antibiotikaresistens) rekommendationer är 250 recept/
1000 invånare
1
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dialogverktyg avseende arbete håller på att tas fram. Vidare utvecklas metoder och stöd som ska
underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att ta kontakt med arbetsgivare.
I samarbete med bland annat Försäkringskassan planeras för riktade insatser i Lessebo kommun och
Tingsryds kommun samt arbetsgivardialog med Tingsryds kommun.
Läkemedel är en viktig behandlingsmöjlighet i hälso- och sjukvården. Antibiotika är ett värdefullt
läkemedel där insatser för att förhindra resistensutveckling sker. Bl a följs antibiotikaanvändningen
mätt i antal recept/1 000 inv fortlöpande. Under året har den minskat något jämfört med utfallet för
hela 2017 (316 recept/1 000 inv) men är i stort sett oförändrad sedan 2014 i Kronoberg. Dessförinnan
minskade användningen med ca 20 procent på fem år. Kronoberg avviker från utvecklingen för
rikssnittet som har en fortsatt minskning, vilket gör att Kronoberg åter tillhör de län som har en högre
förskrivning än rikssnittet. Region Kronoberg arbetar kontinuerligt med detta i Strama-gruppen
(samverkan mot antibiotikaresistens) och medicinsk grupp infektion för att förbättra resultaten.
Just nu planeras för riktade besök på de vårdcentraler vars resultat behöver förbättras. På sjukhuset
pågår arbete med antibiotikaronder på medicinkliniken i Växjö i liten skala. Det genomförs/planeras
utbildning/information om antibiotikaanvändning för akutläkarna, medicinkliniken Ljungby och
kirurgkliniken i Växjö samt infektionskliniken.
Till hösten kommer det förhoppningsvis anordnas en utbildningsdag om infektionsbehandling i
Läkemedelskommitténs regi och även fortsatt medverkan i ST- och AT-utbildningar.
Ambitionen är att kunna göra läkemedelsgenomgångar enligt enligt lagda mål. Bemanningssituationen
har dock medfört att denna uppgift inte har kunnat prioriteras under det första kvartalet.
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MEDARBETARE
”Region Kronobergs ska vara
en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och
utvecklas”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det
innebär att vi arbetar med allt ifrån arbetsgivarfrågor, ledarskap och medarbetarskap till arbetsmiljö och
hälsa. Inom kompetensförsörjningsområdet arbetar vi utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår
från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse mars 2018

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor är en
viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och kunna behålla,
motivera och utveckla befintliga medarbetare. Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision
beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att säkerställa en god introduktion till nya medarbetare är också av
stor vikt för att skapa trygga medarbetare. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med
föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas. Kompetensförsörjning på kort och
lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

6,5%

5,0 %

4,8 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

16 669

40 000

10 000

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska

10 403

12 500

5 000

Läkare

>1

>1

>1

Sjuksköterskor

>1

>1

>1

Undersköterskor

>1

>1

>1

Administrativa tjänster

>1

<1

<1

Styrtal (kan mätas månadsvis)
Sjukfrånvaron

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
3

Återbesättningsgrad

Hälso- och sjukvården har under indelningen av året präglas av minskad sjukfrånvaro, minskat
användande av hyrpersonal, bra anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att
rekrytera vissa läkarspecialister och specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende inom
dessa områden.

Antalet inom respektive yrkeskategori som anställs i förhållande till antalet som avslutat sin anställning hos
Region Kronoberg under perioden 1 januari till 31 mars, mätt i heltidstjänster.
3
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ETT HÄLSOFRÄMJANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH
STARKT MEDARBETARENGAGEMANG GENOMSYRAR
ORGANSATIONEN.
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser
Konkreta åtgärdsförslag är framarbetade och arbete pågår på flera håll för att utveckla hälsofrämjande
arbetsplatser. Ett förtydligande av chefers ansvar och roll kommer att ske samt kompetenshöjande
insatser om vad som skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetsmiljö- och hälsoveckor kommer att ske
under v. 20-21 som vänder sig till samtliga medarbetare inom Region Kronoberg, där en del i syftet är
att synliggöra det arbete som pågår inom området.
Region Kronoberg har sedan två år tillbaka en ledaridé. Ett gott ledarskap förutsätter ett gott
medarbetarskap och därför har arbetet påbörjats med att ta fram en medarbetaridé. Samtliga
arbetsplatser och medarbetare har möjlighet att på olika vis involveras i framtagandet. Syftet är att
tydliggöra såväl Region Kronobergs förväntningar på medarbetarna som vad medarbetarna kan
erbjudas av regionen som arbetsgivare.
En översyn av mer riktade stödinsatser pågår i syfte att skapa förutsättningar för chefer att kunna nå
satta mål, vidareutveckla verksamheten, ha en god ekonomi samt uppnå en hälsofrämjande arbetsplats.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-mars 2018

Region Kronoberg

Jan-mars 2017

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

6,5

7,2

4,2

6,7

7,5

3,9

4

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
Jan-mars 2018

Region Kronoberg

Jan-mars 2017

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

4,6

1,6

3,0

4,7

1,5

3,2

Under inledningen av året har sjukfrånvaron (i procent av ordinarie arbetstid) minskat jämfört med
föregående period och år, från 6,7 procent till 6,5 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat (0,3
procent) samtidigt som männens sjukfrånvaro har ökat (0,3 procent) i jämförelse med föregående
period och år. Högst sjukfrånvaro återfinns inom personalgrupperna tandläkare (9,4 procent),
tandsköterska (9,4 procent), logoped (9,3 procent) och inom gruppen tekniker och It-tekniker (9,3
procent). Lägst sjukfrånvaro återfinns inom AT- och underläkare (ej leg) (1,4 procent) och inom
gruppen ledningsarbete (2,2 procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd har marginellt minskat i jämförelse med föregående period och år.
Den kortare sjukfrånvaron ökar något medan den längre sjukfrånvaron minskar något i jämförelse
Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
4
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föregående period och år. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro (vid sex tillfällen eller mer inom 12
månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre än 21 dagar) startas ett rehabiliteringsärende. Ett aktivt
rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna och systematisk uppföljning sker på övergripande nivå.
De orsaker som framförallt anges i rehabiliteringsärenden är korttidsfrånvaro av olika skäl, infektion,
fysisk skada och psykisk ohälsa.
I jämförelse med övriga regioner och landsting återfinns Region Kronoberg på plats tre. För 2017 låg
Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,4 procent (min-max för alla regioner och
landsting låg på 5,1 - 7,1 procent).

REGION KRONOBERG ÄR EN ATTRAKTIV, LÄRANDE
OCH UTVECKLANDE ORGANSATION.
Stärka Region Kronoberg som en lärande och utvecklande organisation
Arbete pågår kring uppdraget att ta fram förslag inom området lärande och utvecklande organisation. I
uppdraget ingår att ge förslag på ledning, styrning och struktur för en gemensam lärande organisation
för hela Region Kronoberg. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på en digital helhetslösning samt
funktionella lärandemiljöer som en del i lärande organisation, både när det gäller fysiska och digitala
miljöer.
Förslag är framtaget angående uppdraget att införa mentorstjänster. En första nulägesanalys har
genomförts av HR-funktionen för att identifiera vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter som finns och
som det finns behov av inom Region Kronoberg.
En kraftsamling pågår för att få till en enhetlig och kvalitetssäkrad introduktion i syfte att ge en säker
vård, få trygga medarbetare samt underlätta för chefer.

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
Jan-mars 2018

Jan-mars 2017

Läkare

14 657

23 332

Läkare jour

2 012

1 707

Sjuksköterska

10 403

26 466

Totalt

27 072

51 505

Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett resultat. Under årets första tre månader har
behovet av hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor minskat markant i jämförelse med
föregående period och år. Hyrläkare används framförallt inom primärvården, kirurgi- kvinno- och
barncentrum samt psykiatricentrum. Inom alla centrum har behovet av hyrläkare minskat. Medicinskt
servicecentrum använder sig inte av hyrläkare. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi- kvinnooch barncentrum, medicin- och akutcentrum samt inom rättspsykiatrin. Under perioden har
hyrsjuksköterskor fasats ut från rättspsykiatrin och Akutkliniken i Växjö. På motsatt sätt har det under
perioden uppstått ett behov av hyrsjuksköterskor på medicinkliniken i Växjö.
Arbetet tillsammans med övriga regioner och landsting mot att bli oberoende av hyrpersonal fortsätter
och har intensifierats. Hälso- och sjukvården har fortsatt stora utmaningar gällande hyrpersonal och
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som det ser ut nu kommer det under 2018 och 2019 att vara allmänspecialister,
operationssjuksköterskor och barnmorskor.
Anställningsflödet, sjuksköterskor
Jan-mars 2018

Jan-mars 2017

Nyanställda

51

40

Återanställda

15

21

Totalt

66

61

Avgångar

34

45

varav pension

6

12

Netto

32

16

Tabellen visar anställningsflödet för sjuksköterskor under perioden januari-mars respektive år. Region
Kronoberg har under årets första kvartal lyckats att rekrytera 66 sjuksköterskor och av dessa är det ca
23 % (15 personer) som väljer att återgå till Region Kronoberg som arbetsgivare. Vi kan konstatera att
vi har ett högt inflöde av sjuksköterskor vilket är mycket positivt i det generationsskifte vi befinner oss i.
Det har varit betydligt färre externa avgångar och pensioneringar i år jämfört med föregående år.
Andelen heltidsanställda/heltidsarbetande
Mars 2018

November 2017

November 2016

Anställda Arbetande Anställda Arbetande Anställda Arbetande
Primärvård

67 %

43 %

67 %

43 %

64 %

42 %

Psykiatrisk vård

94 %

77 %

94 %

78 %

93 %

76 %

Somatisk vård

73 %

55 %

72 %

54 %

68 %

51 %

Tandvård

84 %

57 %

83 %

55 %

81 %

52 %

Region Kronoberg

81 %

63 %

80 %

63 %

78 %

61 %

Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att öka andelen heltidsarbetande inom Region Kronoberg.
Sedan 1 januari 2018 är heltid grundprincipen vid nyrekrytering av tillsvidareanställda medarbetare. En
handlingsplan är framtagen tillsammans med samtliga fackliga organisationer inom Region Kronoberg
och utgör en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. En workshop med bl.a. tema kompetensförsörjning,
omvärldsspaning, bemanningsplanering och schemaläggning genomfördes under mars månad med
många deltagare från Hälso- och sjukvården. Arbete pågår med att avskaffa delade turer. Tabellen visar
att andelen heltidsanställda har ökat från 78 procent (november 2016) till 81 procent (mars 2018) och
andelen heltidsarbetande har ökat från 61 procent (november 2016) till 63 procent (mars 2018).
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund med
respekt för människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

Medarbetarna ska ha god kunskap om Region Kronobergs
värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Styrtal
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning/dialog om Region
Kronobergs värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Utfall mars 2018

Målvärde 2017

Målvärde 2019

80 %

80 %

100 %

18 %

75 %

100 %

En uppföljning av hur många arbetsplatser som haft dialog om värdegrunden gjordes sommaren 2016,
och den visade att redan då hade ca 70 procent av medarbetarna haft en sådan dialog. Sedan dess tyder
mycket på att fler arbetsplatser kommit igång, eller fortsatt dialogen – bland annat finns en stor
efterfrågan på stöd vid workshops och APT:er på temat värdegrund. Värdegrundsdialog har också
integrerats i flera sammanhang, till exempel i det hälsofrämjande arbetet och vid introduktion av nya
medarbetare i regionen. Därför kan vi anta att minst 80 procent av medarbetarna haft en
värdegrundsdialog.
Fokus framöver kommer att ligga på att skapa kontinuitet i dialogen, och att få värdegrunden att
genomsyra medarbetarnas agerande i vardagen.
När det gäller utbildningen om diskrimineringsgrunderna går det lite trögare. Anledningarna till att så få
hittills genomfört utbildningen kan till exempel vara tidsbrist på arbetsplatserna och/eller bristande
kommunikation om att utbildningen finns och att alla ska genomföra den. Det har dock varit tydligt att
utbildningen ska genomföras senast 31 december 2018, så många arbetsplatser kan ha valt att vänta ett
tag.
Vi planerar att fortsätta kommunicera att utbildningen finns och ska genomföras, och dessutom aktivt
komplettera den med erbjudanden om workshops och koppling till värdegrundsdialog.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Region Kronobergs ska
bedriva en effektiv
verksamhet med hög kvalitet
som utgår från invånarnas
behov”
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och omvärldsbevakning.

Måluppfyllelse mars 2018

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronobergs verksamhet ska vara effektiv och hålla en hög kvalitet. Region Kronobergs ledning
och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur
inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp
under hela perioden. Verksamhetsutveckling i Region Kronoberg syftar till att skapa förutsättningar för
verksamheterna att vara effektiva och hålla hög kvalitet.

Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

92,2 %

96 %

96 %

97,1 %

99 %

99 %

Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,9

5,0

4,8

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

3,0

1,3

1,2

14 %*

9,0 %

7,8 %

Styrtal
5

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min
6

Punktlighet regionbusstrafik RT +10
min

Vårdrelaterade infektioner
* VRI-mätning v12-13 2018

Hälso- och sjukvård
Förutsättningar för en säker vård med god kvalitet skapas genom kunskapsstyrning och organisation.
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som är
mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och
merkostnaden för att rätta till misstag minskar. Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg ska i
enlighet med Patientsäkerhetslagen bedrivas med ett systemperspektiv, vara långsiktigt och ha ett uttalat
patientfokus där patienter och närstående ska göras delaktiga.
Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård. En stor
del av dessa är vårdrelaterade infektioner, trycksår eller läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i
vården är en vanlig orsak till att patientsäkerhetsrisker ökar. Patientnämndens rapporter visar också att
det är en vanlig orsak till klagomål från patienterna. Under senaste året har det skett en påtaglig
5
6

RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
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minskning av trycksår medan vårdrelaterade infektioner ger en mer osäker bild beroende på olika
mätmetoder. I den gemensamma nationella punktprevalensmätningen ligger nivån fortsatt högt 14
procent. Markörbaserad journalgranskning som genomförts tyder dock på att endast ca 30 – 40 procent
av vårdrelaterade infektioner kan klassificeras som vårdskador, d v s att det föreligger en undvikbarhet i
händelsen. Vårdrelaterade infektioern är en prioriterad fråga under 2018. Under året fortsätter arbetet
med att minska infartrelaterade infektioner och Region Kronoberg ökar på arbetet med att förebygga
urinvägsrelaterade infektioner samt sjukhusförvärvade lunginflammationer.
Under första kvartalet har hälso och sjukvården tillsammans med patientnämnden infört nya rutiner för
klagomålshanteringen utifrån ny lagstiftning som började gälla 2018-01-01.
I samverkan med utvecklingsenheten och kliniskt träningscenter har hälso och sjukvården påbörjat en
utbildningsinsats för säker kommunikation och en pilotutbildning om säker läkemedelshantering
planeras i slutet av maj.
Under 2018 arbetas det med en gemensam struktur för identifiering och prioritering samt uppföljning
av hälso- och sjukvårdsövergripande patientprocesser som är i behov av utveckling. Behovet
identifieras utifrån verksamheternas och centrumens bedömning av nuvarande och prognostiserade
utfall samt förväntad effekt. Prioriteringen beslutas av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
Införande av produktions- och kapacitetsplanering, POK, fortgår i berörda verksamheter. Primärvården
har dock i dagsläget problem att fullfölja PoK-arbetet p g a bristen på läkare. Utveckling pågår för att
verksamhetsanpassa och förbättra PoK-modell och uppföljningsverktyg. Exempelvis finns det i PoKapplikationen, i QlikView, snart möjligheten att kommentera veckovisa avvikelser mellan planlagda och
utförda besök i lagda produktionsplaner.
Rätt använd kompetens (RAK): Arbetsfördelningen mellan olika kompetenser ska utvärderas inom
respektive verksamhet för att nå största möjliga effektivitet. Region Kronoberg ska identifiera onödig
administration och fortsätta utveckla och förbättra effektiva rutiner. Det pågår ett arbete för att
optimera vårddokumentationen som stöd till en patientsäker och effektiv vård. Region Kronoberg
fortsätter att utveckla efterfrågade servicetjänster för att avlasta vårdens resurser.
Kollektivtrafik
Punktligheten för både stads- och regionbusstrafiken ser relativt stabilt ut. Ombyggnationerna i centrala
Växjö och kommande byggnationer på in- och utfartsvägarna i Växjö, är dock stora utmaningar som
gör att prognosen på helår 2018 är ytterst osäker.
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika
intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila samhället. I
Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa hållbarhet och
en cirkulär ekonomi. Det betyder att sätta utmaningarna i centrum och att arbeta över sektorsgränser.
Detta kräver ett arbetssätt som har en god kunskap om nuläge och önskeläge och sedan välja insats för
att nå målen. Gröna Kronoberg lyfter fram arbetsmetoden den Gröna tråden, som består av ett antal
delar som tillsammans lägger grunden för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Det handlar om att
skapa förutsättningar för vad aktörerna arbetar med och hur de arbetar.
För att näringslivet i länet ska utvecklas måste innovationskraften och entreprenörsandan tas till vara.
Därför ska vi satsa på innovativa miljöer där forskning och entreprenörskap möts. Social ekonomi är en
viktig del av regionens hållbarhet som bidrar till bättre folkhälsa.
Regional Utveckling
Som ett led i att få en god bild av kommunernas utmaningar och möjligheter kopplat till sina
uppdrag och för Gröna Kronobergs genomförande sker dialog och samverkan med kommuner i
flera nätverk och konstellationer. För att skapa en ökad förståelse och samhandling kring Gröna
Kronoberg sker också olika analyser och insatser löpande. Under perioden presenterades bland
annat en ny insatsrapport på Regiondagarna i januari.
Gröna Kronoberg 2025 ska enligt förordningen (2017:583) revideras en gång per mandatperiod och
uppdraget från Regionstyrelsen är att ha ett förslag till beslut till juni 2019. Arbetet med revideringen
har påbörjats under perioden med att det tagits fram en processplan och att insamling till
nulägesanalysen pågår. Planen är att under året bland annat genomföra möten med externa
chefsnätverk och kommunbesök för att presentera ett utkast och lyssna in utmaningar och behov
som behöver lyftas i den reviderade strategin.
Inflödet på nya projektansökningar har varit bra under perioden, likaså pågår projektutvecklingsinsatser
med presumtiva sökanden både internt och externt. Under 2017 startade Region Kronoberg flera
utvecklingsprojekt i egen regi. Hållbar mobilitet är ett av projekten som är i full gång.
Konsulttimmen,som ger företag sex timmars kostnadsfri konsultstöd, startade upp hösten 2017 och har
under denna period haft 55 företag som ansökt och beviljats att ta del av stödet. Projekt för ökad
samplanering i Kronoberg har också startats igång under perioden liksom Mot nya höjder lab.
För att vara en drivande regional utvecklingsaktör är det viktigt att göra rätt saker och att göra
sakerna rätt från början. Regional utveckling har under periden påbörjat ett arbete med att ta fram
en modell för att ”Gröna Kronoberg- och hållbarhetssäkra” processer. Ett arbete har även påbörjats
med att kartlägga och synliggöra hur Regional utveckling bättre internt på avdelningen kan samverka
kring digitalisering men även stärka digitaliseringen externt bland våra aktörer.
Uppdragen till Regional utveckling, inom att vara en drivande utvecklingsaktör är pågående. Vad gäller
exempelvis inventering av nyanländas kompetens med inriktning på näringslivet så har en plan för
arbetet börjat ta form. Ett förarbete kring experior lab/innovationsplattform har även initierats under
perioden. Tjänstepersoner från Regional Utveckling och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort
studiebesök i Karlstad. Medarbetare på Regional utveckling genomför en omvärldsbevakning och
skissar nu på en förstudie som vi avser att söka medel till av 1:1. Förstudien är beräknad att vara klar
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november 2018 om medel beviljas. Ambitionen är därefter att gå vidare med en ”Kronobergsk”
innovationsplattform där företag inom hjälpmedelsbranschen, enligt uppdraget, kommer kunna
inkluderas.
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REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg
ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans
med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras
och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
9
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket
Andel återvunnet material av totala
10
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

7

8

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

42 %

75 %

75 %

84,5 %

87 %

93 %

95 %

95 %

95 %

55 %

60 %

70 %

Plats 4

Plats 4

Plats 3

20 %

33 %

33 %

53 %*

70 %

70 %

*Avser helårsvärde för 2017, indikatorn mäts halvårsvis.

Miljö
När det gäller användningen av förnybara bränslen i bilpoolens bilar går utvecklingen åt fel håll vilket
medför att det kommer att bli svårt att nå det överliggande målet om att Region Kronobergs
klimatpåverkan ska minska. Andelen förnybart har under årets inledande månader minskat med
ytterligare en procent jämfört med årsskiftet. De åtgärder som hittills har genomförts för att vända
trenden har inte haft tillräcklig effekt. Ytterligare informationsinsatser kring bränsleval vid tankning
kommer genomföras under 2018.
Vid årsskiftet 2017/2018 var andelen förnybart i kollektivtrafiken 99,8 procent vilket innebär att målet
är uppnått. Även målet om förnybar energi till uppvärmning är uppnått. Inom målområdet för
ekologiska livsmedel följer arbetet plan och förväntas leda till hög måluppfyllelse.

Målvärden för 2018 återfinns i Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018.
Målvärden för 2020 tas fram i kommande process med nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
9 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
10 Exkl. matavfall
7
8
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I den nationella jämförelsen av regioners och landstings miljöarbete placerar sig Region Kronoberg på
en fjärdeplats under 2017. Utfall för delår går inte att ta fram då jämförelsen endast genomförs per
helår.
Det finns fortsatta utmaningar vad gäller målsättningen om att öka andelen källsorterat avfall och det
kommer bli svårt att nå målet om 33 procent till årets slut. Under årets första kvartal uppgick andelen
återvunnet avfall till 20 procent vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet 2017/2018. I syfte
undersöka om utsorteringen av någon fraktion kan förbättras har plockanalyser genomförts av det
brännbara avfallet på Centrallasarettet i Växjö, Sigfridsområdet och Ljungby lasarett under januari och
februari månad 2018.
Det finns också fortsatta utmaningar med att minska andelen farliga kemiska produkter som används i
verksamheterna. Ett kontinuerligt arbete genomförs för att minska antalet CMR produkter
(cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) samt andra särskilt farliga kemiska produkter
(enligt Kandidatlistan). En av de största utmaningarna är att hitta kemiska produkter som är mindre
farliga men som har likvärdig funktion. Sannorlikheten är därför låg för att nå en minskning med 70
procent till årets slut.
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EKONOMI
”Region Kronoberg ska ha
en stabil ekonomi som
kännetecknas av
långsiktighet och
hållbarhet”
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 71 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på
110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.

Måluppfyllelse mars 2018

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen
ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och
intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella planeringen innehålla en marginal
för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid
inträffar.
En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Utfall mars 2018

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Resultat (%) i förhållande till
skatteintäkter, kommunalekonomisk
utjämning och generella statsbidrag

4,3 % (71 mnkr)

1,1 %

1 % över tid

Självfinansieringsgrad, Länstrafiken
totalt

54,1 %

53,0 %

53,0 %

0,4 %

3,0 %

3,0 %

Ja, alla dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr

138 %

43 %

52 %

Övriga indikatorer (följs upp vid
delårs- och årsredovisning)
Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning realt (över en
femårsperiod)
Betalningsberedskap – årets alla
dagar
Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultat och prognos per nämnd för perioden januari – mars 2018
Utfall
jan-mars
2018
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Budget
jan-mars
2018

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

-1 042

-1 035

-6

-3 998

-4 092

-4 092

0

Trafiknämnd

-79

-79

0

-308

-321

-319

2

Regional
utvecklingsnämnd

-13

-16

3

-52

-64

-64

0

Kulturnämnd

-14

-16

2

-57

-62

-62

0

-3

-3

0

-9

-11

-11

0

Vårdval

-262

-270

9

-1 024

-1 088

-1 078

10

Regionstyrelsen

-176

-192

16

-372

-393

-393

0

Verksamhetens
nettokostnad

-1 588

-1 612

23

-5 820

-6 031

-6 019

12

1 284

1 298

-14

4 620

4 857

4 829

-28

355

339

16

1 282

1 268

1 312
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Resultat före
finansnetto

50

25

26

82

94

123

29

Finansnetto

20

-7

27

62

-28

-13

15

Resultat

71

18

53

144

66

110

44

Styrelsen för Grimslövs
folkhögskola

Skatteintäkter
Statsbidrag

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens resultat efter mars slutar på -6,1 mnkr jämfört med budget. Resultatet
inkluderar beslutad tilläggsbudget och statsbidrag enligt regeringens budgetproposition hösten 2017. De
aviserade tillskotten i regeringens vårändringsbudget har inte beaktats. Marsresultatet innebär en
förbättring med 2,4 mnkr och rullande 12-månadersresultatet förbättras till -100 mnkr, att jämföra med
årsresultatet 2017 som slutade på -139,6 mnkr. Främsta orsak till resultatförbättringen ligger i den
beslutade tilläggsbudgeten och fortsatt lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med 2017.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår ackumulerat till 1,8 procent jämfört med 9,9 procent samma period
föregående år. En första helårsprognos för 2018 lämnas med -40,8 mnkr. Det prognostiserade resultatet
innebär att hälso- och sjukvårdsdirektören kommer att ta fram en åtgärdsplan för kostnadsreduceringar
motsvarande 40,8 mnkr. Planen kommer att presenteras vid hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde 2018-06-18. Prognos inklusive ej framtaget åtgärdsprogram slutar då på +-0.
I och med beslutad tilläggsbudget har det varit möjligt att korrigera verksamheternas budgetar till att
bättre spegla uppdrag och bemanning enligt plan. Korrigeringarna har inneburit att en negativ
anslagspost på -71 mnkr nu ligger under hälso- och sjukvårdsgemensamt kostnadsställe. En plan för
långsiktig hantering av strukturella underskott kommer att tas fram till verksamhetsplan 2019.
En analys av resultat efter mars och prognos för helår 2018 visar att hälso- och sjukvårdens strukturella
underskott till största del kan balanseras av att kostnader enligt beslutad tilläggsbudget inte kommer att
ha helårseffekt under 2018, men får genomslag med knappt 50 mnkr 2019. Det samlade underskottet
2018 motsvaras då av verksamheter med finansiering inom vårdval samt barn- och ungdomspsykiatrin.
De vårdvalsfinansierade verksamheterna generar efter mars ett underskott på -8,2 mnkr. Till detta
kommer barn- och ungdomspsykiatrin som nu genomgår ett förändringsarbete med konsultstöd.
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Tillsammans prognostiseras dessa verksamheter ge ett underskott 2018 på -37,7 mnkr. Utöver detta
väntas nya läkemedel inom framför allt cancerområdet och köpt vård ge underskott.
Trafiknämnden
Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 0,4 mnkr jämfört med budget. De största positiva
avvikelserna gentemot budget visar Regiontrafik buss och Öresundståg medans Teknik och
omkostnader och Växjö stadstrafik redovisar de största negativa avvikelserna.
Prognosen för 2018 är 2 mnkr bättre än budget, varav 5 mnkr avser Öresundståg (återbetalning av
hyreskostnader från vagnbolaget Transitio), 1 mnkr anropsstyrd trafik (försenad utbyggnad av
närtrafiken) och - 4 mnkr Växjö stadstrafik (ökade indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a.
utbyggd trafik).
Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 54,1 procent jämfört med 54,4
procent för motsvarande period 2017. Prognosen för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,3
procent att jämföra med budget som är 52,9 procent.
Regional utvecklingsnämnd
För årets första tre månader visar Regional Utveckling ett positivt resultat på 3,2 mnkr. Den största
avvikelsen är på internt stöd och beror dels på att de vakanta tjänsterna inte var tillsatta första kvartalet
och dels på att kostnader inte har upparbetats enligt budget för uppdrag som tillkommit. Den största
negativa avvikelsen är på projektkontoret och beror på ett beslut på ägarsamrådet med Almi som
kommer att generera ett underskott på driftstöden. Prognosen för helåret är ett resultat i nivå med
budget.
Målet är att externa intäkterna ska täcka minst 50 procent av totala intäkterna. Detta ska innefatta både
den externa och interna budgeten. Det senaste utfallet är 53,5 procent och prognosen förhelåret är 54
procent.
Kulturnämnd
Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på 1,8 mnkr jämfört med budget. Det positiva
resultatet beror till största del på att samtliga driftstöd ännu ej är utbetalade enligt plan och att de egna
utvecklingsmedlen ej har nyttjats. Prognosen för helåret är att budget ska följas.
Målbilden är att staten ska räkna upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med
den regionala uppräkningen. För 2018 är uppräkningen i obalans, 1,55 procent i statlig uppräkning och
2,2 procent i regional uppräkning. Region Kronoberg har dock fått utökade medel från staten för en
regional bild- och formutveckling samt för att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamheten i hela landet.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Utfallet för perioden är knappt 0,1 mnkr sämre än budget vilket kan förklaras med att periodiseringar
inte helt slagit igenom i det nya ekonomisystemet, att alla statsbidragsdelar inte är inne i systemet,
vikariekostnader till följd av sjukdom samt att kurserna under våren inte är helt fyllda med deltagare.
Prognosen för 2018 är att budgeten ska hålla.

27

Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt
tandvårdsstöd. För årets första tre månader visar enheten totalt ett resultat på 8,5 mnkr jämfört med
budget. Prognosen för helåret är ett resultat på 10,2 mnkr bättre än budget.
För Vårdval primärvård är resultatet för perioden 7,9 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 9,3 mnkr. Prognosen förklaras främst av överskott avseende ersättningen för besök och
pre-ST samt satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget som inte beräknas få fullt utfall under
2018. I prognosen har beaktats underskott till följd av det under 2017 anställts fler ST-läkare än vad
som budgeterats. Orsaken till detta var bristen på läkare inom primärvården och förhoppningen är att
det ska leda till fler fast anställda läkare inom primärvården på ett par års sikt.
Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 1,0 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett resultat på 3,4 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av
vakanta läkartjänster. Den ursprungliga budgeten för Vårdval hud baserades på 4,0 verksamma
hudläkare. Så länge det inte verkar 4,0 hudläkare inom vårdvalet kommer sannolikt ett överskott att
uppstå.
Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett underskott på 0,4 mnkr för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 2,5 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
statsbidraget som Region Kronoberg får för höjningen av åldersgränsen från 19 år till 22 år 2018 inte
täcker kostnaderna för tandvårdspengen.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För årets första tre månader så redovisar Regionstyrelen totalt ett överskott på 16 mnkr. Alla enheterna,
med undantag för Regionservice, visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna
förklaras främst av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt och lägre
personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro. Regionservice redovisar för perioden en negativ
budgetavvikelse på 1,8 mnkr vilken bl.a. förklaras av höga personalkostnader inom verksamhetsområde
IT och förändring av semesterlöneskuld.
Prognosen för regionstyrelen totalt är ett helårsresultat i nivå med budget. Prognosen påverkas positivt
av att avskrivningskostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat, lägre personalkostnader till följd av
vakanser och frånvaro samt att regiongemensamma medel inte förbrukas i budgeterad takt. Prognosen
påverkas negativt av att prognosen för pensionskostnaderna försämrats med 24 mnkr. Den försämrade
pensionsprognosen balanseras dock till stor del upp av att budgeterade pensionskostnader ute i
verksamheterna ökat mer än beräknat, vilket bl.a. förklaras av tilläggsbudgeten.
Finansieringen
Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är lägre än budgeterat till följd av en
sämre skatteprognos. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet från
utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat vilket främst förklaras av högre
inkomstutjämningsbidrag och högre bidrag för läkemedel. Höjningen av bidraget för läkemedel (16
mnkr) ska dock, enligt beslut i regionfullmäktige i april, budgeteras upp i finansieringen och tillföras
Hälso- och sjukvårdsnämnden som utökad kostnadsram.
Helårsprognosen, som baseras på SKL:s senaste skatteprognos från den 27 april, visar på ett skatteutfall
som är 28 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för slutavräkning på 2018 års
skatteintäkter. Utjämningssystemet och generella statsbidrag förväntas för helåret bli 44 mnkr högre än
budgeterat främst till följd av högre inkomstutjämningsbidrag (den beslutade justeringen av budgeten
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gör att det inte beräknas bli blir någon budgetavvikelse avseende läkemedelsbidraget). Den positiva
avvikelsen gällande regleringsavgiften beror främst på kompensation för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnetto
Finansnettot ger för perioden ett överskott i förhållande till budget till följd av realisationsvinster på
försäljningar som gjorts för att anpassa innehavet till gällande reglemente. Prognosen för de finansiella
kostnaderna och intäkterna pekar mot ett överskott för helåret på 15 mnkr.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 5,3 procent under första kvartalet 2018 jämfört med utfallet första
kvartalet 2017. Ökningstakten hålls tillbaka av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal.
Genomsnittet i riket för perioden är 5,2 %. Budgeterad nettokostnadsökning för helåret 2018 jämfört
med bokslut 2017 är 5,1 procent.
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

7,3%

7,6%

7,3%
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4,3%

4,3%

4,5%

5,9%
5,0%

6,3%

4,9%

2,0%
0,4%
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2013

2014

Nettokostnad

2015

2016

2017

2018

Skatter o generella statsbidrag

Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2018 på 4,9 procent. Skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 6,3 procent jämfört med
föregående år.

Balanskravsutredning
Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader
som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid
försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. För 2018 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
För 2018 är det av regionfullmäktige beslutade målet för Region Kronoberg att det justerade resultatet
enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå till 1,1 procent.
Det motsvarar det budgeterade resultatet på 66 mnkr.
Prognosen om ett resultat på 110 mnkr efter balanskravsutredning innebär att såväl balanskravet som
det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning uppnås.
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultatuppföljning för perioden januari - mars 2018
(mnkr)

Utfall
jan-mar
2018

Budget
jan-mar
2018

Avvikelse

Utfall
jan-mar
2017

Förändring
utfall %

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

177

180

-3

177

0,3%

675

678

3

Sålda tjänster

120

116

3

103

16,0%

467

482

15

Övriga intäkter

111

98

13

93

18,8%

383

430

46

Summa intäkter

407

394

13

373

9,3%

1 525

1 590

64

-1 070

-1 100

29

-970

10,3%

-3 935

-3 813

122

-36

-7

-29

-53

-31,8%

-28

-150

-122

-113

-124

11

-108

4,3%

-495

-499

-4

-69

-68

-1

-65

5,8%

-272

-272

0

Trafik

-208

-206

-2

-206

1,4%

-787

-799

-12

Läkemedel

-174

-168

-6

-168

3,6%

-671

-677

-6

Övriga kostnader

-272

-279

7

-260

4,4%

-1 139

-1 179

-40

-53

-53

0

-51

3,9%

-229

-219

10

Summa kostnader

-1 996

-2 005

10

-1 882

6,1%

-7 557

-7 608

-51

Verksamhetens
nettokostnad

-1 588

-1 612

23

-1 509

5,3%

-6 031

-6 019

12

1 284

1 298

-14

1 193

7,6%

4 857

4 829

-28

355

339

16

322

10,1%

1 268

1 312

44

Resultat före
finansnetto

50

25

26

6

94

123
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Finansnetto

20

-7

27

4

-28

-13

15

Resultat

71

18

53

11

66

110

44

Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal
Köpt vård
Offentligt finansierad
privat vård

Avskrivningar

Skatteintäkter
Statsbidrag

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. mars ett resultat före finansnetto på 50 mnkr
vilket är 26 mnkr bättre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 20 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 71 mnkr.
Intäkter
På intäktssidan visar övriga intäkter ett överskott på 13 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras
till stor del av att statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens
projektverksamhet inte budgeteras. De kostnader bidragen ska täcka budgeteras inte heller varför
motsvarande budgetavvikelser även finns på kostnadssidan.
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Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - mars 2018
Utfall
jan-mar
2018

(mnkr)

Budget
jan-mar
2018

Avvikelse

Utfall
jan-mar
2017

Försäljning övriga medicinska tjänster

11

16

-5

11

Försäljning övriga tjänster

10

14

-4

12

Specialdestinerade statsbidrag

52

45

7

34

Ersättning asylsökande

8

8

0

9

6-% ersättning vid upphandling*

7

4

2

6

15

6

9

13

9

5

4

8

111

98

13

93

Övriga bidrag och ersättningar
Övrigt
Totalt övriga intäkter

* Momsersättning till kompensation för ingående moms vid upphandling i verksamhet som inte är momspliktig.
Ersättningen beräknas schablonmässigt till 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning.

Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro , men också
beroende på beslutad tilläggsbudget som inkluderar satsningar inom personalområdet som ännu inte
genomförts/ännu inte gett fullt utfall. Totalt ökar kostnaderna för egen personal med 100 mnkr eller
10,3 procent jämfört med motsvarande period 2017. Av kostnadsökningen på 100 mnkr så avser 49
mnkr ökad kostnad för pensionsavsättningar.
Hyrpersonal
Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har
arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Satsningen på att fasa ut
hyrpersonal genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för patienter och personal.
Samtidigt är det tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin vilka kan avläsas i
resultaträkningen.
I september 2017 syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för hyrpersonal sjönk markant jämfört med
föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016. Trenden har hållit i sig under slutet av
2017 och inledningen av 2018 med utfall som ligger under nivån för motsvarande månad året innan.
Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom mars-18
25 000
20 000

Kostnad hyrpersonal

15 000
10 000
-
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Augusti-14
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Juni-16
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Oktober-16
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Februari-17
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Juni-17
Augusti-17
Oktober-17
December-17
Februari-18

5 000

Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal för perioden till 36 mnkr att jämföra med 53 mnkr för
motsvarande period 2017. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca 22 mnkr. Hur
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kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per centrum och yrkeskategori inom hälso- och sjukvården
framgår av nedanstående tabell.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per centrum och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-mar
2018 och jan-mar 2017 (tkr).
Ackumulerat jan-mar 2018

(Tkr)

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Primärvårds- och rehabcentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
Hälso- och sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
SUMMA MÅNAD

Ackumulerat jan - mar 2017

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

13 888

0

0

13 888

16 942

196

32

4 372

499

1 748

6 619

8 003

171

324

8 498

433

767

0

1 200

1 542

2 348

140

4 031

0

0

575

575

0

0

375

375

5 826

4 817

19

10 662

6 405

6 725

799

13 929

1 959

1 246

118

3 323

2 141

5 663

93

7 897

9

0

0

9

430

770

0

1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 487

7 329

2 459

36 275

35 463

15 873

1 764

53 099

Fokus och målsättningen har, i enlighet med åtgärdsprogrammet "Kostnadsreduceringar inom hälso- och
sjukvård 2017" varit att Region Kronoberg från och med september 2017 ska vara hyroberoende av
allmänsjuksköterskor och att antalet inhyrda specialister i allmänmedicin i primärvården ska ha
halverats, samt att från och med februari 2018 även vara hyroberoende av specialistsjuksköterskor.
Målet är att i januari 2019 vara helt oberoende av hyrpersonal – vilket även är målet i alla Sveriges
landsting och regioner
Beviljade dispenser för att nyttja hyrpersonal finns inom:
-

Bup, psykologer och specialistläkare
Vuxenpsykiatrin, sjuksköterskor
Kvinnokliniken, barnmorskor
Primärvården, allmänspecialister
Infektionskliniken, sjuksköterskor
Iva/Op/Anestesi, specialist-sjuksköterskor
Hud, specialistläkare

Prognosen för 2018 pekar på att kostnaden för hyrpersonal kommer att hamna på ca 150 mnkr, se
nedanstående tabell.
Tabell: Prognos per mars för kostnaden för hyrpersonal inom HSN fördelad på centrum och
yrkeskategori.
HSN
2018

Hyrpersonal
SSK

Utfall 2017

Läk/Psyk

Diff

Totalt (tkr)

KBC

25 713

21 617

47 330

55 520

-8 190

MAC

5 802

6 568

12 370

20 540

-8 170

PRC

0

51 690

51 690

59 750

-8 060

PSC

5 528

25 870

31 398

31 000

398

RPS

2 269

1 440

3 709

16 800

-13 091

TVC

0

2 000

2 000

2 000

0

MSC

0

1 000

1 000

6 000

-5 000

39 312

110 185

149 497

191 610

-42 113

TOTALT

17 170
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Kostnad köpt vård

Tabell: Köpt vård för perioden januari – mars 2018
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall
jan-mar
2018

Budget
jan-mar
2018

-79

-90

Avvikelse

11

Utfall
jan-mar
2017

-79

Årsbudget
2018

-359

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin

-3,7

-4,2

- Fritt vårdsökande

-7,9

-8,5

- Övrig

-19

-14

Summa ej högspecialiserad vård
Övrigt
Totalt köpt vård

-30

-26

-5

-27

-103

-4

-8

5

-3

-33

-113

-124

11

-108

-495

Utfallet för köpt vård inkluderar kostnader för utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare
som Region Kronoberg har avtal med till ett värde av 5 mnkr. Dessa kostnader vidarefaktureras till
andra landsting.
Kostnaderna för externt köpt högspecialiserad vård uppgår till 79 mnkr, och är oförändrad jämfört med
föregående år. Vårdtillfällen med en kostnad över 600 tkr uppgår till 11 mnkr, vilket är 2,5 mnkr högre
jämfört med föregående år. De dyraste vårdtillfällena avser ECMO-behandling, transplantationer och
barnkirurgi.
Kostnaden för vårdgarantin och fritt vårdsökande är något lägre än motsvarande period 2017.
Digitala besök via appar ökar kraftigt från 272 st första kvartalet 2017 till 980 st i år. Kostnaderna ökar
från 270 till 470 tkr.
Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna överskrider budgeterad kostnad med 6 mnkr för perioden. Ökningen jämfört
med motsvarande period 2017 är 6 mnkr eller 3,6 procent. Ökningstakten bromsas av
läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel. Kostnadsökningarna kan främst
hänföras till blodförtunnande behandling för att förebygga blodproppar, blödarpreparat och
cancerläkemedel.
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Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari - mars 2018
(mnkr)
Sjukvårdsart. och medicinskt material

Utfall
jan-mar
2018

Budget
Jan-mar
2018

Avvikelse

Årsbudget
2018

-51

-50

-1

-198

Annat material

-23

-23

0

-96

Övriga anslag

-34

-58

24

-235

Lokal och fastighetskostn inkl.
reparation, underhåll och energi mm
exkl avskrivningar

-34

-35

1

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-24

-25

1

-99

Reparation och underhåll inventarier

-15

-15

0

-61

Telefon, datakommunikation och porto

-8

-7

0

-29

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-9

-11

1

-43

Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra
konsultarvoden och tolkarvode

-20

-10

-10

-39

Övrigt,

-53

-45

-8

-202

-272

-279

7

-1 139

Totalt övriga kostnader

-137

Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget som ännu inte
medfört utfall.
Finansiering
Prognosen för finansieringen och finansnettot beräknas sammantaget ge ett överskott på 31 mnkr.
Skatteintäkterna förväntas bli 28 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för
slutavräkning på 2018 års skatteintäkter. Utjämningssystemet och generella statsbidrag förväntas bli 44
mnkr högre än budgeterat främst till följd av högre inkomstutjämningsbidrag. Den positiva avvikelsen
gällande regleringsavgiften beror främst på kompensation för sänkt skatt för pensionärer. Prognosen
för de finansiella kostnaderna och intäkterna visar ett överskott på 15 mnkr.
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Finansiering, mnkr
Utfall
Jan-mars
2018

Prognos
2018

Budget
2018

Utfall
2017

Avvik.

Förändring
mnkr

Skatter

1 284

4 829

4 857

-28

4 529

300

Preliminärskatt

1 293

4 837

4 857

-20

4 543

294

-9

-8

0

-8

-14

6

Utjämningssystemet
och generella
statsbidrag

355

1 312

1 268

44

1 250

62

Inkomstutjämningsbidrag

261

975

962

13

929

46

Kostnadsutjämningsavg.

-54

-203

-199

-4

-182

-21

12

45

45

0

45

0

Regleringsavgift

-16

-60

-94

34

-77

17

Bidrag läkemedel inom
förmånen

140

510

510

0

491

19

12

45

44

1

44

1

1 639

6 141

6 125

16

5 779

362

35

40

25

15

84

-44

Finansiella kostnader

-15

-53

-53

0

-38

-15

varav finansiell del
pensioner

-12

-49

-49

0

-36

-13

1 659

6 128

6 097

31

5 825

303

Avräkning skatteintäkter

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet
samt generella
statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

35

Förändring
%

6,6%

5,0%

6,3%

5,2%

FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som vi förfogar över.
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i
tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och pensionsmedelsförvaltning. Totalt uppgår de
finansiella medlen till drygt 2,1 miljarder kronor. Region Kronoberg har inte några banklån.
(Belopp i mnkr)

Mars 2018

Mars 2017

Dec 2017

-27

81

25

1 401

1 285

1 381

727

665

713

2 101

2 031

2 119

Likviditet (drift)
Överlikviditet
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

Marknadskommentar
Under början av februari i år resulterade januari månads arbetslöshetssiffror i USA betydligt starkare
siffror än vad marknaden hade räknat med och därmed oroades många investerare om FED skulle inte
bara höja räntan tre utan kanske fyra eller fem gånger detta år. Detta resulterade i att börserna världen
över föll. I Sverige noterade vi ett fall på 10 procent från toppen i november i fjol, med utdelningar
inkluderat. Rädslan och höll i sig hela kvartalet ut då rädslan för handelskrig ökade när USAs president
Donald Trump implementerade handelstullar mot stål och aluminiumprodukter vilket fick EU och
länder som Kina att agera med motåtgärder.
Än så länge syns bara svaga indikationer på att inflationen skulle ta fart, företagens vinster är goda och
inga större tecken på att marknaden tror på en kraftigt inbromsad tillväxt. Men det finns orosmoln mot
den fortsatta tillväxten. Trumps protektionistiska program och hot om reglering av de stora
teknologibolagen är reella faror mot fortsatt stark tillväxt.
Hittills under 2018 har marknaden uppvisat en högre volatilitet på i princip samtliga delmarknader,
vilket antyder en ökad osäkerhet. Världens börser har haft en oavbruten uppgång sedan 2008. Detta är
en mycket lång period vilket bör indikera att vi är mycket långt fram i aktiecykeln.
Den svenska ekonomin fortsätter att växa. BNP steg med 3,3 procent i årstakt under det fjärde
kvartalet 2017. KPI är på 1,6 procent i årstakt i första kvartalet 2018.

Likvida medel och kapitalmedelsförvaltning
Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 mars 2017 till -27 mnkr. Det är
en minskning med från årsskiftet med 52 mnkr.
Syftet med kapitalförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.
Målet är att avkastningen över tid ska överträffa sina jämförelseindex. Marknadsvärdet på
kapitalförvaltningen uppgick per den 31 december 2017 till 1 445 mnkr och per 31 mars 2018 var
marknadsvärdet 1 443 mnkr. Avkastning har sedan årsskiftet varit -0,1 procent vilket är 0,3 procent
sämre än jämförelseindexen.
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Pensionsförvaltning
För att trygga långsiktiga pensionsåtaganden har Region Kronoberg avsatt 294 mnkr till en
pensionsförvaltning. Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.
Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2017 till 770 mkr. Per den 31 mars 2018 var
marknadsvärdet 775 mnkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 0,4 procent.
Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick
under perioden till 34 mnkr.
Totala pensionsförpliktelserna
Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande
pensionsutbetalningar, uppgick 31 mars 2017 till 775 mnkr vilket motsvarar 16 procent av senast
beräknade pensionsförpliktelsen (4 865 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 2,9 miljarder kronor
och återlånas i verksamheten.
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet kommer Region Kronoberg de närmaste åren att stå inför ett omfattande
nyinvesteringsprogram. Investeringarna ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra
effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader.
Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapaciteten eller standarden.
Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT),
medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier.
Investeringsramen i budget 2018 uppgår till 697 mnkr, men i regionstyrelsens beslutade
investeringsplan i januari 2018 uppgår beloppet till 662 mnkr.
Utfall
jan-mars
2018

Budget
2018

Investeringsplan 2018

Prognos
2018

Utfall
Helår
2017

Informationsteknik

11

33

53

53

35

Medicinsk teknik och övriga inventarier

12

92

122

122

59

Fastigheter

57

530

444

444

196

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet och oförutsett

10

42

43

43

23

Totalt

90

697

662

662

314

(Belopp i mnkr)

Självfinansieringsgraden var under första kvartalet 2018, 138 procent.
Investeringar i informationsteknik
Investeringar i informationsteknik på 11 mnkr för januari-mars följer plan och avser framförallt ITinfrastruktur gällande generalplan och IT-system gällande ekonomi, röntgeninformation och WiFi till
bussar.
I IT-budgeten för helåret på 53 mnkr, ingår 19 mnkr för investeringar som beviljades 2017 men där
anskaffning och implementation kommer ske under 2018.
Vidare under 2018 bedöms investeringar i informationsteknik ske enligt plan och prognosen på helåret
är 53 mnkr.
Investeringar i medicinteknisk utrustning
Investeringsplanen för medicinteknisk utrustning samt övriga inventarier är 122 mnkr för helåret. I
budgeten ingår 30 mnkr för investeringar som beviljades 2017 men där anskaffning och implementation
kommer ske under 2018 samt 12 mnkr för inventarier i samband med lokalförändringar.
Utfallet för januari-mars är 12 mnkr och innefattar återanskaffningsinvesteringar beslutade för året,
exempelvis ambulanser enligt utbytesplan, ultraljudsapparater, skopiutrustning, laryngoskop och
dehydreringsmaskin.
Under 2018 bedöms investeringar i medicinteknisk utrustning och inventarier ske enligt plan och
prognosen för helåret är 122 mnkr.
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Fastighetsinvesteringar
Investeringsplanen för fastighetsinvesteringar är 444 mnkr för helåret.
Det totala utfallet för fastighetsinvesteringarna för januari-mars uppgår till 57 mnkr varav 41 mnkr av
dem för större byggprojekt och 16 mnkr för projekt finansierat inom fastighetsanslaget. Prognos för
helåret är 444 mnkr.
På Sigfridsområdet färdigställdes under vintern de förberedande markarbetena och nu pågår
produktionen av nybyggnation av vuxenpsykiatri och habiliteringen. En ny tillfartsväg för
transportändamål till Sigfridsområdet planeras.
På Ljungby lasarett färdigställs den provisoriska vårdavdelning inför ombyggnaderna av
vårdavdelningar 3-6 där handlingar nu förbereds. Projektering av nytt ambulansgarage pågår.
Planeringen av hus 1 M pågår.
På Centrallasarettet Växjö (CLV) pågår ombyggnaden av specialisttandvården, ombyggnad och
renoveringsarbeten för onkologisk mottagning och dagvård utförs under januari-juni, samt
ombyggnation avd 40 under hösten, nybyggnation av p-däck avslutas under maj. Vidare pågår utbyte av
ställverk och förberedande teknisk utredning inför byggnationen av hus L. Ombyggnad av Restaurang
Strandbjörket planeras till sommaren.
Inventarier intäktsfinansierad verksamhet och oförutsett
Investeringsplanen för övriga inventarier uppgår till 43 mnkr. Utfallet för första kvartalet är 10 mnkr
och avser främst investeringar inom rättspsykiatrin, primär- och rehabcentrum samt tandvård.
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BILAGOR
Resultat per nämnd
Hälso och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning för perioden
Månad - Mars
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2018
Diff

jan-dec

Budget

Årsutfall

Diff

Prognos
2018

2017

Intäkter
Patientavgifter

14,9

15,0

-0,1

42,4

44,7

-2,3

157,3

-1,5

Såld vård inkl
tandvård*)

60,2

56,6

3,6

172,7

166,7

6,1

685,1

14,9

Landstingsersättning

337,2

339,1

-1,9

1 028,2

1 028,2

0,0

3 837,1

0,0

Övriga intäkter

122,4

114,7

7,8

341,2

329,9

11,3

1 262,7

47,2

Summa intäkter

534,8

525,4

9,4

1 584,4

1 569,4

15,0

5 942,2

60,5

-271,4

-282,0

10,7

-808,3

-845,7

37,5

-2 986,6

124,3

-13,4

-2,4

-11,0

-36,3

-7,0

-29,2

-190,4

-122,1

Summa bemanning

-284,7

-284,4

-0,3

-844,5

-852,8

8,2

-3 177,0

2,2

*)

-52,6

-54,6

2,0

-159,3

-162,7

3,3

-643,7

-3,9

Läkemedel

-50,4

-52,0

1,6

-160,6

-155,8

-4,8

-624,3

-6,0

Medicinsk service

-26,5

-25,3

-1,3

-79,0

-75,8

-3,2

-303,9

-5,2

Medicinskt och övrigt
material

-23,6

-22,7

-0,9

-71,7

-68,4

-3,2

-310,8

-7,7

Övriga kostnader

-87,1

-79,1

-8,1

-256,9

-236,1

-20,8

-953,2

-77,6

Avskrivningar och
internränta

-7,1

-6,8

-0,3

-21,4

-20,5

-0,9

-84,9

-4,0

-532,0

-524,9

-7,2

-1 593,4

-1 572,1

-21,3

-6 097,7

-102,3

Projekt

0,3

-0,1

0,4

0,8

-0,2

1,0

14,7

2,5

Verksamhetens
nettokostnader

3,1

0,4

2,7

-8,2

-2,9

-5,3

-140,8

-39,2

Finansiella intäkter

0,0

0,2

-0,1

0,1

0,5

-0,4

1,9

0,0

-0,3

-0,1

-0,2

-0,7

-0,3

-0,4

-0,7

-1,6

2,8

0,5

2,4

-8,8

-2,7

-6,1

-139,6

-40,8

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Köpt utomlänsvård

Summa kostnader

Finansiella kostnader
Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering
Resultat inkl åtgärder

40,8
2,8

0,5

2,4

-8,8

-2,7

-6,1

-139,6

Not *): Under såld och köpt vård bruttoredovisas intäkter och kostnader för utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal
med privata aktörer. Kostnaden vidarefaktureras till patientens hemlandsting. Efter mars uppgår intäkter och kostnader till 5 mnkr.
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0

Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)

Mars ack
2018

Primärvårds- och rehabcentrum

-8 833

-11 200

-6 787

-6 284

-11 853

-11 947

-10 800

136

-642

2 078

3 114

-400

-4 360

-4 258

-29 450

-29 552

-9 500

-12 323

-23 499

-86 437

-75 261

-49 000

2 849

1 632

-5 593

-4 400

-200

-1 668

-7 720

-19 585

-13 533

-8 500

1 348

-2 129

-1 658

1 662

2 500

-678

-467

-1 135

-1 346

0

-21 484

-43 366

-153 632

-131 264

-75 900

13 135

-3 845

-5 509

11 472

30 600

Medicinskt servicecentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatri
Tandvårdscentrum

Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt

Prognos
Helår

-9 775

Medicin- och akutcentrum

Hälso- och Sjukvårdsgemensamt

Rullande
12-mån

-6 926

varav rehab + övrigt

Summa centrum

Resultat
2017*)

-6 651

varav vårdval

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

Mars ack
2017*)

1 233

1 108

4 814

4 939

4 000

14 369

-2 737

-695

16 410

34 600

994

826

14 728

14 700

500

-6 121

-45 276

-139 599

-100 154

-40 800

Projekt
Resultat HS
Åtgärder för kostnadsreducering
Resultat inkl åtgärder

40 800
-6 121

-45 276

Not: 2017 har justerats för organisationsförändringar
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-139 599

-100 154

0

Trafiknämnden

Resultatuppföljning per trafikslag
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

Utfall ack

Budget Ack

Länstrafikens Kansli

-7 844

-7 864

20

-28 974

-32 100

LTR Teknik och
omkostnader

-6 318

-5 588

-730

-25 868

-27 051

LTR Marknadsföring

-1 448

-1 825

377

-6 508

-7 300

-298

-250

-48

-2 424

-1 000

KTR Regiontrafik

-30 623

-31 799

1 176

-123 774

-125 200

KTR Växjö stadstrafik

-18 197

-17 497

-700

-69 156

-68 600

-268

-300

32

-1 123

-1 200

KTR Krösatåg Nord

-4 431

-4 143

-288

-16 588

-17 000

KTR Krösatåg Syd

-7 255

-7 018

-238

-30 614

-28 350

KTR Öresundståg

-519

-1 250

731

2 902

-5 000

KTR Pågatåg

-398

-450

52

-1 788

-1 800

0

0

0

0

0

-1 016

-1 063
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-3 334

-5 500

-104

-104

0

-439

-655

0

0

0

0

0

Färdtjänsteavdelning

-9

-9

0

-73

-104

Abonnerad skolskjuts

0

0

0

106

0

-78 726

-79 158

431

-307 654

-320 860

LTR Utredningsuppdrag

KTR Älmhult stadstrafik

Vidarefakt tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Sjukreseadministration

Totalsumma

Differens
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-4 000

5 000

1 000

2 000

Regional utvecklingsnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

Internt stöd

3 391

4 919

1 528

12 664

19 391

+350

Projektkontor
ekonomiskt stöd

4 949

4 642

-307

19 371

18 566

-1 200

Kunskap och lärande

1 559

2 686

1 128

6 886

10 257

0

Folkhälsa och social
utveckling

1 678

2 309

631

7 602

9 112

+550

Hållbar tillväxt

1 591

1 783

193

5 689

7 143

+300

13 166

16 339

3 173

52 212

64 469

0

Totalsumma

Kulturnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-MAR
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

928

1 159

232

3 934

4 630

0

Verksamhetsstöd

12 883

14 424

1 541

52 782

57 694

0

Totalsumma

13 810

15 583

1 772

56 716

62 324

0

Administrativt stöd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Resultatuppföljning för perioden
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen

Månad – JAN-MAR

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2018

Budgetavv

Utfall ack

Differens

-2 671

-2 464

-207

-9 412

-9 761

4

10

-6

-183

-3

Restaurang

-123

-141

19

-684

-611

Ekhagen

-107

-155

48

1 032

-620

-2 896

-2 750

-146

-9 246

-10 990

Internat

Totalsumma
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Regionstyrelsen

Resultatuppföljning för perioden

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - MARS 2018

HELÅR 2018

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

-5

-3

-1,8

-5

-11

-11

Regionstaben

-31

-34

3

-119

-129

-124

5

Regiongemensamt

-132

-145

13

-214

-213

-219

-5

Summa

-168

-182

14

-338

-354

-354

0

-234

-242

8

-920

-976

-966

9

-4

-5

1

-16

-21

-17

3

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-23

-23

0

-87

-92

-95

-3

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-262

-270

9

-1 024

-1 088

-1 078

10

Förtroendemannaorganisationen

-9

-10

1

-34

-39

-38

0

Summa
förtroendemannaorganisation

-9

-10

1

-34

-39

-38

0

-438

-462

24

-1 396

-1 481

-1 470

10

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud

Verksamhetens
nettokostnad
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Uppföljning av uppdrag, Budget 2018-2020
Invånarperspektivet
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Kvalitetsuppföljningar inklusive
läkarkontinuitet av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på
1177.se.
Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 75 %
allmänspecialister och max 25 %
övriga specialister. Vårdval
Kronoberg ska stimulera fler
specialistområden inom vårdvalet att
föra vården närmare patienterna
Vårdval plus ska avskaffas

En långsiktig strategi för
resursförstärkning av vårdvalet/
primärvården ska påbörjas. I denna
strategi ska även ett utökat/förstärkt
akutuppdrag utvecklas liksom att
tillföra vårdvalet/primärvården fler
kompetenser, t ex psykiatri, geriatrik
och ortopedi.

Definiera processerna för psykiatrin
för att säkerställa kvaliteten i såväl
slutenvård som mottagning inom
vårdvalet och den specialiserade
vuxenpsykiatrin.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Samverkan mellan Familjehälsan och
länets kommuner ska utvecklas när
det gäller förebyggande arbete
(psykisk ohälsa bland unga)
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Status

Kommentar

Ännu ej påbörjad

En utredning ska genomföras
inför införandet för att
kartlägga vilka parameter
som ska publiceras samt hur
det ska ske på 1177.se som
Region Kronoebrg ej styr
över

Klar

Regleras i
uppdragsspecifikation av
Regionfullmäktige

Pågående

En utfasning av Vårdval hud
är påbörjad då befintliga avtal
ej kommer att förlängas då de
successivt löper ut
(september 2019)

Pågående

Närmare Kronobergaren, den
utvecklingsstrategi till 2027,
som hälso-och sjukvården
har tagit fram ger en tydlig
riktning i arbetet. HSD
medverkar i nationell grupp
på SKL. Ny lagstiftning för
utskrivning av patient har
lokalt arbetats in i ett
regelverk tillsammans med
länets kommuner. Nästa steg
blir att på nationell nivå
definiera ett övergripande
uppdrag för framtidens
primärvård. Lokalt pågår
Äldrehälsa Kronoberg i länets
västra del och nu även i östra
länsdelen.
Möjlighet för läkare på
sjukhusen att jobba i
primärvården på sin jourkomp
har tagits fram.

Pågående

Följer plan för hälso och
sjukvårdens processarbete
och har kommit rätt långt med
systemkartan även för
psykiskohälsa. Process
kartan för psykisk ohälsa
följer SKL;s struktur för
kunskapsstyrning vilket vi ser
som värdefullt för uppföljning
av vårt processarbete.
Arbetet pågår, Fokus just nu
på vårdplaner för att få till en
hög kvalitet och god
kontinuitet. Just nu ca 800
vårdplaner i psykiatrin.

Pågående

Arbetet med att utveckla den
sk Skottlandmodellen för
Kronoberg pågår. Det innebär
samhandling och samverkan
mellan hälso- och sjukvård,

idéburen sektor, polis, skola
och socialtjänst utvecklat
såväl det främjande arbetet
som det förebyggande i form
av tidiga samordnade
insatser.
Deras modell Getting it right
for every child (GIRFEC) är
en viktig inspirations- och
kunskapskälla. Politiska
beslut finns i samtliga
berörda nämnder för 2018 för
fortsatt utvecklings- och
förbättringsarbete med
inspiration av GIRFEC men
nu under namnet ”Barnens
bästa i Kronoberg gäller!”.
Arbetsgrupper fördelat på
regiongrupp och länsgrupp
med kommunrepresentation
gällande arbetet med psykisk
hälsa finns i dag.

Pågående

Fr o m 2018 gäller en ny
avseende klagomål. Nya
rutiner avseende
klagomålshanteringen är
klara och impplementerade.
Fortsatt trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar pågår.
Patientsäkerhetskulturenkät
är genomförd och resultatet
tas omhand inom respekive
verksamhet med stöd av
patientsäkerhetsnätverket.

Pågående

Pågår men under våren
2018 kommer fokus att vara
oberoendesatsning av
hyrpersonal vilket gör att
läkemedelsgenomgångar
kommer att tillfälligt
nedprioriteras.Dock pågår
verksamheten och ca 750
fullständiga lm-genomgångar
enligt vår teammodell
planeras under 2018. Utöver
detta tas metod fram
föruppföljning av sk enkla
läkemedelsgenomgångar.

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

Pågående

E-hälsoutveckling är ett
prioriterat område nu och
kommer ytterligare prioriteras
och förhoppningsvis
resursförstärkas. I hälso- och
sjukvårdens
utvecklingsstrategi med sikte
mot 2027 kommer ehälsa och
digitalisering vara en mycket
viktig förutsättning för att
lyckas med omställningen av
framtidens hälso- och
sjukvård. Utifrån strategin ar
ambitionen att en fördjupad
digitaliseringsplan ska tas
fram under 2018.

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

Pågående

Inom ramen för principen "en
ingång in" finns en plan för
LL. Saknas dock i nuläget

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen
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medel för en implementering
eftersom detta kräver
personalförstärkning på
Jourläkarcentralen.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Ta fram en ersättningsmodell som
garanterar Kronobergarna ett fortsatt
brett utbud av vårdcentraler i hela
länet. Modellen ska tas fram i
samförstånd med vårdcentralerna.

Pågående

De förtroendevalda har lagt
uppdraget på
Folkhälsoberedningen för att
ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare
ersättningsmodeller och
jämförelser med andra
landstings/regioners
modeller.

Inrätta modell för patientkontrakt

Pågående

Arbetet är i inledningsfas

Inrätta modell för fast vårdkontakt för
patienten

Pågående

Arbetet är i inledningsfas

Utveckling av vården "nära
patienten" till exempel genom mobilt
arbetssätt och fler
specialistkompetenser.

Pågående

Närmare Kronobergaren, den
utvecklingsstrategi till 2027,
som hälso-och sjukvården
har tagit fram ger en tydlig
riktning i arbetet. Planering
och fortsatt arbete har pågått
under årets första
kvartal.HSD medverkar i
nationell grupp på SKL. Ny
lagstiftning för utskrivning av
patient har lokalt arbetats in i
ett regelverk tillsammans
med länets kommuner. Nästa
steg blir att på nationell nivå
definiera ett övergripande
uppdrag för framtidens
primärvård. Lokalt pågår
Äldrehälsa samt Barnens
bästa i Kronoberg gälller i
samverkan med polis och
länets kommuner.

Ett utökat samarbete mellan
familjehälsan och BUP i syfte att
korta köerna för fördjupade NPutredningar.

Pågående

Ingår i det förbättringsarbete
som pågår inom framförallt
Barn och ungdomspsykiatrin.

Pågående

Alvesta löper på enligt plan.
Teleborg åter på
planeringsstadiet p g a
omprioriteringar från Växjö
kommuns sida.

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta
Invånarnas hälsa ska vara jämlik

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Tillsammans med
Folkhälsoberedningen årligen
kartlägga hälsa och ohälsa
geografiskt samt socioekonomiskt i
Kronoberg och ge förslag på
förebyggande åtgärder.
Vården ska flyttas närmare
patienterna bland annat genom
mobila och digitala lösningar
Personer med psykisk
funktionsnedsättning och psykisk
sjukdom ska regelbundet erbjudas
hälsoundersökningar, detta för att
stärka gruppens hälsa generellt.
Detta ersätter tidigare uppdrag om att
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Klart

Pågående

Pågående

Region Kronoberg
genomför regelbundet
kartläggningar av såväl
barn och ungdomar som
vuxna. Avdelningen för
folkhälsa och social
utveckling ansvararför det.
Planering pågår för att
kunna erbjuda videobesök
och att öppna fler
möjligheter för att boka
besök via webbtidbok.
1 Sep 2017 startade
vuxenpsykiatrin sitt arbete
med hälsomottagning.
Detta innebär att patienter
med vissa läkemedel som
vi vet kan påverka den

integrera somatisk och psykiatrisk
vård

somatiska hälsan ska
erbjudas somatisk
undersökning och samtal
kring hälsofrämjande
insatser. Kliniken har i sitt
arbete varit med i ett SKLprojekt och utbildade
hälsocoacher håller i
detta. Vi hoppas kunna
följa upp effekterna i
kvalitetsregistret ”kvalitetsstjärnan”.

Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i
samverkan med
HSN

Status

Kommentar

Pågående

Språkpraktikprojektet pågår.

Pågående

Konkreta åtgärdsförslag är
framarbetade och arbete pågår
på flera håll för att utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser.

Erbjuda nyanlända med
bekräftad vårdkompetens praktik
inom vården

Pågående

Dialog och uppföljning sker
med verksamheterna som har
praktikanter. Riktade
utbildningsinsatser genomförs.

Fortsätta att stimulera
medarbetare att delta i
forsknings-och utvecklingsprojekt

Pågående

Arbetet bedrivs genom FoU.

Pågående

RAK-perspektivet är hela tiden
med i den
kompetensförsörjningsutmaning
Region Kronoberg är i.
Exempel är möjligheten för
fysioterapeuter att skicka
remiss avseende artrospatient
till röntgen och ortoped.
Primärvårdens projekt med att
prova att annan legitimerad
personal än läkare att
sjukskriver under dag 8-14 har
avbrutits i avvaktan på riktlinjer
från SKL. Tandhygienister gör
lagningar istället för tandläkare
mm

Pågående

Utfasningsplan antagen av HSnämnd juni 2017: 2017-09-01:
Hyroberoende av
allmänsjuksköterskor Halvering
av hyrläkare allmänmedicin
2018-02-01: Hyroberoende av
specialistsjuksköterskor 201809-01: Hyroberoende av läkare,
förutom specialister i
allmänmedicin
2019-01-01: Hyroberoende av
läkare allmänmedicin.
Region Kronoberg minskar
mest sina kostnader under
första kvartalet 2018.

Pågående

Kartläggning av verksamheter
med delade turer och
definitionen av helgtjänstgöring
är genomförd. Workshop

Intensifiera arbetet med att
tillvarata nyanlända med
vårdkompetens
Fortsätta utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser
med bra arbetsvillkor (attrahera,
behålla och utveckla).

Rätt använd kompetens (RAK)
ska genomsyra vår process och
teamutveckling.

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende

Delade turer ska avskaffas
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genomfört på MAC centrumråd
i april med samtliga chefer.
Möte med representanter från
berörda verksamheter planeras
in för dialog kring det konkreta
genomförandet. Referensgrupp
med representanter från
Kommunal finns

Utveckla lösningar för
schemaläggning med inriktning
på den personacentrerade
vården

Arbeta fram tydliga karriärtrappor
kopplade till
kompetensutveckling
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Pågående

Nulägesanalys pågår som ska
utgöra ett underlag för
utveckling.

Pågående

Ett pilotprojekt med
mentorstjänster för erfarna
medarbetare ska genomföras
för sjuksköterskor och
undersköterskor. Arbete pågår
kring modeller för karriärvägar
och en inventering av
nuvarande modeller har skett.

Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Regionstyrelsen

Individbaserade styrtal ska
redovisas könsuppdelade.

Aktivt arbeta med innovationsvänlig
upphandling
Ett hållbarhetsprogram för Agenda
2030 ska tas fram för Region
Kronoberg
En utvärdering av
sammanslagningen mellan
Regionförbundet och Landstinget
ska genomföras i syfte att skapa
synergieffekter och
samordningsvinster.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Utarbeta modell för fler psykologer i
primärvården/vårdvalet.
Fortsatt arbete med att underlätta
patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess
för fler diagnoser
Att utifrån aktuell ambulansutredning
ge förslag till hur
ambulansorganisationen i länet kan
optimeras

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering
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Status

Kommentar

Pågående

Detta är ständigt pågående
uppdrag och finns med i
direktiv vid budgetarbete
som rapportering.

Pågående

Öka medvetenhet hos
centrumledningarna om vad
som upphandlas. Arbetet
pågår löpande i
kompetensgrupperna inom
upphandlingsenheten.

Pågående

Arbetet pågår och
arbetsgrupp är bildad.

Pågående

Planeras att genomföras
tillsammans med
Linnéuniversitetet.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

Klart

Arbetet pågår med att
utveckla standardiserade
vårdförlopp för cancer och
för andra diagnoser

Pågående

Det som aktuellt nu är
planering som pågår för en
utökning av ambulans till
Lessebo kommun med
placering i Hovmantorp.

Pågående

Under 2018 arbetas det med
en gemensam struktur för
identifiering och prioritering
samt uppföljning av hälsooch sjukvårdsövergripande
patientprocesser i behov av
utveckling. Behovet
identifieras utifrån
verksamheternas och
centrumens bedömning av
nuvarande och
prognostiserade utfall samt
förväntad effekt.
Prioriteringen beslutas av
hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp. Fokus
senaste åren har varit
standardiserade vårdförlopp
för cancer som främst
fokuserar på ledtider. Detta
har tagit väldigt stora
resurser i anspråk och delvis
påverkat tempot i vår
ursprungliga
patientprocessplan.
Just nu är det osäkert om
målet 100 % kommer att
uppnås på grund av att det
saknas tillgång till utdata och
beslut kring användning av
uppföljningssystem.Förstudie
Cosmic Insight planeras.
Detta verktyg kan ge
verksamheten bra kliniska

utdata.
Införande av produktionsoch kapacitetsplanering
fortgår i berörda
verksamheter. Primärvården
har dock i dagsläget
problem att fullfölja PoKarbetet pga. bristen av
läkare.

Samtliga verksamheter inom hälsooch sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering

Pågående

Utveckling pågår för att
verksamhetsanpassa och
förbättra PoK-modell och
uppföljningsverktyg.
Exempelvis finns det i PoKapplikationen, i QlikView,
snart möjligheten att
kommentera veckovisa
avvikelser mellan planlagda
och utförda besök i lagda
produktionsplaner.
På grund av diverse
svårigheter att följa PoKarbetet genom en bra
indelning av
verksamheterna har en
inventering påbörjats.

Beskriva förväntade effekter av de
viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade
infektioner(VRI), produktions- och
kapacitetsplanering(POK), KPP
(kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas
för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö
för personalen.

10 procent av alla cancerpatienter
ska erbjudas möjlighet att delta i
kliniska studier för att bidra till klinisk
forskning och läkemedelsutveckling

Tätare uppföljning av arbetet mot
VRI(vårdrelaterade infektioner) och
skador.
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Pågående

Vad gäller förväntade
effekter har ett omfattande
arbete startats som omfattar
all verksamhet i Region
Kronoberg, inte bara hälsooch sjukvården. Det har
tagits fram ett systemstöd
där förväntade effekter ska
redovisas på respektive
handlingsplan. Ett exempel
där beräkningar har prövats
är tryckskador. Det kan
konstateras att arbetet
beräknades ge 1 700 färre
tryckskador, 25 frigjorda
vårdplatser samt reducera
kostnader med 70 miljoner
kronor. Kommande år
kommer arbetet med
förväntade effekter att
utvecklas och kan komma
omfatta fler
områden/insatser.

Pågående

Pågående arbete. Svårt att
mäta men arbete pågår. Via
RCC inventeras lämpliga
studier som kommuniceras
direkt till de olika
verksamheterna. En
utbildning för hur
verksamheten ska hantera
kliniska studier är planerad.
Den är riktad till
verksanhetschefer och
sjuksköterskor ska
genomföras under året.

Pågående

Infektionsverktyget ligger
nere vilket försvårar
kontinuerlig uppföljning just
nu. Efter senaste
uppgraderingar av Cambio
Cosmic ska
infektionsverktyget komma

igång igen fram emot hösten
2018. Då kommer vi åter
kunna följa upp VRI
kontinuerligt. Tills dess gäller
SKL:s
punktprevalensmätningar
och strukturerad
journalgranskning.

Trafiknämnden

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens regionbussar

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens tåg

Pågående

Instatallation kommer att
påbörjas under april.
Tidplanen är att installation
kan utföras i två bussar per
vecka tills alla 178 bussar
har utrustats med Wifi.

Pågående

För Öresundstågen sker
införandet i ett samarbete
med DSB, Tidplan är ej klar
än. För Krösatågen planeras
mobilrepeaters istället för
Wifi.

Pågående

Pågående dialog inom
ramen för samverkansavtalet. FoU Kronoberg
ansvarar för uppdraget.
Mindre studie pågår inom
Linnéuniversitet kring skogen
som hälsomiljö och läkande
kraft.

Pågående

Arbetet med utveckla
webbtidbok för bokning av
besök är under
implemetering. Det kan nu
erbjudas i varierande
omfattning. Det pågår också
arbete för att vidareutveckla
videobesöken

Pågående

De nyanländaskomepetens
inventeras vid olika tillfällen
av AF, kommuner och
rekryterare. Dessutom pågår
projekt som fokusera på en
effektivare kartläggning.
Arbetet kommer att riktas
mot att flera arbetsgivare kan
få konkreta verktyg, metod
och inspiration kring
mottagning av arbetssökare
utifrån en bredd mångfald.
Just nu analyseras
möjligheter till ”konsultimme”
och en laseringskonferens.

Pågående

Ett förarbete pågår kring att
ta fram en
innoationsplattform/experior
labb och att koppla detta
uppdrag till den satsningen.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala
skogsstrategin. Skog- och
träcentrum Syd arbetar inom
tre områden; utbildning,
forskning och innovation. I
samband med lanseringen
av den regionala

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Utarbeta en långsiktig plan för
Region Kronobergs forsknings- och
utvecklingsarbete

Stimulera deltagande i forskning-och
utveckling inom vården, särskilt grön
rehabilitering

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Regionala
utvecklingsnämnden

Löpande utveckla och implementera
eHälsoarbetet tillsammans med
länets vårdcentraler

Inventering av nyanländas
kompetens med inriktning på
näringslivet

Initera nätverk för företag inom
hjälpmedelsbranschen

Stödja den sydsvenska
skogsforskningen
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skogsstrategin informerades
Statssekreterare Elisabeth
Backteman om satsningen
på Skog- och träcentrum
Syd. Skog- och träcentrum
Syd arbetar nu med att söka
externa medel till de olika
områdena.

Kulturnämnden

Tillsammans med kommunerna ska
Region Kronoberg kontinuerligt
erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna
anbud på offentlig upphandling

Klar

Två utbildningar angående
offentlig upphandling har
tagits fram och genomförts i
samverkan med nätverket för
näringslivschefer. En
utbildningsträff i västra delen
(Markaryd) och en i östra
delen (Tingsryd).

Uppmuntra kulturarrangörer att hitta
okonventionella arenor för att nå ut
till fler människor, till exempel på
äldreboenden och att inkludera
nyanlända i kulturaktiviteter.

Klar

Förstudie genomförd vintern
2017. Resultatet presenteras
för kulturnämnden i februari
2018.
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Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

Regionens nämnder och styrelser
ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. En viktig
förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.

Regionstyrelsen

Fortsätta översyn och
implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region
Kronoberg

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska
arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta
mål och följa upp och redovisa
ordinarie personal, vikarier och
hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum

Implementera
ekonomistyrningsmodell för att
skapa bättre förutsättningar att hålla
budgeten.
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Status

Kommentar

Pågående

Ständigt pågående
uppdrag.
Den ekonomiska ramen
sätter gränsen för vad
som kan genomföras och
förväntade effekter ska
alltid redovisas vid
införandet av nya
åtgärder. Finansiering ska
framgå vid alla beslut som
medför en tillkommande
kostnad.

Pågående

Översynen fokuserar på
bland annat
resursfördelningsmodeller,
budgeteringsprinciper,
uppföljning samt
förenkling av
administrativa rutiner inom
ekonomiområdet.

Pågående

Flera handlingsplaner och
åtgärder kopplade till
nationella SKL-projektet
med oberoende av
hyrpersonal. QlikViewapplikation under
utveckling för att
månadsvis kunna göra
denna uppföljning.

Pågående

Omvärldsanalys och
benchmarking pågår.
Även en intern
undersökning av hur
verksamheten ser på
ekonomistyrning och vilka
incitament och styreffekter
en förändrad modell kan
få.

Uppdrag beslutade i regionfullmäktige och regionstyrelsen 2018
Dnr
18RGK316

17RK1692

17RK1895

17RK2241

Ärende
Införande av ett centrum
för neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning medborgarförslag

Ökat inflytande för
personalen - motion

Funka för livetmässa motion

Laddstolpar till
regionens samtliga
arbetsplatser - motion

17RK929

Inriktning för om- och
tillbyggnad av
Ljungby lasarett

17RK2318

Fordonsanskaffning
Krösatågen och
Kustpilen

17RK1117

Budget för FoU-beredningen
20182020

17RK1760

Aktualitetsprövning av
regionala
utvecklingsstrategin 2018

Uppdrag

Datum

Kommentar

Att uppdra åt HSN att
besvara
medborgarförslaget.

2018-02-28

Besvaras av HSN
den 23 maj.

2018-02-28

Pågår
Resultat redovisas
för RS senast
december 2018.

2018-02-28

Verkställt

2018-02-28

Pågår
RS den 21 augusti
för
ställningstagande.

2018-01-23

Pågår
RS i oktober 2018.

Att Region Kronoberg
undersöker om
personalen på Ljungby
lasarett är
intresserade av att helt
eller delvis driva sin
verksamhet som
intraprenad
Att
RS ger
regiondirektören i
uppdrag att ombesörja
att regionen
medverkar i Funka för
livet-mässan i april
2018, på ett sätt som
visar på regionens
betydelse som viktig
aktör inom området
funktionsnedsättning.
att uppdra åt RS att
utreda
förutsättningarna för
införande av
laddinfrastruktur
vid Region Kronobergs
arbetsplatser och
fastigheter för senare
ställningstagande i
regionstyrelsen
att uppdra åt
regiondirektören att
bereda förslag till
investeringsbeslut
senast hösten 2018 för
om- och tillbyggnad av
Ljungby lasarett utifrån
alternativ 2.
att uppdra åt TN att
återkomma med en
redovisning av
fordonsbehovet för
Kronobergs del inför
senare
ställningstagande i
regionstyrelsen.
att uppdra åt FoUberedningen
återkomma till
regionstyrelsen med en
återredovisning hur
FoU-beredningen
fördelat medlen.
att uppdra åt regionala
utvecklingsnämnden
att bereda förslag till
regional
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Pågår
RS ?

2018-02-20

2018-03-20

Pågår
Redovisning i RS i
december 2018.

Pågår
Beslut i RF juni 2019

18RGK473

Familjecentral i Tingsryds
kommun inriktningsbeslut

18RGK466

Glass Art Society 2020 –
projektbeslut

17RK2410

Parkeringssituationen vid
Ljungby
lasarett

18RGK448

Utredningsuppdrag för
trafikering på
kort sikt på Markarydsbanan

utvecklingsstrategi
enligt utredningsförslag
2 - mer omfattande
förändring inom
befintlig struktur, inför
slutligt beslut i
regionfullmäktige juni
2019.
att uppdra åt
regiondirektören att
påbörja en dialog med
Tingsryds kommun
enligt den fastställda
arbetsprocessen.
att uppdra åt
regiondirektören att
undersöka
förutsättningar att
Region
Kronoberg
samarrangerar en
internationell konferens
på tema glas och konst
i
Glasriket, Kronoberg
och Kalmar län år
2020,
att uppdra åt
regionstyrelsen att, i
samarbete med
Ljungby kommun,
utreda olika
möjligheter till att öka
antalet
parkeringsplatser vid
Ljungby lasarett,
att ge trafiknämnden i
uppdrag att se över
möjligheterna att
förbättra
tillgängligheten till
kollektivtrafik till
lasarettet i Ljungby
samt
att återkomma till
regionstyrelsen med
redovisning av möjliga
planer och
förslag.
att uppdra åt
trafiknämnden att i
samråd med
Hallandstrafiken och
Skånetrafiken
utreda
förutsättningarna för
trafikering på kort sikt
på Markarydsbanan,
med
stopp i Laholms
kommun.
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2018-03-20

Pågår

2018-03-20

Pågår
Redovisas till RS
2018/2019

2018-03-20

Pågår
RS oktober 2019

2018-03-20

Pågår

Kvarvarande uppdrag från 2017
Dnr

Ärende

16RK1842

Läkemedelsautomater

17RK610

Förstudie avseende
företag som arbetar med
hjälpmedel för patienter
och inom sjukvården

17RK467

17RK881

Prostatacancercentrum i
Region Kronoberg

Alternativ till hemligt
nummer när
sjukvården ringer

16RK1765

Uppdrag att undersöka
möjligheten till forskning
och utveckling
avseende Grön
rehabilitering

17RK554

Införande av en
träbyggnadsstrategi i
Region
Kronoberg

Uppdrag
att hälso- och
sjukvårdsnämnden får
i uppdrag att
tillsammans med
intresserade kommuner
genomföra ett
pilotprojekt
med
läkemedelsautomater
som en del i det
gemensamma
eHälsoarbetet och att
pilotprojektet
utvärderas efter sex
månader.
att initiera en förstudie
som undersöker
förutsättningarna att
skapa ett
företagsnätverk
för företag som arbetar
med hjälpmedel för
patienter och inom
sjukvården.
att ge hälso- och
sjukvårdsdirektören i
uppdrag att utreda
förutsättningarna för att
tillskapa ett samlat
Cancercentrum
Kronoberg i syfte att
ytterligare förbättra
utredning
och behandling av
såväl prostatacancer
som andra
cancerdiagnoser.
Återrapport
årsskiftet 2017/2018.
att uppdra åt
regiondirektören att
tillse att samtal från
Region Kronoberg i
möjligaste
mån inte visas som
hemligt nummer
att FoU-beredningen
inom ramen för
samverkansavtalet
mellan Region
Kronoberg och
Linnéuniversitet utreder
möjligheten till
forskningssamarbete
kring grön rehabilitering
med syfte att stärka
fortsatt självständighet
och livskvalitet.
att gröna Region
Kronoberg tar fram en
träbyggnadsstrategi likt
Växjö kommuns med

57

Datum

Kommentar

2017-01-24

Tyvärr har inte något
pilotprojekt startat
eftersom det i nuläget
inte funnits någon
intresserad kommun.

2018-03-21

Ännu ej påbörjat

2017-06-07

Ärendet ska
återrapporteras på
Hälso- och
sjukvårdsnämndens
möte i juni 2018

2017-06-07

Verkställt

2017-06-07

Pågående dialog inom
ramen för
samverkans-avtalet.
FoU Kronoberg
ansvarar för
uppdraget. Mindre
studie pågår inom
Linnéuniversitet kring
skogen som
hälsomiljö och
läkande kraft.

2017-08-22

Uppdraget inte möjligt
att verkställa med
anledning av att hälsooch

17RK1081

16RK1328

17RK281

Förändrat uppdrag
för Familjehälsan

Uppföljning av
internkontrollplan för
regionstyrelsen 2017

Bredbandsutbyggnad i
Kronobergs
län

målet att
50 procent av det som
byggs inom Regionen
ska vara träbaserat år
2020 och på så vis
prövar om nya,
kommande
byggnationer är
lämpliga
träkonstruktioner.
att uppdra åt hälso- och
sjukvårdsnämnden att
säkerställa en flexibel
hantering
som innebär att de som
önskar ska kunna
fullfölja en påbörjad
behandling inom
barn- och
ungdomspsykiatrin och
Familjehälsan efter att
de fyllt 18,
att uppdra åt hälso- och
sjukvårdsnämnden att
ta fram förslag till en
revidering
och ett förtydligande av
Familjehälsans
förebyggande uppdrag
samt
att ärendet ska
återrapporteras till
hälso- och
sjukvårdsnämnden
senast juni 2018.
att uppdra åt
regiondirektören att
vidta åtgärder
avseende de områden
där avvikelser noterats
från gällande rutiner.
att delegera till
regionstyrelsens
ordförande att i samråd
med 1:e och 2:e vice
ordförande föra den
fortsatta dialogen med
kommunerna avseende
avsiktsförklaringen och
eventuellt revidera
densamma om
dialogen skulle
föranleda det.
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sjukvårdsfastigheter
inte är lämpliga att
bygga i trä. Uppdraget
lyfts till RSAU i maj för
diskussion kring
verkställande.

2017-11-21

Ärendet ska
återrapporteras till
Hälso- och
sjukvårdsnämnden i
juni 2018

2017-12-19

Pågår
Åtgärder pågår i syfte
att förbättra
efterlevnaden av
rutinerna för
delegationsbeslut.

2017-12-19

Verkställt. 4
kommuner har
undertecknat
avsiktsförklaringen
och därmed fortsätter
Region Kronoberg
arbetet med att
bereda en
upphandling.

Produktionsstatistik
Hälso och sjukvård

Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Läkarbesök

63 126

69 505

65 216

-6 379

4 289

-2 090

-9,2%

- varav jourbesök

4 690

4 336

5 045

354

-709

-355

8,2%

Besök annan vårdgivare

88 461

85 150

84 792

3 311

358

3 669

3,9%

6%

-3%

Primärvård – vårdval, inkl privata

Övrig primärvård/rehabilitering
Sjukvårdsrådgivning samtal
Vårdtid i dagar (utskrivna)

29 277

27 676

30 336

1 601

-1 059

1 134

1 235

1 100

-101

34

-8%

3%

Vårdtillfällen (utskrivna)

32

36

32

-4

0

-11%

0%

Medelvårdtid (utskrivna)

35

34

34

1

1

3%

3%

74%

52%

55%

22%

19%

42%

34%

681

679

661

2

20

0%

3%

15 739

16 435

14 279

-696

1 460

-4%

10%

5 834

5 740

5 533

94

301

2%

5%

25 872

27 696

30 239

-1 824

-4 367

-7%

-14%

Vårdtillfällen (utskrivna)

6 167

6 354

6 691

-187

-524

-3%

-8%

Medelvårdtid (utskrivna)

4,2

4,4

4,5

-0,2

-0,3

-4%

-7%

Beläggning i %
Läkarbesök
Besök annan vårdgivare
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt
Somatisk slutenvård
Vårdtid i dagar (utskrivna)

Operationer i SV

1308

1249

1304

59

4

5%

0%

Förlossningar

498

553

544

-55

-46

-10%

-8%

Födda barn

503

558

550

-55

-47

-10%

-9%

95%

91%

89%

4%

6%

4%

7%

307,0

341,8

379,7

-34,8

-72,7

-10%

-19%

Läkarbesök

43 279

43 403

42 405

-124

874

0%

2%

- varav akutmottagningarna

13 569

13 022

13 036

547

533

4%

4%

2 576

2 431

2 616

145

-40

6%

-2%

18 712

18 936

18 222

-224

490

-1%

3%

8 422

9 014

8 531

-592

-109

-7%

-1%

Besök annan vårdgivare

40 159

41 253

37 820

-1094

2339

-3%

6%

Besök i dagsjukvård

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök
- varav planerade återbesök
- varav planerade nybesök

16 123

14 849

14 558

1274

1565

9%

11%

- varav dagkirurgi

3 534

3 420

3 439

114

95

3%

3%

- varav dagmedicin

8 315

7 374

7 658

941

657

13%

9%

- varav dialys

2 280

2 196

2 071

84

209

4%

10%

- varav dagendoskopi

1 994

1 859

1 390

135

604

7%

43%

59

Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Psykiatri
Vårdtid i dagar (utskrivna)

4 311

3 813

3 790

498

521

13%

14%

Vårdtillfällen (utskrivna)

394

403

417

-9

-23

-2%

-6%

Medelvårdtid (utskrivna)

10,9

9,5

9,1

1,5

1,9

16%

20%

Beläggning i %

68%

73%

64%

-5%

3%

-7%

5%

Disponibla vårdplatser

52,0

52,0

50,7

0,0

1,3

0%

3%

3 435

3 437

3 154

-2

281

0%

9%

743

756

716

-13

27

-2%

4%

12 957

14 331

13 012

-1 374

-55

-10%

0%

11 230

10 491

11 029

739

201

7%

2%

Beläggning i %

103%

99%

103%

4%

0%

4%

0%

Disponibla vårdplatser

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 155

12 165

12 275

-10

-120

0%

-1%

75%

75%

72%

0%

3%

0%

4%

Antal behandlade patienter

29 825

28 846

29 090

979

735

3%

3%

Total patienttid, timmar

32 280

29 937

28 214

2 343

4 066

8%

14%

Röntgen undersökningar

40 686

50 168

40 416

-9 482

270

-19%

1%

Röntgen CLV

18 764

18 645

19 260

119

-496

1%

-3%

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl permission

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Röntgen LLL

8 913

8 523

8 442

390

471

5%

6%

13 009

23 000

12 714

-9 991

295

-43%

2%

131

493

310

-362

-179

-73%

-58%

1 203 772

1 206 809

1 121 509

-3 037

82 263

0%

7%

8 867

eu

9 755

8 867

-888

75 192

73 446

72 672

1 746

2 520

2%

3%

8 132

7 909

7 252

223

880

3%

12%

Besök, läkare med vårdavtal.

2 114

2 126

2 044

-12

70

-1%

3%

Besök, läkare med ersättn enl lag

3 344

4 343

4 164

-999

-820

-23%

-20%

Deleg besök hos sjuksköterskor

1 217

1 790

1 353

-573

-136

-32%

-10%

569

1 318

1 290

-749

-721

-57%

-56%

8 772

9 017

9 910

-245

-1 138

-3%

-11%

549

514

521

35

28

7%

5%

78

443

533

-365

-455

-82%

-85%

Mammografier
Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transfusionsmedicin
Mikrobiologiska analyser
Pat och cyt analyser/remisser

eu

-9%

Privata vårdgivare

Sjukgymnastik, vårdavtal
Sjukgymnastik, ersättn enl lag
Naprapat
Psykoterapeut

60

61

Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Psykiatri
Vårdtid i dagar (utskrivna)

4 311

3 813

3 790

498

521

13%

14%

Vårdtillfällen (utskrivna)

394

403

417

-9

-23

-2%

-6%

Medelvårdtid (utskrivna)

10,9

9,5

9,1

1,5

1,9

16%

20%

Beläggning i %

68%

73%

64%

-5%

3%

-7%

5%

Disponibla vårdplatser

52,0

52,0

50,7

0,0

1,3

0%

3%

3 435

3 437

3 154

-2

281

0%

9%

743

756

716

-13

27

-2%

4%

12 957

14 331

13 012

-1 374

-55

-10%

0%

11 230

10 491

11 029

739

201

7%

2%

Beläggning i %

103%

99%

103%

4%

0%

4%

0%

Disponibla vårdplatser

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 155

12 165

12 275

-10

-120

0%

-1%

75%

75%

72%

0%

3%

0%

4%

Antal behandlade patienter

29 825

28 846

29 090

979

735

3%

3%

Total patienttid, timmar

32 280

29 937

28 214

2 343

4 066

8%

14%

Röntgen undersökningar

40 686

50 168

40 416

-9 482

270

-19%

1%

Röntgen CLV

18 764

18 645

19 260

119

-496

1%

-3%

Röntgen LLL

8 913

8 523

8 442

390

471

5%

6%

13 009

23 000

12 714

-9 991

295

-43%

2%

131

493

310

-362

-179

-73%

-58%

1 203 772

1 206 809

1 121 509

-3 037

82 263

0%

7%

8 867

eu

9 755

8 867

-888

75 192

73 446

72 672

1 746

2 520

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl permission

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Mammografier
Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transfusionsmedicin
Mikrobiologiska analyser

eu

-9%
2%

3%

6

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§134

Taxor och avgifter för hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har § 29/2018 berett förslag till taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019. Samtliga ändringar föreslås gälla från den 1
januari 2019. Förslaget omfattar följande avgifter, som redovisas i bilagor till ärendet:
– Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1).
– Avgifter i slutenvård (bilaga 2).
– Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar (bilaga 3).
– Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4).
Till skillnad från tidigare ingår inte bidrag inom hälso- och sjukvården i ärendet, dessa
beslutas istället separat av hälso- och sjukvårdsnämnden vid ett senare sammanträde.
Tilläggsbeslut vid hälso- och sjukvårdsnämnden § 29/2018
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 29/2018 att tillstyrka föreliggande förslag till
taxa samt att anta tilläggsyrkande från Britt-Louise Berndtsson (C) om benämningen av
läkarvård med specialistkompetens. Vid arbetsutskottets sammanträde föreslås att hälsooch sjukvårdsnämndens förslag till beslut hanteras genom följande ändringar i bilaga
1 inför beslut i regionstyrelsen den 5 juni 2018:
- Läkarbesök specialistvård benämns läkarbesök länsjukvård.
- Gruppbesök med läkare specialistvård benämns läkare länssjukvård.
- Utprovning av hjälpmedel av läkare specialistvård benämns Utprovning av hjälpmedel av läkare
länssjukvård.
- Första remissbesöket från primärvård till specialistvård benämns första remissbesöket från
primärvård till länssjukvård.
Ändringar enligt beslutet görs även på Region Kronobergs webbsida samt eventuell
skyltning.
Yttranden

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), ersättarna Eva Johnsson (KD) och Yngve
Filipsson (L), regiondirektören Martin Myrskog och ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag











Förslag till beslut - Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
§ 29 HSN Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019
§ 43 PHSN Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019
Förslag till beslut: Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar. Ver. 2
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala vårdkontakter

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK599
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-17

Regionstyrelsen

Taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har § 29/2018 berett förslag till taxor och avgifter
inom hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019. Samtliga ändringar föreslås gälla från
den 1 januari 2019. Förslaget omfattar följande avgifter, som redovisas i bilagor till
ärendet:
– Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1).
– Avgifter i slutenvård (bilaga 2).
– Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar (bilaga 3).
– Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4).
Till skillnad från tidigare ingår inte bidrag inom hälso- och sjukvården i ärendet,
dessa beslutas istället separat av hälso- och sjukvårdsnämnden vid ett senare
sammanträde.
Förslag till förändringar
Förslaget innehåller följande förändringar från 2018 års avgifter:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):
– Distanskontakter. Distanskontakter blir en ny kontakttyp, som inkluderar
befintliga avgifter för telefonrådgivning med läkare samt videosamtal. Därtill kan
kontakttypen även inkludera telefonrådgivning med annan vårdgivare än läkare.
– Högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård. Nivån för högsta tillåtna nivå för
högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård ska enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) 17 kap 6 § regleras enligt prisbasbeloppet. 2018: 1100
kronor.
Avgifter i slutenvården (bilaga 2):
Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK599
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-17

– Slutenvårdsavgift. Nivån för högsta avgift inom slutenvård ska enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) 17 kap 2§ regleras enligt prisbasbeloppet förändras. 2018:
100 kronor per påbörjat dygn.
– Halverad avgift. Gränsen för ’låg inkomst’ regleras enligt Pensionsmyndighetens
nivå för garantipension. 2018: 96 000 kronor.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):
– Högkostnadsskydd. Införandet av högkostnadsskydd för egenavgifter för
tekniska hjälpmedel skjuts upp tills undersökning av ett automatiskt system
genomförts.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokollsutdrag § 29/2018
Förslag till beslut: Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
2019 (hälso- och sjukvårdsnämnden)
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar.
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala
vårdkontakter

Sida 2 av 2

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

§29

Taxor och avgifter inom Hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019 i enlighet med bilagor
1-4 samt
att anta Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska enligt reglemente bereda förslag till taxor och avgifter
2019 inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Tidigare har även bidrag inom hälso- och
sjukvården fastställts inom ramen för samma ärende. Bidragsdelen har i år lyfts ur
ärendet för att senare fastställas i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Distanskontakter

Distanskontakter blir en ny kontakttyp som inkluderar befintliga avgifter för
telefonrådgivning med läkare samt videosamtal. Därtill att kontakttypen
”distanskontakt” även inkludera telefonrådgivning med annan vårdgivare än läkare.


Högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård

Nivån för högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård regleras enligt Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 6 § att högsta tillåtna nivå förändras i takt med att
prisbasbeloppet förändras. 2018: 1100 kronor.
Avgifter i slutenvården (bilaga 2):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Slutenvårdsavgift

Nivån för högsta avgift inom slutenvård regleras enligt Hälso- och sjukvårdslag
(2017:30) 17 kap 2§ att högsta tillåtna nivå förändras i takt med att prisbasbeloppet
förändras. 2018: 100 kronor per påbörjat dygn.


Halverad avgift

Gränsen för ”låg inkomst” ska följa Pensionsmyndighetens nivå för garantipension.
2018: 96 000 kronor.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 3):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Högkostnadsskydd

Att avvakta med införandet av högkostnadsskydd för egenavgifter för tekniska
hjälpmedel tills undersökning av ett automatiskt system genomförts.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) lämnade följande tilläggsyrkande:
"Vi har en pedagogisk utmaning på olika plan när det gäller att göra vida känt att läkare
på våra vårdcentraler är specialister i sin disciplin. Ett sätt att börja är att vi själva kallar
dem allmänspecialister och därmed inte jämställer sjukhusbesök med specialistvård, utan
exempelvis sjukhusvård.
Jag yrkar att vi i Region Kronoberg kallar våra nuvarande och kommande
allmänspecialister just det, allmänspecialist, samt att vi är noga med hur vi benämner
sjukhusvård.
Jag yrkar vidare att en genomgång och revidering görs av aktuella dokument
inklusive hemsidor samt eventuell skyltning för att leva upp till beslutet om hur vi
benämner sjukhusvård och allmänspecialist."
Charlotta Svanberg (S) instämmer i Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut och att
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med Britt-Louise Berndtssons (C)
tilläggsyrkande.
Yttranden
Ann-Charlotte Kakoulidou (S) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019 i enlighet med bilagor
1-4.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-06

Centrumchefer
Enhetschef Kommunikationsavdelningen
Enhetschef Vårdstöd och administration
Beslutsunderlag








Förslag till beslut: Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar. Ver. 2
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala vårdkontakter

Region Kronoberg
Hälso- och sjukvård
Vårdstöd

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Äldre har avgiftsfri öppenvård från och med den dagen de fyller 85 år. Avgift tas ut
från och med det år patienten fyller 20 till den dagen patienten fyller 85 år.

Läkarbesök
Läkarbesök länssjukvård
Läkarbesök primärvård
Gruppbesök med läkare länssjukvård
Gruppbesök med läkare primärvård
Utprovning av hjälpmedel av läkare länssjukvård
Utprovning av hjälpmedel av läkare primärvård
Förskrivning av hjälpmedelskort
Receptförskrivning

300 kr
150 kr
150 kr
75 kr
300 kr
150 kr
0 kr
0 kr

Första remissbesöket från primärvård till länssjukvård (läkare)

150 kr

Besök annan vårdgivare
Besök annan vårdgivare än läkare
Gruppbesök med annan vårdgivare än läkare
Utprovning av hjälpmedel av annan vårdgivare än läkare

100 kr
50 kr
100 kr

Övriga besök
Röntgenundersökning
Provtagning
Dagsjukvård
Mödrahälsovård
Barnhälsovård
Distanskontakter
Hälsokontroll mammografi
Hälsokontroll gynekologiskt cellprov
Hälsokontroll stora kroppspulsådern (bukaorta)

300 kr
100 kr
300 kr
0 kr
0 kr
100 kr
0 kr
0 kr
200 kr

Uteblivet besök
Uteblivandeavgift

Ordinarie
patientavgift

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård enligt högsta
lagstadgade nivå

1100 kr
(2018 års
nivå)

Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälsooch sjukvård
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Förändringar gällande avgifter inom öppen hälso – och
sjukvård
Distanskontakter
Distanskontakter föreslås bli en ny kontakttyp som inkluderar befintliga
avgifter för telefonrådgivning med läkare samt videosamtal. Därtill föreslås
kontakttypen ”distanskontakt” även inkludera telefonrådgivning med annan
vårdgivare än läkare. Telefonrådgivning med annan vårdgivare är idag
avgiftsfritt, men föreslås alltså ingå i avgiften distanskontakt, 100 kr.
Kvalificerad telefonrådgivning sker idag i allt större utsträckning med annan
vårdgivare än läkare som en del av rätt använd kompetens i hälso- och
sjukvård. Föreslagen förändring syftar till att förenkla tillämpningen av
avgiften då den idag skiljer sig mellan telefonrådgivning och videosamtal, där
den senare medger patientavgift oavsett vårdgivarkategori.
Framöver kan distanskontaktavgiften gälla vid eventuellt införande av olika
former av e-besök, t.ex. chatkontakter.
Högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård
Nivån för högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård regleras enligt
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 6 § att högsta tillåtna nivå förändras
i takt med att prisbasbeloppet förändras. Region Kronoberg har hittills fattat
beslut om en bestämd nivå för högkostnadsskyddet och nu föreslås att beslut
istället tas om att högkostnadsskyddet ska följa högsta lagstadgade nivå.

Sida 2 av 2

2018-03-07
Region Kronoberg
Hälso- och sjukvård
Vårdstöd

AVGIFTER I SLUTENVÅRD
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20.

Ålder

Avgift

0 år till och med kalenderåret
patienten fyller 19 år

0 kr per dag

Från kalenderåret patienten fyller
20 år

100 kr per dag

Förändringar gällande avgifter inom slutenvård
Slutenvårdsavgift
Nivån för högsta avgift inom slutenvård regleras enligt Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 2§ att högsta tillåtna nivå förändras i takt med
att prisbasbeloppet förändras. Region Kronoberg har hittills fattat beslut om en
bestämd nivå för slutenvårdsavgiften och nu föreslås att beslut istället tas om
att slutenvårdsavgiften ska följa högsta lagstadgade nivå.
Halverad avgift
Region Kronoberg tillåter halverad patientavgift för patienter i åldersgruppen
20-39 år med hel sjuk- eller aktivitetsersättning (gäller dag 1-30) samt för
personer med ”låg inkomst”. Gränsen för ”låg inkomst” har hittills varit
beslutad med ett bestämt belopp som jämställts med Pensionsmyndighetens
nivå för garantipension. Nu föreslås tillämpningen istället definieras som att
gräns för låg inkomst ska följa Pensionsmyndighetens nivå för garantipension.

Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
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Region Kronoberg
Vårdstöd

AVGIFTER FÖR INTYG OCH
ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR

Avgifterna i regelverket Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar är utanför
öppen hälso- och sjukvård och därför inte frikortsgrundande och avgifterna tas ut
oavsett ålder.

1 Intyg och åtgärder/undersökningar där fastställd
avgift saknas
Om intyget/åtgärden/undersökningen inte finns med i avgiftsförteckningen tas
följande avgifter ut:
Avgift utan
moms

Avgift med
moms

Inom
grunduppdraget

300 kr

375 kr

x

Timtaxa
(se nedan)

Timtaxa
(se nedan)

Enklare
intyg/åtgärd/undersökning
Övriga intyg/åtgärder/
undersökningar

Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa
Följande timtaxa gäller:

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 1 tim

Avgift utan
Avgift med moms
moms
1100
1375

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 15 min

275

344

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 1 tim

550

688

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 15 min

138

172

Bilaga 3 - Avgifter för intyg och
åtgärder eller undersökningar
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2 Avgiftsförteckning intyg och åtgärder/undersökningar

A

Avgift

Adoptionsintyg, läkarintyg för sökande av
adoptivbarn, inkl nödvändiga undersökningar samt
hälsoundersökning och provtagningar av adoptivbarn
Alkolås, avgift per besökstillfälle

Inom
grunduppdraget
0 kr

x

1500 kr inkl.
moms

Allmänfarlig sjukdom, undersökning av anhörig till
patient med (smittskyddslagen)

0 kr

x

Anhörigvård, intyg för vård av anhörig (gäller även
för vård av barn)

0 kr

x

150 kr

x

0 kr

x

timtaxa

x

Anhörigs övernattning på familje BB, per
övernattning
Arbetsskadeförsäkringslagen, intyg enligt
Arbetsgivare eller arbetsförmedlingen,

B
Bedömning av prestationsförmåga hos vissa
nyanlända invandrare, enligt Lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
(avgiften debiteras arbetsförmedlingen)

D

Avgift

2750 kr inkl.
moms

Avgift

Dödsfall, konstaterande av (även vid hembesök och
på olycksplats)

F
Faderskapsintyg, inkl. en provtagning
Färdtjänst, intyg för
Försäkringsbolag, intyg

Inom
grunduppdraget

Inom
grunduppdraget
0 kr

Avgift

x
Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
0 kr

x
x

timtaxa

x

Försäkringskassan, samtliga intyg och utlåtande
oavsett om förfrågan kommer från FK eller patienten.
(Gäller ej för avstämningsmöten)

0 kr

x

Förvaltare, läkarintyg för utredning i ärende om
anordnande av förvaltarskap

0 kr

x
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G

Avgift

God man, läkarintyg för utredning i ärende om
anordnande av godmanskap

H
Handikappfordon
Hemgångspaket
HIV-intyg, inkl provtagning (gäller även för
utbildning)
HIV-test (enl. smittskyddslagen)
Hälsoundersökning
Exempelvis vid dyk- och flygcertifikat, aupair, intyg
till visum m.m.

0 kr
Avgift

Hälsoundersökningar, resultat från
hälsoundersökningar av placerade barn och unga
återkopplas till socialtjänsten

Kör-, trafik- och traktorkort, (ej pga sjukdom)

L
Livsmedelsintyg, vid arbete med
livsmedelshantering
Läkarintyg – LVM, enligt lag om vård av
missbrukare
Läkarintyg – LVU, enligt lag om vård av unga.
Utfärdas av barnkliniken.

x

x
x

2070 kr

x

0 kr

x

Avgift

Kör-, trafik- och traktorkort, (pga sjukdom)

x
Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
125 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
0 kr
900 kr vid
enbart
undersökning
1125 kr inkl.
moms vid
intyg

Hälsoundersökning/hälsosamtal avser
• dels asylsökande som inte tidigare genomgått någon
hälsoundersökning (efter sin ankomst till Sverige)
• dels anhörig invandrare
(avgiften debiteras migrationsverket)

K

Inom
grunduppdraget

Inom
grunduppdraget
0 kr

x

1125 kr inkl.
moms

x

Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms

x

0 kr

x

0 kr
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N
Nykterhetsintyg, i samband med dom för rattfylleri,
inkl. avgift för intyg + läkarbesök. Provtagningar
debiteras särskilt se nykterhetsprov.
Nykterhetsprov alkohol
Nykterhetsprov narkotika

M

Avgift

750 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
Avgift

Parkeringstillstånd, intyg för

S
Sterilisering, intyg om
Skola, intyg till grundskola till exempel kost

Inom
grunduppdraget

Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms

x

0 kr

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten vård
(samhällsorgan begär)

Resa, intyg för att avboka eller intyg för att ta med
mediciner. Observera att apoteken i vissa fall kan
utfärda detta intyg avgiftsfritt.
Rättsintyg
Röntgenundersökning, utan samband med sjukdom
t.ex. asbest eller ”hälsolunga”.

x

0 kr

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten vård (när
enskild begär det)

R

x

Inom
grunduppdraget

Avgift

Ortopediska hjälpmedel, intyg för erhållande av

P

x

timtaxa

Migrationsverket

O

Inom
grunduppdraget

timtaxa
Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
timtaxa
750 kr inkl.
moms
Avgift

x
x

Inom
grunduppdraget
0 kr
0 kr

x
x
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T
Tuberkulinprövning, inkl BCG-vaccination, avser
annan prövning än för vårdpersonal eller för
intagning vid vårdskolor, vilka är avgiftsfria

Avgift
300 +
självkostnad
för vaccinet

x

0 kr

x

Tuberkulinprövning, inkl BCG-vaccination, för
personal i riskyrken samt för intagning till
utbildningar i dessa yrken. Med riskyrken avses t ex
polis- skol- och daghemspersonal, socialarbetare och
vårdpersonal.

V

Inom
grunduppdraget

Avgift

Inom
grunduppdraget

Vaccinationer, se nedan
Influensavaccin
Om patienten tillhör följande riskgrupper enligt
socialstyrelsen
Personer över 65 år
Gravida kvinnor i andra och tredje trimetern
Personer oavsett ålder med:
- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom samt vissa
andra kroniska sjukdomar.
- Svårbehandlad diabetes mellitus
- Kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom
eller behandling)
- Kronisk lever- eller njursvikt
- Astma (för barn och ungdom gäller svår astma,
grad 4, med
funktionsnedsättning)
- Extrem fetma (störst risk vid BMI över 40)
- Flerfunktionshinder hos barn
 Gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats mot
A (HINI)
Hushållskontakter och personal som vårdar personer
med kraftigt nedsatt infektionsförsvar.
Samtidig influensa och pneumokockvaccination för
ovan nämnda riskgrupper
Samtidig influensa och pneumokockvaccination för
övriga icke tillhörande riskgrupperna
Influensavaccination för övriga, icke tillhörande
riskgrupper
Pneumokockvaccination
För medicinska riskgrupper, se ovan under
influensavaccin
För övriga icke tillhörande riskgrupperna.




0 kr

x

0 kr

x

300 kr

x

220 kr

x

0 kr

x

220 kr

x
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Stelkramp
Vaccination mot (vid skada ingår första
vaccinationen i ordinarie besöksavgift)
Vaccinationer*, övriga icke specificerad

300 +
självkostnad
för vaccinet
300 +
självkostnad
för vaccinet

Vård- och behandlingsresor, intyg för
Vårdbidrag, intyg vid ansökan om statligt eller
kommunalt

0 kr

x

0 kr

x

Avgift

Övriga åtgärder/undersökningar, ej i samband
med intyg

x

Inom
grunduppdraget

timtaxa

Övriga åtgärder/undersökningar, i samband med
intyg

*Vid vaccinering av flera barn inom samma familj tas endast en fast
avgift om 300 kr per syskongrupp!
Observera att barn och ungdomar som inte vaccinerats i enlighet med
barnhälsovårdens och skolhälsovårdens vaccinationsprogram har rätt att
få dessa vaccinationer kostnadsfritt t.o.m. den månad de fyller 18 år.
Berör främst utlandsfödda barn och ungdomar.

Sida 6 av 7

REGION KRONOBERG

3 Övriga regler
3.1 Intyg i sluten vård
Då patient är inskriven i sluten vård skall avgift tas ut för intyg/utlåtande
på motsvarande grunder som sker i öppen vård.
3.2 Uteblivna tidsbeställda besök/För sent avbokade besök
Enligt gällande regler har sjukvårdshuvudmannen rätt att kompensera
sig för uteblivna tidsbeställda besök motsvarande den uteblivna
patientavgiften. Regeln gäller samtliga tidsbeställda besök i öppen vård,
d.v.s. även besök för intyg/utlåtande samt åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom.
3.3 Grupptaxa vid riktade hälsoundersökningar/motsv.
Vid riktade hälsoundersökningar som sker i grupp om minst 5 personer
– t ex hälsovård för äldre, viktgrupper, rökavvänjning eller motsvarande
får grupptaxa tillämpas enligt följande huvudprincip.
Vid deltagande av minst 5 personer debiteras respektive deltagare, halv
ordinarie patientavgift X antal tillfällen. Avgift för samtliga tillfällen bör
erläggas vid första eller andra tillfället.
3.4

Avgift för kopia, avskrift av allmän handling, röntgenbilder
och foton
Avgift

Journalkopia
1-9 kopior
10 kopior eller fler (avgift debiteras även för
de 9 första kopiorna), pris per sida
Avskrift, pris per påbörjad kvart

0 kr
6 kr/sida upp till maxbelopp
500 kr/utskriftstillfälle
(innebär gratis kopior efter 83
sidor vid ett utskriftstillfälle)
85 kr

Röntgenbilder, bilder alt CD-skivor till
privatperson
Fotografier, pris per bild
Loggrapporter

100 kr
6 kr
0 kr

Ovanstående handlingar lämnas avgiftsfritt till:
- Andra enheter inom landstinget
- Företagshälsovård som är anlitad av landstinget
- Annan offentligt finansierad vårdgivare
- Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
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Egenavgifter och hyra tekniska hjälpmedel
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2019, gällande tills vidare

Egenavgift: Engångsavgift som patienten betalar vid utlämnandet av hjälpmedlet. Ny egenavgift gäller vid varje ny förskrivning.

Egenavgift
Ortopedtekniska hjälpmedel
Inlägg/fotbäddar
per styck
per par

175 kronor
350 kronor

Mjuka ortoser
Tygkorsetter/gördlar

350 kronor
350 kronor

Ortopediska skor (per par)
över 18 år

700 kronor

Ortopedtekniska förbrukningsartiklar av helfabrikat

350 kronor. Se även under hjälpmedelsbidrag

Hörseltekniska hjälpmedel
Flyttkostnad (per flyttningstillfälle)
Hörapparat

350 kronor
350 kronor

Syntekniska hjälpmedel
CCTV- utrustning
Daisy
Elektroniskt förstoringsglas
Fickminne
Glasögon
Glasögon och linser för patienter som har afaki samt
barn och ungdomar 0-19 år

350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor
Se under hjälpmedelsbidrag

Kostnadstak

Egenavgift
Andningshjälpmedel
Apneskena
CPAP-utrustning
Kommunikation/kognitionshjälpmedel
Handdatorer
Ur och klockor
Telefon, specialmodell
Daisy
Cyklar och elrullstolar
Cyklar för barn och ungdom
Elrullstolar

Lån/hyra/driftsavgift

35% av kostnaden
350 kronor per år

350 kronor
350 kronor
350 kronor
350 kronor

350 kronor
350 kronor per år

Träningshjälpmedel
350 kronor per år
Övriga hjälpmedel
TENS-apparater

Förändringar gällande egenavgifter och hyra för tekniska hjälpmedel

175 kronor per påbörjad
månad

Förändringar gällande egenavgifter och hyra för tekniska hjälpmedel
Högkostnadsskydd för Egenavgifter och hyra för tekniska hjälpmedel
Bakgrund
En översyn av egenavgifterna för tekniska hjälpmedel gjordes inför år 2018 efter Regionfullmäktiges beslut 2017-06-20 § 84 (17RK186). I ovan
nämnda översyn lyftes frågan om införande av högkostnadsskydd, vilket fick utredningstid under 2018. Region Kronoberg erbjuder i dagsläget inte
högkostnadsskydd inom hjälpmedelsområdet. Det kommunala självstyret gör det möjligt för landstingen att själva reglera den frågan.
Varför erbjuda ett högkostnadsskydd?
Det finns uppenbara fördelar ur patientens perspektiv med högkostnadsskydd inom hjälpmedelsområdet. Det är inte ovanligt att när väl ett
hjälpmedelsbehov uppstår så finns behov av flera hjälpmedel. Att kunna erbjuda ett högkostnadsskydd är ur aspekten jämlik vård lockande.
Patienter i Region Kronoberg har idag högkostnadsskydd för avgifter inom öppenvård och för läkemedelsavgifter enligt gällande lagstiftning,
utöver det har patienterna även rätt till högkostnadsskydd för sjukresor. Hjälpmedelsområdet blir således aningen diskriminerat i denna fråga. Ett
högkostnadsskydd för hjälpmedel skulle även innebära att de patienter som har störst behov av hjälpmedel skyddas ekonomiskt på ett sätt som de
inte gör idag.
Lämplig nivå på högkostnadsskyddet
Som gräns för högkostnadsskydd föreslås nivån samspela med högkostnadsskydd för sjukresor (som också är valfritt för landstingen att
tillhandahålla) och alltså ligga på 1800 kronor. Eftersom egenavgiften för de flesta hjälpmedel för närvarande är bestämd till 350 kronor innebär den
gränsen att det ekonomiska skyddet träder i kraft för patienter som under en 12-månadersperiod är i behov av fem stycken hjälpmedel eller fler.
Högkostnadsskyddet ger då ett ekonomiskt skydd för de patienter som har störst hjälpmedelsbehov, medan användare av få hjälpmedel får betala
egenavgift för sina respektive hjälpmedel.

Övriga tillämpningar
I övrigt föreslås tillämpningarna vara desamma som vid högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård när det kommer till period för
högkostnadsskyddets giltighet, återbetalningar m.m.
Konsekvenser
Förskrivandet av hjälpmedel sker idag i många olika verksamheter eftersom hjälpmedelsområdena är spridda. Det sker inte någon uppföljning kring
förskrivning på individnivå, vilket gör det omöjligt att med exakthet förutse hur många patienter som brukar flera typer av hjälpmedel och därmed
skulle vara aktuella för frikort. Men att andelen patienter som har behov av fler än fem hjälpmedel under ett år är i minoritet kan ses som ganska
uppenbart. Det torde därför i sin helhet inte ha en betydande påverkan intäktsmässigt med införande av högkostnadsskyddet.

uppenbart. Det torde därför i sin helhet inte ha en betydande påverkan intäktsmässigt med införande av högkostnadsskyddet.
Till år 2018 infördes utprovningsavgift, vilket bör visa på viss ökning av intäkter gällande patientintäkter och en rimlig bedömning är att
intäktsförlusterna i samband med ett eventuellt högkostnadsskydd kan hamna inom ramen de ökade intäkter som utprovningsavgiften ger. Förslaget
bedöms därför i sin grund som i stort sett kostnadsneutralt. Däremot påverkar valet av införande (nästa punkt) arbetsbelastningen för berörda
vårdenheter.
Förutsättningar för införande
Region Kronobergs högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård administreras idag genom ett e-frikortssystem som automatiskt hämtar
uppgifter till högkostnadskortet från aktuellt vårdinformationssystem. Samma e-frikortssystem har redan färdiga förutsättningar för att administrera
ytterligare varianter av frikort, som i detta fall egenavgifter för tekniska hjälpmedel. Däremot krävs systemkopplingar från våra försystem för att få
motsvarande automatiska hantering, eventuellt krävs även en anpassning från vårt vårdinformationssystem. Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
hanteras inte i samma miljö som patientavgifter för öppenvård. Dessa anpassningar är förenade med ett tidsperspektiv som ger svaga möjligheter för
införande till 2019. Ställningstagande för att gå vidare med högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel är således följande;
Införande per 2019 med manuell registrering i befintligt e-frikortssystem, vilket medför en ökad arbetsbelastning för de berörda vårdenheterna.
Avvakta med införande till dess att en helautomatisk lösning kan vara på plats.
Rekommendation
Tjänstemännens rekommendation i frågan om införande av högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel är att avvakta införandedatum till dess att
administrationen av frikort kan skötas per automatik.
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Sveriges Kommuner och Landsting
Särnå Karin; Rönn Agneta
Meddelande (5/2018) från SKL:s styrelse om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala
vårdkontakter
den 16 mars 2018 15:10:21
05-2018-SIGN-Patientavgifter digitala vårdmöten.pdf

Till samtliga landstings- och regionstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 16 mars 2018 beslutat om en rekommendation
om en, för alla landsting och regioner, lägsta nivå för patientavgift vid digitala vårdkontakter i
primärvården, se bilaga.
För frågor om överenskommelsen kontakta Agneta Rönn, avdelningen för ekonomi och styrning,
SKL på telefon 08-452 7997 eller e-poast: agneta.ronn@skl.se.
Mvh
Karin Särnå
Handläggare
Avdelningen för administration
_________________________________
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 7264
+46 76 125 1980
www.skl.se
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Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Patientavgifter vid digitala vårdmöten
Ärendenr: 18/01267

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 16
mars 2018 beslutat
att rekommendera landstingen och regionerna att tillämpa en lägsta nivå för
patientavgift på 100 kr vid digitala vårdkontakter i primärvården enligt vad som
framgår av denna rekommendation,
att i skrivelse till landsting och regioner rekommendera dem att godkänna och
tillämpa denna rekommendation samt
att uppdra åt SKL:s verkställande direktör att låta förbundskansliet genomföra ett
bredare arbete för att ta fram underlag för mer långsiktiga landstingsgemensamma
överväganden kring utveckling av den digitala vården.
Bakgrund
Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till rekommendation till landsting och
regioner om hantering av patientavgifter för digitala vårdkontakter i primärvården.
Förslaget är att rekommendera en lägsta avgiftsnivå om 100 kronor vid en sådan
kontakt.
Motivet till en rekommendation är både att stimulera utvecklingen av digitala
vårdtjänster och att undvika att framkalla oönskade beteenden hos patienter och
vårdgivare.
Samtidigt med beslutet om rekommendationen föreslås att ett bredare arbete initieras
för att ta fram underlag för mer långsiktiga, landstingsgemensamma överväganden
kring utvecklingen av den digitala vården.
Rekommendationen redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se
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Till landstingsstyrelserna och
regionstyrelserna

Rekommendation om en för alla landsting och regioner lägsta
nivå för patientavgift vid digitala vårdkontakter i primärvården
Beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade vid sammanträde
den 16 mars 2018
att rekommendera landstingen och regionerna att tillämpa en lägsta nivå för
patientavgift på 100 kr vid digitala vårdkontakter i primärvården enligt vad som
framgår av denna rekommendation,
att i skrivelse till landsting och regioner rekommendera dem att omgående godkänna
och tillämpa denna rekommendation samt
att uppdra åt SKL:s verkställande direktör att låta förbundskansliet genomföra ett
bredare arbete för att ta fram underlag för mer långsiktiga landstingsgemensamma
överväganden kring utveckling av den digitala vården.
Bakgrund
I maj 2017 beslutade SKL:s styrelse om en rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster. Bakgrunden var den ökade omfattningen av
digitala vårdkontakter och att den ersättning som tillämpades ansågs som orimligt hög.
Den rekommenderade utomlänsersättningen för digitala vårdkontakter är 650 kr för
läkarbesök, 600 kr för besök hos psykolog eller kurator samt 300 kr för övrig
sjukvårdande behandling. Ersättningen är inklusive patientavgift. Av Riksavtalet för
utomlänsvård (RIA) och hälso- och sjukvårdslagen 1 följer att utomlänspatienter ska
betala patientavgift enligt de regler som fastställts av vårdlandstinget. När
vårdlandstinget fakturerar hemlandstinget dras patientavgiften av från priset. Detta
innebär att hemlandstinget får betala mer per besök ju lägre patientavgiften är i
vårdlandstinget. Om en vårdkontakt är avgiftsfri får hemlandstinget betala hela
ersättningen, dvs. 650 kr för ett läkarbesök och 300 för besök hos sjuksköterska.
Patientavgifter i primärvård
Landstingen har stor frihet att ta ut olika avgifter för olika typer av tjänster. Det
innebär t.ex. att avgifter kan differentieras mellan yrkeskategorier, mellan olika tider
på dygnet och mellan olika typer av kommunikations-/besöksformer (fysiskt, telefon,
digitalt). Därmed är det fullt möjligt att inom ett landsting ha olika avgifter för fysiska
1
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och digitala besök. Däremot måste landstinget behandla alla patienter lika givet en och
samma tjänst inom den öppna vården, såvida det inte är särskilt bestämt (t.ex. personer
över 85 år). Det finns således inga legala hinder för landstingen att träffa en
gemensam överenskommelse om patientavgifter för digitala vårdkontakter.
Alla landsting utom ett tar ut en patientavgift för fysiska besök hos läkare i primärvård. Avgiften varierar mellan 100 kr och 300 kronor. I stort sett alla landsting har
samma patientavgift för digitala som fysiska läkarbesök. 13 landsting har samma
avgift för sjukvårdande behandling som för läkarbesök; i övriga är avgiften lägre för
sjukvårdande behandling. I några få landsting är besök hos sjuksköterska kostnadsfritt.
Landstinget Sörmland är idag det enda landsting som har avgiftsfrihet i primärvården.
Konsekvenser av avgiftsfrihet vid digital vård
Det finns mycket som talar för att avgiften vid digitala vårdkontakter, som är
lättillgängliga och gränslösa, har större betydelse än vid fysisk vård. I synnerhet för
normalfriska, tillfälligt sjuka patienter. Att valet faller på en vårdgivare som kan
tillhandahålla en avgiftsfri tjänst är högst sannolikt. Statistiken över utomlänskontakter i den digitala vården visar också att konsumtionen av vård är betydligt högre
bland 19-åringar (som har avgiftsfrihet) jämfört med 20-åringar (som betalar avgift).
Avgiftsfrihet för digitala vårdkontakter kan innebära en risk för ökad konsumtion av
vård som kanske inte är helt motiverad av medicinska skäl. Olikheterna i
patientavgifter kan också skapa oönskade incitament för vårdgivares etablering.
En gemensam hantering av patientavgifter för digitala vårdkontakter
Mot den beskrivna bakgrunden bedöms det, på kort sikt, finnas goda skäl för att
rekommendera alla landsting och regioner att ha en patientavgift för digitala
vårdkontakter. Rekommendationen kan ange nivån på avgiften och om den ska gälla
både läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Den hindrar självfallet inte
landstingen från att fastställa andra avgifter eller avgiftsfrihet i den fysiska vården.
De tänkbara handlingsalter nativ som övervägts är följande:
1. En rekommendation om att alla landsting inför en enhetlig avgift för alla
digitala vårdkontakter, oavsett yrkeskategori, på 200 kronor per besök.
Nivån 200 kronor är den vanligast förekommande patientavgiften och redan idag
betalar många patienter 250 kr för digitala vårdkontakter; något som talar för att
patienterna uppskattar lättillgängligheten. En annan aspekt är att 1177 Vårdguiden på
telefon, som är avgiftsfri, så långt möjligt ska vara första linjen som tar emot samtal
för rådgivning av sjuksköterska. Frågan om hur framväxten av ytterligare sjukvårdsrådgivning i digital form bör ske är en viktig fråga i ett långsiktigt perspektiv. På kort
sikt kan en enhetlig avgift premiera kontakter med 1177 Vårdguiden. En enhetlig
avgift är också en enkel konstruktion.
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2. En rekommendation om att alla landsting inför en patientavgift för digitala
vårdkontakter som är 200 kr för läkarbesök och 100 kr för sjukvårdande
behandling.
Nivån 200 kronor är den vanligast förekommande patientavgiften för läkarbesök och
sjukvårdande behandlingar i primärvård och skulle troligen vara tillräckligt hög för att
inte riskera en starkt ökad efterfrågan. En differentiering av avgiftsnivån baserat på
yrkeskategori, där sjukvårdande behandlingar åsätts en lägre avgift, finns idag i några
landsting, som t.ex. kan ha avgiftsfrihet eller en låg patientavgift för besök hos
sjuksköterskor i syfte att styra över fler besök från läkare till sjuksköterskor. Att styra
mot lägsta effektiva omhändertagandenivå skulle kunna tala för en sådan lösning.
3. En rekommendation om att alla landsting inför en minimiavgift för samtliga
digitala vårdkontakter på 100 kr per besök. Varje landsting avgör sedan om
man vill sätta sin avgift högre, om man vill differentiera mellan yrkeskategorier etc.
Detta alternativ tar framför allt fasta på att förhindra avgiftsfrihet i digital vård p.g.a.
risken för att det skapar en ökad och ej medicinskt motiverad konsumtion. 100 kr per
besök är den nu förekommande, lägsta avgiften i primärvården. Alternativet lämnar i
övrigt helt öppet för varje landsting att överväga sin avgiftsstruktur.
Slutsats

Utifrån de synpunkter som framkommit under de tidigare diskussionerna i frågan
bedöms det tredje alternativet vara det som ger störst möjlighet till anpassning utifrån
de variationer i patientavgifter som finns idag.
Alternativet att avstå från en rekommendation, i avvaktan på mer långsiktiga
landstingsgemensamma överväganden om formerna för att erbjuda hälso- och
sjukvård via digitala lösningar, kan på kort sikt innebära risker som har beskrivits
ovan. Det handlar främst om risker för en ökad, ej medicinskt motiverad, konsumtion
av digital vård och risk för etableringar som är tveksamma ur ett konkurrensperspektiv.
Fortsatt arbete
Den digitala utvecklingen ger stora möjligheter att förbättra vården genom nya former
för kommunikation, informationsbehandling och kunskapsförsörjning m.m. Den
pågående, snabba utvecklingen av digitala vårdtjänster aktualiserar ett antal frågor när
det gäller vårdens framtida utveckling. Det handlar bl.a. om hur de nya digitala
vårdtjänsterna kan ses i den nuvarande vårdstrukturen och hur den påverkar de
vårdkedjor och den struktur som nu är etablerad.
Regeringen beslutade den 1 mars att ge ett tilläggsdirektiv till utredningen Ordning
och reda i vården 2 att analysera ”hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade
2
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nätdoktorer kan skapas med beaktande av principen om en behovsstyrd vård”.
Samtidigt gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över omfattningen av och
inriktningen på de digitala vårdtjänster som finns samt ge rekommendationer om
vilken vård som lämpar sig att hantera via digitala vårdtjänster och lämna förslag på
hur kvaliteten ska kunna följas upp. Syftet med beslutet är ”att styra upp en relativt ny
marknad som har inneburit en ökad tillgänglighet men också potentiellt risker för både
skattemedel och för patienter om de används fel”.
Patientavgifterna är endast en del av finansierings- och styrsystemet i hälso- och
sjukvården. En rekommendation om gemensam patientavgift vid digitala
vårdkontakter kan ses som en tillfällig åtgärd i avvaktan på mer långsiktiga lösningar.
Ett arbete bör därför initieras i förbundskansliet för att ta fram underlag för mer
långsiktiga, landstingsgemensamma överväganden kring vilken vård som ska erbjudas
digitalt, vad som kan göras gemensamt t.ex. inom 1177, hur kvalitetssäkring och
uppföljning ska ske samt hur regler för utomlänsvård och ersättningar m.m. kan stödja
en önskad utveckling.
Sveriges Kommuner och Landsting
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§135

Länstrafiktaxa 2019 (18RGK362)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning

Trafiknämnden har § 34/18 berett förslag till taxa för Länstrafiken Kronoberg för 2019.
De föreslagna förändringarna i taxan härrör till införandet av ett nytt biljett- och
betalsystem för kollektivtrafiken, som beräknas kunna ske under våren 2019. Eftersom
datum för införandet inte kan specificeras på grund av upphandlingsprocessen,
kommuniceras detta datum senare.
Datum för införande är avhängigt av upphandlingsprocessen, och kommuniceras därför
senare.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP) och Sven Sunesson (C).
Föredragande
Ulf Petersson, ekonomichef Länstrafiken Kronoberg
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
Länstrafiktaxa 2019 (TN 20180420)
§ 34 TN Länstrafiktaxa 2019
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK362
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-17

Regionstyrelsen

Länstrafiktaxa 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning
Trafiknämnden har § 34/2018 berett förslag till taxa för Länstrafiken Kronoberg
för 2019.
De föreslagna förändringarna i taxan härrör till införandet av ett nytt biljett- och
betalsystem för kollektivtrafiken, som beräknas kunna ske under våren 2019.
Eftersom datum för införandet inte kan specificeras på grund av
upphandlingsprocessen, kommuniceras detta datum senare.
Förslag till förändringar
Nedan sammanfattas de föreslagna förändringarna:
• Enkelbiljetter som köps i ny mobilapp rabatteras med 10 procent.
• Försäljning av periodprodukter rabatterade med 10 procent sker även i ny
mobilapp
• Rabatten på biljetter som köps med reskassa sänks till 10 procent.
• Sydtaxa 2.0 – nya regler och ny rabattering för länsgränsöverskridande resor
• Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med
prisförändringar för reskassa.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Trafiknämnden, protokollsutdrag § 34/2018
Förslag till beslut – Länstrafiktaxa 2019 (trafiknämnden)
Bilaga 1 - Länstrafiktaxa 2019
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

§34

Länstrafiktaxa 2019 (18RGK362)
Beslut

Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med upprättad handling och föreslagna
ändringar.
Sammanfattning

Taxeförändringarna 2019 härrör till introduktion av nytt biljett- och betalsystem för
kollektivtrafiken och beräknas träda i kraft under första halvåret 2019.
Nedan sammanfattas de förändringar som föreslås införas 2019, vid ett datum som
meddelas senare:
• Enkelbiljetter som köps i ny mobilapp rabatteras med 10 %.
• Försäljning av periodprodukter rabatterade med 10 % sker även i ny mobilapp
• Rabatten på biljetter som köps med reskassa sänks till 10 %.
• Sydtaxa 2.0 – nya regler och ny rabattering för länsgränsöverskridande resor
• Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med
prisförändringar för reskassa.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om relevant information till taxebeslutet.
Föreslås att stryka informationen om datum för avslutningen av användandet av
reskassekort då detta inte berör taxan.
Förslag till beslut

Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med upprättad handling.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
 Länstrafiktaxa 2019 - förslag till trafiknämnden

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK362
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2018-03-21

Trafiknämnden

Länstrafiktaxa 2019

Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med upprättad handling.

Sammanfattning
Taxeförändringarna 2019 härrör till introduktion av nytt biljett- och betalsystem
för kollektivtrafiken och beräknas träda i kraft under första halvåret 2019.
Nedan sammanfattas de förändringar som införs 2019, vid ett datum som
meddelas senare:
• Enkelbiljetter som köps i ny mobilapp rabatteras med 10 %.
• Försäljning av periodprodukter rabatterade med 10 % sker även i ny mobilapp
• Rabatten på biljetter som köps med reskassa sänks till 10 %
• Laddning av reskassa på Resekort upphör den 30/6 2019.
• Sista dag för att använda Resekort laddat med reskassa är den 31/12 2019.
• Sydtaxa 2.0 – nya regler och ny rabattering för länsgränsöverskridande resor
• Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med
prisförändringar för reskassa

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Länstrafiktaxa 2019

Sida 1 av 1
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Förslag till Trafiknämnden 20 april
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BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR
SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2019
RESEKORT
MOBILBILJETT
SUBVENTIONERADE RESOR
MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP
BESÖKSBILJETT
RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER
TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN
DUO/FAMILJ
SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET
FRITIDSKORT
KONTANTTILLÄGG
SKOLKORT, BUSS
SKOLKORT, TÅG
FÄRDTJÄNSTTAXA
NÄRTRAFIKTAXA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TAXOR:
PERIODKORT BUSS
PERIODKORT TÅG (ANDRA KLASS)
PERIODKORT TÅG (FÖRSTA KLASS)
PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS, SYDTAXA 2.0
STUDERANDEKORT BUSS
STUDERANDEKORT TÅG (ANDRA KLASS)
UNGDOMSKORT BUSS
UNGDOMSKORT TÅG (ANDRA KLASS)
ENKELBILJETTER BUSS (OCH TÅG ANDRA KLASS)
ENKELBILJETTER ÖVER LÄNSGRÄNS, SYDTAXA 2.0
ENKELBILJETTER TÅG FÖRSTA KLASS
ÖVRIGT
SKOLKORT BUSS
SKOLKORT TÅG
SOMMARLOVSKORT
FRITIDSKORT
FÄRDTJÄNST, ENKELBILJETT
FÄRDTJÄNST, PERIODKORT
JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2018-03-15
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BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR

Sedan några år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometern, som
är en landsomfattande kvalitets- och attitydundersökning som genomförs av landets
länstrafiksorganisationer.
År 2017 hamnade länstrafikens Nöjd Kund Index (NKI) avseende prisvärdhet på 52 %,
vilket är en ökning på sju procentenheter mot 2016 (45 %). Detta värde är också något
högre än riksgenomsnittet (45 %).
Länstrafiktaxan för 2018 innebar följande:






Priset för Resekort Period för 2 zoner sänktes med 60 kr.
Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner sänktes med 70 kr
Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjdes med 20 kr.
Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt länsgiltighet, höjdes med 30 kr.
Särskild prissättning för nattrafik, den s k nattaxan, upphörde. Ordinarie priser
och biljetter gäller även efter kl 24.
 Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphörde. Resenär är skyldig att
inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
 Taxa för färdtjänst uppdaterades för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk för färdtjänst som trädde i kraft
den 1 juli 2017.
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SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2019

Nedan sammanfattas de förändringar som införs 2019, vid ett datum som meddelas
senare:








Enkelbiljetter som köps i ny mobilapp rabatteras med 10 %.
Försäljning av periodprodukter rabatterade med 10 % sker även i ny mobilapp
Rabatten på biljetter som köps med reskassa sänks till 10 %
Laddning av reskassa på Resekort upphör den 30/6 2019.
Sista dag för att använda Resekort laddat med reskassa är den 31/12 2019.
Sydtaxa 2.0 – nya regler och ny rabattering för länsgränsöverskridande resor
Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med prisförändringar
för reskassa

Som respons på skrivelser har Trafiknämndens presidium enligt § 8. TN 2017-02-23
uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta
har analyserats och kostnadsbedömts och med anledning av förestående förändringar i
teknik och regelverk så kommer beslutet att hanteras i samband med nästkommande
taxeskifte.
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2019. Under löpande år kan mindre
justeringar/erbjudanden som initieras av Länstrafiken och som hänger samman med
marknadsföringsinsatser beslutas av Trafiknämnden under förutsättning att kostnaden
ryms inom fastställd budget.
Taxeförändringarna 2019 härrör till introduktion av nytt biljett- och betalsystem för
kollektivtrafiken och beräknas träda i kraft under första halvåret 2019. Då ett
införandedatum för det nya systemet inte kan specificeras p g a förseningar som härrör
till upphandlingsprocesser så kommer detta datum att kommuniceras senare.
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2.1

HANDLINGSPLAN FÖRSÄLJNINGSKANALSSTRATEGI

Den av Trafiknämnden (§ 25 TN 2017-03-30) beslutade försäljningskanalsstrategin som
omfattar länstrafikens verksamhet för åren 2017-2020 innehåller en åtgärdsplan för
försäljningsrelaterade aktiviteter utöver eventuella förändringar i ordinarie taxa (se
nedan) som ska samverka med taxearbetet för varje år under perioden.
Syftet med försäljningskanalsstrategin är att stimulera överflyttning till de prioriterade
försäljningskanaler där länstrafiken har bäst kontakt med kunden och där kunden kan
nås av uppdaterad information. De prioriterade försäljningskanalerna är en bärande del i
Framtidens Resesystem som kommer att tas i bruk successivt fram till 2020 då det
nuvarande biljettsystemet tas ur drift.
Denna plan har reviderats i mars 2018 med hänsyn till försenad upphandling av
mobilapp. Fördjupade intäkts- och kostnadsanalyser för respektive förändring
genomförs i samband med taxerevideringar.
Handlingsplan för åtgärder enligt den beslutade försäljningskanalsstrategin:
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3

RESEKORT

Under 2009-2010 infördes Resekortet som kan innehålla både periodgiltighet och
reskassa.
3.1 Resekortet buss 1 zon (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i en zon.
3.2 Resekortet buss 2 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i två angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Tvåzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de två angivna zonerna.
3.3 Resekortet buss 3 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i tre angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Trezonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de tre angivna zonerna.
3.4 Resekortet buss 4 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fyra angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Fyrzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fyra angivna zonerna.
3.5 Resekortet buss 5 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fem angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Femzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fem angivna zonerna.
3.6 Resekortet buss 6 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sex angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Sexzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sex angivna zonerna.
3.7 Resekortet buss 7 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sju angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Sjuzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sju angivna zonerna.
3.8 Resekortet buss län (30 dagar)
Periodkort för resor med buss i hela länet. För samtliga län inom Sydtaxesamarbetet så
är respektive länsgräns även taxegräns.
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3.9 Periodkort tåg (30 dagar)
Sedan 11 januari 2009 finns zonrelaterade periodkort för tåg på samma sätt som för
periodkort buss. Dessa zonrelaterade periodkort kan även kombineras för köp av zoner i
andra län t.ex. periodkort för tåg andra klass Lund – Älmhult eller Växjö – Hässleholm.
Periodkorten för tågtrafiken gäller även för samma zoner i busstrafiken. Periodkort för
tåg gäller inte på SJ X2000. Periodkort tåg finns för tåg andra klass respektive tåg första
klass och finns i följande varianter:








Två zoner
Tre zoner
Fyra zoner
Fem zoner
Sex zoner
Sju zoner
Län

3.10 Studerandekort (30 dagar)
Sedan 2009 finns studerandekort dels för buss och dels för tåg inom länet. Studerandekort ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris. Nytt nationellt förslag:
Studenter berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort och en
studietakt på minst 50 % om minst 10 veckors sammanhängande studier per termin på
en studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn (dvs ej SFI el
uppdragsutbildning).
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
7

3.11 Ungdomskort (30 dagar)
I december 2011 infördes ungdomskort dels för buss och dels för tåg inom länet.
Ungdomskortet ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris (vilket innebär
samma pris som gäller för studerandekorten) och gäller upp till och med 19 års ålder.
Vid resa med Ungdomskortet skall legitimation som styrker giltig ålder kunna uppvisas.
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län

3.12 Studerandekort, giltighet i Sydtaxan – dvs över länsgräns
I och med taxeskiftet i december 2014 infördes studeranderabatt på länsgränsöverskridande periodprodukter inom taxesamarbetet i södra Sverige. Rabatteringen på
dessa produkter är 25 % på ordinarie pris för den valda sträckan. Studenter som är
berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort och en studietakt på
minst 50 % om minst 10 veckors sammanhängande studier per termin på en
studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn (dvs ej SFI el
uppdragsutbildning).
Den som reser med rabatterat färdbevis ska kunna uppvisa fotolegitimation och
kompletterande handlingar som styrker rätten att resa för rabatterat pris (Mecenat- el
Studentkort).
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3.13 Årskort (ett år)
Årskorten säljs under året med en löpande giltighet om 365 dagar och kan endast köpas
på Länstrafikens kansli/kundcenter. Årskorten säljs för hela giltigheten, men kan på
grund av sjukdom, ändrade arbetsförhållanden eller liknande returneras och återlösas
enligt en avräkningsmodell under året fram till den 10:e giltighetsmånaden. Därefter
medges ej återlösen.
Årskorten för buss finns i följande varianter:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Årskorten för tåg finns i följande varianter:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Priset för årskortet motsvarar priset för 9,5 månader.
Årskorten kan kombineras med giltighet för zoner i Sydtaxeområdet enligt Sydtaxa 2.0.
3.14 Reskassa
Sedan införandet av dagens biljettsystem 2009 finns möjlighet att ladda reskassa på
Resekortet. Resekortets reskassa kan användas som betalning för resor med
kollektivtrafik till och från samt inom Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar
och Jönköpings län.
Resekort med reskassa säljs endast med jämnt hundratal kronor. Lägsta inköpsbelopp
från och med 9 december 2012 är 100 kronor. Användningen av reskassa fasas ut under
2019. Sista dag för att ladda på ytterligare reskassevärde på Resekort är den 30 juni 2019.
Sista dag för att använda Resekort laddat med reskassa är den 31 december 2019
Betalning med reskassa ger 10 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris inom Kronobergs
län från och med ett datum under första halvåret 2019 (kommuniceras senare). Varje län
9

fastställer rabattsats för resor inom sitt län. Därför kan den totala rabattsatsen för en
länsgränsöverskridande resa bli annorlunda.
Kvarvarande reskassesaldo kommer att kunna omvandlas för köp i det nya
biljettsystemet och knytas till en personlig kundprofil.
4
MOBILBILJETT
Mobilbiljetten visas upp i länstrafikens mobilapp och kan köpas för resor till och från
samt inom länen som ingår i Sydtaxeöverenskommelsen.
I och med Taxa 2019 likställs priset för enkelbiljett som betalas med mobilappen eller
med reskassa. Betalning med mobilapp ger 10 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris
inom Kronobergs län från och med ett datum under första halvåret 2019 (kommuniceras
senare).
Under året introduceras att mobilappen även kan vara bärare av periodprodukter
(funktionsmässigt likställda Resekort Period). Köp av periodprodukter via mobilappen
prissätts enligt sedvanlig rabattering på Mina sidor, dvs med 10 % rabatt.
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5

SUBVENTIONERADE RESOR

I och med att Länstrafikens verksamhet erfordrar bidrag är varje resa subventionerad
med skattemedel. Länstrafiken får utöver detta varje år förfrågningar om ytterligare
subvention av resor utöver de normala taxorna. Följande policy gäller vid förfrågningar
om ytterligare subvention av resor utöver ordinarie taxa:
 Extra resor ombesörjs av Länstrafiken endast åt de huvudmän som Länstrafiken
träffat skolskjutsavtal med.
 Ytterligare subventioner av resor, t.ex. fria resor i någon omfattning, utöver vad
regionfullmäktige fastställt, genomförs ej. Trafiknämnden kan besluta om enstaka
undantag, företrädesvis i samband med nationella kollektivtrafikkampanjer.
6

MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP

Följande policy gäller för mängdrabatt vid större inköp:
Inköp av reskassa:
Inköp av periodkort:
Inköp av endagskort:
Enkelbiljetter:
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10 % volymrabatt vid inköp av minst 100 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 10 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 50 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 1 000
biljetter/kalenderår

BESÖKSBILJETT

I och med Taxa 2015 introducerades besöksbiljetter som riktar sig till turister och
tillfälliga besökare. Giltighet: 1 respektive 3 dygn. Ålderskategori: 0-19 år, över 19 år
Biljetten kan köpas ombord på buss, i biljettautomater och på fasta försäljningsställen.
Stadstrafik
Besöksbiljett 24 timmar, vuxen
Besöksbiljett 24 timmar, barn
Besöksbiljett 72 timmar, vuxen
Besöksbiljett 72 timmar, barn

2019
67 kr
40 kr
134 kr
80 kr

2018
67 kr
40 kr
134 kr
80 kr

Län
Besöksbiljett 24 timmar, vuxen
Besöksbiljett 24 timmar, barn
Besöksbiljett 72 timmar, vuxen
Besöksbiljett 72 timmar, barn

122 kr
72 kr
244 kr
144 kr

122 kr
72 kr
244 kr
144 kr
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8

RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER

Den 1 februari 2007 infördes en rabatterad gruppbiljett i linjetrafik för grundskoleelever.
Gruppbiljetten kan användas för kulturaktiviteter, vid besök av olika slag etc. Priset är ett
enhetspris för hela gruppen oavsett gruppens storlek. Gruppen får vara maximalt 30
personer. Gruppbiljetten gäller sedan 15 december 2013 hela skoldagen utan
tidsbegränsning.
9

TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN

2008 infördes förlängd övergångstid. Övergångstiden förlängdes från en timme till två
timmar i den första zonen för resenärer med reskassa och enkelbiljetter. Övergångstiden
gäller även mobilbiljetter. Detta innebär att en resenär kan genomföra en tur- och
returresa i Växjö stadstrafik inom två timmar för samma kostnad som en enkelresa
tidigare kostade. Kan även utnyttjas av regiontrafikresenärer som får avdrag för den
första zonen vid en snabb returresa.
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DUO/FAMILJ

Duo/familj gäller för högst fem personer och av dessa kan maximalt två personer vara
vuxna. Två vuxna kan alltså köpa en biljett Duo/familj. En familj kan bestå av: två
vuxna och upp till tre skolungdomar, en vuxen och upp till fyra skolungdomar eller fem
skolungdomar. Duo/familj kan köpas som enkelbiljett eller betalas med reskassa
alternativt som mobilbiljett.
Priset för Duo/familj beräknas efter priset för två vuxna med 10 % rabatt.
11

SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET

Sommarlovskortet gäller för ungdomar t.o.m. 19 år, för obegränsat resande under två
sommarmånader och finns i två varianter:
 Sommarlovskortet, län tåg & buss:
 Sommarlovskortet, län buss:
 Sommarlovskortet, stadstrafik:

1 080 kr (ordinarie pris 2 160 kr)
930 kr (ordinarie pris 1 860 kr)
405 kr (ordinarie pris 810 kr)

Samma typ av produkt skickas även kostnadsfritt ut till ungdomar i Kronobergs län som
går i årskurs sex t o m gymnasiet år två enligt det treåriga program som beslutats av
regeringen enligt regeringens förslag till förordning om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar under sommarloven.
12

FRITIDSKORT

Den 15 december 2013 infördes ett Fritidskort för ungdomar t.o.m. 19 år.
Fritidskortet finns i två varianter: Län tåg + buss samt Län buss.
Fritidskortet har giltighet måndag – fredag 14.00 - 04.00, samt lördag – söndag
00.00 -24.00. Fritidskortet utställs terminsvis 15 augusti-31 december samt 1 januari-15
juni. Kortet gäller under alla lov utom sommarlovet. Lovdagar och studiedagar under
terminen är giltigheten som för vardag. Helgdagar är giltigheten som för lördag/söndag.
Fritidskort säljs på fasta försäljningsställen och köps alltid för hela giltighetstiden.
13

KONTANTTILLÄGG

Under hösten 2012 genomfördes ett tillägg om 20 kr vid kontant betalning ombord i
buss, det sista steget i prisdifferentieringsstrategin med syfte till att minska
kontanthanteringen i Länstrafikens fordon. Detta tillägg fortsätter tills vidare att
användas i Länstrafikens verksamhet.
13
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SKOLKORT BUSS

Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med buss enligt följande tabell:
Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie
periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive
moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.
Skolkort län
2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun
2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort tätort
2 resor/dag
1 resa/dag

Pris i % av länskort buss
75
60
Pris i % av fyrzonskort buss
75
60
Pris i % av tätortskort buss
75
60

Utöver skolkorten som normalt utställs läsårsvis så finns även praktikkort för
10 respektive 20 resor.
Det finns även endagskort som säljs till skolor och socialförvaltningar, Migrationsverket
etc. Dessa skolkort, praktikkort och endagskort säljs inte direkt till enskilda resenärer.
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15 SKOLKORT TÅG
Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med tåg enligt följande tabell:
Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie
periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive
moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.
Skolkort län
2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun
2 resor/dag
1 resa/dag

Pris i % av länskort tåg
75
60
Pris i % av fyrzonskort tåg
75
60

16 FÄRDTJÄNSTTAXA
Enligt beslut i regionfullmäktige 2012-10-12 (§47) skall färdtjänsttaxan följa taxan för
den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsttaxan framgår av punkt 34-35.
Region Kronoberg ansvarar för färdtjänsttaxan i de kommuner som överlåtit sina
uppgifter enligt Lag (1997:736) om Färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Detta innebär att Region Kronoberg i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet fastställer färdtjänsttaxan för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.
17 NÄRTRAFIKTAXA
Närtrafiken innebär resmöjligheter för ökad trygghet och flexibilitet på landsbygden.
På samma sätt som tidigare gällde för kompletteringstrafiken är närtrafiken prissatt som
den allmänna kollektivtrafiken. Man kan betala mot faktura eller med kontanter. Det går
även att använda Resekortet period genom att visa aktiveringskvitto för aktuell period.
Betalningsalternativ anges vid bokning. Resekortet reskassa eller betalkort gäller inte.
Fr o m den 9 december 2018 prissätts även resor i det s k Ljungbyprojektet enligt
Närtrafiktaxan.
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TAXA 2019

PERIODKORT BUSS
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

540
640
780
890
970
1 050
1 140
1 240

540
640
780
890
970
1 050
1 140
1 240

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

-

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

486
576
702
801
873
945
1 026
1 116

486
576
702
801
873
945
1 026
1 116

-

5 130
6 080
7 410
8 455
9 215
9 975
10 830
11 780

5 130
6 080
7 410
8 455
9 215
9 975
10 830
11 780

-

Årskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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TAXA 2019

PERIODKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

710
960
1 090
1 170
1 250
1 340
1 440

710
960
1 090
1 170
1 250
1 340
1 440

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

-

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

639
864
981
1 053
1 125
1 206
1 296

639
864
981
1 053
1 125
1 206
1 296

-

7 410
9 120
10 355
11 115
11 875
12 730
13 680

7 410
9 120
10 355
11 115
11 875
12 730
13 680

-

Årskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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TAXA 2019

PERIODKORT TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

1 210
1 390
1 520
1 600
1 680
1 770
1 870

1 210
1 390
1 520
1 600
1 680
1 770
1 870

-

11 495
13 205
14 440
15 200
15 960
16 815
17 765

11 495
13 205
14 440
15 200
15 960
16 815
17 765

-

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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TAXA 2019

SYDTAXA 2.0 PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS
I KOMBINATION MED ZONER I ANDRA LÄN
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

351
451
591
701
781
861
951
1 051

360
390
600
890
970
1 050
1 140
1 240

–9
+ 61
–9
– 189
– 189
– 189
– 189
– 189

351
521
771
901
981
1 061
1 151
1 251

360
520
600
1 090
1 170
1 250
1 340
1 440

–9
+1
+ 171
– 189
– 189
– 189
– 189
– 189

30-dagarskort buss:
Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
30-dagarskort tåg andra klass:
Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

Enligt Sydtaxa 2.0 rabatteras en länsgränsöverskridande periodprodukt med 35 % av
priset för den billigaste periodprodukten i varje län som ingår i den aktuella
periodkortsrelationen.
För Kronoberg innebär detta i Taxa 2019 en rabattering om 189 kr (540 * 0.35).
Exempel: Om en resenär från Skåne vill lägga till en zon i Kronobergs län (Älmhult) så
blir merkostnaden för den zonen 351 kronor.
Periodkort över länsgräns kan även ställas ut med giltighet för studerande.
Då tillämpas ovanstående prissättning med en rabatt på 25 %.
Sydtaxa 2.0 införs under 2019, exakt tidpunkt meddelas senare.
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TAXA 2019

STUDERANDEKORT BUSS
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

405
480
585
665
725
790
855
930

405
480
585
665
725
790
855
930

-

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

20

365
432
527
599
653
711
769
837

365
473
527
581
635
698
756
819

-
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TAXA 2019

STUDERANDEKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

530
720
815
875
940
1 005
1 080

530
720
815
875
940
1 005
1 080

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

-

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

477
648
734
787
846
904
972

477
648
734
787
846
904
972

-
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TAXA 2019

UNGDOMSKORT BUSS
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

405
480
585
665
725
790
855
930

405
480
585
665
725
790
855
930

-

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

22

365
432
527
599
653
711
769
837

365
432
527
599
653
711
769
837

-

25

TAXA 2019

UNGDOMSKORT TÅG ANDRA KLASS
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

530
720
815
875
940
1 005
1 080

530
720
815
875
940
1 005
1 080

Differens

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

-

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor alt. i ny mobilapp (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

477
648
734
787
846
904
972

477
648
734
787
846
904
972

-
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TAXA 2018

Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER BUSS OCH TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

-

Barn/ungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
16
2
zoner
22
3
zoner
29
4
zoner
37
5
zoner
44
6
zoner
51
7
zoner
59
8
zoner
69
9
zoner
75
10 zoner
82
11 zoner
89
12 zoner
99

16
22
29
37
44
51
59
69
75
82
89
99

-

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297

-

Duo/Familj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297

Differens

27

TAXA 2018

SYDTAXA 2.0 ENKELBILJETTER FÖR RESA
ÖVER LÄNSGRÄNS

Enligt Sydtaxa 2.0 rabatteras en länsgränsöverskridande enkelbiljett med 25 % av priset
för den billigaste biljetten i varje län för aktuell biljettkategori som ingår i den aktuella
reserelationen.
För Kronoberg innebär detta i Taxa 2019 en rabattering om kr 6,75 (27 * 0.25).
Motsvarande rabattering sker för resa i varje län (minst ett) som ingår i berörd biljett.
Exempel: En resa mellan Växjö-Nybro rabatteras med kr 13.75 ((28*0.25)+(27*0.25))
och får ett pris om kr 119.25.
Sydtaxa 2.0 införs under 2019, exakt tidpunkt meddelas senare.

25
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TAXA 2018

Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

57
67
79
91
103
115
129
145
155
167
179
195

57
67
79
91
103
115
129
145
155
167
179
195

-

Barn/ungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
46
2
zoner
52
3
zoner
59
4
zoner
67
5
zoner
74
6
zoner
81
7
zoner
89
8
zoner
99
9
zoner
105
10 zoner
112
11 zoner
119
12 zoner
129

46
52
59
67
74
81
89
99
105
112
119
129

-

26

Differens
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TAXA 2019

ÖVRIGT
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

Reskassa (t o m 30/6 2019)
(10 % rabatt)

fr.o.m. 100 kr
fr.o.m. 100 kr
(jämna hundratals kronor)

-

Cykel regiontrafik buss

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Cykel tåg

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Kontrollavgift buss

1 000

1 000

-

Kontrollavgift tåg

1 000

1 000

-

27

30

TAXA 2019

SKOLKORT BUSS
Kostnad/månad
exkl. moms
2019
2018

Differens

Skolkort län
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)

875
700

875
700

-

Skolkort kommun
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)

630
505

630
505

-

Skolkort tätort
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)

380
305

380
305

-
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SKOLKORT TÅG
Kostnad/månad
exkl. moms
2019
2018

Differens

Skolkort län
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)

1 020
815

1 020
815

-

Skolkort kommun
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)

770
615

770
615

-

Övriga biljetter
Skolkort, ersättningskort (inkl. moms)
- gymnasieelever
- gymnasieelever, med polisanmälan
- grundskoleelever årskurs 7-9
- grundskoleelever årskurs F-6

250
100
100
0

250
100
100
0

-

Endagsbiljett län buss (inkl. moms)

122

122

Praktikkort (inkl moms)

260:-/520:-

Gruppbiljett enkelresa stadstrafik

216

192

-

Gruppbiljett enkelresa regiontrafik

345

300

-

28

(10/20 resor)
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SOMMARLOVSKORT
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Giltighet under två sommarmånader
Sommarlovskort, län tåg & buss
1 080
Sommarlovskort, län buss
930
Sommarlovskort, stadstrafik
405
33

TAXA 2019

Differens

1 080
930
405

-

FRITIDSKORT
(jämförpris
/månad)

Pris
2019

Pris
2018

Fritidskort län buss
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00
Giltighet en termin

(182)

820

820

Fritidskort län buss + tåg
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00
Giltighet en termin

(227)

1 020

1 020

29
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TAXA 2019

FÄRDTJÄNST ENKELBILJETT

Enkelbiljetter
Pris 2019
Resa antal zoner
inkl moms
Vuxen, bokning dagen före resan
1
zon
40
2
zoner
55
3
zoner
70
4
zoner
80
5
zoner
95
6
zoner
115
7
zoner
130
8
zoner
145
9
zoner
155
10 zoner
170
11 zoner
185
12 zoner
200

Pris 2018
inkl moms

Differens

40
55
70
80
95
115
130
145155170185200-

-

Vuxen, bokning samma dag som resan
1
zon
50
2
zoner
65
3
zoner
80
4
zoner
100
5
zoner
120
6
zoner
140
7
zoner
165
8
zoner
180
9
zoner
195
10 zoner
215
11 zoner
230
12 zoner
250

50
65
80
100
120
140
165
180
195
215
230
250

-

Ungdom 7 – 19 år, bokning dagen före resan
1
zon
30
2
zoner
35
3
zoner
45
4
zoner
50
5
zoner
60
6
zoner
70
7
zoner
80
8
zoner
90
9
zoner
100
10 zoner
110
11 zoner
120
12 zoner
130

30
35
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130

-

30

Ungdom 7 – 19 år, bokning samma dag som resan
1
zon
35
2
zoner
40
3
zoner
55
4
zoner
65
5
zoner
75
6
zoner
85
7
zoner
100
8
zoner
110
9
zoner
120
10 zoner
135
11 zoner
150
12 zoner
165
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30-dagarskort:
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner

35
40
55
65
75
85
100
110
120
135
150
165

-

FÄRDTJÄNST PERIODKORT
Pris 2019
inkl moms

Pris 2018
inkl moms

Differens

600
710
840
960
1 060
1 180
1 280

600
710
840
960
1 060
1 180
1 280

-

300
355
420
480
530
590
640

300
355
420
480
530
590
640

-

Ungdom 7 – 19 år, (50 % rabatt)
1
2
3
4
5
6
7

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
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JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2018-03-15

Jönköping

Vuxen
enkelbiljett
1 zon
30

Vuxen
enkelbiljett
taktaxa
130

Periodkort,
ord pris
30 dagar
680
800
1140

Anmärkning
1 zon
2 zoner
Länskort

Kalmar

28

113

610
870
1130
1330
1440

1 zon
2 zoner
3 zoner
4 zoner
5 zoner (län)

Blekinge

25

130

459
659
859
1059

1 zon
2 zoner
4 zoner
8 (län)

Skåne (Jojo*) 35

122

550

1-2 zoner storstad
(Lund, Malmö, Helsingborg)

35

122

450
700
880
1100
1250

1-2 zon (ej storstad)
3 zoner
4-6 zoner
7-9 zoner
10 (län)

Skåne (ny**) 25

105

550

Liten zon storstad

25

105

450
850
1225

Liten zon (småstad)
Mellanzon
Stor zon

26

216

620
720
820
920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620

1 zon tåg & buss
2 zoner tåg & buss
3 zoner tåg & buss
4 zoner tåg & buss
5 zoner tåg & buss
6 zoner tåg & buss
7 zoner tåg & buss
8 zoner tåg & buss
9 zoner tåg & buss
10 zoner tåg & buss
Län tåg & buss

(Lund, Malmö, Helsingborg)

Halland

* Avser periodprodukter i det kortbaserade biljettsystemet Jojo.
** Avser periodprodukter och enkelbiljetter i det nya appbaserade betalsystemet
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§136

Administrativa taxor och avgifter
inom Region Kronoberg 2019
(18RGK599)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i enlighet
med bilaga 1.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg.
Följande avgiftsförändringar inom de administrativa taxorna föreslås:
Påminnelse- och inkassoavgift
Föreslås att att påminnelseavgift och inkassoavgift följer högsta lagstadgade påminnelse
och inkassoavgift enligt Lagen (1981:739) 4 § om ersättning för inkassokostnader m.m.
Påminnelseavgift (2018): 60 kr och inkassoavgift (2018): 180 kr.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i enlighet
med bilaga 1.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
 Bilaga 1 - Regelverk för administrativa avgifter 2019

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK599
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-03-13

Regionstyrelsen

Administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i
enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning
Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg.
Följande avgiftsförändringar inom de administrativa taxorna föreslås:
Påminnelse- och inkassoavgift

Föreslås att att påminnelseavgift och inkassoavgift följer högsta lagstadgade
påminnelse och inkassoavgift enligt Lagen (1981:739) 4 § om ersättning för
inkassokostnader m.m. Påminnelseavgift (2018): 60 kr och inkassoavgift (2018):
180 kr.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga 1 – Regelverk för administrativa avgifter

Sida 1 av 1

Region Kronoberg
Ekonomi
Vårdstöd

REGELVERK FÖR ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Avskrift av allmän handling
Digital handling

Kostnadsfritt i samband med digitalt utlämnande. Om utskrift görs med
anledning av en sekretessprövning utgår samma avgift som vid utlämning av
papperskopia (se nedan).
Papperskopia

1-9 kopior

0 kronor

10 kopior eller fler (avgift debiteras även för de första
9 kopiorna)

6 kronor/sida

Ovanstående handling lämnas avgiftsfritt till:
-

Andra enheter inom landstinget

-

Företagshälsovård som är anlitad av landstinget

-

Annan offentligt finansierad vårdgivare

-

Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

-

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Faktureringsavgift

Faktureringsavgift för kopior, avskrift av allmän handling, röntgenbilder och
foton tas ut om kopiorna inte hämtas på respektive enhet.
Faktureringsavgift

50 kronor

Kravhantering
Påminnelseavgift
Om gäldenären inte betalar inom betalningsvillkoren skickas en
betalningspåminnelse på högsta lagstadgade påminnelseavgift ut, 60 kronor
(2018).
Inkassoavgift
Regelverk för administrativa avgifter
2019

Sida 1 av 2

REGION KRONOBERG

Om kravet trots påminnelse inte betalas skickas ett inkassokrav på högsta
lagstadgade inkassoavgift ut, 180 kronor (2018).

Avbetalningsplan

För det fall gäldenären önskar en avbetalningsplan kan det göras efter
överenskommelse, avgift tillkommer motsvarande den avgift anlitat
inkassoföretag tar.
Uppläggningsavgift
Aviavgift

170 kronor (2018)
60 kronor (2018)

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta utgår enligt 6§ räntelagen från förfallodag till dess full betalning
sker. Räntesatsen regleras av räntelagen och uppgår till gällande referensränta plus
8 %.

Sida 2 av 2
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§137

Budget 2019 med flerårsplan 20202021 (18RGK1002)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag
till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning
för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en
omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka
Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från
nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om
vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom
skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.
Yttranden
Suzanne Frank (M) meddelar att M, C, KD och L lämnar sitt förslag till budget inför
regionstyrelsen den 5 juni 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag
till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Budget 2019-2021
 Förslag till budget 2019 Region Kronoberg - S V och MP (2018-05-28)

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1002
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-05-28

Regionstyrelsen

Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.

Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en
treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (S, V, MP)
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ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN
Vi vill se ett Kronoberg som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors
livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Kronoberg ska vara ett livskraftigt
län där människor vill leva och arbeta!



Du ska känna dig trygg med välfärden i Kronoberg
Välfärden och samhällsservicen ska vara god oavsett var i Kronoberg du bor.
Kronobergarna ska alltid känna en trygghet i att Region Kronoberg är en garant för god
välfärd och finns där när de behöver hjälp. Vårt mål är att vården i Kronoberg ska vara
personlig och nära till hands. Vi vill därför att Kronobergarna i större utsträckning ska ha
möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, t ex genom hembesök, digitala
vårdmöten eller självinläggning.
Barnen är vår framtid och grunden till en god hälsa livet ut läggs i unga år. För att öka barn
och ungas hälsa i Kronoberg behöver vi ta krafttag för att bättre samordna regionala,
kommunala och statliga insatser.



Våra medarbetare ska känna sig uppskattade och värdefulla
Det är våra medarbetare som bygger välfärden och de ska känna att de orkar och hinner
göra ett bra jobb. Våra medarbetare har rätt till en hållbar och utvecklande arbetsmiljö och
ska känna sig sedda, hörda och värdefulla varje dag.
Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö är grundförutsättningar för att behålla, motivera
och utveckla befintliga medarbetare och kunna rekrytera nya medarbetare med rätt
kompetens. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda
utvecklings- och karriärmöjligheter för alla.



Region Kronoberg ska driva på utvecklingen i länet och vara en förebild
nationellt
För att lösa samhällsutmaningar krävs att olika delar av samhället arbetar tillsammans.
Region Kronoberg spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen och ska vara drivande i
att ställa om till ett grönare Kronoberg, skapa goda förutsättningar för näringsliv och
arbeta för en välfungerande infrastruktur i hela länet. Region Kronoberg ska vara en
förebild för resten av landet, exempelvis i arbetet med att ställa om till ett grönare samhälle.

Anna Fransson (S)

Daniel Liffner (V)
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Michael Öberg (MP)

REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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LÅNGSIKTIGA
STRATEGIDOKUMENT
Närmare Kronobergaren
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Regionfullmäktige har beslutat om en utvecklingsstrategi för hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg, Närmare Kronobergaren, som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.
Strategin bygger på fyra strategiska inriktningar:
-

I Kronoberg ska vården vara till för alla
I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård
I Kronoberg ska patienternas behov mötas med kompetens och arbetsglädje

Gröna Kronoberg
Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för
utvecklingen i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet.
Strategin tas fram och följs upp av Region Kronoberg, men det krävs samverkan med andra
lokala och regionala aktörer för att målen ska kunna nås.
Gröna Kronoberg sätter upp en målbild – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga – och slår fast tio mål var länet ska vara 2025.

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Detta innebär
politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet.
Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla
långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för invånare i olika
åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god kollektivtrafik är organiserad så att
återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat,
umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller
kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv är det också
viktigt att kollektivtrafiken verkar för att stärka och knyta samman regionen och angränsande
regioner och viktiga noder i andra städer.

Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi
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bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.
Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter.
Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete
i vardagen.
Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målet är nöjda
invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Både invånare och andra som kommer i kontakt med verksamheten ska uppleva att kvaliteten
på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska möta de legitima
förväntningar och behov som invånarna har samt förvalta ett fortsatt högt förtroende för
verksamheten genom att ständigt förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal/indikatorer
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Företagens framtidstro
Arbetsförmedlingens
konjunkturmått på efterfrågan
de närmaste 6 månaderna
Arbetsförmedlingens mått på
hur många företag som vill
anställa inom ett år
Antal nystartade företag i länet

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

63 %

65 %

68 %

68 %

71 %

71 %

114,6

>100

>100

5 enheter över
riksgenomsnittet

Över
riksgenomsnittet

Över
riksgenomsnittet

814

900

1000

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Region Kronoberg ska fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten inom hälso- och
sjukvården genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
effektivt resursutnyttjande. Det är viktigt för tillgängligheten att utformningen av fastigheter
och lokaler optimeras. Invånarna ska erbjudas en högkvalitativ och framtidsanpassad hälsooch sjukvård i ändamålsenliga lokaler.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. En tillgänglig och
välfungerande kollektivtrafik är avgörande för arbetspendling och betydelsefull när företag och
invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som
7

kan bidra till välfärden. Region Kronobergs trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och
bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för
ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta ska Region Kronoberg göra genom att
stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare. Alla
Kronobergare ska oavsett var i länet de bor ha tillgång till kulturella aktiviteter.

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal/indikatorer
Andel genomförda besök till legitimerad
personal i primärvården inom 3 dagar
Andel väntande patienter till läkarbesök
inom planerad specialiserad vård som
väntat 90 dagar eller kortare
Andel väntande patienter till behandling
inom planerad specialiserad vård som
väntat 90 dagar eller kortare
Andel telefonsamtal som besvarades av
vårdcentral inom samma dag
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Resandeökning i kollektivtrafiken

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Mättes inte 2017

95 %

97 %

87 %

100 %

100 %

71 %

100 %

100 %

94,4 %

100 %

100 %

43 %

67 %

75 %

3,8 %
(10,1 miljoner resor)

3%
(10,4 miljoner resor)

3%
(11 miljoner resor)

53 %

50 %

50 %

Spridning av aktiviteter inom
kultursamverkansmodellen och
studieförbunden, Andel aktiviteter utanför
Växjö kommun (%)

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronobergs verksamhet ska alltid bedrivas med hög kvalitet, öppenhet och god
tillgänglighet. Invånarna ska alltid känna en trygghet i att Region Kronoberg är en garant för
god välfärd och finns där när de behöver den.

Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Punktlighet stadsbusstrafik +5 min

95 %

96 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik +10 min

97 %

99 %

99 %

74 %

82 %

84 %

889

1100

1500

Styrtal /indikatorer

Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Antal genomförda
1
läkemedelsgenomgångar per år
1

Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare.
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Sjukpenningtalet: kvinnor/män

14,2/6,7

13,8 / 6,6

13,0/6,5

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Regionstyrelsen

Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på vårdcentralerna.
Minst 75 % allmänspecialister och max 25 % övriga specialister. Vårdval
Kronoberg ska stimulera till fler specialistområden inom vårdvalet för att föra
vården närmare patienterna.
Vårdval plus ska avskaffas.
Kvalitetsuppföljningar inklusive läkarkontinuitet av Vårdval Kronoberg ska
publiceras på 1177.se.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt.
Inrätta modell för fast vårdkontakt för patienten.
Inrätta familjecentraler i Alvesta, Strömsnäsbruk, Tingsryd och på Teleborg i
Växjö.
Utreda behovet av palliativa vårdplatser i länet.
För att öka den psykiska hälsan bland barn och unga i Kronoberg ska
familjehälsa, familjecentral, barn- och ungdomshabilitering, barn- och
ungdomspsykiatri samt elevhälsa samordna insatser.
Ta fram målvärden över andel personer över 65 år som har en fast vårdkontakt.
Tillsammans med Folkhälsoberedningen årligen kartlägga hälsa och ohälsa
geografiskt samt socioekonomiskt i Kronoberg och ge förslag på förebyggande
åtgärder.
Vården ska flyttas närmare patienterna bland annat genom mobila och digitala
lösningar samt genom en förstärkt primärvård.
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MEDARBETARE
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.
Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen:
Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla – Avsluta.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta ställer krav på ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan
till samverkan och levande dialog alltid är en självklarhet.
Region Kronoberg fortsätter arbeta målmedvetet för att kunna erbjuda en vård som är
oberoende av hyrpersonal. Det är avgörande för att alla i Kronoberg ska få en god hälso- och
sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar det arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region
Kronoberg.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Goda arbetsvillkor och en bra
arbetsmiljö är grundförutsättningar för att behålla, motivera och utveckla befintliga
medarbetare och kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Inom stora delar av
vårdsektorn påtalas bristen på och svårigheterna med att rekrytera medarbetare, dessa återfinns
även inom i Kronoberg. Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad
fråga för Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och
karriärmöjligheter för alla. Att säkerställa en god introduktion för nyanställda är av stor vikt
för att skapa trygga medarbetare och det är viktigt att tillvarata och överföra den erfarenhet
och kompetens som redan finns i verksamheterna. Därför arbetar vi vidare med att utveckla
och ta fram karriärtrappor, så som mentorstjänster. Region Kronoberg arbetar också vidare
med att utöka och förbättra möjligheterna för anställda att vidareutbilda sig till specialist på
betald arbetstid.
Att fler arbetar heltid är viktigt för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov, ger en bättre
arbetsmiljö och leder samtidigt till ett mer jämställt samhälle. För att öka antalet heltidsarbetare
ska Region Kronoberg arbeta aktivt med att uppmärksamma de fördelar som finns, både för
enskilda medarbetare och för arbetsplatsen som helhet, med att fler arbetar heltid. Detta sker
exempelvis genom riktade kampanjer och ”prova på-perioder”.
För att skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att medarbetarnas engagemang, motivation och
drivkraft uppmuntras och stimuleras. Det kan exempelvis göras genom att öka medarbetarnas
möjlighet till ansvar och befogenhet i verksamheten.
Alla medarbetare ska känna att de orkar och hinner göra ett bra jobb. Region Kronoberg ska
sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa och alla medarbetare ska kunna
förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas.
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Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

5,4 %

5,2 %

5,0 %

HME (Hållbart medarbetarengagemang)

77

78

80

Kostnader för hyrpersonal i förhållande
till kostnad för egen personal inom hälsooch sjukvård (%)

6,7 %

2%

1%

Personalomsättning

5,7 %

5,3 %

5%

Andel heltidsarbetande

63,5 %

70 %

80 %

Andel medarbetare som nyttjar
friskvårdsbidraget

40,6 %

50 %

70 %

Styrtal/indikatorer
Sjukfrånvaron

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i samverkan
med HSN

Säkerställa att lönekriterier finns och används på samtliga
arbetsplatser. Lönekriterier ska tas fram i samverkan mellan
arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer.
Intensifiera arbetet med att tillvarata nyanlända med
vårdkompetens.
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser med bra
arbetsvillkor (attrahera, behålla och utveckla).
Erbjuda nyanlända med bekräftad vårdkompetens praktik inom
vården.
Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings
projektkompetens för att hälso- och sjukvården i större grad ska få
del av externa projektmedel.
Genom ett metodiskt arbete öka antalet heltidsarbetande.
Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för oberoende av hyrpersonal.
Delade turer ska avskaffas.
Utveckla lösningar för schemaläggning med inriktning på den
personcentrerade vården.
Arbeta fram tydliga karriärtrappor kopplade till
kompetensutveckling.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet, vilket kräver en tydlig
kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region
Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad
kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg uppmuntrar
intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation, digitalisering och
omvärldsbevakning.
För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta vart
regionen är på väg och hur genomförda och pågående insatser påverkar målen för
verksamheten. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Region Kronoberg ska initiera ett arbetsmarknadspolitiskt råd i Kronoberg. Arbetet ska
grundas i det samverkansavtal som tecknats mellan Regionsamverkan i Sydsverige och
Arbetsförmedlingen i Södra Sverige. Samverkansarbetet ska ta sin utgångspunkt i den regionala
utvecklingsstrategin, kompetensplattformen och Arbetsförmedlingens direktiv.
Det arbetsmarknadspolitiska rådet bör bestå av flera olika aktörer som kan bidra med både
analyser och enskilda insatser för att utveckla den regionala arbetsmarknadspolitiken. Särskilt
viktiga är arbetsmarknadens parter, omställningsorganisationer, de olika utbildningsaktörerna i
regionen t ex kommuner, lärosäten, privata eftergymnasiala utbildningar, yrkes- och
folkhögskolor.

EFFEKTIVA OCH KVALITATIVA PROCESSER I
VERKSAMHETEN
Mål
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

3,5

1,3

1,2

Antibiotikaförskrivning, antal recept per
1000 invånare

316

250

250

14,6 %

9,0 %

7,8 %

5,0

4,8

4,5

Styrtal/indikatorer

Vårdrelaterade infektioner
Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

2

Nationellt mål Patientsäkerhetssatsningen.
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Samhällsutmaningar löses inte av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan
olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila
samhället.
Grunden för Region Kronobergs arbete med att vara en drivande utvecklingsaktör är den
regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. I utvecklingsstrategin prioriteras
utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa folkhälsa, hållbarhet och en cirkulär
ekonomi. Det innebär att utmaningar sätts i centrum och att arbetet för att möta utmaningarna
sker över sektorsgränser. Det kräver ett arbetssätt med god kunskap om nuläge och önskeläge
samt noga val av insats för att nå utsatta mål.

Mål
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal/indikatorer

Utfall 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal företag som Region Kronoberg nått
direkt eller indirekt via våra bolag eller
andra som finansieras av Region
Kronoberg

720

900

1 000

Antal elever Region Kronoberg nått för
3
att främja medvetna studieval

6725

7500

8000

Mättes ej 2017

300

500

Mättes ej 2017

135

225

Antal företag som utnyttjat Region
Kronobergs kostnadsfria konsulttimmar
-

varav antal företag som drivs av
kvinnor

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
Hållbarhet ska gå som en grön tråd genom alla led i Region Kronobergs arbete och
verksamheter. Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region där framtidens
klimat tillsammans med en välmående befolkning är de centrala utmaningarna. Verksamheten
ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att regionala och
nationella miljömål uppnås.
Användningen av fossila drivmedel i kollektivtrafikens och regionens fordon ska fortsatt
minska. Att resa kollektivt ska vara förstahandsvalet vid tjänsteresor. Region Kronoberg gör

Siffror avser VO-collage, Mot nya höjder och de arbetsplatsbesök i Region Kronobergs verksamheter som alla
länets årskurs 8-elever bjuds in till årligen.
3
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bra och medvetna produktval genom tillexempel minskning av plaster från fossila bränslen i
hälso- och sjukvårdsmaterial och ökad andel ekologiska livsmedel.

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal /indikatorer
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
6
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket

4

5

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

43 %

75 %

75 %

99,8 %

99,8 %

99,8 %

95 %

95 %

95 %

56 %

60 %

70 %

Plats 4

Plats 3

Plats 2

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Regionstyrelsen

Utarbeta en långsiktig plan för Region Kronobergs forsknings- och
utvecklingsarbete.
Aktivt arbeta med innovationsdriven upphandling.
Stimulera deltagande i forskning- och utveckling inom vården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Trafiknämnden

Tillsammans med andra aktörer inrätta ett arbetsmarknadspolitiskt
råd i Kronoberg.
Källsortering av allt avfall ska ske inom samtliga verksamheter i
Region Kronoberg.
Att i ägardirektiv ge Växjö Småland Airport i uppdrag att aktivt
arbeta för att trafiken på flygplatsen ställs om mot en mer
miljömedveten trafik.
Fortsatt arbete med att underlätta patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess för fler diagnoser.
I Äldrehälsa Kronoberg ska alla delar av hälso- och sjukvården
inkluderas (primärvård, slutenvård och hemsjukvård).
Löpande utveckla och implementera e-Hälsoarbetet tillsammans
med länets vårdcentraler.
Att öka möjligheten till olika former av rehabilitering, till exempel
genom naturupplevelser, kulturaktiviteter och fysisk aktivitet.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens bussar.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.

Regionala
utvecklingsnämnden

Tillsammans med kommunerna ska Region Kronoberg
kontinuerligt erbjuda småföretag och ideella organisationer
utbildning i att lämna anbud på offentlig upphandling.

Målvärden för 2019 och 2021 tas fram i pågående process med nytt hållbarhetsprogram 2019-2022 för Region
Kronoberg. Aktuella målvärden satta för 2019 och 2021 baseras på de målvärden som sattes i Region Kronobergs
budget 2018 i samtliga fall utom dem där det målet för 2018 redan nåtts.
5 Se fotnot 3 (ovan).
6 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
4
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Fler YH-utbildningar ska startas i länet.
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Perspektiv

EKONOMI
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten.
Region Kronoberg arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett
särskilt ansvar för att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i
budgeten. De ska löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare.
Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå
gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem
som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av medarbetarnas
kompetens, utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga
bidrag till att nå målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg i nuläget ha ett
resultatmål över tid om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 6570 miljoner kronor, motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt,
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsamt
och produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska
utvecklingen ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden,
både på kostnads- och intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella
planeringen innehålla en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de
svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.
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En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Resultat (%) i förhållande till
skatteintäkter, kommunalekonomisk
utjämning och generella statsbidrag

1,6 %

1,0 %

1 % över tid

Nettokostnadsutveckling totalt, (%)

5,9 %

4,5 %

4%

Per invånare

4,3 %

3,5 %

3,0 %

Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)

104,5 %

43 %

52 %

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Samtliga nämnder
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.
Fortsätta översyn och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta mål, följa upp och redovisa
ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum.
Implementera ekonomistyrningsmodellen för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.
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Finansiering
Finansieringen i budget 2019 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2018. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2019 och plan 2020-2021 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån
aktuella förutsättningar i april 2018.

Finansiering, mnkr
Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Skatter
Preliminärskatt

4 543

4 837

4 857

5 004

5 177

5 382

-14

-8

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

929

975

962

1 015

1 046

1 088

Kostnadsutjämningsavgift

-182

-203

-199

-207

-212

-220

45

45

45

46

47

47

Regleringsavgift

-77

-60

-94

-32

-11

-19

Bidrag läkemedel inom
förmånen

491

526

526

555

575

595

44

44

44

31

19

0

5 779

6 157

6 141

6 412

6 641

6 873

84

40

25

30

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-53

-63

-73

varav finansiell del
pensioner

-36

-49

-49

-62

-72

5 825

6 151

6 113

6 379

6 593

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

25
-103
-102
6 795

Finansiering 2019-2021, jämfört med utfall 201 och prognos 2018

Skatteintäkter
Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter.
Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som
fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.

Skattesats 2019
Skattesatsen fastställs till 12,00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2018.

21

Kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2018. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2018.
Läkemedelsförmånen
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen budgeteras för 2018 till 555 mnkr baserat på Socialstyrelsens
höstprognos för läkemedelskostnader inom förmånen.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2021 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.
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Resultatbudget 2019-2021
Region Kronobergs budget för år 2019 ger ett resultat på 67 mnkr, se resultatbudget för
planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2017
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-5 534

-5 802

-6 077

-6 232

-6 437

-206

-229

-235

-269

-288

-5 740

-6 031

-6 312

-6 501

-6 725

Skatteintäkter

4 529

4 857

5 004

5 177

5 382

Generella statsbidrag och
utjämning

1 250

1 284

1 408

1 464

1 491

84

25

30

25

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-63

-73

-103

Varav finansiell del pensioner

-36

-49

-62

-72

-102

5 825

6 113

6 379

6 593

6 795

86

82

67

92

70

1,0 %

1,4 %

1,0 %

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

Summa Finansiering
Årets resultat
Resultat i förhållande till
skatteintäkter,
kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag

Resultatbudget 2019-2021 jämfört med 2017 och 2018

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 312 mnkr för 2019,
vilket innebär en budgeterad ökning med 4,4 % jämfört med budget 2018, (2020 : 3,0 %, 2021:
3,5%). Det budgeterade resultatmålet är 67 mnkr för 2019, vilket motsvarar 1,1 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2017 års bokslut.
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Känslighetsanalys, mnkr
Resultatpåverkan vid förändring
med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg

36,1

Kostnad för hyrpersonal

1,9

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,8

Kostnad för läkemedel

6,8

Skatteintäkter

45,3

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2019-2021.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr

Budget
2019

Budget
7
2018

Plan
2020

Plan
2021

8

4 200

4 200

4 200

321

328

339

350

Regional utvecklingsnämnd

64

64

64

64

Kulturnämnd

62

61

61

61

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

11

11

11

11

9

1 122

1 123

1 123

393

525

702

915

6 047

6 312

6 501

6 725

4,4 %

3,0 %

3,5 %

Hälso-och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud)
Regionstyrelsen
Summa

4 108

1 088

Förändring jämfört med föregående år

Budgetram avläst april 2018
Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2018 tilldelats 116 mnkr i tilläggsbudget och Vårdvalet har under 2018
tilldelats 27 mnkr i tilläggsbudget. Se fördelning i bilaga Tilläggsbudget 2018.
9 Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2018 tilldelats 116 mnkr i tilläggsbudget och Vårdvalet har under 2018
tilldelats 27 mnkr i tilläggsbudget. Se fördelning i bilaga Tilläggsbudget 2018.
7
8
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Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
En specificering av förändringar jämfört med 2018 för respektive nämnd redovisas i Bilaga.
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

2020

2021

Hälso och sjukvårdsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

23,8

23,8

23,8

Resurstillskott

68,4

68,4

68,4

SUMMA

92,2

92,2

92,2

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott

6,7

17,7

28,7

SUMMA

7,1

18,1

29,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott

0,1

0,1

0,1

SUMMA

0,4

0,4

0,4

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott

0,1

0,1

0,1

SUMMA

0,4

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

Resurstillskott

-0,1

-0,1

-0,1

SUMMA

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

34,4

35,4

35,4

SUMMA

34,4

35,4

35,4

3,1

3,1

3,1

69,2

87,5

134,0

3,1

3,1

3,1

69,2

87,5

134,0

3,1

3,1

3,1

SUMMA Förändringar jämfört med 2018
265,2
*Löneavtal (2019-2021) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

453,5

678,0

Trafiknämnd

Regional utvecklingsnämnd

Kulturnämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

Vårdval och tandvårdsstöd

Regionstyrelsen
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2019-2021)
Resurstillskott
Löneavtal 2019-2021*
Uppräkning ram (2020-2021)

SUMMA
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Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,3 procent för år 2019 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2018).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2018

3 969

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel

91

Ej full kompensation befolkningsökning

-23

Vårdersättning, 2019

4 037

Inklusive 2 % momsersättning

4 118

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 2,8 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2019 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2018
Behandlingsområde 3-23 år

Uppräkning

á pris 2019

1 402

39

1 441

Områdesansvar 0-2 år

283

8

291

Områdesansvar 3-23 år

177

5

182

26

Investeringsram
Investeringsram 2019-2021
Budget
2019
Budgeterat resultat

Plan
2020

Plan
2021

67

92

70

Avskrivningar

235

269

288

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

302

361

358

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

526

519

512

Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige

177

61

24

Planerade projekt för styrelsebeslut

225

393

425

Projekt för delegationsbeslut

64

5

3

Löpande årligen (fastighetsanslag)

60

60

60

Investering MT, ny- och
återanskaffning

80

80

80

Investering MT, större objekt

20

20

20

Investering informationsteknik

39

44

45

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

30

30

30

Bredbandsutbyggnad

20

40

0

715

733

687

42 %

49 %

52 %

Varav:

Summa
Självfinansieringsgrad

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2019-2021

Nedan följer en kortfattad redovisning av de investeringsprojekt som planeras för perioden
2019-21. Inom fastighetsinvesteringsprojekten för politiska beslut ingår även kostnader för
utrustning och konst.
Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige
-

-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr
15RK1450). Alla förberedande markarbeten är klara. Sedan augusti 2017 har
detaljprojektering pågått och i november startade byggarbetena. Lokalerna planeras
vara inflyttningsklara december 2019.
Habiliteringens nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr16RK493).
Förberedande markarbeten för ledningar är klara. Byggstart december 2017.
Planeras att vara färdigställda april 2019.
Investeringsbeslut för ombyggnad av fyra vårdavdelningar, LL i regionstyrelsen
(Dnr 16RK2234). Ombyggnaden påbörjas före sommaren 2018 och pågår till slutet
av 2021. Omfattande ombyggnation i provisorie sker för att lösa vårdplatsbehovet
under byggtiden.
Nya lokaler för specialisttandvården byggs om enligt beslut i regionstyrelsen (Dnr
17RK699). Klart för inflyttning våren 2019.
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Planerade projekt för styrelsebeslut
-

-

-

Planering pågår för nybyggnad av hus L inom CLV, som bland annat kommer att
inrymma neonatalavdelning, förlossning, onkologi, patologi, barnverksamhet och
röntgen/fys.lab.
I Ljungby planeras för om- och tillbyggnad för akut/JLC, ambulans, operation,
röntgen samt sterilteknisk verksamhet. Fortsatt förstudie och utredning genomförs
för att ta fram underlag för investeringsbeslut till regionstyrelsen hösten 2018.
Fortsatt förstudie och utredning görs för ombyggnation av norra entrén. Underlag
tas fram för investeringsbeslut till regionstyrelsen.

Projekt för delegationsbeslut
Avser fastighetsinvestering inom fastighetschefens delegation. Följande insatser planeras under
perioden:
-

Byggnation av ambulansgarage vid Ljungby lasarett.
Ombyggnation i Ljungby för att möjliggöra den om- och tillbyggnad (för akut/JLC,
ambulans, operation, röntgen samt sterilteknisk verksamhet) som beskrivs ovan.
Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning.
Nytt lås och passagesystem.
Under perioden behöver olika utredningsinsatser genomföras. Exempelvis gäller
detta för rättspsykiatrin, IVA CLV, dialysen CLV, sterilcentralen, Sigfridsområdet
m.fl. verksamheter.

Löpande årligen (fastighetsanslag)
Avser dels tekniska reinvesteringar i fastigheter, dels mindre ombyggnationer samt
verksamhetsinvesteringar. Årligt anslag som används inom fastighetschefens delegation.
Flerårig underhållsplan som underlag.
Investering medicinteknik (MT), ny- och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet tillämpas en återinvesteringsplan
utifrån databas för den medicintekniska utrustningen. Återanskaffning prioriteras före
nyinvestering. Under perioden planeras ett antal investeringar vilka alla har gemensamt att
stödja verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg.
Investering medicinsk teknik (MT), större objekt
Avser MT-investeringar i större objekt, den ekonomiska gränsen för varje enskilt objekt har i
denna investeringsplan satts till > 5 mnkr. Som exempel på större objekt kan nämnas
utrustning för operation och röntgen.
IT-investeringar
Avser uppgraderingar samt ny- och återinvestering inom områdena:
-

IT-infrastruktur
IT-arbetsplats
IT-system
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Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 30
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar själva
sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg,
del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 600 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts totalt 60 mnkr
för perioden 2019-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.
Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2019. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2019 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.
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BILAGOR
Bilaga 1: Förändring av ramar per nämnd jfr med 2018
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

23,8

23,8

23,8

Indexuppräkning av ram

23,3

23,3

23,3

Läkemedelskostnader

10,0

10,0

10,0

AT-läkare 6 nya block 2017

1,1

1,1

1,1

AT-läkare 5 nya block 2018

1,0

1,0

1,0

Äldrehälsa Kronoberg

2,0

2,0

2,0

Läkemedelsgenomgångar

0,6

0,6

0,6

Professionsmiljarden - finansieringsbehov
statsbidrag upphör (tidigare budgeterad intäkt)

18,6

18,6

18,6

Gratis gynekologisk cellprovtagning - generellt
statsbidrag fr o m 2019 (patientintäkt upphör)

2,8

2,8

2,8

Familjehälsa

5,0

5,0

5,0

Familjecentraler

1,0

1,0

1,0

Sänkt arbetstid nattjänster

3,0

3,0

3,0

-38,6

-38,6

-38,6

38,6

38,6

38,6

-14,0

-14,0

-14,0

14,0

14,0

14,0

-29,0

-19,0

29,0

19,0

-25,9

-25,9

Satsningar i enlighet överenskommelser inom
området Psykisk hälsa

25,9

25,9

SUMMA volymförändringar

92,2

92,2

Resurstillskott/effektiviseringar

Specialdestinerade statsbidrag i enlighet med
10
överenskommelser SKL och departementen
Från "Goda arbetsvillkor och arbetssätt"
Satsningar enligt tilläggsbudget 2018 inom
ramen för överenskommelsen
Från "Patientmiljard"
Satsningar i enligt överenskommelsen för
Patientmiljarden
Från "Kvinnors hälsa/Förlossningsvård"
Satsningar på utveckling av kvinnors
hälsa/förlossningsvård/bemanningsöversyn inom
ramen för överenskommelsen
Från "Psykisk hälsa"

92,2

Specialdestinerade statsbidrag som via satsningar i Tilläggsbudget 2018 och övriga satsningar ska komma
verksamheten till del. OBS! Beloppen för statsbidrag avser ej skillnad från 2018 utan statsbidrag per år.
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Trafiknämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,4

0,4

0,4

0,7

0,7

0,7

Indexuppräkning, entreprenadavtal

11,0

22,0

33,0

Prishöjning av biljettpriser

-3,0

-3,0

-3,0

Ökade trafikintäkter

-3,0

-3,0

-3,0

Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (Budget
2016-2018)

-2,0

-2,0

-2,0

Trafikförändring TFP övriga trafikslag

3,0

3,0

3,0

SUMMA volymförändringar

7,1

18,1

29,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,3

0,3

0,3

Indexuppräkning av ram

0,1

0,1

0,1

SUMMA volymförändringar

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott/effektiviseringar

Kulturnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

0,0

0,0

0,0

1,7

1,7

1,7

Bidrag Kulturparken permanent
migrationsutställning

-2,8

-2,8

-2,8

SUMMA volymförändringar

-1,1

-1,1

-1,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram
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Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Fördyrning livsmedelsupphandling etc.

0,2

0,2

0,2

SUMMA volymförändringar

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

2020

2021

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram (LPIK)

23,5

23,5

23,5

Befolkningsökning

8,9

8,9

8,9

Psykologer till vårdcentraler

1,0

1,0

1,0

Familjecentraler

1,0

2,0

2,0

-5,0

-5,0

-5,0

5,0

5,0

5,0

34,4

35,4

35,4

Specialdestinerade statsbidrag*
Från "Patientmiljard"
Integrerad beteendehälsa (psykosocial resurs)

SUMMA volymförändringar
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Regionstyrelsen
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

2,4

2,4

2,4

10,5

10,5

10,5

Pensionskostnader - pensionsprognos

0,0

3,0

28,0

Avskrivningar

0,0

33,0

49,0

Ökade premier LÖF

1,0

2,0

2,0

Finansieringsbehov vårdval när
sjukskrivningsmiljarden upphör

11,0

11,0

11,0

Effektiviseringskrav

-5,0

-5,0

-5,0

6,4

11,4

16,4

Upphandlingskompetens, Generalplan

-0,7

-1,4

-1,4

Hyra kv Dockan/övr provisorier

12,0

12,0

12,5

5,0

10,0

15,0

13,0

13,0

13,0

Digitalisering

5,0

10,0

15,0

Hälsoekonom

0,0

1,0

1,0

Barnens bästa gäller i Kronoberg

1,0

2,0

2,0

10,0

10,0

0,0

0,0

-35,0

-35,0

60,0

150,0

250,0

-

68,0

135,0

132,3

308,6

522,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Cambio Cosmic

Cosmic 500-satsning
Rehabgarantin/koordinering

Rivning strandbjörket

Omvandlingstryck

Löneavtal 2019-2021 (fördelas till nämnd efter
utfall)
Uppräkning ram 2020-2021

SUMMA volymförändringar
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Bilaga 2: Planeringsförutsättningar
Indexuppräkningar
Indexuppräkningar i detta dokument är gjorda utifrån nedanstående tabell:
Prognosantaganden

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

3,3 %

2,8 %

3,4 %

3,4 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Regionvårdsintäkter

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Övriga driftkostnader och intäkter

2,2 %

2,7 %

2,4 %

2,4 %

Befolkningsprognos

2017

2019

2021

2025

2030

0-1 år

2 298

2 437

2 529

2 582

2 532

2-15 år

35 589

36 998

38 516

40 730

42 085

16-19 år

8 860

9 261

9 868

10 812

11 309

20-64 år

108 626

109 737

111 182

114 744

118 334

65-79 år

30 134

30 843

31 518

30 881

30 684

80-100+ år

11 570

11 774

12 068

14 195

16 797

197 077

201 050

205 681

213 944

221 741

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2017-2021 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 600 invånare.. Detta skulle innebära en
genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört
med den årliga tillväxttakten under 2000-2016.
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Bilaga 3: Tilläggsbudget 2018
(Beslutad av regionstyrelsen 2018-02-20, diarienr 17RK1117)
Jämlik och nära vård
Jämlik vård:
 Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård 5 miljoner
 Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade 1 miljon
 Hälsosamtal för 50-åringar 2 miljoner
Nära vård:
 Äldrehälsa Kronoberg 4 miljoner
 Fast vårdkontakt för äldre 24 miljoner
 Central utveckling digitalisering 1 miljoner
 Digital Artrosskola m.m. 2 miljoner
Tillgänglig vård
Rätt använd kompetens:
 Servicevärdar 10 miljoner
 Integrerad beteendehälsa (psykosocial resurs) 5 miljoner
Vårdprocess och Individuella vårdplaner, BUP:
 Extern resurs BUP 10 miljoner
 Individuella vårdplaner BUP 2 miljoner
Fler medborgare i Kronoberg:
 Kostnad tandvård kopplat till ökad befolkning 3 miljoner
 Kostnad kurator kopplat till ökad befolkning 3 miljoner
 Fler förlossningar 4 miljoner
Ambulans och helikopter:
 Ambulans 4 miljoner
 Helikopter 2,5 miljoner
Attraktiva arbetsgivare
Fortsättning av tidigare beslutad satsning:
 Höjt OB-tillägg sjuksköterskor 24 miljoner
Nya satsningar:
 Höjt OB-tillägg övriga grupper 20 miljoner
 Nattjänster, extra ersättning 3 miljoner
 Karriärtrappa sjuk- och undersköterskor 15 miljoner
Möjlighet till specialistutbildning på arbetstid:
 AST-tjänster 5 miljoner
Kompensation för arbete med oberoende hyrpersonal
 Kompensation för arbete med oberoende hyrpersonal 23 miljoner
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§138

Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022 (17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.
Sammanfattning

Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver regionernas politiska
organisation och uppgiftsfördelning mellan olika organ. I varje region ska det finnas en
beslutande församling, fullmäktige. Fullmäktige ska utse en regionstyrelse. Fullmäktige
ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra regionens uppgifter.
Kommuner och regioner får tillsätta gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter enligt
ovan.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg fastställs
ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region Kronoberg.
Utöver det som beskrivs i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i dessa
arbetsordningar och reglementen.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt förslag
till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Organisationsutskottet beslöt § 9/17 att godkänna uppdrag och genomförande för
beredning av Region Kronobergs politiska organisation för mandatperioden 2019-2022.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk organisation för
Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och arbetsordningar för Region
Kronobergs politiska organisation.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs
politiska organisation
 Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-16

Regionstyrelsen

Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.

Sammanfattning
Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver regionernas
politiska organisation och uppgiftsfördelning mellan olika organ. I varje region ska
det finnas en beslutande församling, fullmäktige. Fullmäktige ska utse en
regionstyrelse. Fullmäktige ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för att
fullgöra regionens uppgifter. Kommuner och regioner får tillsätta gemensamma
nämnder att fullgöra uppgifter enligt ovan.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg fastställs
ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region
Kronoberg. Utöver det som beskrivs i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i dessa arbetsordningar och reglementen.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt
förslag till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Organisationsutskottet beslöt § 9/17 att godkänna uppdrag och genomförande för
beredning av Region Kronobergs politiska organisation för mandatperioden 20192022.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk organisation för
Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och arbetsordningar för Region
Kronobergs politiska organisation.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-16

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Region Kronobergs politiska organisation 2019 – 2022
Reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019 - 2022

Sida 2 av 2

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

Region Kronobergs politiska organisation 2019 - 2022
Ärende
Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver regionernas
politiska organisation och uppgiftsfördelningen mellan olika organ. I varje region
ska det finnas en beslutande församling, regionfullmäktige. Fullmäktige ska utse
en regionstyrelse. Fullmäktige ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för
att fullgöra regionens uppgifter. Kommuner och regioner får tillsätta
gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter enligt ovan.
Fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas
verksamhet och arbetsformer enligt 6 kap. KL. Reglementen för en gemensam
nämnd ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller
regionerna, enligt 6 kap. 44 § KL.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg
fastställs ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region
Kronoberg. Bestämmelserna i i arbetsordningarna och reglementena gäller utöver
vad som beskrivs i lag eller annan författning.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt
förslag till arbetsordningar och reglementen.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk organisation
för Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och arbetsordningar för
Region Kronobergs politiska organisation.
Genomförande
Organisationsutskottet har genomfört en uppföljning av Region Kronobergs
politiska organisation under innevarande mandatperiod 2015-2018. Uppföljningen
har skett genom enkäter till förtroendevalda och djupintervjuer med partiernas
gruppledare, samt samtal med regiondirektörens ledningsgrupp.
Sammanfattningsvis visade uppföljningen att de förtroendevalda i stora drag är
nöjda med den politiska organisationen under innevarande mandatperiod.
Utifrån uppföljningen har organisationsutskottet berett förslag till politisk
organisation för Region Kronoberg med tillhörande reglemente och
arbetsordningar för mandatperioden 2019-2022. Organisationsutskottet föreslår
fullmäktige att fastställa politiska organisation för Region Kronoberg enligt nedan:

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022.
Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen (RF § 182/17).
Regionfullmäktige beslutade § 112/17 att Kronobergs län ska utgöra en valkrets
vid val till nästa mandatperiod.
Regionfullmäktiges revisorer

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom
nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Revisionen har 11 ledamöter.
Organisationsutskottet

Organisationsutskottet är ett forum för övergripande frågor som kräver
överläggningar mellan partigruppledarna. Organisationsutskottet utgörs av
partigruppledarna för de partier som är representerade i fullmäktige. Vid förhinder
får gruppledare kalla ersättare bland regionfullmäktiges ledamöter och ersättare
inom sitt eget parti.
Valberedning

Valberedningen bereder förslag till val av ledamöter och ersättare som ska förrättas
av regionfullmäktige. Valberedningen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Regionstyrelse

Regionstyrelsen är Region Kronobergs högsta verkställande organ, och bereder
ärenden inför beslut av regionfullmäktige. Regionstyrelsen är huvudman för hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken i Region Kronoberg. Regionstyrelsen består
av 15 ledamöter och 15 ersättare. Regionstyrelsen har ett arbetsutskott och ett
personalutskott som bereder ärenden till regionstyrelsen. Arbetsutskottet är även
Region Kronobergs Krisledningsnämnd.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

Folhälsoberedningen

Folkhälsoberedningen är en beredning underställd regionstyrelsen. Beredningen
består av 7 ledamöter och 4 ersättare.
Hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdgivaransvaret för all drift av hälso- och
sjukvård i egen regi. Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 15 ledamöter och 8
ersättare. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden
till nämnden.
Trafiknämnden

Trafiknämndens uppdrag är att ansvara för verksamheten inom Länstrafiken
Kronoberg. Nämnden ansvarar även för färdtjänst, riksfärdtjänst samt skolskjutsar
enligt avtal med vissa av länets kommuner. Trafiknämnden består av 9 ledamöter
och 5 ersättare. Trafiknämndens presidium bereder ärenden till nämnden.
Regional utvecklingsnämnd

Regionala utvecklingsnämnden bereder och beslutar i vissa ärenden enligt lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och enligt förordning om regionalt
tillväxtarbete. Regionala utvecklingsnämnden har 15 ledamöter och 8 ersättare.
Regionala utvecklingsnämndens presidium bereder ärenden till nämnden.
Kulturnämnd

Kulturnämndens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna
på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med
den regionala kulturplanen. Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.
Kulturnämndens presidium bereder ärenden till nämnden.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Region Kronoberg är huvudman för Grimslövs folkhögskola som bedriver
vuxenutbildning. Regionala utvecklingsnämndens presidium utgör tillika
Grimslövs folkhögskolas styrelse. Styrelsen har 3 ersättare.
Patientnämnden

Patientnämnden har i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot
hälso-och sjukvården till uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras
närstående. Patientnämnden består av 8 ledamöter och 8 ersättare.
Samverkansnämnden Blekinge – Kronoberg

Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg är en gemensam
nämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg. Samverkansnämnden har 6
ledamöter och 6 ersättare.
Kommunalt forum

I kommunalt forum sker dialog och samverkan mellan Region Kronoberg och
länets kommuner i frågor som det finns ett gemensamt intresse eller ansvar för .
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Budget för den politiska organisationen enligt organisationsutskottets förslag är
22 500 000 kr, exklusive partistöd. Organisationsutskottet bereder förslag till
arvodesreglemente vid sammanträde den 29 maj, varför förslaget till budget kan
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komma att revideras inför det slutliga fastställandet och slutligen fastställas vid
regionfullmäktige den 20 juni.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg mandatperioden
2019-2022.
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019 – 2022.
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Inledning
Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver
landstingens/regionernas politiska organisation och uppgiftsfördelning mellan
olika organ. I varje landsting/region ska det finnas en beslutande församling,
landstings/regionfullmäktige. Fullmäktige ska utse en landstings/regionstyrelse.
Fullmäktige ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra
landstingets/regionens uppgifter. Kommuner och landsting/regioner får tillsätta
gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter enligt ovan.
Fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas
verksamhet och arbetsformer 6 kap. KL. Reglementen för en gemensam nämnd
ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller
landstingen, 6 kap. 44 § KL.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg fastställs
ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region
Kronoberg. Utöver det som beskrivs i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i dessa arbetsordningar och reglementen.
I sitt arbete ska samtliga politiska organ beakta jämlikhets-, jämställdhets-, miljö-,
integrations- och mångfaldsfrågor samt beakta intentionerna i barnkonventionen.
Tillämpningsområde för arbetsordningar och
reglementen
Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg gäller för
regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess utskott, hälso- och sjukvårdsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden,
samverkansnämnden Landstinget Blekinge- Region Kronoberg, Grimslövs
folkhögskolas styrelse, organisationsutskottet, folkhälsoberedningen, FoUberedningen, Kommunalt forum samt revisorerna.
Översyn av arbetsordningar och reglementen för Region Kronoberg sker inför ny
mandatperiod samt vid behov.
I ”Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg” regleras
regionstyrelsens och nämndernas delegering av beslutanderätt.
Delegationsordningen fastställs av respektive styrelse och nämnd.
Regionfullmäktige och regionstyrelse
Region Kronoberg har enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län beslutat att landstingsfullmäktige ska betecknas regionfullmäktige,
förutom vid genomförande av val enligt vallagen. Landstingsstyrelsen ska
betecknas regionstyrelsen samt att den samlade beteckningen för den juridiska
personen ska vara Region Kronoberg 1. I Arbetsordningar och reglementen för den
1

Ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län träder i kraft den 1
januari 2015. Lagförslaget innebär att lagen även omfattar Östergötlands, Kronobergs och
Jämtlands län och gäller för landstingen i dessa län.
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politiska organisationen i Region Kronoberg används därför genomgående dessa
beteckningar. Vad som i lagar och författningar sägs om landsting respektive
regionalt självstyrelseorgan ska gälla Region Kronoberg.
Övergripande fördelning av uppgifter och ansvar mellan
regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna
Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet. Fullmäktige ska besluta i
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för Region
Kronoberg, KL 5 kap. § 1. Fullmäktige ska bland annat besluta om mål och
riktlinjer för verksamheten, fastställa budget och skattesats, besluta om politisk
organisation och fastställa arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Regionstyrelsen är kommunalrättsligt en nämnd under regionfullmäktige. Styrelsen
är det högsta verkställande och beredande organet. Styrelsen ska leda och
samordna förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över Region
Kronobergs verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i KL
10 kap. 2-9 §§ och sådana kommunalförbund som Region Kronoberg är medlem i.
Nämnderna är kommunalrättsligt nämnder under regionfullmäktige. Nämnderna
ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs effektivt i enlighet
med policy, mål, program, reglemente och ekonomiska ramar som fullmäktige har
beslutat samt inom de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna står
under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige.
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Arbetsordning för regionfullmäktige (RF)
1 Fullmäktiges uppgifter
Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för Region Kronoberg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mål och riktlinjer för verksamheten.
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
Nämndernas organisation och verksamhetsformer.
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar.
Val av revisorer
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
Årsredovisning och ansvarsfrihet.
Folkomröstning i Region Kronoberg.
Extra val till regionfullmäktige.

Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.
2 Ledamöter
Fullmäktige har 61 ledamöter. Om antalet ersättare finns det bestämmelser i
vallagen 14 kap. 14-15 §§ och KL 5 kap. 4 §.
3

Ordförande och vice ordföranden - fullmäktiges presidium
1. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en 1:e och 2:e vice ordförande
som utgör fullmäktiges presidium.
2. Presidievalen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av
december. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
3. Tills presidievalen har förrättats tjänstgör den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten) som ordförande. Om två eller
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den som är
äldst av dem vara ålderspresident.
4. Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot
eller från sin presidiepost väljer fullmäktige så snart det kan ske en annan
ledamot i stället för den som har avgått. Valet gäller för återstoden av
tjänstgöringstiden för den som har avgått.
5. Om ordföranden är hindrad att fullgöra uppdraget, fullgör 1:e vice
ordföranden det. Om också 1:e vice ordföranden är hindrad, fullgör 2:e
vice ordföranden uppdraget.
6. Om samtliga i presidiet är hindrade att delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, utser fullmäktige en annan ledamot att vara
ordförande tillfälligt.
7. Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige
ordföranden har utsetts.
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4

Fullmäktigepresidiets uppgifter
1. Göra en årsplanering för fullmäktiges möten angående externa inslag på
ordinarie fullmäktigemöte samt innehåll i seminariedagar utifrån önskemål
som kommit från styrelse, nämnder, utskott med flera.
2. Ta ställning till om medborgarförslag ska behandlas av regionfullmäktige
eller föreslå fullmäktige att överlåta ärendet till regionstyrelsen eller annan
nämnd.
3. Ställa in sammanträde eller ändra dag och tid för sammanträdet om
särskilda skäl finns.
4. Bestämma placering för ledamöter i fullmäktige.
5. Besluta tidpunkt på dagen när interpellationer ska besvaras.
6. Besluta tidpunkt när allmänhetens frågestund ska genomföras.
7. Kalla de som ska lämna upplysningar vid sammanträdet.
8. Bereda och upprätta revisorernas budget, möjlighet att granska
revisorernas egna räkenskaper och förvaltning samt i samtycke med
revisorerna och inom resursram be om särskild granskning.
9. Svara för de förberedelser som behövs för att avge motivering om
ansvarsfrihet och anmärkning från revisionen.
10. Besluta om att medel från regionfullmäktiges konto för oförutsett får
användas till händelser som inte kunnat förutses i form av middagar,
gåvor etc. där regionen står som värd. Protokoll förs över sådant beslut.
11. Besluta om deltagande i konferenser för fullmäktiges presidium.

Fullmäktiges presidium sammanträder inför varje möte i fullmäktige. Fullmäktiges
sekreterare deltar och för mötesanteckning med undantag av beslut om att
använda medel från regionfullmäktiges konto för oförutsett då protokoll förs.
5

Tid och plats för sammanträdena
1. Fullmäktige håller ordinarie sammanträden i Växjö.
2. Dagar och tider för sammanträdena bestämmer fullmäktige för varje år.
3. De år när val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder
nyvalda fullmäktige första gången i oktober eller november.
4. Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för det första sammanträdet
med nyvalda fullmäktige.
5. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
6. En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till
ordföranden och lämnas in till regionens kansli. En sådan begäran ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det
extra sammanträdet.
7. Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden efter samråd med
vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dag eller tid för ett
sammanträde.
8. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag
eller tid för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.
9. Om sammanträdet har kungjorts ska beslutet att ställa in anslås på Region
Kronobergs digitala anslagstavla.
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6

Kungörelse om sammanträdena
1. Fullmäktiges sammanträden kungörs på Region Kronobergs digitala
anslagstavla senast en vecka innan sammanträdet.
2. Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar
uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska föras in.
3. Ordföranden bestämmer för varje sammanträde i vilken utsträckning
föredragningslista ska införas i den tidning (de tidningar) i vilken (vilka) tid
och plats för sammanträdet annonseras.
4. Inför varje sammanträde låter ordföranden i en föredragningslista
förteckna de ärenden som ska behandlas på sammanträdet.
Föredragningslistan ska tas in i eller bifogas kungörelsen om
sammanträdet.
5. Brådskande ärenden får avgöras trots att de inte kungjorts i tid. Sådana
ärenden ska kungöras senast dagen innan sammanträdet.
6. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse
dock inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden underrätta de
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts
om tid och plats för det fortsatta sammanträdet.

7

Ärenden och handlingar till sammanträdena
1. De ärenden som fullmäktige behandlar ska vara skriftliga och ha
registrerats i Region Kronobergs kanslis diarium.
2. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och
regionstyrelsens presidium när fullmäktige ska behandla ett ärende, om
inte annat följer av lag.
3. Regionstyrelsens och övriga styrelsers, nämnders, beredningars och
utskotts förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som har satts upp på
föredragningslistan ska tillhandahållas till varje ledamot och ersättare
senast fem dagar före sammanträdet.
4. I förekommande fall bör förslag och yttranden från andra
fullmäktigeberedningar tillhandahållas på samma sätt.
5. Valberedningens förslag delges i god tid före behandling av valärendet
under sammanträdet.
6. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning övriga handlingar som
tillhör ett ärende ska tillhandahållas ledamöterna och ersättarna före
sammanträdet.
7. Fullständiga handlingar i varje ärende ska finnas tillgängliga digitalt i
sammanträdeslokalen under hela det sammanträde vid vilket fullmäktige
avser att behandla ärendet.

8

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
1. En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.
Sekreteraren kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Om en
ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
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sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och
som står i tur att tjänstgöra.
2. Om någon annan ersättare som är behörig att tjänstgöra finns närvarande
vid sammanträdet får ordföranden dock i stället kalla in den ersättaren.
3. Det som sagts om ledamot i punkt 1 och 2 gäller också för ersättare.
4. Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger
särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning
av ett ärende.
9 Uppropslista
Inför varje sammanträde låter ordföranden upprätta en lista över de ledamöter
och ersättare som ska tjänstgöra vid sammanträdet. Uppropslistan ska finnas
tillgänglig digitalt under sammanträdet.
10 Upprop
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
11 Protokolljusterare
Sedan uppropet har förrättats enligt avsnitt 11 punkt 1 väljer fullmäktige två
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet
och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Ordföranden tillkännager därefter tid och plats för justeringen. Justering ska dock
ske inom 14 dagar från sammanträdet.
12 Turordning för handläggningen
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i den
fullständiga föredragningslistan. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad
turordning för ett eller flera ärenden.
Om särskilda skäl föranleder det kan fullmäktige besluta att avbryta
handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta den senare
under sammanträdet.
13

Yttranderätt vid sammanträdena
1. Ledamöterna får yttra sig om lagligheten av allt som förekommer vid
sammanträdena.
2. Ordföranden och vice ordförandena i en styrelse, nämnd, beredning eller
ett utskott, vars verksamhetsområde ett ärende berör, får delta i
överläggningen i ärendet, även om de inte är ledamöter i fullmäktige.
Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i
överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har
handlagt, även om de inte är ledamöter i fullmäktige.
3. Ordföranden i en styrelse, nämnd, utskott, beredning eller någon annan
som besvarar en interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning
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4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

14

som hålls med anledning av svaret, även om ordföranden inte är ledamot i
fullmäktige.
Regionens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen samt delårsrapport för augusti.
Till sådan överläggning ska ordföranden särskilt bjuda in revisionens
ordförande och vice ordförande.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas egen förvaltning.
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i styrelser,
nämnder, beredningar och utskott, revisorerna samt anställda hos
regionen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller
utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.
Regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig
om lagligheten av allt som förekommer vid sammanträdena.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av allt som
förekommer vid sammanträdena. Sekreteraren får yttra sig om
handläggningen av ärenden, interpellationer och frågor.
Om någon talare avlägsnar sig från ämnet för överläggningen, och efter
tillsägelse inte rättar sig, får ordföranden omedelbart ta ifrån talaren ordet.
I övrigt får ingen avbryta en talare under ett anförande.

Talarordning
1. Ledamöterna får ordet för anföranden i den ordning de anmäler sig.
Turordningen för anförandena bryts dock, när någon ledamot får ordet
för replik. Samtliga ledamöter har möjlighet att lämna replik.
2. En ledamot som redan har yttrat sig under en överläggning har rätt att få
ordet för replik med anledning av en efterföljande talares anförande.
3. En ledamot som inte har yttrat sig under en överläggning har rätt att få
ordet för replik, om någon talare riktar sig direkt till ledamoten.
4. En talare får avge två repliker på samma huvudanförande.
5. Den som har ordet för replik får tala i högst en minut.
6. En ledamot vars anförande föranleder en replik har rätt att med anledning
av detta få ordet för egna repliker. Om två eller flera ledamöter begär
replik med anledning av ledamotens anförande, får ordföranden ge
ledamoten ordet för fler än två repliker.
7. Ordföranden bestämmer i vilken ordning de ska få ordet som har rätt att
delta i en överläggning enligt avsnitt 14 punkterna 2-4 och 8. Ordföranden
bestämmer också när de som kallats enligt avsnitt 14 punkt 7 för att lämna
upplysningar ska få yttra sig och när sekreteraren ska få göra det.
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15 Yrkanden
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordföranden
under ärendets behandling.
16 Deltagande i beslut
En ledamot i fullmäktige har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett
beslut. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet
ska kunna avgöras.
17

Omröstningar
1. Vid omröstningar biträds ordföranden av de två ledamöter som har
utsetts att justera protokollet.
2. Voteringspropositionen ska ha godkänts av fullmäktige innan en
omröstning genomförs.
3. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Upprop sker enligt den uppropslista som avses i avsnitt 11 punkt 1.
4. Ordföranden avger alltid sin röst sist.
5. Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
6. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
7. Om en omröstning begärs, när fullmäktige förrättar ett val eller behandlar
ett ärende som rör anställning av personal, tillämpas bestämmelserna i
punkt 3 på motsvarande sätt.
8. Valsedlar ska alltid finnas tillgängliga under sammanträdena i tillräckligt
antal.
9. En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
10. En valsedel är ogiltig
a. om den upptar namnet på någon som inte är valbar
b. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som
ska väljas
c. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses,
eller
d. om den i övrigt inte uppfyller det som har föreskrivits om valsedel
i punkt 9.
11. Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
12. Anteckningslistorna från öppna omröstningar och valsedlarna som har
lämnats vid slutna omröstningar ska förvaras på ett betryggande sätt tills
besluten har vunnit laga kraft.
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18

Reservation och särskilt yttrande
1. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
2. Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet
som reservationen avser ska motiveringen dock lämnas så snart det kan
ske och senast under den sammanträdesdag då beslutet fattades.
3. Ledamot kan begära att till protokollet få bifoga särskilt yttrande/
protokollsanteckning som ska före beslut i ärendet ha inlämnats skriftligen
till ordföranden som därefter avgör om sådan begäran kan beviljas efter
att ha läst yttrandet/ anteckningen.

19 Ordningen vid sammanträdena
Ordföranden vakar över ordningen vid sammanträdena. Om någon uppträder
störande och efter tillsägelse inte rättar sig, får ordföranden visa ut vederbörande.
Om sådan oordning uppstår att ordföranden inte kan avstyra den får ordföranden
upplösa sammanträdet.
20

21

Motioner
Ledamöter i fullmäktige får väcka motioner. En motion ska vara skriftlig.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den lämnas till Region Kronobergs kansli.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
Regionstyrelsens arbetsutskott ska ange beräknad tidpunkt för besvarande.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde.
7. Regionstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
8. Fullmäktige avgör efter begäran av motionären om beredningen av en
motion ska avbrytas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interpellationer
1. Ledamöter i fullmäktige får ställa interpellationer. En interpellation ska
vara skriftlig.
2. Interpellationen ska ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl.
12.00 den tionde arbetsdagen före det sammanträde där ledamoten avser
att ställa den.
3. En interpellation ska avse ämnen som tillhör fullmäktiges, styrelsens eller
en nämnds handläggning. Den får inte avse ärende som rör
myndighetsutövning mot enskild.
4. Den ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den
bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region
Kronoberg.
5. En interpellation får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd,
beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd,
beredning eller utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
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6. Om en interpellation avser en sådan juridisk person som avses i KL 10
kap. 2-9 §§ får den ordförande till vilken interpellationen har ställts
överlämna till en ledamot i styrelsen den juridiska personen att besvara
interpellationen. Den som besvarar interpellationen ska ha valts av
fullmäktige till uppdraget i företagets styrelse.
7. En interpellation bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har
ställts.
8. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och ska finnas tillgängligt
dagen före sammanträdet.
9. Inlämnad interpellation kan återtas av interpellanten till dess att
fullmäktige beslutat att interpellationen får ställas. Därefter avgör
fullmäktige, efter begäran av interpellanten, om interpellationen ska utgå.
22

•
•
•
•
•
•
•

Frågor
Ledamöter i fullmäktige får ställa frågor. En fråga ska vara skriftlig.
Den ska ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl 12.00 den
sjätte arbetsdagen före det sammanträde där ledamoten avser att ställa
frågan.
Frågan ska ha ett bestämt innehåll och ska vara försedd med en kort
inledande förklaring. Syftet ska vara att inhämta sakupplysning i frågor
inom Region Kronobergs kompetensområde.
Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, styrelsens eller en
nämnds handläggning. De får inte avse ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.
En fråga får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd,
beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd,
beredning eller utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
En fråga bör besvaras under det sammanträde den har ställts. Endast den
som ställer frågan och den som svarar deltar i överläggningen.
Svaret behöver inte vara skriftligt.

23 Beredning av ärenden
Ärenden till fullmäktige bereds i enlighet med vad som anges i KL 5 kap. 26-34
§§. Om fullmäktige inte beslutar annat avgör regionstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
24 Förklaring vid revisionsanmärkning
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden i vilken ordning
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i
revisionsberättelsen ska inhämtas från den styrelse eller fullmäktigeberedning mot
vilken anmärkningen har riktats.
25 Fullmäktiges motiveringsskyldighet till frågor om
ansvarsfrihet och anmärkning från revisionen
Fullmäktiges ordförande i samråd med presidiet svarar för de förberedelser som
behövs för att avge motivering till frågor om ansvarsfrihet och anmärkning från
revisionen.
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26

27

Medborgarförslag
1. Alla medborgare i Kronobergs län har rätt att lämna in medborgarförslag
till regionfullmäktige. Med alla medborgare menas de som är folkbokförda
i länet, inklusive barn och ungdomar.
2. Medborgarförslaget ska handla om frågor inom Region Kronobergs
kompetensområde.
3. Medborgarförslaget ska vara skriftligt. Adress och telefonnummer ska
finnas angivet från den/de som ställt förslaget. Medborgarförslaget väcks
genom att det lämnas in till Region Kronobergs kansli.
4. Medborgarförslaget ska innehålla ett tydligt förslag på åtgärd som
förslagsställaren önskar att regionen ska genomföra. Medborgarförslaget
får endast omfatta ett ämne.
5. Om ärendet anses vara av sådant slag att det normalt inte avgörs av
fullmäktige kan fullmäktige besluta, efter beredning av regionfullmäktiges
presidium, att överlåta till regionstyrelsen eller annan nämnd att besluta i
ärendet. Ärenden som beslutas av styrelsen eller annan nämnd ska efter
beslut anmälas till fullmäktige.
6. Förslagen ska beredas som motioner. Samma regler som gäller för
behandling av motioner ska tillämpas för medborgarförslag enligt denna
arbetsordning.
7. Förslagsställaren ska underrättas om att förslaget kommit regionen
tillhanda och vid vilket politiskt sammanträde som svaret kommer att
behandlas.
8. Förslagsställaren meddelas skriftligen före sammanträdet om
arbetsutskottets förslag till beslut. Förslagsställaren har rätt att delta i
överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget
utom i de fall som anges i KL 6 kap. 13 §.
9. Förslagsställaren inbjuds till det sammanträde som behandlar förslaget,
regionfullmäktige, regionstyrelsen eller annan nämnd, och har då rätt att
under högst en minut presentera sitt förslag och därefter på begäran
besvara ledamöternas eventuella frågor.
10. Allmänheten ska via Region Kronobergs hemsida informeras om
medborgarförslaget.
11. Svaret på medborgarförslaget ska vara skriftligt och lättläst.
12. Länets invånare ska få god information om möjligheten att lämna
medborgarförslag.
Ledamöternas frågestund
1. Vid ordinarie sammanträde ska tid avsättas till ledamöternas frågestund.
2. Frågan ska ha ett bestämt innehåll och ska vara försedd med en kort
inledande förklaring. Syftet ska vara att inhämta sakupplysning i frågor
inom Region Kronobergs kompetensområde.
3. Frågan ska vara begränsad och aktuell. Ett svar på högst 1 minut ska
kunna besvara frågan. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga
på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut.
För mer omfattande frågor hänvisas till interpellation avsnitt 22 respektive
frågor avsnitt 23.
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4. Frågan ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, styrelsens eller en
nämnds ansvarsområde. De får inte avse ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.
5. En fråga får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd,
beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd,
beredning eller utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
6. En fråga bör besvaras under det sammanträde den har ställts. Endast den
som ställer frågan och den som svarar deltar i överläggningen.
7. Svaret behöver inte vara skriftligt.
28

Allmänhetens frågestund
1. Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor, inom Region
Kronobergs kompetensområde, vid fullmäktiges ordinarie sammanträden.
Vid sammanträde som pågår under två dagar i följd sker allmänhetens
frågestund på en av de två dagarna.
2. Regionfullmäktiges presidium beslutar om tidpunkt och vilken dag som
allmänhetens frågestund ska genomföras.
3. Tidpunkt för allmänhetens frågestund anges i kungörelsen till
sammanträdet.
4. Den frågande får ställa en fråga under högst 3 minuter. Den svarande ska
besvara frågan på 1 minut. Därefter får den som ställt frågan ställa en
följdfråga under högst 1 minut och den svarande avge ett svar på högst 1
minut.
5. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.
6. Den sammanlagda tiden för allmänhetens frågestund uppgår till högst 30
minuter

29 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant
fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
30 Valberedning
På det första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för
den löpande mandatperioden.
Valberedningen ska bestå av minst så många ledamöter som det finns partier
representerade i fullmäktige. Valberedningen ska ha lika många ersättare som
ledamöter.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i valärenden som fullmäktige ska behandla
med undantag av valen av regionfullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta visst val utan föregående beredning.
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Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
31 Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan den justeras.

32 Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för fullmäktiges
protokoll och biträder ordföranden.
33 Expediering
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
Om fullmäktige inte beslutar något annat undertecknar ordföranden, och
sekreteraren kontrasignerar, fullmäktiges skrivelser och andra handlingar som
upprättas i fullmäktiges namn.
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Reglemente och arbetsordning och för regionstyrelsen
Verksamhetsområde
Regionstyrelsen är det högsta verkställande och beredande organet inför beslut i
regionfullmäktige. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region
Kronobergs angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över Region Kronobergs verksamhet som bedrivs i
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap 1-9 §§ och sådana
kommunalförbund som Region Kronoberg är medlem i. Omfattning och
genomförande av styrelsens uppsikt över nämnder, regionägda bolag, föreningar,
stiftelser och kommunalförbund regleras i de riktlinjer som fastställs av
regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ansvarar för att Region Kronoberg uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Region
Kronoberg och har det övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
Styrelsen har ett direkt arbetsgivaransvar för regiondirektören som är underställd
regionstyrelsen. Styrelsen ska i enlighet med KL 7 kap § 2 utfärda instruktion till
regiondirektören.
Regionstyrelsen fullgör Region Kronobergs uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Rätten att
besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är
förbehållet regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap. 1 §.
Myndighetens tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen
(1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst fullgörs av
trafiknämnden.
Regionstyrelsen är arkivmyndighet samt personuppgiftsansvarig för Region
Kronoberg. Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Regionstyrelsens delegationsordning reglerar
delegering av beslutanderätt från regionstyrelsen.
Uppgifter
I regionstyrelsens uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten i Region Kronoberg bedrivs effektivt och i
enlighet med policy, mål, program, reglementen och inom de
ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs och fullgöra de uppdrag som
fullmäktige har överlämnat
bereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige (undantag regleras i KL 5
kap. 29-32§§)
ansvara för den ekonomiska förvaltningen i Region Kronoberg
ansvara för övergripande arbetsgivar-, arbetsmiljö- och personalpolitiska
frågor
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

besluta om mottagande av gåvor och ansvara för förvaltning av gåvor och
anknutna stiftelser i Region Kronoberg
besluta om fördelning av Region Kronobergs bidrag till regionala och
ideella organisationer enligt regelverk och inom den av fullmäktige
fastställda ekonomiska ramen
besluta i frågor som avser de finansiella samordningsförbund Region
Kronoberg ingår i
ansvara för fastighetsförvaltningen i Region Kronoberg
besluta i fastighetsärenden såsom köp, byte och försäljning av fast
egendom, tomträtter och bostadsrätter där vederlaget eller värdet av
ingående delar uppgår till högst 10 miljoner kronor (beslut av principiell
karaktär fattas av fullmäktige).
ansvara för investeringsprocessen i Region Kronoberg
ansvara för upphandling i Region Kronoberg (beslut principiell karaktär
fattas av fullmäktige)
ansvara för den strategiska IT-utvecklingen i Region Kronoberg
ansvara för de strategiska infrastrukturfrågorna
upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg
utfärda anvisningar till nämnderna för upprättande av nämndernas förslag
till verksamhetsplaner
upprätta förslag till delårsrapport och årsredovisning för Region
Kronoberg
utfärda anvisningar till nämnderna för uppföljning av verksamhetsplaner
genom månads- och delårsrapporter samt årsrapporter
utfärda anvisningar till nämnderna avseende fastställande och uppföljning
av internkontrollplaner, samt ansvara för att den interna kontrollen i
Region Kronoberg är tillräcklig.
upprätta intern kontrollplan för regionstyrelsens arbete
utöva Region Kronobergs ägar- och huvudmannafunktion i hel- och
delägda bolag samt stiftelser och ekonomiska föreningar
upprätta ägardirektiv i hel- och delägda bolag, i samråd med berörd
nämnd, för beslut i regionfullmäktige
pröva och årligen fatta beslut om den verksamhet som aktiebolag som
avses i KL 10 kap. 1§ har bedrivit under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna
ha ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg
besluta om Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsutbud (beslut av
principiell karaktär fattas av fullmäktige)
besluta om att konkurrensutsätta verksamhet eller att upphandla
vårdtjänster
bereda förslag till ersättningsnivåer för vårdvalssystem
vara beställare av regional kollektivtrafik
bereda, följa upp och ansvara för genomförandet av regionalt
trafikförsörjningsprogram
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

besluta om allmän trafikplikt
ha ett övergripande och samordnande ansvar för den regionala
utvecklingen i enlighet med lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(2010:630)
ansvara för miljöarbetet i Region Kronoberg
ansvara för Region Kronobergs folkhälsoarbete
ansvara för övergripande frågor om forskning och utveckling inom Region
Kronoberg
ansvara för Region Kronobergs övergripande internationella kontakter
utse firmatecknare för Region Kronoberg
ansvara för att ogranskat material inhämtat från Statistiska Centralbyrån
(SCB) omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 24 kap.
8 § (2009:400)
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för
verksamhetsområdet
ingå i Kommunalt forum för samverkan i regionövergripande frågor.

Ledamöter
Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare, inklusive ordförande, 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Ledamöter och ersättare utses av regionfullmäktige. Ersättarna har närvaro- och
yttranderätt vid alla sammanträden. Ersättare kallas enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Arbetsutskott och personalutskott
Regionstyrelsen utser ett arbetsutskott och ett personalutskott som bereder
regionstyrelsens ärenden, se reglemente och arbetsordning för respektive organ.
Ordföranden
Ordförande och två vice ordföranden utses av fullmäktige. Om ordföranden och
vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av ett sammanträde
utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
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Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för regionstyrelsens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas styrelsens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan regionstyrelsens sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet. Övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
regionstyrelsens sekreterare, som kallar ersättare till tjänstgöring enligt den
turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Regiondirektören är ansvarig föredragande tjänsteman vid
sammanträdet.
När regionstyrelsen har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går
ordförande igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte styrelsen
beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
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Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsens
arbetsutskott
Verksamhetsområde
Regionstyrelsens arbetsutskott bereder löpande frågor inom regionstyrelsens
ansvarsområde. Arbetsutskottet är krisledningsnämnd i Region Kronoberg (se
Reglemente för krisledningsnämnden).
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
arbetsordningen. Utöver denna arbetsordning regleras arbetsutskottets
beslutsbefogenheter av regionstyrelsens delegationsordning.
Uppgifter
I arbetsutskottets uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•

bereda ärenden till regionstyrelsen
besluta om beräknad tidpunkt när en inkommen motion ska besvaras i
regionfullmäktige
bereda årlig investeringsplan, samt följa upp Region Kronobergs
investeringsprocess
fastställa årlig plan för upphandlingar, samt följa upp Region Kronobergs
upphandlingsprocess
besluta om utbildningar och konferenser som avser regionstyrelsens
ledamöter och ersättare

Ledamöter
Arbetsutskottet består av 7 ledamöter och 4 ersättare, inklusive ordförande, 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Arbetsutskottets ledamöter består av regionstyrelsens ordförande, dess 1:e och 2:e
vice ordförande samt ytterligare 4 ledamöter från regionstyrelsen. Ledamöter och
ersättare utses av regionstyrelsen.
Ordförande
Regionstyrelsens ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Om ordföranden är
förhindrad att delta i hela eller delar av sammanträdet träder 1:e vice ordföranden
in som ordförande.
Presidium
Regionstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande utgör arbetsutskottets
presidium.
Sekreterare
Nämndsekreterare i regionstyrelsen för arbetsutskottets protokoll och biträder
ordföranden.
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Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordföranden får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är stängda för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas arbetsutskottets ledamöter och ersättare senast fem
dagar innan arbetsutskottets sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet. Övriga handlingar som hör till ärendena
ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde, ska utan dröjsmål underrätta
arbetsutskottets sekreterare, som kallar in ersättare enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordföranden. Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden
vid sammanträden. Regiondirektören är ansvarig föredragande tjänsteman vid
sammanträdet.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsens
personalutskott
Verksamhetsområde
Personalutskottet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet.
Personalutskottet har både ett beredande och beslutande uppdrag.
Personalutskottet är pensionsmyndighet för anställda och förtroendevalda
inom Region Kronoberg.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
arbetsordningen. Utöver denna arbetsordning regleras personalutskottets
beslutsbefogenheter av regionstyrelsens delegationsordning.
Uppgifter
I personalutskottets uppgifter ingår att:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeta förslag till regionstyrelsen om Region Kronobergs övergripande
personalpolitiska ställningstaganden bland annat gällande lönepolitik,
förmåner, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling,
personalförsörjning.
Följa upp och utvärdera de personalpolitiska insatserna.
Med bindande verkan för Region Kronoberg genom kollektivavtal reglera
frågor rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare. Därmed innefattas också att godkänna centrala kollektivavtal,
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar regionen
godkänna.
Fastställa löneutrymme inför löneöversyner, samt fastställa prioriteringar
inför löneöversynen.
Besluta om stridsåtgärd vid arbetsmarknadskonflikt.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och
dess arbetstagare.
Avgöra tvistefrågor och föra tvisteförhandlingar på regionens vägnar om
tillämpning av avtal och arbetsrättsliga lagar.
Besluta om anställningsformer, disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked
och avgångsvederlag för chefer.
Besluta om disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked och avgångsvederlag
för medarbetare utan arbetsgivaransvar.
Besluta om särskild ålderspension för anställda, samt avvikelse från
normal pensionsberäkning med särskild ålderspension.
Besluta om anställningsstopp.
Utgöra Region Kronobergs pensionsmyndighet för förtroendevalda och
svarar därmed för lokala tillämpningsanvisningar, tolkning och
tillämpning av bestämmelserna i omställningsstöd och pension för
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•
•
•
•
•
•
•

förtroendevalda-kommun och landsting/region (PRF-KL/ PBF/OPFKL).
Utgöra Region Kronobergs pensionsmyndighet för anställda.
Ansvara för tolkning och tillämpning av Region Kronobergs
arvodesreglemente och pensionsreglemente för förtroendevalda.
Besluta om generell uppräkning av förtroendevaldas grund- och
sammanträdesarvode enligt arvodesreglementet.
Besluta om inväxling av arvoden för förtroendevalda enligt
arvodesreglementet.
Årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten
Ansvara för arbetsgivarens interna jämställdhetsarbete.
Avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för sitt
verksamhetsområde.

Ledamöter
Personalutskottet består av 7 ledamöter och 4 ersättare, inklusive ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Personalutskottets ledamöter består av regionstyrelsens ordförande, dess 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ytterligare 4 ledamöter från
regionstyrelsen. Ledamöter och ersättare utses av regionstyrelsen.
Ordförande
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande är ordförande i personalutskottet. Om
ordföranden är förhindrad att delta i hela eller delar av sammanträdet träder
regionstyrelsens ordförande som är 1:e vice ordförande i personalutskottet in
som ordförande.
Presidium
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, ordförande och 2:e vice ordförande utgör
personalutskottets presidium.
Sekreterare
Nämndsekreterare i regionstyrelsen för personalutskottets protokoll och
biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska
organisationen inför varje kalenderår. Ordföranden får ändra tidpunkt för
sammanträde, ställa in sammanträde eller utlysa extra sammanträde.
Sammanträdena är stängda för allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas personalutskottets ledamöter och ersättare senast
fem dagar innan personalutskottets sammanträde.
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Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet. Övriga handlingar som hör till
ärendena ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje
sammanträdes början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde, ska utan dröjsmål underrätta
personalutskottets sekreterare, som kallar in ersättare enligt den turordning
som fastställts av regionfullmäktige.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordföranden. Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Personaldirektören är ansvarig föredragande tjänsteman vid
sammanträdet.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för krisledningsnämnden
Verksamhetsområde
Krisledningsnämnden fullgör uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av regionen.
Regionstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd i Region Kronoberg. Vid
allvarlig händelse som är så omfattande att den efter beslut av arbetsutskottets
ordförande bedöms vara en extraordinär händelse, träder krisledningsnämnden i
funktion. Om ordföranden eller vice ordförande inte är tillgängliga kan annan
ledamot fatta beslut om att krisledningsnämnden ska aktiveras.
Ordföranden i arbetsutskottet eller om denne har förhinder, vice ordföranden, får
besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Krisledningsnämndens förmåga ska upprätthållas genom utbildning och övning en
gång per år.
Uppgifter
I krisledningsnämndens uppgifter ingår att:
•

inför varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära
händelser skall hanteras i Region Kronoberg. Planen ska bygga på
genomförda risk- och sårbarhetsanalyser men också innehålla en
beskrivning av vilken förmåga Region Kronoberg har att hantera
extraordinära händelser.

I krisledningsnämndens uppgifter under extraordinär händelse ingår att:
•

utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på Region
Kronoberg vid extraordinära händelser

•

utgöra stöd till den regionala krisledningen som bibehåller ansvar och
uppgifter i enlighet med Region Kronobergs riktlinjer för krisberedskap

•

fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioritetsbeslut som
krävs med anledning av den extraordinära händelsen
besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhetsområde
besluta om tillskott av extra ekonomiska resurser, som stöd vid behov av
akut extraordinär eller kostnadskrävande insats
besluta om eventuellt ändrad servicenivå inom olika delar av regionens
verksamhet med anledning av händelsen (normativa beslut)
besluta om när de särskilda åtgärderna som föranletts av händelsen ska
upphöra

•
•
•
•
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Krisledningsnämndens beslut under extraordinär händelse ska anmälas vid närmast
följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige får då skriftlig redogörelse över
händelseförloppet och nämndens beslut.
Under höjd beredskap enligt lag 2006:544 övertar regionstyrelsen övriga nämnders
uppgifter och verksamheter i Region Kronoberg. Verksamheten i av Region
Kronoberg helägda bolag övertas också av styrelsen. Regionens revisorers
verksamhet fortsätter oförändrad.
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Reglemente och arbetsordning för hälso- och
sjukvårdsnämnden
Verksamhetsområde
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdgivaransvaret för all drift av hälso- och
sjukvård i egen regi.
Vårdgivaransvaret omfattar inte privata vårdgivare. Hälso- och
sjukvårdsnämnden är LSS-nämnd för Region Kronoberg.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta
reglemente. Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning reglerar delegering
av beslutanderätt från nämnden.
Uppgifter
I hälso- och sjukvårdsnämndens uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för
verksamheten inom nämndens ansvarsområde
efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av nämndens
verksamhetsplan genom månads- och delårsrapporter samt årsrapport
ansvara för att den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde är tillräcklig
efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för hälsooch sjukvårdsnämndens verksamhetsområde samt årligen utvärdera
planen och rapportera till regionstyrelsen
följa och bedöma det samlade behovet av hälso- och sjukvård och
tandvård i länet och vid behov av förändring bereda beslutsunderlag till
regionstyrelsen och regionfullmäktige
ansvara för de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsfrågorna
inom hälso- och sjukvården
ansvara för statliga stimulansmedel inom nämndens ansvarsområden
besluta om patientbidrag inom angiven driftram
besluta om överenskommelser mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
besluta om biobank enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården
m.m.(SFS 202:297)
besluta om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård enligt lag (1996:981)
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för
nämndens verksamhetsområde
ansvara för samverkan med patient- och anhörigorganisationer inom
nämndens verksamhetsområde
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•

ingå i Kommunalt forum för samverkan i frågor inom nämndens
verksamhetsområde.

Initiativ till regionfullmäktige ska gå via regionstyrelsen.
Ledamöter
Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 15 ledamöter och 8 ersättare, inklusive
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ledamöter och
ersättare utses av regionfullmäktige. Ersättare kallas enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionfullmäktige. Om både
ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av ett
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett arbetustkott (se särskilt reglemente och
arbetsordning).
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till
ärendena ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje
sammanträdes början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta hälsooch sjukvårdsnämndens sekreterare, som kallar ersättare till tjänstgöring enligt den
turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
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Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Hälso- och sjukvårdsdirektören är ansvarig föredragande
tjänsteman vid sammanträdet.
När hälso- och sjukvårdsnämnden har förklarat överläggningen i ett ärende för
avslutad går ordförande igenom de yrkanden som har framställts under
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster
genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller
återtas, om inte nämnden beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering. Har
flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de paragrafer
i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Verksamhetsområde
Hälso och sjukvårdsnämndens arbetsutskott bereder löpande frågor inom
hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
arbetsordningen. Utöver denna arbetsordning regleras arbetsutskottets
beslutsbefogenheter av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning.
Uppgifter
I arbetsutskottets uppgifter ingår att:
•
•

bereda ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta om utbildningar och konferenser som avser regionstyrelsens
ledamöter och ersättare

Ledamöter
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare med närvarorätt som utses
ur nämnden. Arbetsutskottet ska bestå av ordförande samt 1:e och 2:e vice
ordförande. 1:e vice ordförande ska vara majoritetsföreträdare. 2:e vice
ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Ledamöter och ersättare utses av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Om
ordföranden är förhindrad att delta i hela eller delar av sammanträdet träder 1:e
vice ordföranden in som ordförande.
Presidium
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande utgör
arbetsutskottets presidium.
Sekreterare
Nämndsekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden för arbetsutskottets protokoll
och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordföranden får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är stängda för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas arbetsutskottets ledamöter och ersättare senast fem
dagar innan arbetsutskottets sammanträde.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet. Övriga handlingar som hör till ärendena
ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde, ska utan dröjsmål underrätta
arbetsutskottets sekreterare, som kallar in ersättare enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordföranden. Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden
vid sammanträden. Hälso- och sjukvårdsdirektören är ansvarig föredragande
tjänsteman vid sammanträdet.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning och för regionala
utvecklingsnämnden
Verksamhetsområde
Regionala utvecklingsnämnden bereder och beslutar i vissa ärenden enligt lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) och enligt förordning om
regionalt tillväxtarbete (2007:713).
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning reglerar delegering av
beslutanderätt från nämnden.
Uppgifter
I regional utvecklingsnämnds uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för
verksamheten inom nämndens ansvarsområde
efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av nämndens
verksamhetsplan genom månads- och delårsrapporter samt årsrapport
ansvara för att den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde är tillräcklig
efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för
regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde samt årligen
utvärdera planen och rapportera till regionstyrelsen
bereda förslag till strategi för länets utveckling och samordna insatser för
genomförandet av strategin, samt ansvara för uppföljningen av strategin
ansvara för regionala stödstrukturer utifrån målen i regional
utvecklingsstrategi
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete i enlighet med regleringsbrev.
följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet för regionstyrelsens
årliga redovisning till regeringen
upprätta förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur
utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
ansvara för de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsfrågorna
inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde
på uppdrag av regionstyrelsen representera Region Kronoberg som
ägare/huvudman vid bolagsstämmor och ägarsamråd i hel- och delägda
bolag samt stiftelser inom nämndens verksamhetsområde
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•
•
•
•
•
•

i samråd med regionstyrelsen bereda ägardirektiv till Region Kronobergs
hel- eller delägda bolag inom nämndens verksamhetsområde
bereda övergripande regionala utvecklingsfrågor för beslut i regionstyrelse
och regionfullmäktige
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för
nämndens verksamhetsområde
samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga
myndigheter inom ramen för nämndens verksamhetsområde
samverka med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i
länet inom ramen för nämndens verksamhetsområde
ingå i Kommunalt forum för samverkan i frågor inom nämndens
verksamhetsområde

Initiativ till regionfullmäktige ska gå via regionstyrelsen.
Ledamöter
Regionala utvecklingsnämnden består av 15 ledamöter och 8 ersättare, inklusive
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ledamöter och ersättare
utses av regionfullmäktige. Ersättare kallas enligt den turordning som fastställts
av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionfullmäktige. Om både
ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av ett
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Presidieberedning
Regionala utvecklingsnämndens ärenden bereds av presidiet.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan regionala utvecklingsnämndens sammanträde.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta regionala
utvecklingsnämndens sekreterare, som kallar in ersättare enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Regionala utvecklingsdirektören är ansvarig föredragande
tjänsteman vid sammanträdet.
När nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går ordförande
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte beredningen beslutar
medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för trafiknämnden
Verksamhetsområde
Trafiknämndens uppdrag är att ansvara för verksamheten inom Länstrafiken
Kronoberg. Nämnden ansvarar för färdtjänst, riksfärdtjänst samt skolskjutsar
enligt avtal med vissa av länets kommuner.
Region Kronoberg är kollektivtrafikmyndighet i enlighet med lagen (2010:1065)om
kollektivtrafik. Den regionala kollektivtrafikmyndighetens uppgifter med
tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst fullgörs av
trafiknämnden. Rätten att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt är förbehållet regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap. 1 § .
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Trafiknämndens delegationsordning reglerar delegering av beslutanderätt från
nämnden.
Uppgifter
I trafiknämndens uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för
verksamheten inom nämndens ansvarsområde
efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av nämndens
verksamhetsplan genom månads- och delårsrapporter samt årsrapport
ansvara för att den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde är tillräcklig
efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för
nämndens verksamhetsområde samt årligen utvärdera planen och
rapportera till regionstyrelsen
i samråd med regionstyrelsen bereda ärenden inom Länstrafiken
Kronobergs ansvarsområde som inte är att hänföra till löpande
verksamhet och som ska beslutas av Kollektivtrafikmyndigheten
efter anvisningar från regionstyrelsen ansvara för regional kollektivtrafik
(buss och tåg) enligt lagen om kollektivtrafik
ansvara för sjukresor
ansvara för färdtjänst och riksfärdstjänst på uppdrag av kommuner enligt
särskilda avtal
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•
•
•
•
•
•

ansvara för tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst (enligt lagen
om färdtjänst och riksfärdtjänst) för de kommuner som överlåtit
verksamheten i enlighet med särskilda avtal
ansvara för skolskjutstransporter på uppdrag av kommuner enligt
särskilda avtal
på uppdrag av regionstyrelsen representera Region Kronoberg som
ägare/huvudman vid bolagsstämmor och ägarsamråd i hel- och delägda
bolag inom nämndens verksamhetsområde
i samråd med regionstyrelsen bereda ägardirektiv till Region Kronobergs
hel- eller delägda bolag inom nämndens verksamhetsområde
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för
nämndens verksamhetsområde
ingå i Kommunalt forum för samverkan i frågor inom nämndens
verksamhetsområde

Initiativ till regionfullmäktige ska gå via regionstyrelsen.
Ledamöter
Trafiknämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare, inklusive ordförande, 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ledamöter och ersättare utses av
regionfullmäktige. Ersättare kallas enligt den turordning som fastställts av
regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionfullmäktige. Om både
ordförande och vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av ett
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Presidieberedning
Trafiknämndens ärenden bereds av presidiet.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan trafiknämndens sammanträde.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-05-16

Sida 46 av 79

Diarienr: 17RK1032
Kansliavdelningen

Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
trafiknämndens sekreterare, som kallar in ersättare till tjänstgöring enligt den
turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Trafikdirektören är ansvarig föredragande tjänsteman vid
sammanträdet.
När nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går ordförande
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte beredningen beslutar
medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.

Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Reglemente och arbetsordning för kulturnämnden
Verksamhetsområde
Kulturnämndens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna
på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med
den regionala kulturplanen.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Kulturnämndens delegationsordning reglerar delegering av beslutanderätt från
nämnden.
Uppgifter
I kulturnämndens uppgifter ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till verksamhetsplan för
verksamheten inom nämndens ansvarsområde
efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av nämndens
verksamhetsplan genom månads- och delårsrapporter samt årsrapport
ansvara för att den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde är tillräcklig
efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för
nämndens verksamhetsområde samt årligen utvärdera planen och
rapportera till regionstyrelsen
på uppdrag av regionstyrelsen representera Region Kronoberg som
ägare/huvudman vid bolagsstämmor och ägarsamråd i hel- och delägda
bolag inom nämndens verksamhetsområde
i samråd med regionstyrelsen bereda ägardirektiv till Region Kronobergs
hel- eller delägda bolag inom nämndens verksamhetsområde
enligt regionstyrelsens anvisningar fördela Region Kronobergs statliga
ekonomiska medel enligt kultursamverkansmodellen, i enlighet med
förordning 2010:2 012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
bereda förslag till kulturplan för Kronobergs län för beslut i
regionfullmäktige
ansvara för genomförandet av den fastställda kulturplanen för
Kronobergs län, samt svara för den övergripande uppföljningen av planen
besluta om fördelning av de regionala utvecklingsmedel som fullmäktige
årligen anslår för kulturområdet samt ansvara för uppföljning av dessa
ansvara för dialogen med stat, kommun, professionella kulturlivet och
civilsamhället inom kulturområdet
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•
•
•
•
•

på uppdrag av regionstyrelsen ansvara för dialog med kulturverksamheter
där Region Kronoberg har ett ägaruppdrag, huvudmannaskap eller
finansieringsansvar
ansvara för Region Kronobergs konstinköp
besluta om årliga utmärkelser och stipendier inom verksamhetsområdet
avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens
verksamhetsområde
ingå i Kommunalt Forum för samverkan i frågor inom nämndens
verksamhetsområde.

Initiativ till regionfullmäktige ska gå via regionstyrelsen.
Ledamöter
Kulturnämnden består av 9 ledamöter inklusive ordförande, 1:e vice ordförande
och 2:e vice ordförande. Kulturnämnden har 5 ersättare. Ledamöter och ersättare
utses av regionfullmäktige. Ersättare kallas in enligt den turordning som fastställts
av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionfullmäktige. Om både
ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att delta i hela eller delar av
sammanträdet utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Presidieberedning
Kulturnämndens ärenden bereds av presidiet.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter senast fem dagar innan
kulturnämndens sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
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Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
kulturnämndens sekreterare, som inkallar ersättare till tjänstgöring enligt beslutad
turordning.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades då ledamoten kom till sammanträdeslokalen. Ledamot
som avbrutit sin tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får
därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Kulturansvarig för Region Kronoberg är ansvarig föredragande
tjänsteman vid nämndens sammanträde.
Justering av protokoll
Ordföranden ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning
för
patientnämnden
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Reglemente och arbetsordning för patientnämnden
Verksamhetsområde
Patientnämnden har i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot
hälso-och sjukvården till uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras
närstående inom den
•
•

•

hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som
bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av
kommunerna i Kronobergs län eller enligt avtal med kommunerna och
den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i
samband med sådan hälso- och sjukvård, samt
tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller
delvis finansieras av landstinget.

För patientnämnden gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900)
och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppgifter
Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter
att föra fram klagomål till vårdgivaren som bedriver sådan verksamhet som avses
i 1§ första stycket 1-3 och att få klagomål besvarade av vårdgivaren.
Patientnämnderna ska även
•
•
•
•

tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården
och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter, och
informera allmänheten, hälso-och sjukvårdspersonalen och andra berörda
om sin verksamhet.

Om patienten är ett barn ska, patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.
Patientnämnden ska vidare
•

•
•

bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso-och sjukvården anpassas efter patienterna
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål
och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på
riskområden och hinder för utveckling av vården,
verka för att patientens rättigheter tas tillvara och dennes integritet
skyddas,
samverka med, och göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
uppmärksam på förhållanden av relevans av myndighetens tillsyn,
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•
•
•

rekrytera, utbilda och utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt
lagen(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård samt smittskyddslagen (2004:168),
såsom opartisk och fristående instans fullgöra vad som i övrigt enligt lag
eller författning, landstingsfullmäktiges beslut, åligger nämnden,
till regionfullmäktige, regionstyrelsen och revisorerna samt till de
kommunala nämnder som har tecknat särskilt avtal om
patientnämndsverksamhet årligen lämna verksamhetsberättelse över
nämndens verksamhet föregående år.

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från andra nämnder
inom Region Kronoberg och kommunerna och deras tjänstemän infordra de
upplysningar och få den hjälp som nämnden behöver.
Ledamöter
Patientnämnden består av 8 ledamöter och 1 ersättare från varje parti som är
representerat i regionfullmäktige. Nämnden har en ordförande och en vice
ordförande. Ledamöter och ersättare bör inte väljas ur regionfullmäktige.
Ledamöter och ersättare utses av regionfullmäktige. Ersättare kallas in enligt den
turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande och vice
ordförande utses av regionfullmäktige. Om både ordföranden och vice
ordföranden är förhindrade att delta i hela eller delar av sammanträdet utser
nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande ska vara
minoritetsföreträdare.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Patientnämndshandläggare
Patientnämndshandläggare från Region Kronobergs kansli utför på uppdrag av
nämnden de uppgifter som följer enligt Lag om stöd vid klagomål mot hälso-och
sjukvården samt biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är stängda för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter senast fem dagar innan
patientnämndens sammanträde.
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Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till
ärendena ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje
sammanträdes början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
patientnämndens sekreterare, som inkallar ersättare till tjänstgöring enligt
beslutad turordning.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades då ledamoten kom till sammanträdeslokalen. Ledamot
som avbrutit sin tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än jäv,
får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Patientnämndshandläggare är ansvarig föredragande tjänsteman
vid nämndens sammanträde.
När nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går
ordförande igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte nämnden
beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14
dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för Grimslövs
folkhögskolas styrelse
Verksamhetsområde
Region Kronoberg är huvudman för Grimslövs folkhögskola som bedriver
vuxenutbildning.
Grimslövs folkhögskolas styrelse ansvarar för skolans drift och förvaltning av
skolans tillgångar. Styrelsen beslutar om kurserna vid skolan.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
detta reglemente.
Grimslövs folkhögskolas styrelses delegationsordning reglerar delegering av
beslutanderätt från styrelsen.
Uppgifter
I Grimslövs folkhögskolas styrelses uppgifter ingår att:
• ansvara för att verksamheten vid Grimslövs folkhögskola bedrivs effektivt
och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och inom de
ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
• ansvara för att verksamheten vid Grimslövs folkhögskola bedrivs enligt de
statliga föreskrifter som gäller för verksamheten
• ansvara för att verksamheten vid Grimslövs folkhögskola bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen
• efter regionstyrelsens anvisningar utarbeta förslag till budget och
verksamhetsplan för Grimslövs folkhögskola
• efter regionstyrelsens anvisningar genomföra uppföljning av Grimslövs
folkhögskolas budget och verksamhetsplan genom månads- och
delårsrapporter samt årsrapport
• ansvara för att den interna kontrollen inom styrelsens verksamhetsområde
är tillräcklig
• efter regionstyrelsens anvisningar granska den interna kontrollen enligt
den regiongemensamma internkontrollplanen
• efter regionstyrelsens anvisningar upprätta intern kontrollplan för
Grimslövs folkhögskolas styrelses verksamhetsområde samt årligen
utvärdera planen och rapportera till regionstyrelsen
• i samråd med regiondirektören tillsätta rektor för skolan samt fastställa
anställningsvillkor för henne/honom
• bereda frågor inom ramen för styrelsens verksamhetsområde
för beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige
•

avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för styrelsens
verksamhetsområde
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Ledamöter
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola består av 3 ledamöter inklusive ordförande
och vice ordförande. Regionala utvecklingsnämndens presidium utgör tillika
Grimslövs folkhögskolas styrelse. Styrelsen har 3 ersättare. Ledamöter och
ersättare utses av regionfullmäktige ur den regionala utvecklingsnämnden.
Ersättare kallas in enligt den turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande och vice
ordförande utses av regionfullmäktige. Om både ordföranden och vice
ordföranden är förhindrade att delta i hela eller delar av sammanträdet utser
nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande ska vara
minoritetsföreträdare. Presidiet bereder tillsammans med rektor ärendena inför
styrelsemötena.
Sekreterare
Sekreterare som för styrelsens protokoll och biträder ordföranden utses av
ordföranden i samråd med rektorn.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde.
Föredragande i styrelsen är rektorn som också äger rätt att delta i överläggningarna
Närvarande ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt. Styrelsen medger
adjungering vid behov. Styrelsen medger vidare närvaro- och yttranderätt vid sina
sammanträden för följande grupper:
•

en lärarrepresentant och en övrig personalrepresentant som utses av
arbetstagarorganisationerna
• två studeranderepresentanter

Sammanträdena är stängda för allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas styrelsens ledamöter och ersättare senast fem dagar
innan Grimslövs folkhögskolas styrelses sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som ska
behandlas vid sammanträdet, och de handlingar som hör till ärendena.
Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början.
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Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta styrelsens
sekreterare, som kallar in ersättare till tjänstgöring enligt den turordning som
fastställts av regionfullmäktige.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde upphör ersättares tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattats i det
ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Rektor är ansvarig föredragande tjänsteman vid styrelsens
sammanträde.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida.
Delegering av beslutanderätt
Styrelsen får uppdra åt ledamot eller ersättare eller åt grupp av ledamöter
och/eller ersättare eller åt tjänsteman ensam att på styrelsens vägnar besluta i ett
visst ärende eller viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i
kommunallagens 6 kap 34 §.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola fastställer särskild instruktion och
delegation. Beslut som fattas på delegation ska anmälas till styrelsen. Denna
bestämmer hur det ska ske.
När styrelsen delegerat beslutanderätten till rektor får styrelsen också bestämma
om denne i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt vad som gäller för
driftenhetschef enligt kommunallagen 6 kap. 37 §.
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Region Kronoberg och
Region Blekinge
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Reglemente och arbetsordning och för
Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region
Kronoberg
Verksamhetsområde
Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg är en gemensam
nämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg. Den gemensamma nämnden
har till uppgift att successivt vidareutveckla samarbetet inom hälso- och
sjukvårdsområdet mellan Region Blekinge och Region Kronoberg i enlighet med
tecknat samverkansavtal. Nämnden ansvarar för att föreslå de båda huvudmännen
att fatta beslut om utvidgat samarbete och därmed eventuellt utökat ansvar för den
gemensamma nämnden.
Nämnden ansvarar därutöver för att tillgodose Region Blekinges och Region
Kronobergs behov av mikrobiologisk diagnostik och rådgivning i en gemensam
organisation, med en effektiv och ackrediterad verksamhet. Verksamheten ska
bedrivas förlagd i både Region Blekinge och Region Kronoberg så att viss
verksamhet koncentreras till Blekinge och annan verksamhet till Kronoberg, i ett
gemensamt laboratorium med lokaler hos båda huvudmännen.
Region Kronoberg är sjukvårdshuvudman och tillika juridisk person.
Utöver det som följer av lag, annan författning och ett mellan de samverkande
huvudmännen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
Uppgifter
I samverkansnämndens uppgifter ingår att:
•
•
•
•

ha uppföljningsansvar för den gemensamma laboratorieverksamheten
svara för samverkansformer för denna verksamhet
fastställa verksamhetens produktsortiment med tillhörande prissättning
besluta om hur det ekonomiska resultatet för den gemensamma
laboratorieverksamheten ska disponeras.

Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden
bestämmer.
Sammansättning
Nämnden ska bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare. Region Blekinge utser
3 ledamöter och 3 ersättare och Region Kronoberg utser 3 ledamöter samt
3 ersättare.
Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare från det landsting/den region som valt
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om ersättarna inte valts proportionellt
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ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen. En
ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra
har företräde oberoende turordningen. En ersättare från samma parti som den
frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från
ett annat parti. En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av
jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som avbrutit
tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från
annat parti trätt in. Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdet
även när de inte tjänstgör.
Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en
del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.
Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen bör följas av föredragningslista.
Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandes uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.
Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt
innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska anslås på Region Blekinges och Region Kronobergs
anslagstavlor med uppgift om var protokollet finns förvarat. Nämndens sekretariat
har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika
anslagstavlorna. Protokollet publiceras på Region Kronobergs hemsida.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller vice ordföranden eller
anställd som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av
regiondirektör. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna
handlingarna.
Beredning av ärenden
En ledamot i nämnden får begära att en eller båda medlemmarnas styrelser ska
höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt.
Beslutsförhet
Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Arkivmyndighet
Regionstyrelsen i Region Kronoberg är arkivmyndighet.
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Reglemente och arbetsordning för
organisationsutskottet
Verksamhetsområde
Organisationsutskottet är ett forum för övergripande frågor som kräver
överläggningar mellan partigruppledarna. Organisationsutskottet är ett beredande
organ underställt regionfullmäktige som arbetar med principiella frågor som rör
Region Kronobergs politiska organisation.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.
Uppgifter
I organisationsutskottets uppgifter ingår att:
•
•
•
•

bereda principiella frågor som rör Region Kronobergs politiska
organisation
bereda förslag på arbetsordningar och reglementen för Region
Kronobergs politiska organisation för beslut i regionfullmäktige
utvärdera arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs
politiska organisation
frågor med mera som inte kan hänföras till övriga styrelsers, nämnders,
utskotts och beredningars ansvarsområden

Antal ledamöter
Organisationsutskottet utgörs av partigruppledarna för de partier som är
representerade i fullmäktige. Vid förhinder får gruppledare kalla ersättare bland
regionfullmäktiges ledamöter och ersättare inom sitt eget parti. Gruppledarna får
själv kalla in ersättare och meddela nämndsekreterare skriftligt. Regionfullmäktiges
ordförande och regionstyrelsens ordförande ingår i organisationsutskottet.
Ordförande
Regionfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i organisationsutskottet. Om
regionfullmäktiges ordförande är förhindrad att delta tjänstgör regionstyrelsens
ordförande som ordförande i organisationsutskottet.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Organisationsutskottets sammanträden planeras i anslutning till regionstyrelsens
sammanträden. Ordföranden i organisationsutskottet får ändra tidpunkten för
sammanträde, ställa in sammanträde eller utlysa extra sammanträde.
Sammanträdena är stängda för allmänheten.
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Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas utskottets ledamöter senast fem dagar innan
organisationsutskottets sammanträde. Med kallelsen ska följa en preliminär
föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid
sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska hållas
tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordföranden. Ordföranden beslutar om formerna för föredragning av ärenden
vid sammanträden. Föredragning inom organisationsutskottet sker av
ordföranden eller på dennes uppdrag av någon av regionens tjänstemän.
Kanslidirektören är ansvarig tjänsteman vid sammanträdet.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs anslagstavla
med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på Region
Kronobergs hemsida
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Reglemente och arbetsordning för
folkhälsoberedningen
Verksamhetsområde
Folkhälsoberedningen är en beredning underställd regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande folkhälsofrågor inom Region
Kronoberg.
Folkhälsoberedningen har fokus på de länsgemensamma
folkhälsofrågorna, utför omvärldsbevakning och bereder folkhälsofrågor till
regionstyrelsen. Beredningen har ett huvudansvar för att utveckla dialogen med
medborgarna. Folkhälsoberedningen har initiativrätt att till regionstyrelsen
väcka frågor inom området.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i
denna arbetsordning.
Uppgifter
• verka för en god uppgifter
och jämlikingår
hälsoutveckling
i Kronoberg
I folkhälsoberedningens
att:
• vara väl förtrogna med hälsoläget i Kronoberg
• bevaka övergripande folkhälsofrågor
• på uppdrag av regionstyrelsen följa upp och bidra till utveckling av det
länsgemensamma folkhälsoarbetet
• samverka med kommuner och andra aktörer i länsgemensamma
folkhälsofrågor
• bereda, samordna och följa genomförandet av Region Kronobergs
Hållbarhetsprogram 2019-2022
• handlägga regionfullmäktiges friskvårds- och hälsostipendium samt
bereda förslag till stipendiat/stipendiater
• utveckla arbetet med medborgardialogen och stödja regionfullmäktige,
nämnder och beredningar i deras arbete med medborgardialog
• på uppdrag av regionstyrelsen bereda beslutsunderlag inom
folkhälsoområdet
• på uppdrag av regionstyrelsens arbetsutskott yttra sig över motioner,
remisser och skrivelser inom folkhälsoområdet
• medverka vid kunskapsseminarium för förtroendevalda inom
folkhälsoområdet
• utifrån regionstyrelsens direktiv upprätta en årlig plan för arbetet i
beredningen samt avlägga en rapport vid kalenderårets slut
Ledamöter
Folkhälsoberedningen består av 7 ledamöter och 4 ersättare, inklusive ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ledamöter och ersättare utses av
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande utses av regionstyrelsen. Om både ordförande
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och vice ordföranden är förhindrade att delta i hela eller delar av ett sammanträde
utser beredningen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2:e vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.
Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för beredningens
protokoll och biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska organisationen
inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för sammanträde, ställa in
sammanträde eller utlysa extra sammanträde. Sammanträdena är öppna för
allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas beredningens ledamöter senast fem dagar innan
beredningens sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses
bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till ärendena ska
hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes
början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
folkhälsoberedningens sekreterare.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Verksamhetschef folkhälsa och social utveckling är ansvarig
föredragande tjänsteman vid sammanträdet.
När beredningen har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går
ordförande igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte beredningen
beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för justering.
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Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen
ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före
protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs digitala
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras
på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för Kommunalt forum
Verksamhetsområde
I kommunalt forum sker dialog och samverkan mellan Region Kronoberg och
länets kommuner i frågor som det finns ett gemensamt intresse eller ansvar för .
Det kommunala forumet är direkt kopplat till regionstyrelsen, men utan formell
beslutanderätt.
I det kommunala forumet samverkar Region Kronoberg med länets kommuner i
frågor som gäller hälso- och sjukvård, regionalt tillväxtarbete,
transportinfrastruktur samt andra statligt reglerade uppdrag inom kollektivtrafik,
kultur och EU:s sammanhållningspolitik som Region Kronoberg har ansvar för.
I det kommunala forumet samverkar Region Kronoberg och länets kommuner i
interregionala frågor som man har ett gemensamt uppdrag och ansvar för.
Det kommunala forumet är även en mötesarena för interkommunal samverkan
mellan länets kommuner.
Utöver det som följer av lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.
Uppgifter
I Kommunalt forums uppgifter ingår att:
•
•
•
•

samråda om frågor som är strategiska och viktiga för regionen, t.ex.
frågor omkring tillväxt och regional utveckling
samordna gemensamma frågor inom länets hälso- och sjukvård och
socialtjänst
samordna det regionala och lokala utvecklingsarbetet
vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och
intressebevakning.

Region Kronoberg ansvarar för att mötesadministrera presidiekonferenser mellan
Region Kronoberg och kommunerna.
När Kommunalt forum, utan representanter för Region Kronoberg, används
som mötesarena för interkommunal samverkan mellan länets kommuner
mötesadministreras dessa inte av Region Kronoberg.
Ledamöter
Kommunalt forum är en mötesarena för kommunstyrelsernas presidier och
berörda nämnds presidier tillsammans med berörd nämnd/företrädare inom
Region Kronoberg - för olika frågor vid olika tillfällen. Kommunalt forum har
inga fasta platser med bestämt antal ledamöter.
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Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare för den aktuella
nämnden som kallar till möte inom ramen för Kommunalt forum.
Om både ordförande och 1:e vice ordförande i respektive nämnd är förhindrade
att delta i hela eller delar av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att
vara ordförande tillfälligt.
Sekreterare
Sekreterare i Kommunalt forum är den ansvarige tjänstemannen som administrerar
det aktuella sammanträdet. Sekreteraren för mötesanteckningar och biträder
ordföranden.
Sammanträden
Sammanträden kallas till löpande under kalenderåret för respektive sammanträde
inom ramen för Kommunalt forum.
Sammanträdena är stängda för allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Kallelse och preliminär föredragningslista ska i god tid före varje sammanträde
utsändas till deltagare i Kommunalt forum. Slutlig föredragningslista fastställes
vid varje sammanträdes början.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden.
Mötesanteckningar
Anteckningar från möten inom Kommunalt forum ska föras av
mötesadministratören och tilldelas mötesdeltagarna senast 14 dagar efter
sammanträdet. Mötesanteckningar publiceras på Region Kronobergs hemsida.
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Reglemente och arbetsordning för
regionfullmäktiges revisorer
Revisionens roll
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom
nämnders och styrelsers verksamhetsområden. De granskar och prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna granskar på samma sätt, genom de revisorer
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2-9 §§, även
verksamheten i de juridiska personerna.
Revisionens formella reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för de av regionen ägda bolagen.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kap 9.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kap. 10. Regler för revision finns
också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer
och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.
Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och
förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och
bedömning i regionen och dess bolag. God revisionssed i kommunal verksamhet
utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i regionen ska
bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och
uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges
Kommuner och Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar
också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och regionens
reglemente. Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i
offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag,
personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa
regionövergripande riktlinjer från fullmäktige.
Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning
som de behöver vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de
organ revisorerna granskar.
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Uppgifter
I revisionens uppgifter ingår, utöver det som är angivet ovan och enligt lag, att:
•
•
•
•
•
•

ansvara för att verksamheten inom revisionens ansvarsområde bedrivs
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och
inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat
ansvara för att verksamheten inom revisionens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med anvisningar och direktiv från regionfullmäktige
efter regionfullmäktiges anvisningar upprätta en årlig granskningsplan
som beskriver inom vilka områden revisionen avser genomföra
granskningar.
efter regionfullmäktiges anvisningar lämna en verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning som beskriver revisionens verksamhet, inklusive
genomförda granskningar under året.
efter regionfullmäktiges anvisningar upprätta månadsrapporter
besluta om anställning av revisionschef, samt avslut av anställning av
densamma.

Revisorernas antal och organisation
Region Kronoberg har 11 revisorer inklusive ordförande och vice ordförande.
Fullmäktige ska, för den tid som fullmäktige bestämmer, välja en ordförande och
en vice ordförande. 6 revisorer inklusive ordföranden väljs från
regionfullmäktiges minoritet och 5 revisorer från dess majoritet. Revisorerna ska
inte väljas ur fullmäktige.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. Revisorerna arbetar samfällt
med hela granskningsuppdraget.
Samordnad revision
Revisorerna granskar årligen även den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Det
sker med personsamband, vilket innebär att den eller de lekmannarevisorer som
fullmäktige utser till företagen ska tas ur kretsen av regionens revisorer. Vid
fullmäktiges nominering av lekmannarevisorer ska presidiet för regionens
revisorer beredas tillfälle att yttra sig.
Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i
mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.
Revisorernas uppgift
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som
påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för
regionens företag samt detta reglemente.
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Utöver lagstadgade uppdrag svarar regionens revisorer för granskning av till
regionen lämnade donationsstiftelser.
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.
Revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas budget beslutas årligen av regionfullmäktige som även ska ges
möjlighet att granska revisorernas egna räkenskaper och förvaltning. Förslag till
budget för fullmäktiges revisorer upprättas av fullmäktigepresidiet. Revisorerna
lämnar de upplysningar och det material som begärs för denna beredning och
granskning.
Hel- och delägda bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och
samordningsförbund svarar för kostnaderna för de av regionen utsedda
lekmannarevisorerna samt sakkunniga biträden till dessa.
Över- och underskott i revisorernas årsbokslut hanteras, om inget annat
överenskommes med regionfullmäktiges presidium, enligt gällande
ekonomistyrningsprinciper för regionen.
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder
revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.
Revisorernas sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
För den personal som anställs ankommer det på revisorerna att reglera
anställningsvillkor samt i övrigt fullgöra de skyldigheter som åligger Region
Kronoberg som arbetsgivare. I arbetsgivarrollen kan revisorerna begära stöd från
Region Kronobergs kanslis HR-funktion. När Region Kronoberg ska utse
auktoriserad eller godkänd revisor ankommer det på revisorerna att biträda Region
Kronoberg vid upphandlingen av dessa.
Vid upphandling tillämpas regionens upphandlingsregler. Revisorerna och
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. Vid upphandling av externa
konsulter äger revisorerna rätt att påkalla stöd från Region Kronobergs sakkunniga
inom upphandling.
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder
revisorerna och lekmannarevisorerna.
Regionens revisorer ska tillställas de ärenden, t.ex. remisser, som direkt eller
indirekt berör revisionen.
Revisorernas arbetsformer
Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet, till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla
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även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och styrelser.
Protokoll ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Då det finns anställd sakkunnig revisor för denne revisionens protokoll och
biträder ordföranden. I annat fall utser Region Kronobergs kansliavdelning
sekreterare att föra protokoll och biträda ordföranden.
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är
ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av
den/de revisorerna utser.
Av 9 kap 15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin
förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Protokollet justeras av
ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan
revisorerna justerar den.
Revisorernas rapportering
Revisionsberättelsen ska lämnas till fullmäktige senast den 30 april varje år om
fullmäktige inte annat bestämmer. Till revisionsberättelsen fogas en
sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.
Revisorernas utlåtande om delårsrapport per augusti ska lämnas till
regionstyrelsen. Utlåtandet behandlas sedan av fullmäktige vid
novembersammanträdet.
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. I
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och
som formellt hör till revisionsberättelsen. De sakkunnigas rapporter, samt
rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så
snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare
spridning till fullmäktiges alla ledamöter.
Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två
gånger varje år.
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktige eller
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar
för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjlig, efter att
beredning skett.
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Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att
misstanke om brott om förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit
tillfredställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
Revisorernas arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
regionstyrelsen fastställt arkivreglemente.
Region Kronobergs dataskyddsombud är även dataskyddsombud för
revisionens verksamhet.
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§139

Arvodesreglemente för
förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019-2022 (17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till organisationsutskottet för beredning av förslag till
regionstyrelsen.
Sammanfattning

Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt förslag
till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer arvodesreglemente för förtroendevalda inom
Region Kronoberg 2019 – 2022.
Förslag till beslut
Förslag till arvodesreglemente bereds vid organisationsutskottets sammanträde den 29
maj klockan 15.00. Ordförande Anna Fransson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar
"att överlämna ärendet till organisationsutskottet för beredning av förslag till
regionstyrelsen."
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S) förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019 –
2022.
Expedieras till

Organisationsutskottet, maj 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Arvodereglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-24

Organisationsutskottet

Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019-2022

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att organisationsutskottet föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019
– 2022.

Sammanfattning
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt
förslag till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer arvodesreglemente för förtroendevalda
inom Region Kronoberg 2019 – 2022.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg
2019 – 2022.
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Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region
Kronoberg 2019-2022
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av
bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen, KL (2017:725). Med förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Med
förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
Ersättningsberättigade sammanträden

Tjänstgörande ledamöter, ersättningsberättigade ersättare och andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt är ersättningsberättigade för:
1. Sammanträde med regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionstyrelsens
arbetsutskott/personalutskott, hälso- och sjukvårdsnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott, trafiknämnden, regionala
utvecklingsnämnden, kulturnämnden, patientnämnden, Grimslövs
folkhögskolas styrelse, samverkansnämnden Blekinge- Kronoberg,
organisationsutskottet, folkhälsoberedningen, valberedningen och revisorer
som utsetts av regionfullmäktige.
2. Sammanträden med styrelseutskott, styrelseberedningar,
utredningskommittéer där deltagandet är beslutat av fullmäktige, nämnd,
styrelse/utskott/beredning i sin helhet eller av respektive presidium.
3. Utbildning, konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs,
deltagande i arbetsgrupp, planerade aktiviteter som medborgardialoger eller
liknande, som rör Region Kronobergs angelägenhet och som har ett direkt
samband med förtroendeuppdraget, beslutat av respektive nämnd/styrelse/
utskott/beredning i sin helhet eller av respektive presidium.
4. Fullmäktigeseminarier.
5. Sammanträden för uppdrag där Region Kronoberg utser ledamot och
ersättning inte utgår från huvudmannen (detta ska framgå i samband med
valet av uppdraget).
Särskilt sammanträde för protokollsjustering berättigar inte till
sammanträdesarvode men till eventuell reseersättning.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-05-31

Sida 1 av 12

Arvodesreglemente
Diarienr: 17RK1032
Fastställd av rgionfullmäktige
Datum: 2018-03-27

§ 2 Ersättningsformer
Följande ersättningsformer gäller:
•
•

Arvode i form av fast månadsarvode och sammanträdesarvode.
Kostnadsersättning i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad
pensionsförmån, reseersättning och traktamente.

Enligt 4 kap. 12§ KL har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av
uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid
eller en betydande del av heltid (>40%).
§ 3 Fast månadsarvode
Förtroendevalda har rätt till fast månadsarvode i enlighet med nedanstående
förteckning. I det arvodet ingår ersättning för allt arbete som är förenat med
uppdraget, förutom vad som beskrivits under § 1 ovan.
Arvodet beräknas som en procentuell andel av grundarvodet. Grundarvode från
och med 2019 är motsvarande månadsarvode för riksdagsledamöter (2018 –
65 400 kr). Grundarvodet justeras årligen i förhållande till riksdagsledamöternas
arvode för innevarande år. Regionstyrelsens personalutskott fastställer den årliga
justeringen.
a. Regionstyrelsens ordförande får 125 % av grundarvodet, regionstyrelsens
andre vice ordförande får 115 % av grundarvodet och övriga regionråd
maximalt 100 % av grundarvodet.
b. Fast månadsarvode för övriga förtroendevalda, som har rätt till fast
ersättning, ska beräknas enligt nedanstående tabell.
Fast månadsarvode är procentuell andel av
grundarvodet

Procent av grundarvode

Ordf.

1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Ledamot

Regionfullmäktige

15

7,5

7,5

-

Regionstyrelse

125

100

115

7

Regionstyrelsens
arbetsutskott

-

-

-

15

Regionstyrelsens personalutskott

-

-

-

15

Hälso- och sjukvårdsnämnd

100

25

60

5

Samverkansnämnd Blekinge

-

-

-
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och Kronoberg
Regional utvecklingsnämnd

50

25

35

5

-

-

-

-

Trafiknämnd

40

20

30

4

Kulturnämnd

20

10

12

4

Folkhälsoberedningen

20

10

12

4

Patientnämnd

15

7,5

-

4

Revisorer

15

10

-

4

Organisationsutskott

5

Valberedning

1

Grimslövs folkhögskolas
styrelse

Fast månadsarvode i bolag och stiftelser, där arvode utgår från huvudmannen,
beslutas av bolagsstämman eller av stiftelsens styrelse. Se bilaga 1.
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Fast arvode för presidierna
Det fasta månadsarvodet för presidierna (ordförande, 1:a vice samt 2:a vice
ordföranden) omfattar förberedelsetid, kontakter internt och externt, deltagande i
arbetsgrupper m.m. som är förenligt med uppdraget (t. ex budgetdialog,
kommunala forum, dialogmöte med externa parter, möte med revisionen), såvida
inte beslut fattats enligt vad som anges under § 1 punkt 3. Sammanträdesarvode
utgår till presidiet vid sammanträde i det politiska organ till vilket uppdraget
härrör (såvida inte det fasta månadsarvodet uppgår 100 %).
Fast arvode för ledamöter
Det fasta månadsarvodet för ledamöter omfattar förberedelsetid, kontakter internt
och externt, deltagande i arbetsgrupper m.m. som är förenligt med uppdraget, för
vilket det fasta arvodet avser, t. ex budgetdialog, kommunala forum, dialogmöte
med externa parter, möte med revisionen, såvida inte beslut fattats enligt vad som
anges under § 1 punkt 3. Sammanträdesarvode utgår till ledamöter vid
sammanträde i det politiska organ till vilket uppdraget härrör.
Avgår förtroendevald som är berättigad till fast arvode övergår detta till den
nyvalde.
Om förtroendevald med fast arvode är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag på
grund av sjukdom, hel- eller deltid eller annars, ska frågan om eventuell reducering
av arvodet prövas av regionstyrelsens personalutskott enligt § 11. Förtroendevald
är skyldig att skriftligen anmäla sådant förhållande till Region Kronoberg. Om så
inte sker ska ordförande i den aktuella styrelsen/nämnden/beredningen meddela
personalutskottet för vidare ställningstagande avseende reducering av arvodet.
§ 4 Sammanträdesarvode
Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har förtroendevalda enligt § 1.
Sammanträdesarvode uppgår till 2 % av grundarvodet (2018 - 1308 kr/dag).
Sammanträdesarvodet justeras varje årsskifte med samma förhållande som
grundarvodet förändras.
Sammanträdesarvode utgår maximerat till ett arvode per dag. Förtroendevald som
fullgör sitt uppdrag på heltid eller mer än heltid har inte rätt till
sammanträdesarvode.
Sammanlagt arvode (fast månadsarvode och sammanträdesarvode) kan högst utgå
med 100 % av grundarvodet. Regionstyrelsens ordförande har dock ett fast
månadsarvode om 125 % och regionstyrelsens andre vice ordförande 115 %.
Förtroendevald som behöver resdag, för att delta i sammanträde påföljande dag,
får inget sammanträdesarvode för resdagen.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-05-31

Sida 4 av 12

Arvodesreglemente
Diarienr: 17RK1032
Fastställd av rgionfullmäktige
Datum: 2018-03-27

§ 5 Ersättning till ersättare
Personliga ersättare arvoderas vid tjänstgöring för ordinarie ledamot och får då
ersättning enligt § 1-4. Ersättare i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnd,
regional utvecklingsnämnd, trafiknämnd, kulturnämnd, patientnämnd,
folkhälsoberedning, regionstyrelsens arbetsutskott samt regionstyrelsens
personalutskott erhåller alltid ersättning vid närvaro på styrelsens/nämndens
sammanträden.
§ 6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad
semesterförmån
Förtroendevald enligt § 1 är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst
enligt nedanstående bestämmelser:
1. Förtroendevald har förlorat arbetsinkomst på grund av förrättning enligt § 1
som är orsakat av uppdraget och begär själv ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för sammanträdestid och för
restid.
3. För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den
anställdes årsinkomst. Se beräkningsmodell bilaga 2.
4. För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande eller är
egenföretagare ska ersättningen baseras på motsvarande sjukpenninggrundande inkomst, SGI, samt att en skälighetsbedömning görs i det enskilda
fallet av regionstyrelsens arbetsutskott.
5. Ersättningen ska utbetalas per timme. Ersättning beräknas enligt bilaga 2.
Ersättning betalas från den tidpunkt den förtroendevalde lämnar bostaden/arbetet
och till dess hon/han åter kommer till bostaden/arbetet, inklusive
sammanträdestiden men exklusive lunchtid.
Om tid för sammanträde och resor, vid uppdrag enligt § 1, uppgår till mellan 6 - 8
timmar för en dag, räknas förlorad arbetstinkomst som 8 timmar. Maximal
ersättning per dygn är 10 timmar.
Grund för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat
arbetsinkomst. Pensionärer och studerande kan ej komma i fråga för denna form
av ersättning.
§ 7 Ersättning för förlorad pensionsförmån
Gäller från och med valet 2014 (gäller i Region Kronoberg från 2015-01-01)
Fritidspolitiker, som har uppdrag understigande 40 %, har rätt till ersättning för
förlorad tjänstepension. Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till en
tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften ska följa storleken på
pensionsavgiften enligt det aktuella tjänstepensionsavtalet för anställda i regionen.
Avgiften ska beräknas på den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst
som den förtroendevalde erhållit under ett år.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Pensionsavgiften betalas en gång per år till en traditionell tjänstepensionsförsäkring i Skandia Pension. Betalningen sker senast vid utgången av mars
månad, året efter förlusten.
Betalningen sker med automatik, utan ansökningsförfarande, för samtliga
förtroendevalda som fått utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
För fritidspolitiker som är egen företagare och som inte kunnat göra den
avsättning till pensionsavgifter som han eller hon hade avsett att göra på grund av
minskade bruttointäkter, kan kompensation för mellanskillnad utgå.
Kompensationen beviljas av regionstyrelsens arbetsutskott efter ansökan från den
förtroendevalde. Kompensationen betalas till samma tjänstepensionsförsäkring
som gäller för ersättningen för förlorad pensionsförmån enligt ovan. Efter
individuell överenskommelse kan kompensationen istället betalas ut kontant.
Gäller före valet 2014
För uppdragstid före valet 2014 ingår ersättningen för förlorad pensionsförmån i
den särskilda pension för fritidspolitiker som regleras i pensionsreglemente för
förtroendevalda.
§ 8 Inväxling till individuell månadsersättning
De förtroendevalda, vars sammanträdesarvoden tillsammans med fast
månadsarvode enligt § 3 vid sammanvägning överstiger 40 % av fastställt
årsgrundarvode för heltid, kan få dessa omvandlade till individuell
månadsersättning.
Två alternativ finns för beräkning av individuell månadsersättning.
I alternativ 1 beräknas tjänstgöringsgraden, som utgör sammanlagda antalet dagar
per år för de olika uppdragen i förhållande till heltidstjänstgöring (200 dagar/år).
Den framräknade tjänstgöringsgraden multipliceras därefter med årsgrundarvodet.
Resultatet blir årsarvodet, som betalas ut med 1/12 per månad.
Enligt alternativ 2 beräknas den sammanlagda ekonomiska ersättningen för fasta
månadsarvoden och sammanträdesarvoden under ett år. Summan av dessa utgör
årsarvodet, som betalas ut med 1/12 per månad.
Principen för inväxling av månadsarvoden och sammanträdesarvoden till
förtroendevalda med deltidstjänstgöring är i varje enskilt fall följande:
•
•

Det för individen fördelaktigaste av ovanstående två alternativ väljs.
Ersättning för restid till och från bostaden kan också växlas in.

För de ledamöter som väljs av Region Kronoberg till andra organ finns det
möjlighet att få samordning av arvoden.
Regionstyrelsens personalutskott beslutar om ersättningar i varje enskilt fall.
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§ 9 Ersättning för resor
Kostnader för resor till och från sammanträde eller motsvarande enligt § 1, ersätts
enligt de grunder som fastställs för Region Kronobergs arbetstagare enligt Bil 01
och Trakt 04.
Regionråd som fullgör sitt uppdrag på heltid och är boende utanför Växjö är
berättigad till att uppbära reseersättning för färd med egen bil från ordinarie
bostad till Region Kronobergs kansli i Växjö för högst 150 resor per år.
§ 10 Traktamente
Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning enl. gällande tjänstemannaavtal, dvs. enligt Bil 01 och Trakt 04.
§ 11 Förmåner vid föräldraledighet, sjukdom, med mera
11.1 Föräldraledighet för hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald
För förtroendevald som uppbär årsarvode som uppgår till 40% eller mer tillämpas
ersättningsregler enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.
Förtroendevald anmäler ledighet till försäkringskassan, löneavdelningen och
gruppledare. Föräldraledighet beviljas ej på deltid. Ersättare vid föräldraledighet
utses av regionfullmäktige.
11.2 Sjukfrånvaro för hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald
För förtroendevalda som har fast årsarvode motsvarande 40 procent eller mer av
jämförelsetalet tillämpas vid sjukdom, olycksfall eller arbetsskada reglerna i
Allmänna bestämmelser, d.v.s. samma regelverk som gäller för anställd personal.
Behov av ledighet på grund av sjukdom utöver 7 kalenderdagar ska styrkas genom
intyg av läkare eller tandläkare. Förtroendevald ska, för att ha rätt till sjuklön enligt
lagen om sjuklön, snarast anmäla sjukdomen till kanslidirektör eller kanslichef och
löneavdelningen.
För heltidstjänstgörande förtroendevald gäller följande vid sjukdom:
Dag 1

- karensdag; ingen ersättning

Dag 2-14

- sjuklön 80 % av arvodet enligt lag om sjuklön

Dag 15-90

- 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Region
Kronoberg 10 %)

Dag 91-360

- 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Region
Kronoberg 10 %)

Dag 361-

- 80 % från Försäkringskassan

Anm: Då förtroendevald inte omfattas av AGS, AvtalsGruppSjukförsäkring, som
anställda i Region Kronoberg får, går Region Kronoberg in istället och täcker upp
de 10 % under dag 91 – 360 så att ersättningen blir lika som för anställd personal.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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För arvodesdelar som överstiget 7,5 basbelopp utges utfyllnad av sjuklön enligt
landstingsavtal för att uppnå ovan angivna procentsatser.
Ovanstående regler är i överenstämmelse med AB 10 för arbetstagare i
kommuner, regioner och landsting.
11.3 Sjukfrånvaro för förtroendevald med fast månadsarvode
enligt 3 och 8 § § i arvodesreglementet
Om förtroendevald med fast arvode är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag gäller
nedanstående. Om förtroendevald trots sjukdom ändå kan fullfölja sitt uppdrag
gäller givetvis skyldighet att underrätta Försäkringskassan.
För förtroendevald med fast arvode gäller följande vid sjukdom:
Arvodet utges under 14 dagar efter det att sjukledigheten har påbörjats.
Dag 1: Karensdag; ingen ersättning från huvudarbetsgivaren + fast
månadsersättning från Region Kronoberg.
Dag 2 – 14: Sjuklön från huvudarbetsgivaren + fast månadsersättning från Region
Kronoberg.
Dag 15 – 90 = 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % +
Region Kronoberg 10 %)
Dag 91 – ersättning från Försäkringskassan.
Varje förtroendevald, som har sjukledighet över 14 dagar, ska meddela detta till
tjänsteman vid ledningsenheten som ansvarar för arvodesutbetalningar m.m.
För att få rätt sjukpenning är det viktigt att resp. förtroendevald anmäler arvodet
som sjukpenninggrundande inkomst till Försäkringskassan.
§ 12 Partistöd
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket KL. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd
som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år.
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen, vilket innebär att partistödet upphör när
representationen upphör.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har
lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29§ första stycket i KL.
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Redovisningen ska innehålla:
•
•
•
•
•
•

Partistödets omfattning
Sparat partistöd från föregående år
Hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin
Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför
regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits
Verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår
Granskningsintyg från granskare som partiet har utsett

Partistöd betalas ut i förskott periodiserat kvartalsvis. Regionfullmäktige beslutar
årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte
lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
§13 Anslag till partigrupper
Varje parti som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29§
andra stycket KL får ett anslag för partigruppsmöten och partipolitisk verksamhet.
Vid fördelning av anslaget beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen, vilket innebär att anslaget upphör när
representationen upphör.
Anslaget beräknas utifrån grundarvodet (§ 3), uppräkningen per år sker i enlighet
med § 3. Varje partigrupp får årligen 160 % av grundarvodet per parti och 95 %
av grundarvodet per mandat. Kostnader för resor till och från gruppmöten ingår i
anslag till partigrupper.
Varje parti disponerar fritt över sitt anslag. Respektive gruppordförande, eller av
gruppen utsedd person, huvudattesterar alla räkningar som ska belasta
partigruppens anslag. Inom mandatperioden överförs över- respektive underskott
på varje partis anslag till nästkommande år.
§ 14 Politiska sekreterare
Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare att biträda de
förtroendevalda i det politiska arbetet (4 kap. 33§§ KL). Politiska sekreterare får
inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas
nästa gång i hela landet. Lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte tillämpas
för dem. Detta innebär i praktiken att en politisk sekreterare kan sägas upp utan
saklig grund och att denne inte omfattas av några turordningsregler. En politisk
sekreterare har rätt till ledighet från sin anställning i den omfattning som krävs för
att kunna utföra sina uppdrag (4 kap 34 §) .
Varje parti, ingående i regionfullmäktige, ges möjlighet till politisk sekreterare
enligt ovan. De politiska sekreterarna erhåller inte arvoden enligt
arvodesreglementet, de anställs i Region Kronoberg. Alternativt kan ett parti välja
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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att anställa den politiska sekreteraren, partiet har då hela arbetsgivaransvaret. Den
politiska sekreteraren anställs för den period som partiet beslutar dock längst till
utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång.
Partierna ska inkomma med justerat beslutsprotokoll från regiongruppmöte av
vilket det framgår namn på politisk sekreterare som anställs och mellan vilka
datum som den politiska sekreteraren anställs. Beslutet utgör grund för anställning
som politisk sekreterare hos Region Kronoberg och verkställs av kanslidirektören.
Likalydande förfarande krävs för avslutning av anställning, om partiet önskar
avsluta anställningen tidigare än vad som anges i anställningsavtalet. Region
Kronobergs kanslidirektör verkställer partiets beslut om anställning samt
avslutning av anställning. Om partierna beslutar att att anställningen ska upphöra
har den politiska sekreteraren ingen rätt till andra arbetsuppgifter inom Region
Kronoberg, eftersom lagen om anställningsskydd inte omfattar dem.
Tjänsteutrymmet för politiska sekreterare är 10 % per parti och 5 % per mandat,
med 8 partier och 61 mandat motsvarar detta ett sammanlagt tjänsteutrymme om
3,85 tjänster. Partiet erhåller ett anslag för tjänsteutrymme enligt ovan (10 % per
parti och 5 % per mandat). Månadsanslaget för heltidsanställd politisk sekreterare
motsvarar 60 % av grundarvodet och sociala avgifter tillkommer. För övriga
kringkostnader beräknas ett anslag med 55 % av grundarvodet per heltidsanställd
politisk sekreterare och år.
Uppräkningen per år sker i enlighet med § 3. De politiska sekreterarna ingår
därmed inte i Region Kronobergs årliga lönerevision och omfattas inte av Region
Kronobergs gällande lönesättningsprinciper. Lönen för den politiska sekreteraren
debiteras respektive partis anslag.
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Bilaga 1
Fast månadsarvode i bolag och stiftelser där arvode utgår från
huvudmannen (respektive bolagsstämma beslutar om arvoden)
Region Kronoberg äger helt eller delvis bolag eller är huvudman för stiftelser där
ett fast månadsarvode utgår från huvudmannen (läs bolaget eller stiftelsen). Nedan
anges nivåerna för grundarvodet i tabellform. Nivån på arvodet fastställs av
respektive bolagsstämma. I övriga delägda bolag, stiftelser eller föreningar utgår
dagarvode i enlighet med vad som beslutas på bolagsstämmor, föreningsstämmor
eller liknande och utbetalas av huvudmannen (bolaget, föreningen eller stiftelsen).
Procent av grundarvode

Ordf.

Musik i Kronoberg

2

Regionteatern Blekinge
Kronoberg

40 000
kr/år

Kulturparken Småland AB

10

2

Stiftelsen Smålands
museum

2

2/3 av 2 %

RyssbyGymnasiet AB

12

Smaland Airport AB

15

7,5

AB Destination Småland

6

3

Almi Företagspartner

1

32 000
kr/år

Kronobergs län AB

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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ordf.

Ledamot
-

6

2

7,5

2
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Bilaga 2
BERÄKNINGSMODELL FÖR ERSÄTTNING AV
FÖRLORAD ARBETS-INKOMST
årsinkomst/ (2000 x sysselsättningsgrad) = timersättning
Uppgift om årsinkomst lämnas i januari månad resp kalenderår till
lönehandläggare som handhar arvoden/ersättningar till förtroendevalda.
Semestersättning samt semesterdagstillägg ingår i årsinkomsten.
För att få ersättning för arvode eller förlorad arbetsinkomst ska förtroendevald för
varje förrättning yrka på ersättning. Förluster eller kostnader ska anmälas på
bilagda blanketter till berörda nämndssekreterare eller till annan, som setts ut att ta
emot dem.
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex
månader från den dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig. Förändring av förlorad arbetsinkomst ska lämnas snarast till
tjänsteman vid ledningsenheten.
För anställd – intyg från arbetsgivaren om den anställdes årsinkomst inkl
semesterlön samt sysselsättningsgrad.
För arbetslös – i mån av förlorad ersättning krävs intyg från A-kassa om aktuell
ersättningsnivå.
För sjukskriven – i mån av förlorad ersättning krävs intyg från försäkringskassan
om aktuell ersättningsnivå.
För den som inte har något anställningsförhållande och ändå förlorar
arbetsin-komst – krävs intyg från försäkringskassan över sjukpenninggrundande
inkomst.
Lönekontoret gör därefter en beräkning för att fastställa resp förtroendevalds
timersättning under gällande år.
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§140

Sammanträdesplan 2019 (18RGK825)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska organisation.
Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2019.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska organisation.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2019
 Sammanträdesplan 2018 Region Kronoberg

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK825
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

Regionstyrelsen

Sammanträdesplan 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska
organisation.

Sammanfattning
Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2019 i enlighet med
upprättad handling.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till sammanträdesplan för Region Kronobergs politiska
organisation 2019
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Region Kronoberg årsplan och sammanträdesdagar 2019
JAN
Regionfullmäktige (RF)

FEB

MAR

27

APR

MAJ

24

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

25

30

27

17

22

19

10

10

15

12

3

18-19

DEC

27

Regionstyrelsen (RS)

22

19

19

16

21

Regionstyrelsens AU
(RSAU)
Regionstyrelsens PU

15

12

12

9

14, 28

20

12

9

28

20

4

9

20

29

26

10

28

2

12

22

18

3

21

12

18

9

20

19

5

4

14

11

(RSPU sammanträder i anslutning till
RSAU)

Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)

30

28

Hälso- och
sjukvårdsnämndens AU

16

20

28

6

6

25

22

7

26

23

Regional utvecklingsnämnd
(RUN)
Trafiknämnden (TN)

31

Kulturnämnden (KN)

28

Patientnämnden (PAN)

14

28

9

Folkhälsoberedningen (FHB)

1

29

3

Organisationsutskottet (OU)

19

Regiondagar
Kommunalt forum RS/KS

30

4

NOV

5

16

15

27
11

3

21
13
2

4

4

17

19

13

15

17-18
22

10

13
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§141

Plan för informationssäkerhet och
skydd av personuppgifter
(18RGK947)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.
Sammanfattning

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018 bör
regionstyrelsen fastställa en revidera plan för informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter. Planen beskriver de övergripande principerna inom området som råder
i Region Kronoberg, roller och ansvar, genomförande samt uppföljning. Planen
kompletteras med riktlinjer och rutiner, vilka fastställs av ansvarig direktör.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter
 Plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK947
Handläggare: Ulrika Gustafsson, kansliavdelningen
Datum: 2018-05-17

Regionstyrelsen

Plan för informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.

Sammanfattning
Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj
2018 bör regionstyrelsen fastställa en reviderad plan för informationssäkerhet och
skydd av personuppgifter.
Planen beskriver de övergripande principerna inom området som råder i Region
Kronoberg, roller och ansvar, genomförande samt uppföljning. Planen
kompletteras med riktlinjer och rutiner, vilka fastställs av ansvarig direktör.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.
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Plan
Process: 2.13.6 RGK Bedriva informationssäkerhetsarbete
Område: Administrativa riktlinjer och rutiner
Giltig fr.o.m. 2018-06-05
Giltig t.o.m. 2020-04-30
Faktaägare: Emma Stewén, Informationssäkerhetsstrateg
Fastställd av: Ulrika Gustafsson, Kanslidirektör
Revisions nr: 0
Identifierare: 18RGK947-2

Plan för informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter
Gäller för: Region Kronoberg

1 Syfte och mål

Denna plan gäller för informationssäkerhetsarbetet och skydd av personuppgifter.
Planen beskriver de övergripande principer inom området som råder i Region
Kronoberg.
Information är en viktig strategisk resurs för Region Kronoberg. En säker
informationsförsörjning är avgörande för Region Kronoberg förmåga att uppnå
sina verksamhetsmål.
Den totala mängden information och utbytet av information ökar inom och
mellan olika verksamheter i regionen, med externa organisationer, allmänheten,
förtroendevalda och andra intressenter. Det är därför mycket betydelsefullt att
informationshanteringen skyddas mot såväl avsiktliga som oavsiktliga störningar.
Den information som rör enskilda personers sociala, medicinska och andra
personliga förhållanden dvs. alla personuppgifter, måste skyddas noga mot
oönskad förändring, förlust, obehörig åtkomst, otillåten spridning och avslöjande.
Detta gäller också den information som rör ekonomiska och andra
verksamhetsspecifika uppgifter av betydelse.

2 Legala krav

Följande lagar styr Region Kronobergs arbete med informationssäkerhet och
skydd av personuppgifter.




Patientdatalagen (2008:355)
Dataskyddsförordningen (GDPR)
HSLF-FS 2016:40

3 Innebörd

Informationssäkerhet är den samlade effekten av organisatoriska, administrativa
och tekniska åtgärder för att skydda informationen mot de hot den kan utsättas
för. Det gäller information i alla dess former, som skriftlig, muntlig och
elektronisk.
Skydd av personuppgifter är en grundläggande del av
informationssäkerhetsarbetet. Region Kronoberg ska hantera personuppgifter på
ett lagenligt sätt utifrån dataskyddsförordningen (GDPR) och skydda
medborgarnas integritet och rättigheter avseende de egna personuppgifterna.
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Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person (registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en
person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en
identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller
online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller
sociala identitet.
IT-säkerhet är de delar av begreppet informationssäkerhet som avser säkerheten i
den tekniska hanteringen av information som bearbetas, lagras och kommuniceras
elektroniskt samt administrationen kring detta.

4

Genomförande

För vart och ett av dessa områden ska organisatoriska, administrativa och tekniska
skyddsåtgärder beskrivas och införas. Skyddsåtgärderna ska dokumenteras på ett
sådant sätt att praktiska möjligheter ges att kontrollera att god säkerhet uppnås.
Val av skyddsåtgärder ska vara riskbaserade, verksamhetsanpassade och baseras
på informationens betydelse och de konsekvenser som bristande säkerhet kan
innebära för alla som är intressenter i en viss informationshantering. Lagar och
förordningars krav ska utgöra lägsta nivå vid specificering av skyddsåtgärder.
Vid anskaffning, förvaltning eller avveckling av utrustning eller system som
innehåller skyddsvärd information, ska kraven på informationssäkerhet och skydd
av personuppgifter beaktas.

5 Organisation, roller och ansvar
5.1 Roller och ansvar
Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig och har det övergripande ansvaret för
säkerheten och all personuppgiftsbehandling inom Region Kronoberg.
Regiondirektören har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten.
Dataskyddsombudet, som utsetts av regionstyrelsen, ska självständigt och
kontinuerligt se till att personuppgiftsansvarig (regionstyrelsen) behandlar
personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed.
Informationssäkerhetsstrategen ska förvalta och utveckla ledningssystem för
informationssäkerhet enligt svensk standard.
Informationsägare har det övergripande ansvaret för informationen i ett system.
Den ska formulera krav avseende informationens tillgänglighet, kapacitet som
krävs, säkerhetsnivå och vilken information som ska finnas och så vidare.
Systemägare (systemansvarig tjänsteman) har det överordnade ansvaret för
administration och drift av ett eller flera datorsystem. Ansvarar för att säkerheten
och data hanteras korrekt i detta.
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Systemförvaltare är operativt ansvarig och ansvarar för systemförvaltningen
utifrån systemägarens direktiv gällande tillämpningen och användarnas krav och
behov. Systemförvaltaren ska ha en djup kunskap om den verksamhet som
systemet ska stödja samt övergripande kunskap om tekniken som tillämpas i
systemet.
Ansvaret för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter följer
linjeorganisationen. Varje anställd ansvarar för att uppställda regler följs samt att
funktionsstörningar och fel i informationssystem, utrustningar och
informationsinnehåll rapporteras enligt fastställda rutiner.

6 Regler och rutiner

Denna plan ska konkretiseras i riktlinjer och rutiner. Tillämpningsanvisning ska
tydliggöras för roller och funktioner i Region Kronoberg genom bland annat
regler för kontinuerliga riskanalyser, behörighetstilldelning, lösenordshantering,
logguppföljning, autentisering och andra säkerhetsregler vid datoranvändning
samt anvisningar för drift och förvaltning inklusive beredskapsplan.

7 Uppföljning

Uppföljning av arbetet med informationssäkerhet och skydd av personuppgifter
sker årligen i regionstyrelsens internkontrollplan.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-05-30
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§142

Svar på medborgarförslag – Fria
bussresor mitt på dagen (17RK2427)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Marja Leena Kaukoranta, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om kostnadsfria
bussresor mitt på dagen för pensionärer. Trafiknämnden har lämnat ett uppdrag till
trafikdirektören att utreda möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer, som en
del av länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.
Föreslås att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag







Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
§ 28 TN Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Förslag på svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen (maskat)

Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK2427
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-11

Regionstyrelsen

Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Marja Leena Kaukoranta, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om kostnadsfria
bussresor mitt på dagen för pensionärer. Trafiknämnden har lämnat ett uppdrag
till trafikdirektören att utreda möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer, som en del av länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.
Föreslås att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Bakgrund
Olika lösningar för kostnadsfritt resande för den enskilde finns runt om i landet.
Finansieringsmodellen varierar, men vanligast är att den eller de kommuner som
valt att ge sina invånare en förmån ersätter respektive kollektivtrafikmyndighet
ekonomiskt.
Medborgarförslaget har tidigare ställts till Växjö kommun, som avslagit det med
hänvisning till att en viss självkostnad är bättre ur rättvisesynpunkt och en
förutsättning för god hushållning.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Efter flera tidigare skrivelser beslutade trafiknämnden § 8/2017 att uppdra åt
trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer, som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.
Ekonomiska konsekvenser av förslaget
Kostnadsbedömning görs i kommande arbete med länstrafiktaxa.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Trafiknämnden, protokollsutdrag § 28/2018
Förslag till beslut, trafiknämnden 2018-04-20
Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag 2018-04-20
Medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

§28

Svar på medborgarförslag – Fria
bussresor mitt på dagen (17RK2427)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att lämna svar på medborgarförslag i enlighet med upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående kostnadsfria bussresor mitt på dagen för pensionärer
har lämnats till Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar
att lämna svar på medborgarförslag i enlighet med upprättad skrivelse.
Expedieras till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
 Medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen

Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK2427
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2018-01-11

Trafiknämnden

Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att lämna svar på medborgarförslag i enlighet med upprättad skrivelse.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående kostnadsfria bussresor mitt på dagen för
pensionärer har lämnats till Region Kronoberg.
Bakgrund
Olika lösningar för resande som är kostnadsfritt för den enskilde finns runt om i
landet. Finansieringsmodellen varierar, men vanligast är att respektive kollektivtrafikmyndighet ersätts ekonomiskt av den eller de kommuner som valt att ge sina
invånare denna förmån. Medborgarförslaget har tidigare varit ställt till Växjö
kommun där kommunfullmäktige avslagit med hänvisning till att en viss
självkostnad är bättre ur rättvisesynpunkt och en förutsättning för god
hushållning.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Som respons på flera tidigare skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 201702-23 uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild
prissättning för pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor
och resevillkor. Detta kommer att analyseras och kostnadsbedömas till
nästkommande taxearbete.
Arbetet med Länstrafiktaxa 2019 har påbörjats och frågeställningen kommer där
att belysas.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande
Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK2427
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2018-01-11

Trafiknämnden

Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att lämna svar på medborgarförslag i enlighet med upprättad skrivelse.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående kostnadsfria bussresor mitt på dagen för
pensionärer har lämnats till Region Kronoberg.
Bakgrund
Olika lösningar för resande som är kostnadsfritt för den enskilde finns runt om i
landet. Finansieringsmodellen varierar, men vanligast är att respektive kollektivtrafikmyndighet ersätts ekonomiskt av den eller de kommuner som valt att ge sina
invånare denna förmån. Medborgarförslaget har tidigare varit ställt till Växjö
kommun där kommunfullmäktige avslagit med hänvisning till att en viss
självkostnad är bättre ur rättvisesynpunkt och en förutsättning för god
hushållning.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Som respons på flera tidigare skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 201702-23 uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild
prissättning för pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor
och resevillkor. Detta kommer att analyseras och kostnadsbedömas till
nästkommande taxearbete.
Arbetet med Länstrafiktaxa 2019 har påbörjats och frågeställningen kommer där
att belysas.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande
Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§143

Svar på motion – Starta en
företagsjour (18RGK216)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige
att Region Kronoberg ska pröva införandet av en företagsjour, enligt modell från
Jönköpings och Östergötlands län.
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen. I
yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett eventuellt statligt beslut om
program för företagsjourer som väntas under våren 2018. Om ett nationellt program
inte startas under 2018 kan ett eget initiativ och olika alternativ för detta undersökas. En
sådan etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan påbörjats inom Småland
Business Region.
Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till regionala
utvecklingsnämndens yttrande.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) lämnar följande yrkande:
"att Region Kronoberg ska avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer
under 2018.
att om nationellt initiativ inte kommer, utreda och pröva ett eget upplägg där samarbete
i Småland Business Region prövas.
att därmed anse motionen bifallen."
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall Sven Sunesson (C) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag







Svar på motion – Starta en företagsjour
§ 50 RUN Svar på motion Starta en företagsjour
Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour
Förslag till beslut - Svar på motion - Starta en företagsjour i Kronobergs län
Tjänsteskrivelse, svar på motion Starta en företagsjour

Svar på motion
Diarienr: 18RGK216
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-14

Regionstyrelsen

Svar på motion – Starta en företagsjour

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till
regionfullmäktige att Region Kronoberg ska pröva införandet av en företagsjour,
enligt modell från Jönköpings och Östergötlands län.
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen.
I yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett eventuellt statligt beslut
om program för företagsjourer som väntas under våren 2018. Om ett nationellt
program inte startas under 2018 kan ett eget initiativ och olika alternativ för detta
undersökas. En sådan etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan
påbörjats inom Småland Business Region.
Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
regionala utvecklingsnämndens yttrande.
Svar på motion
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen. I
yttrandet påtalas att Tillväxtverket, som är nationellt ansvarig myndighet, under
våren 2018 väntas ta beslut om ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer.
Region Kronoberg leder därutöver för närvarande ett arbete med kommunernas
Näringslivsansvariga inom Småland Business Region som anknyter till en
företagsjour och där delar skulle kunna resultera i en liknande funktion.
Slutsatserna av yttrandet är att Region Kronoberg bör avvakta ett eventuellt
nationellt initiativ under 2018, för att kunna pröva ett upplägg med statlig
medfinansiering. Om ett nationellt program inte startas under 2018 kan ett eget
initiativ och olika alternativ då undersökas. Vid en eventuell kommande etablering
av en företagsjour i regionen skulle detta kunna anknyta till det arbete som
påbörjats inom Småland Business Region.
I bilaga till regionala utvecklingsnämndens yttrande redovisas en fördjupad
utredning av förutsättningarna för en företagsjour, med utvärdering av jouren i
Jönköping och Östergötland.
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK216
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-05-14

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Verksamhetskostnaden för företagsjourerna i de regioner som motionärerna
hänvisar till uppgår till 2,7 miljoner kronor årligen. Regionala utvecklingsnämndens
bedömning är att kostnaden sannolikt borde vara något lägre vid ett eventuellt
inrättande av en företagsjour i Kronobergs län.
Finansiering sker genom Region Jönköpings län (1,5 miljoner kr) och Region
Östergötland (1,2 miljoner kr). Finansieringen från Region Jönköpings län utgörs
av egna driftsmedel och från Region Östergötland av projektmedel (1:1-medel).
Tillväxtverket har, i ett tidigare projektskede, varit ytterligare en av de större
finansiärerna.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Starta en företagsjour
Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 50/2018
Svar på motion – Starta en företagsjour (regionala
utvecklingsnämnden)
Tjänsteskrivelse: Motion till Regionfullmäktige – Starta en
företagsjour
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

§50

Svar på motion Starta en
företagsjour (18RGK216)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden rekommenderar att regionstyrelsen rekommenderar att
regionfullmäktige beslutar
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Till Regionfullmäktige har lämnats en motion från Sven Sunesson (c) och Carina
Bengtsson (c) som föreslår att införandet av en företagsjour ska prövas i Region
Kronoberg, med inspiration från den företagsjour som finns i Jönköpings och
Östergötlands län.
En genomgång av utvärderingar av tidigare och nuvarande företagsjourer i landet,
möten och intervjuer med företrädare för företagsjouren i Jönköpings och
Östergötlands län samt analyser av konkursstatistik och länsvisa jämförelser har gjorts.
Tillväxtverket är, som nationellt ansvarig myndighet, också en del i arbetet med
företagsjourer och kommer under våren att troligen att ta beslut som kan röra
företagsjourer. Region Kronoberg leder för närvarande ett arbete med kommunernas
näringslivsansvariga, inom det s.k. Småland Business Region, som anknyter till tankarna
om en företagsjour och delar av detta arbete skulle kunna resultera i en liknande
funktion.
Slutsatserna utifrån den gjorda faktagenomgången är att:
Region Kronoberg bör avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer under
2018 för att kunna pröva ett upplägg med statlig medfinansiering. Om ett sådant
nationellt program inte startas under året kan ett eget initiativ och olika alternativ för
detta undersökas i ett senare skede. I det fall etableringen av en företagsjour skall prövas
framöver i regionen skulle ett sådant arbete kunna anknyta till det arbete som påbörjats
inom Småland Business Region.
Anna Johansson yrkar, med instämmande av Patrik Davidsson, att Region Kronoberg
ska avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer under 2018; att om
nationellt initiativ inte kommer, utreda och pröva ett eget upplägg där samarbete i
Småland Buisness region prövas; att därmed anse motionen bifallen.
Ordföranden yrkar bifall till presidieberedningens förslag om besvarande av motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer propostion på Anna Johanssons yrkande och presidieberedningens
förslag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med
presidieberedningens förslag.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

Votering
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar ja röstar på presidieberedningens förslag och den som röstar nej röstar
på Anna Johanssons förslag.
Namn

Ja

Helen Bengtsson

X

Olja Pekusic

X

Martina Gustafsson

X

Ingemar Almkvist

X

Jerker Nilsson

X

Nej

Soili Lång Söderberg

X

Anna Johansson

X

Gunnar Nordmark

X

Pontus Nordfjell

X

Anne Karlsson

X

Patrik Davidsson
Mikaela Gross

Avstår

X
X

Björn Tisjö

X

Joakim Pohlman

X

Totalt

8

6

Voteringen utfaller med 8 ja-röster mot 6 nej-röster.
Ordörande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med
presidieberedningens förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att regionala utvecklingsnämnden rekommenderar att regionstyrelsen
rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att därmed anse motionen besvarad.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-26

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion - Starta en företagsjour i Kronobergs län
 Tjänsteskrivelse, svar på motion Starta en företagsjour
 Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour

Missiv svar på motion
Diarienr: 18RGK216
Handläggare: Anders Unger,
Datum: 2018-04-05

Svar på motion Starta en företagsjour

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden rekommenderar att regionstyrelsen
rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Till Regionfullmäktige har lämnats en motion från Sven Sunesson (c) och Carina
Bengtsson (c) som föreslår att införandet av en företagsjour ska prövas i Region
Kronoberg, med inspiration från den företagsjour som finns i Jönköpings och
Östergötlands län.
En genomgång av utvärderingar av tidigare och nuvarande företagsjourer i landet,
möten och intervjuer med företrädare för företagsjouren i Jönköpings och
Östergötlands län samt analyser av konkursstatistik och länsvisa jämförelser har
gjorts. Tillväxtverket är, som nationellt ansvarig myndighet, också en del i arbetet
med företagsjourer och kommer under våren att troligen att ta beslut som kan röra
företagsjourer. Region Kronoberg leder för närvarande ett arbete med
kommunernas näringslivsansvariga, inom det s.k. Småland Business Region, som
anknyter till tankarna om en företagsjour och delar av detta arbete skulle kunna
resultera i en liknande funktion.
Slutsatserna utifrån den gjorda faktagenomgången är att:
Region Kronoberg bör avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om företagsjourer
under 2018 för att kunna pröva ett upplägg med statlig medfinansiering. Om ett
sådant nationellt program inte startas under året kan ett eget initiativ och olika
alternativ för detta undersökas i ett senare skede. I det fall etableringen av en
företagsjour skall prövas framöver i regionen skulle ett sådant arbete kunna
anknyta till det arbete som påbörjats inom Småland Business Region.

Joakim Pohlman
Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Motion – Starta en företagsjour
Beslutsunderlag: Starta en företagsjour
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Beslutsunderlag
2018-04-05
Dnr 18RGK216
Handläggare: Anders Unger

Motion till Regionfullmäktige – Starta en
företagsjour
Motion
En motion har lämnats till Regionfullmäktige av Sven Sunesson (c) och Carina
Bengtsson (c) som föreslår att införandet av en företagsjour ska prövas i Region
Kronoberg. I motionen föreslås att införandet ska ske med inspiration från den
företagsjour som finns i Jönköpings och Östergötlands län.
I motionen framhålls Region Kronobergs uppdrag att främja näringslivets
utveckling och bidra till att skapa tillväxt i länet. Företagsjouren är en verksamhet
som riktar sig till företag i svårigheter och är en angelägen service framför allt i
samband med en lågkonjunktur då flera företag kan drabbas av ekonomiska
problem. I ett sådant läge är en företagsjour en särskilt viktig verksamhet.

Företagsjour i Jönköping och Östergötland
Företagsjouren startade i Jönköpings län 2009 och drivs sedan 2016 i Jönköpings
och Östergötlands län gemensamt. Bemanningen består av en heltidsanställd
projekt-/verksamhetsledare samt fyra upphandlade konsulter. Projektledaren har
sin anställning hos Region Jönköpings län och företagsjouren är nu en permanent
verksamhet inom Region Jönköpings län. Företagsjourens huvudmål är att rädda
företag och arbetstillfällen i de båda länen.
Målgrupper och verksamhet
Målgruppen utgörs av små och medelstora företag inom alla branscher som
behöver hjälp och stöd i en akut situation. Totalt utgörs målgruppen i de två
regionerna av cirka 28 800 företag (13 155 i Jönköpings län och 15 640 i
Östergötlands län) med 1-249 anställda.
I de båda länen genomförs cirka 360 konkurser per år (genomsnitt under perioden
2013-2017). Målet för företagsjourens verksamhet är att göra insatser för 75 av
dessa företag årligen, d.v.s. 20 procent av länens konkursärenden. Företagsjourens
egen uppföljning visar att i genomsnitt drygt 60 företag per år hanteras med
rådgivning och hjälp från jourens sida.
De tjänster som företagsjouren erbjuder är kostnadsfria upp till 16 timmar per
företag, arbetet sker under sekretess och omfattar:

Postadress

Besöksadress

351 88 Växjö

Nygatan 20

Telefon 0470-58 85 00 vx
E-post region@kronoberg.se
Fax
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REGION KRONOBERG

- Analyser av företagets lönsamhet och problembild.
- Rådgivning kring bl.a. finansiering, förhandlingar, avtal, skatter och
redovisning.
- Ägarfrågor.
- Lösningar avseende finansiering och stöd vid bank- och myndighetskontakter.
- Specialistkompetens inom redovisning, juridik och personalfrågor.
Företagsjourens arbetsmodell innebär att man inledningsvis medverkar till att
undanröja det akuta problem som företaget står inför. Därefter görs en
handlingsplan som talar om hur företaget ska kunna leva vidare och
förhoppningsvis även ha en positiv utveckling. Jouren samordnar även insatser
från andra intressenter som till exempel banker, revisionsbyråer och Almi
Företagspartner AB.
Företagsjourens klienter kommer till företagsjouren oftast via kommunernas
näringslivskontor, ALMI, Nyföretagarcentrum och banker. I vissa fall tar
företagaren själv, ibland också anhöriga till företagaren, direkt kontakt med jouren
för att få hjälp och stöd.
Kostnader och finansiering
Verksamhetens budget uppgår till 2,7 miljoner kronor årligen. Finansiering sker
genom Region Jönköpings län (1,5 miljoner kr) och Region Östergötland (1,2
miljoner kr). Finansieringen från Region Jönköpings län utgörs av egna
driftsmedel och från Region Östergötland av projektmedel (1:1-medel).
Tillväxtverket har, i ett tidigare projektskede, varit ytterligare en av de större
finansiärerna.
Uppföljning och utvärdering av verksamheten
Företagsjouren har följts upp och utvärderats under 2016. På Tillväxtverkets
uppdrag genomförde Kontigo en utvärdering av företagsjouren nationellt, vilken
berörde företagsjourerna i Västmanlands, Örebro, Värmlands, Västerbottens,
Norrbottens, Jönköpings och Östergötlands län. Utvärderarna drar i denna
utredning vissa slutsatser och ger en del rekommendationer för ett eventuellt
fortsatt arbete med företagsjourer i Sverige. I korthet innebär dessa slutsatser och
rekommendationer följande:
- Staten bör ta huvudansvar för finansiering men regionerna bör ha frihet att
utforma organisation och huvudmannaskap.
- När det gäller huvudmannaskapet ser man för- och nackdelar med olika
lösningar. De organisationer som främst varit aktuella i denna utvärdering, och
som utvärderarna ser som de mest relevanta huvudmännen, är Regioner,
ALMI och Företagarna.
- En företagsjours insats måste vara avgränsad i tid och omfattning. Mer
långsiktig förändring i företagen måste åstadkommas med andra typer av
insatser som komplement. Det är därför viktigt att en företagsjour, om den
finns permanent, blir en del av det större företagsfrämjande systemet.
- Det är viktigt att tydligt klargöra vilka typer av företag och företagare som ska
ha rätt till att använda en jour. Jouren bör i huvudsak vända sig till solo- och
mikroföretag, eftersom de lite större småföretagen har andra möjligheter i
systemet.
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- Information, marknadsföring och kommunikation måste prioriteras för att öka
kännedom om jourerna.
- Framtidens jour och stöd bör i mycket högre utsträckning än idag utnyttja
digitaliseringens möjligheter till flexibilitet och kompletterande tjänster och
information.
- Komplex problembild i företagen kräver rådgivning i team och att en jour har
tillgång till olika specialistkompetenser. Även tillgången till olika
”allmänrådgivare” som matchar företagare och rådgivare kan vara viktig.
- Det måste finnas ett lärande mellan jourerna och möjligheter till en samlad och
strukturerad uppföljning.
Utvärderingen lyfter även fram en del faktorer som kommit fram under
utredningen som i viss mån talar emot etableringen av en företagsjour. Från vissa
håll anser man, utifrån erfarenheter från egen verksamhet, att det inte finns ett
permanent behov av en företagsjour och att få behövande företag söker sig dit.
En svårighet vid etableringen och utvecklingen av en företagsjour som påtalas är
gränsdragningen mot en privat marknad med rådgivning och stöd. Här finns en
gråzon för vilken typ av ärenden som hör hemma i jouren i förhållande till det
stöd, exempelvis juridisk hjälp, som bl.a. Företagarna, Sydsvenska
Handelskammaren och andra näringslivs- och branschorganisationer ger. Utifrån
de intervjuer med rådgivare som gjorts under utvärderingen konstaterar Kontigo
att de företagare som får stöds av jouren ofta har bristande kompetens i att driva
företag. Deras erfarenheter visar att företagare ofta är duktiga och kunniga när det
gäller affärsidé och verksamhet, men brister i kompetens kring exempelvis
grundläggande företagsekonomi, juridik, ekonomistyrning, försäljning och
affärsutveckling. Många menar att det därför finns behov av andra typer av
insatser, framför allt vad gäller att höja företagarnas kompetens i att driva och
utveckla företag, och att detta inte ska ses som en uppgift för en företagsjour.
Under 2016 gjordes även en utvärdering av Företagsjouren i Östergötland av en
extern konsult (Erik Träff AB).

Företagsjour på nationell nivå
Tillväxtverket har tidigare, med start 2013, startat ett pilotprogram för
företagsjourer. Pilotprogrammet avslutades under 2016 och har utvärderats av
Kontigo enligt ovan. För närvarande finns inget regeringsuppdrag eller särskilt
program från myndighetens sida när det gäller företagsjourer. I Tillväxtverkets
budgetunderlag för 2018-2020 finns dock en skrivning om företagsjourer och
inkubationsstöd där man föreslår att medel (20 miljoner kronor) avsätts för
”företagsjouren, projektverksamhet, metod och kunskapsstöd samt insatser som
stärker kommuner och regioner i det strategiska omställningsarbetet”.
Myndighetens budgetbehandling sker under våren 2018.
Förutsättningar i Kronobergs län
Inom den målgrupp som företagsjouren i Jönköpings och Östergötlands län
arbetar med, d.v.s. företag med 1-249 anställda, finns i Kronobergs län cirka 6950
företag. I Kronobergs län genomförs cirka 90 konkurser per år (genomsnitt under
perioden 2013-2017). Företagsstocken i Kronoberg utgör således knappt 25
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procent av den i Jönköpings och Östergötlands län. Detta gäller även antalet årliga
konkurser i jämförelse mellan regionerna.
Utifrån de förutsättningar som finns i Kronoberg, vad gäller antal företag och
konkurser över tid, och i relation till de mål som finns för företagsjourens
verksamhet i Jönköpings och Östergötlands län skulle en rimlig nivå för en
eventuell företagsjour i Kronoberg kunna vara att hjälpa och bistå cirka 20 företag
per år.
Nätverket för näringslivsansvariga i kommunerna i länet arbetar sedan en tid
tillbaka med att utforma ett regionalt näringslivskoncept kallat Småland Business
Region (SBR). En förstudie planeras för att ta fram kostnader och förutsättningar
för att i nästa skede kunna realisera konceptet. Inom ramen för det arbetet bedrivs
flera aktiviteter, bl.a. att ta fram regionala modeller för att så effektivt och
framgångsrikt som möjligt kunna hantera både varsel och större etableringar. I det
pågående arbetet med SBR finns delar som kan skapa förutsättningar för en
funktion som företagsjour.
Diskussion och samlad bedömning
Företagsjouren har prövats vid olika tillfällen under senare år, senast under
perioden 2013-2016 genom ett pilotprogram av Tillväxtverket, och har drivits
vidare i vissa regioner fram till idag. För närvarande drivs företagsjourer i bl.a.
Jönköpings/Östergötlands län och i Västra Götalandsregionen.
Utvärderingen av pilotprogrammet och den separata utvärderingen av
företagsjouren i Östergötland ger överlag en positiv bild av företagsjourernas
verksamhet där man ser ett behov av denna typ av tjänster. I utredningarna lyfter
man även vissa frågeställningar och problem som finns i samband med
företagsjourernas verksamhet. Dessa rör bl.a. om det finns ett permanent behov
av jourerna sett över tid, företagens vilja att söka sig till jouren och
gränsdragningen mot den privata rådgivningsmarknaden. En annan aspekt att
beakta är rådgivarnas erfarenheter kring företagarnas många gånger bristande
kompetens i att driva företag. Sistnämnda är ett förhållande som delvis ligger hos
det befintliga främjarsystemet och dess aktörer att bearbeta, med syfte att skapa
bättre grundförutsättningar för duktiga företagare och ett starkt företagande i
regionen.
Utifrån erfarenheterna i Jönköpings/Östergötlands län kan en jämförelse med
Kronobergs län och antalet företag i målgruppen göras. I ett sådant sammanhang
uppgår antalet företag i regionen till ungefär en fjärdedel av antalet företag i de två
andra länen. Målgruppen för en företagsjour är således betydligt mindre i
Kronoberg, vilket gör att omfattningen, kostnaden och finansieringen av en
eventuell jour i regionen rimligen bör vara väsentligt mindre än i dessa två
regioner.
Som nämnts ovan har Tillväxtverket på nationell nivå ansvarat för ett
pilotprogram för företagsjourer och låtit utvärdera detta. I sin planering inför
perioden fram t.o.m. år 2020 har myndigheten lyft in satsningar på bl.a.
företagsjourer där man i underlaget lyft fram både de goda resultaten och
bristerna i kunskaper inom företagande, ekonomi och affärsutveckling.
Tillväxtverket ser därför ett behov av att fortsätta och växla upp det tidigare
arbetet med företagsjourer.
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Sammanfattningsvis finns det utvärderingar som pekar på såväl positiva
erfarenheter som vissa grundläggande problemställningar när det gäller
etableringen av regionala företagsjourer. Samtidigt finns det på nationell
myndighetsnivå en uppmärksamhet kring företagsjourer och en vilja att utveckla
konceptet vidare, och att delvis finansiera en sådan verksamhet. Om
Tillväxtverket, när man utarbetar ett eventuellt nytt program för företagsjourer,
utgår från slutsatser och rekommendationer som utvärderarna av den nationella
pilotsatsningen ger bör man kunna förvänta sig en statlig medfinansiering av
sådana regionala initiativ.
Region Kronoberg bör därför avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om
företagsjourer under 2018 för att kunna pröva ett upplägg med statlig
medfinansiering. Om ett sådant nationellt program inte startas under året kan ett
eget initiativ och olika alternativ för detta undersökas i ett senare skede. I det fall
etableringen av en företagsjour skall prövas framöver i regionen skulle ett sådant
arbete kunna anknyta till det arbete som påbörjats inom Småland Business
Region.
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Motion till Regionfullmäktige
Starta en företagsjour

Livskraftiga företag som kan erbjuda anställningar är en förutsättning för
att Region Kronoberg ska kunna fortsätta erbjuda bra välfärdstjänster till
invånarna. Ett av Region Kronobergs viktiga uppdrag är att främja
näringslivet och att försöka skapa tillväxt i länet.
Att driva företag är alltid en utmaning. När företag hamnar i svårigheter
kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få
företaget att leva vidare och utvecklas. I Jönköping och Östergötland har
man tillsammans skapat ”Företagsjouren”. En service till företag i
svårigheter. Man bedömer att över 1500 arbetstillfällen har räddats
genom detta arbete.
Centerpartiet tycker att Företagsjouren i grannlänen är så bra att vi bör
pröva det i Kronobergs län. Just nu är tillväxten väldigt bra och företagen
går bra. Men vi vet att det förr eller senare kommer en lågkonjunktur,
och då blir det svårigheter. En jourverksamhet vore då bra att ha på plats.
Vi föreslår att Regionfullmäktige beslutar
Att ge Regionala Utvecklingsnämnden i uppdrag att, med inspiration från
Jönköpings och Östergötlands Företagsjour, pröva införandet av en
liknande verksamhet i Region Kronoberg

Sven Sunesson och Carina Bengtsson
Centerpartiet

Bilaga – Hemsidan om Företagsjouren

Företagsjouren i Jönköpings län
Över 1 500 arbetstillfällen har hittills räddats av Företagsjouren i Jönköpings och
Östergötlands län – en neutral samtalspartner för företag i svårigheter. Region
Jönköpings län och Region Östergötland är tillsammans stolta huvudmän.
Att leda ett företag är alltid en utmaning. När ett företag
hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för
att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva
vidare och utvecklas. Därför finns Företagsjouren.
Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas
av rådgivare med många års erfarenhet av företagande.
Vårt uppdrag är att stötta små och medelstora
företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket, till att undanröja
det akuta problem som företaget står inför.
Vi är verksamma i alla kommuner inom Jönköpings och Östergötlands län. Stödet från
Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.
Region Jönköpings län och Region Östergötland driver Företagsjouren tillsammans.

Företagsjouren erbjuder
•

Vi analyserar företagets lönsamhet och problem.

•

Vi erbjuder rådgivning vid olika typer av problem som finansiering, förhandlingar, avtal, skatter
och redovisning.

•

Vi finns som stöd vid de flesta typer av ägarfrågor.

•

Vi söker lösningar vid finansieringsproblem och erbjuder stöd vid kontakter med banker och
myndigheter.

•

Vi förmedlar specialistkompetens inom redovisning, juridik och personalfrågor.

Kontakt

Göran Qvarnström
Projektledare
Företagsrådgivare
goran.qvarnstrom@rjl.se
070-536 04 25
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§144

Svar på skrivelse - Starta en
intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg (18RGK573)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en diskussion
med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid bröstenheten
och mammografienheten, i syfte att behålla en välfungerande verksamhet.
Regionstyrelsens bedömning är att införande av intraprenader vid vissa verksamheter
generellt sett kan vara en möjlighet att öka medarbetarnas engagemang. Region
Kronoberg avser att göra en uppföljning av för- och nackdelar av de intraprenader som
tidigare införts, inför vidare ställningstagande i ärendet.
Yrkande
- Suzanne Frank (M) lämnar följande yrkande:
"att tillfråga personalen om deras intresse för att införa intraprenad på Bröstenheten på
CLV.
att om detta intresse finns utreda vidare förutsättningar för intraprenad av denna
verksamhet."
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag med
resultatet 4 Ja, 3 Nej och 0 som avstår.

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad rev återremiss
 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad rev återremiss
 § 115 RSAU Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena Myrskog, Region
Kronoberg

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

 Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad
 § 75 RS Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena Myrskog, Region
Kronoberg

Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK573
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-21

Svar på skrivelse Starta en intraprenad från Lena
Myrskog, Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en
diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid
bröstenheten och mammografienheten, i syfte att behålla en välfungerande
verksamhet.
Regionstyrelsens bedömning är att införande av intraprenader vid vissa
verksamheter generellt sett kan vara en möjlighet att öka medarbetarnas
engagemang. Region Kronoberg avser att göra en uppföljning av för- och
nackdelar av de intraprenader som tidigare införts, inför vidare ställningstagande i
ärendet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Starta en intraprenad, Lena Myrskog Region Kronoberg
Svar på skrivelse – Starta en intraprenad från Lena Myrskog, Region
Kronoberg
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Svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK573
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-05-21

Överläkare Lena Myrskog
Region Kronoberg

Svar på skrivelse – Starta en intraprenad
Inledning
Region Kronoberg har mottagit Starta en intraprenad från Lena Myrskog,
överläkare vid Kirurgkliniken, Region Kronoberg.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en
diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid
bröstenheten och mammografienheten, i syfte att behålla en välfungerande
verksamhet.
Regionstyrelsens bedömning är att införande av intraprenader vid vissa
verksamheter generellt sett kan vara en möjlighet att öka medarbetarnas
engagemang. Region Kronoberg avser att göra en uppföljning av för- och
nackdelar av de intraprenader som tidigare införts, inför ställningstagande i
ärendet.
Region Kronobergs synpunkter
Med anledning av att regionstyrelsen först vill följa upp de intraprenader som
tidigare införts, samt det faktum att regiondirektören har fått i uppdrag att göra en
översyn av centrumorganisationen med inriktning mot att skapa en modern
organisation som för hälso- och sjukvården närmare Kronobergaren, avser
regionstyrelsen att i nuläget inte ta ställning till förslaget om införande av
intraprenad.

Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Angelägenhet:

Myrskog Lena KBC kirurgklin läk Växjö
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Ansökan till regionstyrelsen
den 12 mars 2018 08:56:48
Hög

Till Regionstyrelsen
Personalen på bröstenheten och mammografienheten har under lång tid diskuterat att vi
önskar möjlighet att påverka vår verksamhet och ekonomi på ett mer direkt sätt. Detta för
att bibehålla en välfungerande verksamhet. Vi har då diskuterat möjligheten att starta en
intraprenad. En klar majoritet av personalen har nu kommit fram till att vi vill göra detta
och tar nu därför kontakt med regionstyrelsen. Vi förstår att den exakta avgränsningen och
utformandet av ett förslag på intraprenad måste göras tillsammans med högre tjänstemän.
Med denna skrivelse vill vi att regionstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till
regiondirektören att starta en diskussion med oss kring hur vi går vidare med en
intraprenad.
Personalen på bröstenheten och mammografienheten genom Lena Myrskog

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

§115

Svar på skrivelse - Starta en
intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg (18RGK573)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott förelår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en diskussion
med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid bröstenheten
och mammografienheten, i syfte att bibehålla en välfungerande verksamhet.
Region Kronoberg avser inte att inleda en utredning av införande av intraprenad i
enlighet med förslagsställarens intentioner.
Yttranden
Suzanne Frank (M) meddelar att M, C, L och KD återkommer med eget förslag till
beslut till regionstyrelsen den 15 maj 2018.
Under ärendets behandling yttrar sig även Daniel Liffner (V), Sven Sunesson (C),
Michael Öberg (MP) och ersättaren Yngve Filipsson (L).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen förelår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad
 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-17

§75

Svar på skrivelse - Starta en
intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg (18RGK573)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för fortsatt beredning av svaret.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en diskussion
med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid bröstenheten
och mammografienheten, i syfte att bibehålla en välfungerande verksamhet.
Region Kronoberg avser inte att inleda en utredning av införande av intraprenad i
enlighet med förslagsställarens intentioner.
Yrkanden
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för fortsatt
beredning av svaret.
- Suzanne Frank (M) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till Anna Franssons (S)
återremissyrkande.
Beslutsordning
Regionstyrelsen beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S) återremissyrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 115 RSAU Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena Myrskog, Region
Kronoberg

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-17

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad
 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§145

Remissyttrande – Översiktsplan för
Tingsryds kommun (18RGK820)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Tingsryds
kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Tingsryds kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Översiktsplanen är nu i granskningsskedet.
Tingsryds kommun har i den process som föregått förslaget till översiktsplan genomfört
en omfattande och öppen förankringsprocess med kommunens medborgare.
Utgångspunkten har varit elva fokusområden som bedömts vara viktiga för kommunens
utveckling fram till 2030, som är översiktsplanens sluttidpunkt. Under samrådsprocessen
har ytterligare synpunkter kommit in, vilket gjort att förslaget till översiktsplan justerats i
vissa delar. Det nu presenterade förslaget till plan innefattar följande fokusområden, där
vision och viljeinriktningar anges för varje område. Områdena rör god miljö, det goda
livet, barn och unga, utbildning och företagsklimat, boende och inflyttning,
infrastruktur, förenings- och kulturliv, upplevelser, natur- och kulturvärden, vatten samt
risker och hot.
Region Kronoberg har tidigare, under samrådet (dnr 16RK982), lämnat synpunkter och
kommentarer, i första hand på de avsnitt som berör genomförandeprocessen,
kopplingen till regionala utvecklingsstrategin, kollektivtrafiken, jämställdhetsperspektivet
och bredbandsfrågan. Flertalet av dessa områden belyses nu på ett bättre sätt, men det
finns förbättringspotential när det gäller frågor om bl.a. jämställdhet och kopplingarna
till Gröna Kronoberg.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Tingsryds
kommun.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande översiktsplan för Tingsryds kommun
 Remissyttrande - Översiktsplan för Tingsryds kommun

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

 Förslag till ny översiktsplan för Tingsryds kommun.
 Översiktsplan för Tingsryds kommun
 Miljökonsekvensbeskrivning - Översiktsplan för Tingsryds kommun

Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK820
Handläggare: Anders Unger, Regional utveckling
Datum: 2018-05-17

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Översiktsplan för Tingsryds kommun.
Dnr 2016-78-212.

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Tingsryds kommun.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Tingsryds kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Översiktsplanen är nu i granskningsskedet.
Tingsryds kommun har i den process som föregått förslaget till översiktsplan
genomfört en omfattande och öppen förankringsprocess med kommunens
medborgare. Utgångspunkten har varit elva fokusområden som bedömts vara
viktiga för kommunens utveckling fram till 2030, som är översiktsplanens
sluttidpunkt. Under samrådsprocessen har ytterligare synpunkter kommit in, vilket
gjort att förslaget till översiktsplan justerats i vissa delar. Det nu presenterade
förslaget till plan innefattar följande fokusområden, där vision och viljeinriktningar
anges för varje område. Områdena rör god miljö, det goda livet, barn och unga,
utbildning och företagsklimat, boende och inflyttning, infrastruktur, förenings- och
kulturliv, upplevelser, natur- och kulturvärden, vatten samt risker och hot.
Region Kronoberg har tidigare, under samrådet (dnr 16RK982), lämnat
synpunkter och kommentarer, i första hand på de avsnitt som berör
genomförandeprocessen, kopplingen till regionala utvecklingsstrategin,
kollektivtrafiken, jämställdhetsperspektivet och bredbandsfrågan. Flertalet av dessa
områden belyses nu på ett bättre sätt, men det finns förbättringspotential när det
gäller frågor om bl.a. jämställdhet och kopplingarna till Gröna Kronoberg.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remiss
Remissyttrande över Översiktsplan för Tingsryds kommun
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK820
Handläggare: Anders Unger, Regional utveckling
Datum: 2018-05-17
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Remissyttrande
Diarienr: 18RGK820
Handläggare: Anders Unger, Regional utveckling
Datum: 2018-05-16

Tingsryds kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 Tingsryd
mbf@tingsryd.se

Remissyttrande – Översiktsplan för Tingsryds kommun.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Tingsryds kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Översiktsplanen är nu i granskningsskedet och remisstiden
avslutas 2018-06-25.
Tingsryds kommun har i den process som föregått förslaget till översiktsplan
genomfört en omfattande och öppen förankringsprocess med kommunens
medborgare. Utgångspunkten har varit elva fokusområden som bedömts vara
viktiga för kommunens utveckling fram till 2030, som är översiktsplanens
sluttidpunkt. Under samrådsprocessen har ytterligare synpunkter kommit in, vilket
gjort att förslaget till översiktsplan justerats i vissa delar. Det nu presenterade
förslaget till plan innefattar följande fokusområden, där vision och viljeinriktningar
anges för varje område: God miljö, Det goda livet, En kommun där barn och unga
syns, Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt företagsklimat, Boende och
inflyttning, Infrastruktur, Ett levande förenings- och kulturliv, Rika upplevelser,
Natur- och kulturvärden, Vatten samt Risker och hot.
Region Kronoberg har tidigare, under samrådet (dnr 16RK982), lämnat
synpunkter och kommentarer, i första hand på de avsnitt som berör
genomförandeprocessen, kopplingen till regionala utvecklingsstrategin,
kollektivtrafiken, jämställdhetsperspektivet och bredbandsfrågan. Flertalet av dessa
områden belyses nu på ett bättre sätt, men det finns förbättringspotential när det
gäller frågor om bland annat jämställdhet och kopplingarna till regionens
utvecklingsstrategi.
Synpunkter
Region Kronoberg är positiv till översiktsplanen, som på ett bra sätt lyfter fram
Tingsryd kommuns utmaningar och möjligheter med utgångspunkt i kommunens
geografiska läge och tydliga karaktär som landsbygdskommun.
Region Kronoberg har i ett tidigare lämnat yttrande påtalat vissa svagheter i
översiktsplanen och noterar att den revidering som gjorts efter samrådet har skapat
en bättre och tydligare översiktsplan som belyser flera av de områden Region
Kronoberg lyft fram i tidigare yttrande.

Sida 1 av 2

Remissyttrande
Diarienr: 18RGK820
Handläggare: Anders Unger, Regional utveckling
Datum: 2018-05-16

Tankarna kring kommunens bostadsförsörjning och kopplingarna till bland annat
kollektivtrafik redovisas på ett bra sätt. Det är positivt att man belyser vikten av
kollektivtrafik och att översiktsplanen betonar betydelsen av att lokalisera
bostäder, handels- och serviceverksamheter, arbetsplatser och fritidsverksamheter
i kollektivtrafiknära lägen. Det påverkar på ett positivt sätt möjligheterna att
kunna utnyttja och effektivisera den kollektivtrafik som finns idag. Vikten av att
utveckla tillgången till bredband lyfts nu fram på ett bättre sätt i planen, både som
en del i kommunens infrastruktur och dess betydelse för såväl privatpersoner som
näringsliv.
När det gäller näringslivets utveckling är initiativet att ta fram en kommunal
näringslivsstrategi en insats som kan ena kommunen och företagen kring
gemensamma handlingsvägar för att nå en positiv utveckling.
Region Kronoberg är således positiv till det förslag till översiktsplan som nu
presenterats, men ser möjligheter till förbättringar och tydligare skrivningar när
det gäller jämställdhetsfrågan och kopplingarna till Gröna Kronoberg.
Kommunens kommande utvecklingsarbete med utgångspunkt i den översiktsplan
som kommunfullmäktige senare beslutar att fastställa är viktigt för både den egna
kommunen, för dess invånare och näringsliv, men också för regionen som helhet.
Region Kronoberg kommer därför med stort intresse att följa kommunens
utvecklingsarbete och ser fram emot, i de sammanhang det finns behov och
gemensamma intressen, ett gott samarbete i dessa frågor.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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F ÖRORD

Tingsryds kommun – där livet är härligt!
En kommun måste kunna möta
alla de utmaningar som dagens
samhälle ställer oss inför. Den
nya översiktsplanen ska ge en
samlad bild av vilken riktning
kommunen behöver ta för att
möta dessa utmaningar, men
också ge en tydlig bild av
vilken utveckling kommunen
eftersträvar.
Med översiktsplanen tar vi
ytterligare ett kliv mot ett mer ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbart samhälle. En utveckling som ger våra
barn och barnbarn möjlighet att leva i ett samhälle med
hög kvalitet och med miljön i fokus. Tingsryds kommun
fortsätter med arbetet att utvecklas till en offensiv och
modern landsbygdskommun där vi samtidigt varsamt
bevarar vårt varierade landskap, upprätthåller en miljövänlig attityd och värdesätter goda traditioner. Modern
teknik i harmoni med en hållbar miljö, där särskild vikt
läggs vid den biologiska mångfalden och alla de riks-

FOTO: EVA PALMÉR
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intressen som finns i vår vackra kommun.
Vi vill arbeta för att vår kommun ska ha en stabil utveckling och att många ska se fördelarna med att bo och
leva här. Bostadsbyggande är ett prioriterat utvecklingsområde, liksom en väl utvecklad infrastruktur. Bra vägar,
goda kommunikationer och tillgång till bredband ska
göra det möjligt att driva företag och utveckla entreprenörskap i Tingsryds kommun. Näringslivet är samhällets
livsnerv.
Att uppleva trygghet i livet och leva i harmoni med
sin omgivning är viktigt för medborgarna. Kommunens
basverksamhet ska präglas av god kvalitet för alla,
särskilt våra barn och äldre. Det är viktig att brukarna
upplever sig nöjda med den service som erbjuds för skattemedlen.
Tingsryd är en kommun där livspusslet går att få ihop
på lång sikt, ett samhälle som bygger på hållbarhet. Här
finns alla förutsättningar som behövs för att livet ska vara
härligt!
Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Jeansson

S A M M A N FAT T N I N G

Sammanfattning
Till grund för Översiktsplan 2030 ligger Vision 2030. Det
innebär att tidsramen för de viljeriktningar som redogörs
i översiktsplanen sträcker sig över kommande 12 år. Planen är en språngbräda in i framtiden och en guide för att
hantera kommande utmaningar för Tingsryds kommun.
Översiktsplanens övergripande syfte är att skapa
förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån
en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. En fysisk struktur som bidrar till jämlik hälsa för
alla ska skapas och ett samhälle med god miljö ska kunna
överlämnas till kommande generationer.
Tingsryd är en relativt liten kommun men har många
möjligheter att fortsätta utvecklas. Det finns närhet
till grundservice i form av skola, affär samt barn- och
äldreomsorg. Företagsamheten är hög och med ett bra
företagsklimat, rikt föreningsliv och närhet till större
städer är möjligheterna många. Inom en timmes radie bor
nästan 300 000 människor och på bara två timmar når
man en av Europas tillväxtregioner, Öresundsregionen.
Under hela 1900-talet har befolkningsutvecklingen i
kommunen varit vikande. Förutsättningar för en stabilisering av befolkningsstrukturen möjliggörs bland annat genom en god översiktlig planering där kommunens värden
förankras. I takt med teknikens utveckling kommer också
nya möjligheter för landsbygdskommuner som Tingsryd.
Översiktsplan 2030 innehåller elva fokusområden för
långsiktig hållbarhet och utveckling i Tingsryds kommun. De utmaningar som utkristalliserats under förarbetet med översiktsplanen har legat till grund för dokumentet. Fokusområdena utgår från vision 2030, analyserar
problem och förbättringsområden, uttrycker kommunens
viljeriktning och utvalda viktiga punkter inom respektive
område.
Fokusområden

God miljö innebär att kommunen är en ekologisk hållbar
kommun med en god miljö att verka och leva i, det goda
livet tar upp trygghet och tillgänglighet och en kommun
där barn och unga syns betyder att barnperspektivet
involverats i planeringen. Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt företagsklimat handlar om att alla
medborgare erbjuds goda utbildningsmöjligheter och
att kompetensbehovet inom arbetslivet är tillgodosedd.
Kommunen har ett varierat utbud av attraktiva boendemiljöer vilket behandlas i boende och inflyttning.
kommunikationer och infrastruktur är väl fungerande och
bra beskrivs i infrastrukturavsnittet och att föreningsoch kulturliv har utökats och stärkts till 2030 diskuteras
i ett levande förenings- och kulturliv. Rika upplevelser
innebär att kommunen har en väl utvecklad besöksnäring

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

under ständig tillväxt och att ekologiska och kulturhistoriskt värdefulla områden har ett långsiktigt skydd behandlas i värna om natur- och kulturvärden. Naturvärden
och naturresurser har också tillvaratagits och utvecklas
på ett hållbart sätt. I avsnittet vatten är visionen att kommunens vatten har hög kvalitet och höga ekologiska
värden. Kommunen ska ha en fortsatt god förmåga att
hantera allvarliga händelser vilket behandlas i avsnittet
förebygga risker och hot.
Att
Mellankommunala
frågor och riksintressen
Avslutningsvis redovisas hur kommunen ställer sig i
mellankommunala frågor och de riksintressen som berör
kommunen. Kartor över riksintressen, värdefulla miljör
samt framtida mark- och vattenanvändning mm redovisas
som bilagor.
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Vad är en översiktsplan?
Vision 2030
Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun,
mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa.
Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv
och närhet till mänskliga möten.

FOTO: JÖRGEN WIKLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ
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VAD

Alla kommuner ska enligt Plan- och Bygglagen (PBL
2010:900) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta.
Det övergripande syftet med Översiktsplan 2030 är
att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och
ekonomiska faktorer. Kommunen ska skapa en fysisk
struktur som bidrar till att uppnå målen om en god och
jämlik hälsa för alla samt lämna över ett samhälle med en
god miljö till kommande generationer.
Tingsryds kommuns översiktsplan antas av kommunfullmäktige men är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen är vägledande för statliga myndigheters beslut i
tillståndsprövningar och skyddsförordningar med mera.
Den ska ligga till grund för beslut inom den kommunala
verksamheten, exempelvis i bygglovs- och planärenden.
Översiktsplanen utgår från Vision 2030 och tanken är att
översiktsplanen ska sammanfatta de viktigaste politiska
viljeinriktningarna och bilda en gemensam plattform för
kommunens organisation för att kunna uppnå visionen.
På sidorna 13–41 beskrivs de elva viktigaste fokusområdena för att uppnå en önskad framtida utveckling.
För varje fokusområde belyses visioner, strategier och
politiska viljeinriktningar för hur frågor ska hanteras i
den fysiska planeringen.
Fördjupade översiktsplaner

ÄR

EN

ÖVERSIKT SP L A N ?

§

Planläggning ska med hänsyn till natur- och
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
(PBL kap. 2 § 3):
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden
och kommunikationsleder

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten,
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i
övrigt, och
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.

Av översiktsplanen ska framgå (PBL kap. 3 § 5):

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med
relevanta nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen, och

§

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i kap. 7 § 18 första
stycket miljöbalken.

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) ger en mer detaljerad redovisning av kommunens avsikter för ett visst
geografiskt område eller en speciell sakfråga. Den fördjupade översiktsplanen ger också ett bredare beslutsunderlag. Fördjupade översiktsplaner finns för Tingsryd och
Ryd medan det för Urshult, Rävemåla, Linneryd, Konga
och Väckelsång finns gällande områdesplaner. Områdesplanerna är relativt gamla och i behov av revidering.
Kommunen har beslutat att ta fram fördjupade översiktsplaner för Urshult och Rävemåla. Kommunen planerar
även att ta fram fördjupade översiktsplaner för övriga
tätorter med ett invånarantal över 200 personer.*

Miljöbalken (1998:808)

Översiktsplanen finns på tingsryd.se

Mljökvalitetsnormer

På Tingsryds kommuns hemsida, tingsryd.se, finns en
sida med fördjupad information om översiktsplanen. Här
finns bland annat antagna fördjupade översiktsplaner,
länkar till strategiska styrdokument och handlingsplaner
samt anteckningar från informations- och samrådsmöten.

Miljökvalitetsnormerna infördes i samband med att
miljöbalken trädde i kraft 1999. Systemet med miljökvalitetsnormer regleras framförallt i 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande och
ska tillämpas vid planering och planläggning som
exempelvis vid detaljplanering. I översiktsplanen ska
det redovisas hur kommunen tänker följa gällande
miljökvalitetsnormer.

Bestämmelserna i miljöbalken (MB) syftar till att
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger
på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

* SCB: definition av en tätort är att invånarantalet är minst 200 personer.
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Vad styr vår översiktsplan?
Styrdokument

Kommunala styrdokument

Plan- och bygglagen, miljöbalken samt ett flertal nationella, regionala och kommunala utredningar och program
ligger till grund för den fysiska planeringen i Tingsryds
kommun. Nedan presenteras några dokument som har varit vägledande vid framtagandet av översiktsplanen.

• Vision 2030 (2015)

Regionala styrdokument

• Miljöprogram för Tingsryds kommun (2005)
• Vindkraft i Tingsryd (2011)
• LIS-områden i Tingsryds kommun (2011)
• Trafiksäkerhetsprogram (2007)

• Gröna Kronoberg 2025, Regional utvecklingsstrategi
för Kronobergs län (2015)

• Avfallsplan 2015-2020 (2014)

• Länstransportplan för Kronobergs län 2014-2025
(2014)

• Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till
skydd mot olyckor (2015)

• Trafikförsörjningsprogram region Kronoberg 20162025 (2015)

• Handlingsprogram för extraordinära händelser (2015)

• Landsbygdsprogram för Kronobergs län 2014-2020
(2014)
• Kronobergs län och klimatförändringarna 1.0 (2011)
• Naturvårdsprogram för Kronobergs län (1989)
• Kulturmiljövårdsprogram för Kronobergs län (1981)
• Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län (2012)
• Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län
(2013)
• Identifiering av förorenade områden i Kronobergs län
(2006)
• Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län

FOTO: HANS RUNESSON
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• Tillgänglighetsplan (2006)

• Risk och sårbarhetsanalys (2015)
Flertalet dokument redovisar mål som ska uppnås till en
viss tidpunkt. Kommunen gör bedömningen att det i vissa fall inte är möjligt att nå målen inom utsatt tid. Arbetet
med att uppnå målen ska därmed fortgå inom ramarna för
översiktsplanens tidsperspektiv, fram till år 2030.
Många kommunala styrdokument behöver revideras,
följas upp och nya dokument behöver tas fram. Arbetet
med att ta fram en näringslivsstrategi, VA-plan och bostadsförsörjningsstrategi är bland annat på gång.

PROC ES S E N

Processen
MEDBORGARDIALOG
Framtagande fokusområden

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

ÖP2030

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

Kommunens process för översiktsplanen 2030 startade
med att elva fokusområden definierades. Visioner, strategier och viljeinriktningar för dessa områden togs sedan
fram i syfte att främja en hållbar utveckling.
Processen har präglats av öppenhet och medborgarna
har under ett flertal tillfällen fått möjlighet att ta del av
och komma med synpunkter på översiktsplanen. Dessa
synpunkter har sedan vägts samman och bearbetats för att
kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet.
Efter medborgardialogerna upprättades ett förslag till
översiktsplan som förankrades politiskt och presenterades i olika dialogformer.
Ett så kallat samråd har gett medborgarna möjlighet
att komma med synpunkter på innehåll och diskutera
föreslagna viljeinriktningar. Olika samhällsintressen har
vägts mot varandra, prioriteringar har gjorts och översiktsplanen har justerats.
Den redigerade översiktsplanen skickas nu ut igen för
en granskning, där medborgarna åter har möjlighet att
lämna sina synpunkter. Efter denna sista granskning antas
slutligen översiktsplanen av fullmäktige.
Medborgardialog

Ambitionen i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan

för Tingsryds kommun är att arbetet ska vara öppet för så
många som möjligt att medverka i och att så många som
möjligt ska vara delaktiga i det slutliga resultatet. Ju fler
som är delaktiga desto bättre blir både slutresultatet och
det genomslag som planen kommer få. Kommunen utgår
från grundprinciperna enligt 3D, Dialog – Delaktighet –
Demokrati.
De styrkor som kommit fram under arbetet med
översiktsplan 2030 är främst närheten till miljön, det
genuina i att ha skog, vatten och tystnaden alldeles runt
knuten. De svagheter som lyfts upp av många är att
kollektivtrafiken och bredbandsnätet behöver byggas ut.
Flera menar att Tingsryds kommun har stora möjligheter i framtiden. Det som främst pekas ut är den ökande
turismen och att det finns ett stort utbud av olika aktiviteter; fiske, ridning, bad, vandring, möjlighet till att ha
en lugn semester eller ekosemester. Teknikens framsteg
ökar möjligheten att kunna studera på distans och därmed
stanna kvar i kommunen. Det finns också en önskan om
att kunna ta del av kommande infrastruktursatsningar i
samband med den planerade höghastighetsjärnvägen. Ett
av målen är att öka människors möjligheter att kunna bo
kvar i sin hemort och istället pendla till utbildning eller
arbete.
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T IN GS RY D S

KO MMUN

I DAG

Tingsryds kommun idag
På femtiotalet bodde det 18 000 invånare i Tingsryds
kommun, varav ca 25 procent var bosatta i tätorter. I takt
med urbaniseringen har befolkningsutvecklingen i kommunen varit vikande under hela nittonhundratalet. Den 1
januari 2017 fanns det 12 382 invånare i kommunen och till
skillnad från tidigare var 60,5 procent bosatta i kommunens
tätorter. Bakgrunden till befolkningsminskningen är ett
negativt födelsenetto och flyttnetto.

Jämfört med riket har Tingsryds kommun en högre andel
invånare över 65 år. Stora förändringar i demografin har
skett under de senaste 10–15 åren då åldersgruppen 0–18 år
successivt har minskat medan antalet äldre har ökat. Under
de senaste fem åren har det skett en marginell befolkningsökning. Det som har gjort att det vänt under de sista åren
är den ökade inflyttningen och då i synnerhet det positiva
utrikes flyttnettot.

INVÅNARANTAL KOMMUN
2012
12 141

2013
12 156

2014
12 198

2015
12 260

2016
12 393

2017
12 382

INVÅNARANTAL TÄTORTER 2017
Tingsryd		2984
Ryd		1444
Fridafors		165
Norraryd		42
Urshult		885
Konga		502
Dångebo		127
Hensmåla		45
Väckelsång		942
Kvarnamåla		25
Linneryd		445
Rävemåla		298
Älmeboda		82
Yxnanäs		22
BEFOLKNINGSPROGNOS 2035
11 871 invånare

STÖRSTA NÄRINGSGRENAR (SYSSELSÄTTNING 2015)

ÄLDREOMSORG 2016
Vårdtagare ordinärt boende		
Vårdtagare särskilt boende 		

272
183

BOENDEFORM 2016
Flerfamiljshus			
Småhus			

1781
9996

14,3 %
85,7 %

Fler än 50 anställda		
10–49 anställda		
0–10 anställda		

INPENDLING (DAGBEFOLKNING 2016)
1 462 personer

UTPENDLING (NATTBEFOLKNING 2016)
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Näringsgren
Vård och omsorg, sociala tjänster
Tillverkning och utvinning
Handel, transport och magasinering
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
Utbildning
Byggverksamhet
Offentlig förvaltning och försvar
Övrigt

Antal
1 221
1 160
795
483
455
454
187
881

%
22
20
14
8
8
8
3
17

GATU- OCH VÄGNÄT 2015

ANTAL FÖRETAG, 2015
AB, EF, HB, KB, ekonomisk förening

1 655 personer

FOTO: STEPHAN BERGLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ

8
43
958

Gator detaljplanelagt område
Enskilda vägar
Privata utfartsvägar

112 km
542 km
180 km

MARKANVÄNDNING 2010
Åkermark				4,41 %
Betesmark 				
2,34 %
Skogsmark			
81,61 %
Bebyggd mark 				
4,53 %
Täkter, gruvområden				
0,23 %
Övrig mark				
6,88 %

UO
T M
M AÖSJ LRI G
EA
TE
R
M
DA
I PN SI N
AG
M AURS OCCUHP T
E HM
IO

Utmaningar och möjligheter

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

Världen omkring förändras ständigt och samhället ställs
allt oftare inför nya utmaningar samtidigt som andra
möjligheter öppnas.
Kommuner och regioner arbetar kontinuerligt med
att identifiera kommande trender och hitta strategier för
att fortsätta utvecklas. En liten kommun har små möjligheter att påverka omvärlden och globala trender som
urbanisering, klimatförändring med mera. Tingsryd är en
del av en större helhet och bör dra nytta av den utvecklingspotential som finns inom södra Sverige. Tingsryds
kommun medverkar i flera samarbeten inom länet och
över länsgränserna.
Omvärldsanalyser hjälper till att utöka planeringshorisonten och skapa beredskap för att möta framtida
utmaningar, ändra prioriteringar och omfördela resurser.
Kommunen hämtar kunskaper utifrån omvärldsbevakningar från OECD, EU, svenska myndigheter och av
andra kommuner, men gör också egna omvärldsanalyser.
De utmaningar som utkristalliserats och legat till

grund för den strategiska översiksplanen för att nå Vision
2030 är:
• Klimat- och miljöförändringar
• Jämlikhet och jämställdhet
• Livsstil och hälsa
• Mångfald och invandring
• Arbetsmarknad och strukturomvandling
• Mobilitet och kommunikation
• Individualisering och samhällsengagemang
• Gränsöverskridande samverkan
• Utbildning och kunskapssamhälle
• Dagsbefolkning och turistnäring
Länkar: OECD Territorial Reviews Småland och Blekinge; Regional
Utvecklingsstrategi Kronoberg, Tingsryds kommuns omvärldsanalys år
2013
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MODIP SA MUS

C U P TA S
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E LVA
F Ö R

F O K U S O M R Å D E N

L Å N G S I K T I G
O C H

H Å L L BA R H E T

U T V E C K L I N G

1. God miljö
2. Det goda livet
3. En kommun där barn och unga syns
4. Konkurrenskraftig utbildningsnivå och
attraktivt företagsklimat
5. Boende och inflyttning
6. Infrastruktur
7. Ett levande förenings- och kulturliv
8. Rika upplevelser
9. Värna om natur- och kulturvärden
10. Vatten
11. Förebygga risker och hot
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God miljö
Vision
År 2030 är kommunen en
ekologisk hållbar kommun
där miljömål och riktvärden
uppnås med en god miljö
att verka och leva i.

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

Kvalitetsmål för vår miljö i Sverige har antagits av staten. Det övergripande målet är att vi till nästa generation
ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta. Länsstyrelsen i Kronoberg har i sin tur tagit fram
ett regionalt miljömålsprogram för år 2013–2020 som
länets kommuner ska uppfylla. De regionala miljömålen
har delats in i tre områden:
• Klimat och energi
• Hälsoperspektiv i miljöarbetet
• Det hållbara landskapet

Tingsryds kommun antog år 2006 ett miljömålsprogram,
kopplat till de nationella och regionala miljömålen, som
fungerar som ett samlat miljödokument för kommunala
förvaltningar, privata näringsidkare och kommuninvånare. Programmet föreslår åtgärder, kopplade till lokala
verksamheter, vilka ska följas upp årligen. Programmet
behöver revideras för att säkerställa utvecklingen av ett
långsiktigt hållbart samhälle.
Miljömålen är en viktig utgångspunkt för översiktsplanen och är vägledande vid beslut om byggnation.

Vi vill:
• Tillsammans med andra aktörer sträva
efter att energi- och klimatstrategiska
åtgärder genomförs.

• Främja användningen av förnybar
energi. Vid nybyggnation ska alltid ny
klimatteknik övervägas.

• Samverka med andra myndigheter för
att bevara och skydda den biologiska
mångfalden.

• Öka andelen gröna upphandlingar.
Detta kan bland annat ske genom
miljöcertifieringar och ett större fokus
på lokalproducerade varor.

• Prioritera åtgärder för minskad kemikalieanvändning.

• Sträva efter att öka rådgivning och
informationsinsatser för en hållbar
markanvändning.

• Prioritera ökad energieffektivisering
inom befintlig bebyggelse och vid
nybyggnation.

• Medverka i samverkansprojekt kring
luftövervakning.
• Öka informationsinsatserna för mätning av radon.

• Värna om det varierade landskapet
och den öppna jordbruksmarken.
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Klimat och energi

Tingsryds kommun ska bidra till minskade utsläpp och
bli en del av Europas grönaste region. Åtgärder för att
effektivisera energianvändningen och utveckla en mer
hållbar energiproduktion krävs inom uppvärmning,
elanvändning och transportsektor. Det kan handla om att
bättre ta tillvara restvärme, samordning av transporter
och att främja förnyelsebara energikällor.
I kommunen är bilberoendet stort och därmed användningen av fossila bränslen. Genom planerade transporter, förnyelsebara drivmedel, utbyggda cykelvägar
och satsning på kollektivtrafiken ska utsläppen minskas.
Hälsoperspektiv i miljöarbetet

Samtliga miljömål har betydelse för människors välbefinnande, men vissa områden ställer särskilda krav.
Kemikalieanvändningen måste minska. Förebyggande åtgärder för att hindra spridningen av kemiska
miljöföroreningar medför bättre folkhälsa.
Genomtänkt samhällsplanering är ett sätt att bidra till
att flera miljömål uppfylls. I denna måste hänsyn tas till
klimatförändringar så som ökade nederbördsmängder
med risk för översvämningar.
Det behövs åtgärder för att minska luftföroreningar
från bland annat trafik och vedeldning. Kommunen har
bland annat tagit fram lokala föreskrifter för vedeldning
och medverkar i ett luftövervakningsprogram med Kronobergs Luftvårdsförbund som samordnare. Mätningar görs
av bland annat olika partiklar och kväveoxid som finns i
luften. Det måste även skapas större kunskap om vikten
av att mäta radonhalten inomhus och enskilda brunnars
vattenkvalitet.
Det hållbara landskapet

En förutsättning för hållbar utveckling är ökad hänsyn till
den biologiska mångfalden.
Våtmarksmiljöer är viktiga ur ett ekologiskt perspektiv. Genom utdikningar och sjösänkningar har våtmarkerna minskat. Det är angeläget att denna utveckling bryts.
Kommunen ska präglas av ett varierat landskap med
öppna och brukade marker, skog och vatten. Variationen
gynnar den biologiska mångfalden. En minskad jordbrukssektor bidrar dock till att marker växer igen och
omvandlas till skogsområden.
Våra skogar domineras av barrträd vilket missgynnar den biologiska mångfalden. Det är viktigt att bevara
lövträdsbestånden och de lövträdsrika skogarna som finns
inom kommunen. (Se kartan på sidan 52)
Grönområden och grönstråk i kommuens tätorter är
även viktiga för den biologiska mångfalden, eftersom de
kan fungera som spridningsvägar för växter och djur. Tätortsnära grönska ska bevaras i den mån det är möjligt.
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FOTO: JÖRGEN WIKLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ

Om värdefull grönska tas i anspråk kan värdena kompen
seras genom att anlägga en likvärdig miljö i närområdet.
Miljömålslöfte

Kommunen skrev år 2017 under ett miljömålslöfte med
åtgärder som ska genomföras fram till år 2020. Kommunen har bland annat åtagit sig att arbeta med att minska
mängden kemikalier som barn utsätts för i skolan och
förskolan, se över skyddet för dricksvattentäkter, ta fram
en VA-plan och dricksvattenförsörjningsplan samt fortsätta att ställa krav på enskilda avloppsanordningar som
inte uppfyller Naturvårdsverkets krav. Kommunen ska
även arbeta aktivt med energitillsyn och rådgivning till
privatpersoner och företag för att minska energiförbrukningen i kommunen.
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Det goda livet
Vision
År 2030 är Tingsryd en
trygg och tillgänglig
kommun.

FOTO: TINGSRYDS KOMMUN

Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter och ges samma möjligheter att påverka sitt liv och sin
boendemiljö oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Översiktsplanen
kan bland annat medverka till detta genom att betona
betydelsen av byggnation i kollektivtrafiksnära lägen och
tillgången till bostadsnära grönska.
Tillgänglighet

Att lokalisera bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar i lägen där det finns kollektivtrafik underlättar
folks vardag. På så sätt tillgängliggörs service, fritidsaktiviteter och arbetsmarknaden vidgas.
Vid planering och byggnation av bostäder och offentliga platser måste de äldres och funktionshindrades
begränsade rörelseförmåga särskilt beaktas. Bostäderna
behöver vara tillgänglighetanpassade och kan med fördel
ligga nära livsmedelsbutik och kollektivtrafik.
Varierat bostadsutbud

För att främja social hållbarhet och integration vill kom-

munen verka för en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer i tätorterna. På så sätt kan kommunen erbjuda
ett varierat bostadsutbud och skapa förutsättningar för att
folk med olika bakgrund möts, samtalar och utvecklar en
förståelse för varandras olikheter.
Bland den äldre befolkningen finns det en efterfrågan på trygghetsboenden och seniorboenden. Genom att
verka för att det kommer till stånd bostäder som passar
äldre kan flyttkedjor skapas och den yngre generationen
kan i större utsträckning ta sig in på bostadsmarknaden.
Hälsa

God hälsa och frisk befolkning stärker förutsättningarna
för hållbar utveckling och tillväxt. Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Tingsryd anges av en länsgemensam folkhälsopolicy som i sin tur utgår från den nationella folkhälsopolitikens elva målområden. Översiktsplanen kan
hjälpa till med att skapa förutsättningar för en förbättrad
och mer jämlik hälsa genom att understryka vikten av
bostadsnära grönska, gång- och cykelvägar samt trygga
trafikmiljöer.

Vi vill:
• Beakta jämlikhetsperspektivet i
beslutsfattande på alla nivåer och
i alla steg av beslutsprocessen.

• Utforma och anpassa tillgängligheten
i det offentliga rummet för kommunens
invånare.

• Främja lokala initiativ som förebygger
utanförskap, skapar förståelse och
social gemenskap.

• Ta vara på mångfaldens styrkor.
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FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Närhet till grönska

Närheten till bostadsnära grönska och rekreationsområden är viktigt för människans hälsa och kommunens
attraktivitet. De fungerar ofta som mötesplatser, erbjuder
tystnad och motion under vardagen samt ger ett trevligt
inslag i bebyggelsemiljön.
Vid byggnation i tätorter ska kommunen verka för att
grönska av särskilt värde bevaras i den mån det är möjligt. Om ett grönområde måste tas i anspråk för exploatering kan den förlorade gröna miljön kompenseras genom
att likvärdig area anläggs, säkerställs eller utvecklas på
något annat ställe i närmiljön.
För att tillgängliggöra rekreationsområden vill kommunen arbeta för att kommunikationerna till och inom
olika besöksmål utvecklas. Det handlar exempelvis om
förbättrade kollektivtrafiksförbindelser, goda parkeringsmöjligheter och underhåll av vandrings- och cykelleder.
Tätortsnära skogar är särskilt viktiga att prioritera, eftersom de är nära till hands för en större målgrupp.
Det finns behov av att ta fram en grönstrukturplan för
att kartlägga grönområdenas funktioner och kvaliteter i
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kommunens tätorter. Planen kan fungera som ett stöd och
vara vägledande i den fysiska planeringen.
Trygghet

Genom att satsa på trafiksäkra miljöer skapar kommunen förutsättningar för barn och unga att förflytta sig till
skolan och fritidsaktiviteter på egen hand. Väl belysta
gång- och cykelvägar skapar även en känsla av trygghet och kan bidra till att fler väljer gång eller cykel som
färdmedel. Det är viktig att beakta eftersom forskning
visar att speciellt kvinnor ofta känner sig osäkra att vistas
ute under kvälls- och nattetid.
Delaktighet och inflytande

Kommunen strävar efter att upprätthålla en god dialog
med medborgare i planeringsprocesser och som underlag vid beslutsfattande. Det möjliggör delaktighet, ger
inflytande och makt att påverka livsvillkor. En konstruktiv dialog med medborgarna förbättrar även kommunens
kunskapsunderlag inför beslut och gör det möjligt att på
längre sikt bidra till en hållbar utveckling.
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En kommun där barn och unga syns
Vision
År 2030 har planeringen i
kommunen ett barnperspektiv
där vi involverar barn och
unga i planeringen av deras
framtid.

FOTO: JÖRGEN WIKLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ

Barnkonventionen utgör Tingsryds kommuns övergripande policy för barnperspektivet och ska finnas med i alla
beslut och i det dagliga arbetet. Exempel på frågor som
är viktiga att beakta inom planeringen är trygga uppväxtmiljöer, lekplatser och ytor för spontanidrott.
Boendemiljö

Närhet till skola, fritidsaktiviteter och grönområden är
viktigt för barn och unga. Hur förbindelserna är ordnade
är avgörande för hur de kan nyttja miljön på egen hand.
Barnens yta att röra sig fritt minskar ju mer trafik det
finns omkring bostaden. Sammanhängande och trygga

gång- och cykelvägar är därför viktiga. För äldre barn
och ungdomar som kan röra sig på egen hand är även en
fungerande kollektivtrafik betydelsefullt, inte minst för
de som väljer att studera i de angränsande kommunerna.
Tillgången till lekplatser i kommunens tätorter, dess
skick och hur behovet ser ut behöver ses över för att
säkerställa att det finns säkra och stimulerande lekmiljöer. Riktlinjer för utformningen av lekplatser behöver
tas fram. Det är viktigt att lekplatserna är strategiskt
lokaliserade så att så många som möjligt kan nyttja dem.
Lekplatserna bör vara anpassade för såväl de mindre som
de lite äldre barnen.

Vi vill:
• Uppmuntra och ta vara på ungas idéer,
intressen och drivkraft.

• Ta hänsyn till barn och ungdomar vid
samhällsplaneringen.

• Arbeta för att aktiviteter som främjar
ungdomars väg in på arbetsmarknaden kommer till stånd.
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FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Kommunen måste även satsa på att bevara och utveckla
grönytor för lek och spontanidrott. Den bostadsnära grönskan är viktig och skapar möjlighet för barn och unga att
vistas ute i sin närmiljö.
Skolmiljö

Kommunen har som mål att uppnå förbättrade skolresultat. Eftersom uteleken på skolan och förskolan ofta är
den enda tid barnet är utomhus under dagen är utomhusmiljöerna vid skolor och förskolor mycket viktiga. I
hälsosamma och inspirerande utomhusmiljöer påverkas
barns lärande och utveckling positivt. En bra utomhusmiljö innebär att det finns tillräckligt stor lekyta, grönska,
varierad topografi och varierade aktiviteter.
Vid utformningen av skolmiljöer är det viktigt att
barn och unga involveras, så att resultatet speglar deras
perspektiv på vad som är en bra lekmiljö. Vid utformning
av lekplatser är det även viktigt att beakta att funktionshindrade barn behöver ha tillgång till utmanande och
utvecklande lekplatser.
Den höga andelen bilresor i kommunen ställer krav
på en trafiksäker miljö, inte minst i anslutning till skolor
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och förskolor. För att främja att fler resor sker via gång
eller cykel måste trygga och säkra skolvägar utvecklas.
Fritidsaktiviteter

Kommunen vill fortsätta att erbjuda ett varierat utbud av
fritidsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna måste
vara lättillgängliga och kan med fördel ligga intill varandra för att stärka underlaget för förbättrad kollektivtrafik
samt utbyggnaden av säkra gång- och cykelvägar.
Arbetsmarknad

Kommunen ska verka för att stärka samarbetet mellan
näringslivet, skolorna samt närliggande universitet och
högskolor. På så sätt kan ungdomarnas väg in till arbetsmarknaden förenklas och rätt kompetens kan i högre
utsträckning säkerställas. Genom att arbeta för förbättrad
infrastruktur breddas arbetsmarknadsutbudet.
Delaktighet och inflytande

Barn och ungdomars delaktighet och inflytande i planering och beslut ska uppmuntras. De kan bidra med intressanta och värdefulla infallsvinklar som måste beaktas.
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Konkurrenskraftig utbildningsnivå
och attraktivt företagsklimat
Vision
År 2030 kan kommunen erbjuda
alla medborgare goda utbildningsmöjligheter. Flera satsningar är
genomförda för att tillgodose kompetensbehovet inom arbetslivet.
Det finns goda förutsättningar för
att innovationer och affärsidéer ska
kunna utvecklas och förverkligas.

FOTO: APELÖGA/SCANDINAV BILDBYRÅ

När folk arbetar och studerar främjas social hållbarhet,
kompetensutveckling och integration. Genom att ständigt
eftersträva förbättrade kommunikationer och utbyggnad
av bredband kan tillgången till arbetsplatser och utbildning öka. Det blir i större utsträckning möjligt att bo,
studera och arbeta i olika delar av regionen.
Utbildning

Närheten till grund- och gymnasieskola samt ett varierat
utbud av vuxenutbildningar är viktigt för kommunens

attraktivitet och den framtida kompetensutvecklingen.
Skolmiljöerna måste vara trygga, inspirerande och för att
effektivisera lokalanvändningen kan kommunala lokaler
med fördel samutnyttjas.
Förskolor och grundskolor i mindre tätorter ska värnas
så långt som det är ekonomiskt och pedagogiskt möjligt,
eftersom de är mycket viktiga för tätorterna och en levande
landsbygd.
I kommunen finns två gymnasieskolor, Wasaskolan
och Academy of Music and Business. Skolorna lockar

Vi vill:
• Med ett öppet förhållningssätt och i
samverkan med näringslivet skapa
förutsättningar för en långsiktigt
hållbar näringslivsutveckling.

• Arbeta för att näringsliv och industrier
ska lokaliseras dit där det finns goda
kommunikationsmöjligheter.

• Ge goda förutsättningar för
utbildningsmöjligheter för alla.

19

E
FO
K U
RU
ÅD
M LOVDA I P
SA
M SUOS M C
PE
TN
A SF Ö
R RE LMÅ AN I GOS I K T I G

H ÅL L BAR H ET

OC H

U T VEC KL IN G

studenter från andra delar av landet och kommunen måste
säkerställa att det finns mindre lägenheter till hands för att
möta studenternas behov.
Tingsryds geografiska lokalisering mellan Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar och Blekinges Tekniska Högskola i
Karlskrona/Karlshamn skapar goda förutsättningar för att
erbjuda befolkningen övriga gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. För att folk ska kunna bo kvar i Tingsryd under sina studier måste kommunen främja förbättrade
kollektivtrafikförbindelser.
Genom ett tätt samarbete mellan näringslivet, skolor,
närliggande universitet och högskolor kan en hög utbildningsnivå upprätthållas och rätt kompetens kan i högre
utsträckning säkerställas.
Näringsliv

I kommunen är entreprenörsandan hög. Det finns några
större företag och ett flertal småföretagare. För att skapa
förutsättningar för näringslivet att utvecklas måste kommunen säkerställa att det finns en god planberedskap,
planlagd mark och varierade lokaliseringsmöjligheter, så
att olika typer av företag kan etableras och utvecklas. En
förutsättning för denna utveckling är att kommunen håller kontinuerlig dialog med näringsidkarna. Det är viktigt
att kommunen stödjer alla former av verksamheter. Inte
minst kunskapsbaserade tjänste-, informations- och
IT-företag som det till skillnad från tillverknings-, vård-,
besöksnärings- och gröna företag finns få av. På så sätt
kan kommunen erbjuda ett varierat arbetsmarknadsutbud.
Näringslivets strukturomvandling gör att Tingsryds
företagare har behov av ökad tillgång till utbildad personal. Även den höga medelåldern, bland både företagsledare och anställda, är en utmaning. Det är viktigt
att stärka samarbetet mellan utbildningssystemet och
näringslivet. På så sätt kan man locka till sig rätt kompetens, stimulera unga som lämnat kommunen att återvända, få studenter att stanna samt underlätta för invandrare
att nyttja sin kompetens.
Kommunen har fått i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi i syfte att kartlägga och främja näringslivets
utveckling. Arbetet ska bidra till en gemensam utvecklingsriktning, såväl bland politiker, kommunala tjänstemän och företagare i kommunen.
Handel och service

Handel och service är i dag främst koncentrerad till
Tingsryds tätort. I övriga tätorter förekommer enstaka
etableringar av exempelvis livsmedelsbutiker, industrier
och hantverksföretag. För att skapa levande centrum ska
kommunen eftersträva en centralisering av småskaliga
service- och handelsverksamheter i kommunens tätorter.
Transportintensiva verksamheter i behov av stora ytor
för parkeringar och logistik bör dock etableras mer varsamt för att undvika ökad trafik i tätorternas centrala delar
(se kartan på sidan 47).
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FOTO: MARIE LINNÉR/SCANDINAV BILDBYRÅ

I de mindre tätorterna och orterna ska handel- och serviceverksamheter etableras i strategiska lägen, exempelvis intill busshållplatser, viktiga vägstråk eller andra
verksamheter. På dessa platser vistas folk dagligen vilket
skapar förutsättningar för ett större kundunderlag (se
kartan på sidan 47).
Störande verksamheter

Ytkrävande, bullrande eller andra verksamheter som på
något sätt är störande för människors hälsa bör lokaliseras i tätorternas utkant för att minimera påverkan på
människor. Vid placering av verksamheter ska hänsyn
tas till verksamhetens storlek och behovet av framtida expansionsmöjligheter. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt så att vi inte omringar tätorterna med verksamheter
när det finns ett behov för tätorterna att expandera.
Transportintensiva verksamheter och verksamheter i
behov av skyltläge kan med fördel förläggas i närheten
till viktiga transportstråk som redan är föremål för tung
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trafik och buller. Det kan bidra till intressanta och välkomnande entréer till kommunens tätorter. Dessutom kan
verksamheterna fungera som bullerskydd för bakomliggande bostäder.
I markanvändningskartan har utredningsområden för
industrier och övriga verksamheter identifierats. Det är
enbart ett urval och det kan således finnas fler områden
som kan vara aktuella. Områdena behöver utredas närmare för att säkerställa att det inte föreligger några intressekonflikter som gör dem mindre lämpliga att exploatera.
(Se kartan på sidan 48)
Tillgänglighet

För att främja hållbara kommunikationer och god tillgänglighet till service och arbetsplatser vill kommunen
verka för att verksamheter lokaliseras där det finns tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Verksamheter kan med fördel lokaliseras intill varandra för att
stärka underlaget för förbättrade kommunikationer.
Kommunen måste även tillse att de som väljer att
arbeta i angränsande kommuner bor kvar i kommunen.
Det ställer krav på förbättrade kollektivtrafikförbindelser
och åtgärder i gång-, cykel- och bilvägnätet. Kommunen
behöver även erbjuda samåkningsplatser och pendlarparkeringar i strategiska lägen.
Genom fortsatt utbyggnad av fibernätet kan kommunen underlätta för invånare och besökare att arbeta och
utbilda sig hemifrån.
Besöksnäring

Turism är en näring som växer sig allt starkare i kommunen. Det finns många intressanta natur-, kultur- och
friluftsområden, exempelvis Åsnenområdet och Korrö,
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som erbjuder aktiviteter i form av paddling, fiske och
vandring. Dessutom finns ett flertal övernattningsmöjligheter, såsom bed and breakfasts och campingplatser.
Kommunen ska värna om områden som har betydelse
för besöksnäringen samt stödja de näringsidkare som vill
utveckla besöksmål av olika slag. Besöksnäringen kan
exempelvis utvecklas genom att hitta fler aktiviteter och
evenemang som fungerar året om. I kommunen finns
bland annat potential att utveckla olika former av ekoturism. Det finns en stor efterfrågan på fritidsaktiviteter i
form av fiske, ridning, jakt mm.
För att tillgängliggöra besöksmålen ska kommunen
arbeta för bättre förbindelser till och inom områdena.
Kommunen ska även stödja besöksnäringen genom att
marknadsföra och profilera kommunen, både lokalt, regionalt och internationellt, för att locka ytterligare turister.
Areella näringar

Jord- och skogsbrukssektorerna är stora näringar i kommunen. Eftersom kommunen domineras av skog är ett
aktivt jordbruk grundläggande för att bevara den öppna
landskapsbilden. Den ekologiska närodlingen har ett allt
större värde i vårt samhälle och behovet av närodlat kan
komma att öka i framtiden.
Det är viktigt att bevara en god balans mellan skogen
som resurs för produktion och rekreation. Skogen är viktig ur produktionssyfte eftersom den bland annat kan ge
oss fossilfri energi i form av biomassa och miljövänligt
byggnadsmaterial. En förutsättning för att kunna frakta
skogsråvarorna är att infrastrukturen är god.
Kommunen vill stödja de areella näringarnas omställning till hållbar energianvändning samt ekologisk
produktion.

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ
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Vision
År 2030 har kommunen genom offensiva satsningar en
ökad inflyttning och positiv
befolkningsutveckling. Kommunen har ett varierat utbud
av attraktiva boendemiljöer.

FOTO: DAVID ZANDÉN/SCANDINAV BILDBYRÅ

Under de senaste fem åren har inflyttningen till Tingsryds
kommun ökat. Hur framtidens befolkningsutveckling ser
ut är svårt att förutse men enligt en prognos som tagits
fram av Statisticon kommer kommunens invånarantal att
sjunka till år 2035. Anledningen till det sjunkande invånarantalet är ett negativt födelsenetto. Dessutom söker
sig många studenter, arbetssökande och nyanlända vidare
till större kommuner som har ett större utbud av utbildningar och arbetsplatser.

För att främja en mer positiv befolkningsutveckling
måste kommunen locka hit fler invånare och säkerställa
att de som bor och verkar här i dag väljer att stanna kvar.
Förutsättningar

Det finns många olika motiv till varför människor väljer
att bosätta sig i kommunen. Landsbygdens avskilda och
tysta miljöer samt närheten till sjöar och natur upplevs
ofta som attraktiva boendemiljöer.

Vi vill:
• Arbeta för att bostäder och bostadsområden lokaliseras så att det finns
goda kommunikationsmöjligheter.
• I samråd med privata aktörer erbjuda
goda livsmiljöer och boenden i olika
lägen och prisklasser.
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• Skapa strategier och program samt
planera för användning, utveckling och
bevarande av vår bebyggda miljö.

• Ta fram en bostadsförsörjningsplan,
markstrategi och markförsörjningsplan.
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Den starka entreprenörsandan samt möjligheten till
odling och djurhållning är andra aspekter som kan vara
viktiga vid valet av boplats. Det finns även de som väljer
att bosätta sig i kommunen av ekonomiska skäl eftersom bostads- och tomtpriserna oftast är lägre här än i de
omkringliggande större kommunerna. Slutligen finns det
många som väljer att återvända till sin hembygd efter att
de har utbildat sig, samlat på sig arbetslivserfarenhet och
bildat familj.

Det krävs dock en närmare bedömning i varje enskilt fall.
Det kan vara andra intressen som berörs och gör marken
olämplig att bebygga.
Genom att fortsätta bygga ut bredband kan kommunen underlätta för invånare att bosätta sig på landsbygden. Det blir möjligt att bo, arbeta och utbilda sig i olika
delar av regionen. Det skulle också kunna medföra att de
som har fritidshus i kommunen och kan arbeta på distans
överväger att flytta till kommunen permanent.

Byggnation i tätorter och stråk

Byggnation i strandnära lägen

Kommunen vill prioritera förtätning i tätorter, orter
samt längs viktiga kommunikationsstråk, där det finns
eller planeras för kommunalt vatten och avlopp. Här
säkerställs en god avloppsrening och det finns tillgång
till service och kollektivtrafik. Fortsatt bebyggelse här
stärker underlaget för service ytterligare och medverkar
till livskraftiga tätorter. (Se kartan på sidan 47)
I tätorterna ska kommunen främja en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer. Med anledning av
den rådande bostadsbristen i delar av landet skulle Tingsryd kommun kunna erbjuda bostäder för de som arbetar
och studerar i de omkringliggande större kommunerna.
I markanvändningskartan har kommunen identifierat
utredningsområden för bostäder. Det är enbart ett urval
och det kan finnas fler områden som kan vara aktuella för
bostadsbebyggelse. Huruvida det är möjligt att exploatera
i dessa områden behöver utredas närmare. Det kan finnas
intressekonflikter som gör områdena mindre lämpliga att
exploatera. (Se kartan på sidan 48)

I Tingsryds kommun är inlandsstranden en viktig resurs
och gör att kommunen kan erbjuda attraktiva sjönära
boenden. Inom 100 meter från kommunens sjöar och
vattendrag gäller dock strandskyddet, till skillnad från
vid Åsnen, Mien och Stora Hensjön där strandskyddet är utökat till 200 meter. Dispens från strandskyddet
krävs för uppförande av byggnader, bryggor och andra
anläggningar som hindrar allmänheten från att beträda ett
strandskyddsområde. LIS-planen pekar ut landsbygdsområden i strandnära lägen som kan vara lämpliga för byggnation och fungerar som ett stöd vid handläggning av
strandskyddsärenden. Denna plan behöver ses över och
aktualiseras eftersom kommunen har som inställning att
underlätta byggnation i fler strandnära lägen. Den slutgiltiga bedömningen av hur de utpekade områdena uppfyller kriterierna för landsbygdsutveckling och särskilt skäl
för att upphäva strandskyddet görs i det enskilda ärendet.
(Se kartan på sidan 49)

Byggnation på landsbygden

I kommunen finns flera mark- och vattenområden som
betraktas som opåverkade. Områdena är inte berörda
av stora vägar, kraftledningar, master, orter eller större
exploateringsföretag, som till exempel grustag eller torvbrytning. Områdena ska skyddas mot åtgärder som kan
påverka områdets karaktär. Exploatering här bör därför
ske varsamt.
De områden som har identifierats som opåverkade behöver ses över och för att säkerställa att förutsättningarna
fortfarande är desamma. Vissa platser har pekats ut som
LIS-områden och avvägningar mellan dessa intressen
måste göras. (Se kartan på sidan 49)

Kommunen har inget emot bostadsutveckling på landsbygden, men ny bebyggelse kan med fördel lokaliseras
intill befintlig bebyggelse för att möjliggöra samåkning
och stärka underlaget för kollektivtrafik. Det är viktigt att
det finns goda förutsättningar för en säker dricksvattenförsörjning och att avlopp kan hanteras på ett bra sätt. (Se
kartan på sidan 47)
Kommunen vill om möjligt undvika byggnation på
produktiv jordbruksmark, men ställer sig inte emot byggnation om det gynnar andra betydelsefulla samhällsintressen, såsom landsbygdens och tätorternas utveckling.

FOTO: TINGSRYDS KOMMUN

Lågexploaterade områden

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ
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Vision
År 2030 har kommunen väl
fungerande kommunikationer och en god infrastruktur
för transporter, information
och energi.
per pettersson
lessebo bild

FOTO: ANDERS ANDERSSON/SCANDINAV BILDBYRÅ

Vattenförsörjning

Kommunens vattentäkter är belägna i Norraryd, Flisehult/Stora Hensjön, Korrö, Linneryd och Yxnanäs. Vattenförsörjningen är baserad på grundvatten och förstärkt
grundvatten genom ytvatten som infiltreras i åsar.
Vattenskyddsområdena och dess föreskrifter ska ses
över och till 2020 ska samtliga kommunala dricksvattentäkter ha ett fastställt och fullgott vattenskyddsområde.
Vid exploatering i anslutning till dricksvattentäkter eller
inom vattenskyddsområde ska föreskrifterna beaktas och
verksamhetens påverkan utredas. (Se kartan på sidan 54)
Många vattentäkter saknar i dagsläget reservtäkter

men strategi för kortsiktiga lösningar finns. Det är viktigt
att kommunen i ökad utsträckning planerar för alternativa
reservvattentäkter. I den regionala vattenförsörjningsplanen för Kronoberg län har vattentillgångar som kan vara
av intresse för den framtida dricksvattenförsörjningen
pekats ut, bland annat Rolsmosjön vid Linneryd. Hänsyn
bör tas till denna sjö vid planering och lokalisering av
verksamheter för att säkerställa en god vattenkvalité vid
eventuellt framtida dricksvattenuttag.
I det löpande arbetet som berör vatten ska kommunen
bland annat ta hänsyn till vattenförsörjningsplanerna för
Kronobergs och Blekinges län.

Vi vill:
• Arbeta för ett fortsatt väl fungerande
elnät och telekommunikationer som
följer tidens standard.

• Genomföra aktiva insatser för att
uppnå en god infrastruktur för
hållbara transporter.

• Verka för att ta del av kommande infrastruktursatsningar.

• I samverkan med lokala föreningar
fortsätta arbeta med utveckling
av fibernätet enligt kommunens
bredbandsstrategi.

• Främja goda kommunikationsmöjligheter till, från och inom kommunen i
regional samverkan.

• Satsa på cykelvägar och uppmuntra
samåkning som ett komplement till
kollektivtrafiken.
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Kommunen ska även ta fram en lokal dricksvattenförsörjningsplan i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar
dricksvattenförsörjning. I planen ska befintliga grundoch ytvattenresurser inventeras samt risker och alternativa reservvattentäkter identifieras.
Vattenverk

Ca 8000 invånare i kommunen får sitt dricksvatten från
kommunens fem vattenverk i Hensmåla, Norraryd, Linneryd, Korrö och Yxnanäs. Flertalet vattenverk levererar även vatten till industrier. Vattenverken är i olika
utsträckning i behov av renovering, ombyggnad och
utbyggnad. Behovet av åtgärder behöver belysas inom
ramarna för kommunens dricksvattenförsörjningsplan.

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Avlopp

Av kommunens invånare är ca 7 800 anslutna till de
kommunala avloppsreningsanläggningarna. Verken är
belägna i Tingsryd, Ryd, Urshult, Linneryd, Korrö och
Yxnanäs. För att minimera driftstörningar och rationalisera driften pågår en kontinuerlig utbyggnad av övervakningssystem vid verk och pumpstationer.
Avloppsnätet består av ledningar av varierande ålder,
dimension och material. Det finns ett stort framtida
underhållsbehov vad gäller spillvattenledningar. Ett program för utbyte och renovering finns. De mest förekommande problemen på avloppsledningsnätet är inläckage
i de äldre ledningarna som ligger under grundvattenytan
samt problem med inträngande rötter. På ledningsnätet
finns också 56 st pumpstationer vilka genomgår en kontinuerlig förnyelse.
Kommunen vill främja utbyggnad i de områden där
det finns eller planeras för kommunalt VA. Innan nya
områden byggs ut eller nya fastigheter ansluts till det
kommunala VA-nätet måste kommunen se över om det
finns tillräckligt med kapacitet i ledningsnät och reningsverk.
Kommunen ska ta fram en VA-plan där anläggningarnas kapacitet ses över och lämpliga strategier för renovering, förnyelse och fortsatt utbyggnad redovisas.
Enskilda avloppsanläggningar

De invånare som inte är anslutna till det kommunala
avloppsnätet har olika typer av egna reningsanläggningar.
Slammet från dessa anläggningar (ca 2 300 st) transporteras genom entreprenör till reningsverket i Tingsryd för
behandling.
Där det saknas kommunalt VA arbetar kommunen
aktivt med att tillse att samtliga enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav på rening. Arbetet med att
ställa krav på enskilda avloppsanordningar som inte upp-

fyller Naturvårdsverkets krav på rening fortgår och fram
till 2020 beräknas ytterligare minst 600 enskilda avlopp
ha nyanlagts i kommunen.
Dagvatten

Som dagvatten räknas regn-, spol- och smältvatten som
rinner till recipienter (mottagare) och reningsverk eller
infiltreras till grundvattnet. Dagvatten innehåller olika
typer av föroreningar från gångvägar, trafikerade områden och industriområden. Med ökad hårdgjord yta ökar
mängden dagvatten och därmed risken för föroreningsproblem. Klimatförändringarna med ökade nederbördsmängder och en högre frekvens häftiga regn kan öka
dessa problem ytterligare.
Kommunens dagvattennät behöver ses över och
konkreta åtgärder måste identifieras för att minska spridningen av föroreningar till recipienterna. Vid exploatering ska kommunen se till recipientens kapacitet för
att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
försämras. Dagvattnet kan med fördel behandlas lokalt,
exempelvis genom att anlägga grönområden, våtmarker
eller dammar som fördröjer vattenflöden samt filtrerar ut
och bryter ned föroreningar. I andra hand kan dagvattnet
ledas vidare till kommunens dagvattennät. Tätorterna är
framförallt beroende av grönområden för omhändertagande av dagvatten. Därför bör exploatering av grönytor i kommunens tätorter ske restriktivt. För att i större
utsträckning möjliggöra en lokal dagvattenhantering kan
kommunen ställa krav på hur stor andel hårdgjort yta det
får vara i detaljplan. För att säkerställa en god funktion
i kommunens dagvattensystem är det viktigt att avsätta
resurser för kontinuerlig skötsel. En dagvattenpolicy med
riktlinjer för den fysiska planeringen ska tas fram inom
ramarna för VA-planen.
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Trafik

Tingsryds kommun är en glest befolkad kommun och
ca 39,5 procent av invånarna bor på landsbygden. Detta
innebär relativt stora kostnader för drift av ett omfattande
vägnät av huvudsakligen enskilda vägar. Det innebär
också svårigheter med planering av gång, cykel och
kollektivtrafik. Att kommunen har tagit på sig ansvaret
att underhålla och sköta enskilda vägar medför ett stort
ansvar.
För arbetsresor med cykel har studier visat att upp till
5 km är ett acceptabelt avstånd. Det innebär att åtgärder
i cykelnätet bör prioriteras inom tätbebyggt område. De
huvudsakliga stråken för fritidsresor bör även kartläggas
och prioriteras. Eftersom fritidsresor främst sker under
sommarhalvåret under dagtid behöver inte vägstandarden
vara lika hög som för arbetsresor. Kommunen har som
ambition att ta fram en gång- och cykelstrategi där mål
och åtgärder för det fortsatta arbetet redovisas närmre.
För biltrafiken inom tätbebyggt område handlar det
om att ha en acceptabel framkomlighet så att det relativt
enkelt går att ta sig fram. Framkomligheten får dock inte
vara så god att färdhastigheten blir för hög. Hastigheten
kan minskas genom hastighetsbegränsningar, minskad
körbanebredd eller genom att anlägga farthinder.
Riksväg 27 och 29 samt väg 120 och 122 är viktiga
pendlings- och kollektivtrafikstråk som är betydelsefulla
för Tingsryds kommun och de omkringliggande kommunerna. Kommunen vill fortsätta att främja en god
framkomlighet på dessa vägar. Där vägarna passerar
tätbebyggda områden är det dock viktigt att prioritera en
god trafiksäkerhet. Om bullernivåerna överstiger rekommenderade riktvärden kan särskilda åtgärder behöva
vidtas. (Se kartan på sidan 47)
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håll. Länstrafiken i Kronoberg ansvarar för den lokala
och regionala linjetrafiken i länet. Inom kommunen finns
landsbygdstrafik med buss samt kompletteringstrafik för
de delar av kommunen som saknar reguljär linjetrafik.
Genom att koncentrera ny bebyggelse till befintlig
bebyggelse kan underlaget för kollektivtrafik öka. Vid
planering och byggnation måste kommunen ha hela
resan i åtanke. Det måste vara säkert och smidigt att nå
busshållplatserna för de som färdas via gång och cykel. Hållplatserna måste vara väl belysta och bekvämt
utformade. I anslutning till hållplatserna måste det finnas
parkeringsmöjligheter.
Parkeringsplatser

I kommunen är bilanvändningen hög och därmed behovet av parkeringsplatser. Genom att etablera bostäder och
verksamheter i kollektivtrafiknära lägen kan kommunen
bidra till att minska behovet av bil i vardagen. Parkeringsplatser kan med fördel vara strategiskt placerade för
att möjliggöra samutnyttjande samt undvika oönskade
trafikflöden i områden där det vistas mycket folk. För att
kunna samnyttja parkeringar är det önskvärt att offentliga verksamheter lokaliseras nära andra besöksintensiva
verksamheter.
Genom att erbjuda samåkningsplatser i strategiska lägen, exempelvis i anslutning till tätorter och intill viktiga
pendlingsstråk, kan kommunen underlätta samåkning.

Trafiksäkerhet

År 2007 antog kommunen ett trafiksäkerhetsprogram där
mål och åtgärder för att uppnå en ökad trafiksäkerhet har
identifierats. Det övergripande målet är att färre trafikskador ska uppstå. Trafiksäkerheten ska särskilt prioriteras
för utsatta trafikantgrupper och oskyddade trafikanter,
exempelvis barn, funktionshindrade, äldre, gående och
cyklister. Därför bör en översyn av trafiksituationen i
tätorterna vid i synnerhet skolor, särskilda boendeformer,
lekplatser och längs barnens skolvägar ske. På landsbygden bör genomfartsvägar som till stora delar nyttjas
eller korsas av oskyddade trafikanter studeras närmare.
Där det bedöms vara risk för trafikolyckor ska lämpliga
åtgärder vidtas.
Kollektivtrafik

För att nå våra uppsatta miljömål och underlätta för folk
att bo och arbeta i olika delar av regionen måste kollektivtrafiken utvecklas. Det ska vara lätt att ta sig via kollektivtrafik inom kommunen och till angränsade kommuner för att sedan ta sig vidare med tåg eller flyg på annat
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Fossilfri energi

För att minska utsläpp av växthusgaser i atmosfären vill
kommunen främja användning och produktion av fossilfri energi.
Inom Tingsryds tätort distribueras fjärrvärme från
fjärrvärmeverket i Tingsryd. Fjärrvärme finns även i Linneryd, Urshult, Väckelsång och Ryd. All fjärrvärme kommer från biobränslen. Kommunen vill främja en fortsatt
utbyggnad av fjärrvärme.
Kommunen vill även underlätta tillkomsten av storskalig och småskalig vindkraftsproduktion. År 2011 tog
kommunen fram en vindkraftsplan där lämpliga områden
för vindkraftsetableringar redovisas. Planen behöver ses
över och uppdateras. Områdena är väldigt grovt utpekade
och flertalet områden är föremål för intressekonflikter.
(Se kartan på sidan 50)
Kommunen antog år 2017 riktlinjer för bygglov avseende solfångare och solceller. För att underlätta användningen kan solenergianläggningar i vissa fall uppföras
utan bygglov. Kravet är att man uppnår de villkor som
beslutats inom eller utanför planlagt område.
Kommunen vill även utveckla infrastrukturen för
elbilar genom att anlägga laddningsstationer i strategiska
lägen.
Vid byggnation och planering ska hänsyn tas till sol,
vind, skugga och topografi för att nyttja dessa naturliga
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energiresurser till fullo.
Eldistribution

I kommunen finns det ett flertal leverantörer som ansvarar för elnätet. Kommunen arbetar för att luftburna ledningar i den mån det är möjligt ska grävas ner. Det kan
förhindra strömavbrott vid extremväder samt tillgängliggöra ytterligare mark för bebyggelse och areella näringar.
För att minimera konsekvenser för människors hälsa
ska försiktighetsåtgärder vidtas vid exploatering i anslutning till transformatorstationer och ledningsstråk. (Se
kartan på sidan 55)
Avfallshantering

Stora mängder avfall produceras årligen av hushållen och
industrierna i Tingsryds kommun. Kommunen antog år
2015 en avfallsplan som beskriver delmål, riktlinjer och
åtgärder i hopp om att år 2020 kunna hantera avfallet på
bästa möjliga sätt.
Arbetet med att starta ett regionalt avfallsbolag för
Tingsryd, Växjö, Lessebo, Älmhult och Markaryd är på
gång. Kommunerna har tagit beslut om ett nytt system
för hushållsnära insamling. Syftet med det regionala
samarbetet är att främja samutnyttjande av anläggningar,
samordna arbetet kring drift och administration samt
underlätta för kommunerna att nå uppsatta miljömål.

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ
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Ett levande förenings- och kulturliv
Vision
År 2030 har kommunens
föreningsliv utökats och
kulturlivet stärkts.

FOTO: JOHAN WINGBORG

Möjligheten till en aktiv fritid och ett rikt kulturliv är
för många värdefulla upplevelser i tillvaron. I Tingsryds
kommun finns det ett brett förenings- och kulturliv vilket
gör att kommunen kan erbjuda både kommuninvånare
och besökare en aktiv fritid. Det finns ett stort samhällsengagemang och föreningar och lokala utvecklingsgrupper har en viktig roll i kommunens utveckling.
Anläggningar

Det finns ett flertal idrottsanläggningar i kommunen,
bland annat idrottsplatser, badhus, skjutbanor, tennisbanor, sporthallar, gymnastiksalar, ishall och bowlinghall.

En del är föreningsägda och andra kommunägda, men i
föreningsdrift. Elbelysta motionsspår finns i anslutning
till tätorterna. Dessa spår utnyttjas både av föreningslivet,
skolan och allmänheten.
I kommunen finns stuterier och föreningsdrivna
ridanläggningar och många av invånarna har egna hästar.
Det bedrivs även turistverksamhet med hästskjutsar och
här finns företag med omfattande försäljning av hästartiklar. Tingsryd har också en stor häst- och sportanläggning
där flera olika aktiviteter bedrivs sida vid sida, exempelvis marknad och motorsport. Denna plats kan med fördel
utvecklas och användas för andra ändamål.

Vi vill:
• Arbeta för ett mångsidigt kultur- och
fritidsutbud i hela kommunen.
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Föreningar

Det finns sedan länge en etablerad inhockeyförening,
flera fotbollsföreningar och föreningar inom innebandy,
hästsport, sportfiske, skytte, tennis, gymnastik och motorsport med mera.
Kommunen har även ett brett utbud av kulturföreningar, bl.a. kan nämnas hembygdsföreningar, föreläsningsföreningar, musikföreningar och föreningar inom
konst och hantverk, teater och litteratur.
Utveckling

Kommunen antog år 2016 en kultur- och fritidsplan
där mål för den fortsatta utvecklingen av kommunens
kultur- och fritidsliv redovisas. Det övergripande målet är
att skapa förutsättningar för varje medborgare att utöva
sina intressen. Kommunen ska erbjuda ett brett utbud av
aktiviteter för att tillfredsställa olika intressen, åldrar och
behov. Ett rikt utbud av aktiviteter är inte bara en källa
till glädje och gemenskap utan skapar också förutsättningar för en friskare befolkning. Kommunen är särskilt
angelägen om att få ungdomar av utländsk härkomst och
funktionshindrade mer delaktiga i verksamheterna. Det
kan bidra till ett minskat utanförskap, främja integration
och medverka till en ökad social hållbarhet.
Samarbetet mellan kultur- och fritidsföreningar samt
omkringliggande kommuner, närliggande skolor och
universitet kan med fördel stärkas för att utveckla dagens
och framtidens kultur- och fritidsutbud.
Tillgänglighet
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möjliggör för invånarna att utnyttja aktiviteterna till fullo.
Det måste vara enkelt att nå anläggningarna, framförallt
för barn och ungdomar som har en begränsad möjlighet
att transportera sig på egen hand. Det är därmed viktigt
att det finns tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. Aktiviteter av olika slag kan med fördel placeras
intill varandra för att öka underlaget för förbättrade
kommunikationer. Det kan skapa förutsättningar för olika
samhällsgrupper att mötas. Mer rörelse skapar också en
känsla av trygghet.
Kommunen ska arbeta för tillskapandet av kultur- och
fritidscenter i strategiska lägen. Dessa center kan fungera
som lokala mötesplatser, inspirera till nya spännande
möten och stimulera tillkomsten av nya kultur- och
fritidsaktiviteter.
Utmaningar

I kommunen utnyttjas inte många lokaler till fullo, vilket
får till följd att kostnaderna för att driva anläggningarna
blir för höga per användningstillfälle. För att säkerställa
att resurser för drift och underhåll blir fördelaktigt placerade måste kommunen utreda användningsgraden och
skicket på de kommunala anläggningarna samt identifiera
vilket behov som föreligger framöver.
För att samhällets resurser ska nyttjas så effektivt
som möjligt kan kommunen skapa förutsättningar för
samnyttjande av lokaler, till exempel idrottshallar eller
samlingslokaler. Med flexibla lokaler har kommunen
större möjlighet att möta dagens och framtidens skiftande
behov inom kultur och fritid.

En god tillgänglighet till kultur- och fritidsanläggningar

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ
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Rika upplevelser
Vision
År 2030 har kommunen en
välutvecklad besöksnäring
under ständig tillväxt.

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

Tingsryd är en attraktiv kommun med många sjöar och
omväxlande natur som skapar goda förutsättningar för
upplevelser. Inom kommunen finns bland annat kanotleder, vandringsleder och fiskemöjligheter.
Naturnära aktiviteter och kulturupplevelser är några
av anledningarna till varför folk väljer att besöka kommunen. Landsbygden har en viktig roll att spela genom
att den utgör en relativt outnyttjad resurs för rekreation
och turism.
Rekreationsleder

Det finns flera cykel- och vandringsleder som passerar kommunen, bland annat Åsnenrunt, Sydostleden,
Utvandrarleden, Sverigeleden, Banvallsleden men även
lokala leder såsom Korröturen, Mienrunt m.fl. Kanotleden Värendsleden sträcker sig från Asa i norr genom
Åsnen till Granö i söder och är ca 120 km lång. Ronnebyån är också tillgänglig för kanotister där främst delen
Korrö och söderut nyttjas. Leden är ca 70 km lång. (Se
kartan på sidan 51)

För att förmedla en god bild av Tingsryd vill kommunen
satsa på god skötsel och service i anslutning till lederna.
Det handlar exempelvis om tydlig vägvisning och attraktiva rastplatser som bjuder in förbipasserande att upptäcka kommunens natur och friluftsliv närmare.
Större besöksmål

Korrö är ett populärt besöksmål som erbjuder övernattning, restaurang med servering av närodlad mat, vandring i naturreservat, paddling i Ronnebyån och försäljning av lokalt hantverk. I västra Åsnen pågår bildandet
av Nationalpark Åsnen som beräknas vara färdig för
invigning under våren 2018. I området finns möjlighet till
vandring i naturreservat, övernattning, kanotpaddling och
försäljning av närodlade produkter. Detta är två attraktiva
besöksmål som kan fungera som varumärken för kommunen och locka ytterligare besökare hit.
Besöksmålen kan tillgängliggöras för allmänheten
genom förbättrade förbindelser till och inom områdena.
Det handlar exempelvis om förbättrade kollektivtrafikför-

Vi vill:
• Ge goda förutsättningar för näringsliv
och föreningar inom besöksnäringen.
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• Fokusera på gång- och cykelvägar.
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bindelser, goda parkeringsmöjligheter och underhåll av
rekreationsleder.
Badplatser

I kommunen finns ett flertal sjöar och 12 stycken kommunala badplatser. Kommunen vill tillgängliggöra sjöarna för allmänheten genom att säkerställa att de befintliga
badplatserna och bryggorna har tillräckligt god kvalité.
Tätortsnära badplatser bör särskilt prioriteras. På så vis
blir dessa lättillgängliga för en stor målgrupp. Underhåll
av badplatser som är tillgängliga för funktionsnedsatta
måste prioriteras.
Övernattningsmöjligheter

Tingsryd är en av de mest campingtäta kommunerna i
landet. Det finns flera campingplatser och bed and breakfasts med olika inriktning, förutsättningar, storlek och
service. Dessutom finns det ett stort antal fritidsboenden.
Kommunen vill fortsätta att erbjuda ett varierat utbud av
boenden för besökare samt verka för att de som är bosatta
i kommunen under en kortare tid av året flyttar hit permanent. Kommunen har som ambition att anlägga ställplatser för husbilar för att bredda övernattningsmöjligheterna
ytterligare.
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Utveckling

Kommunen har som mål att fortsätta erbjuda en mångfald av upplevelser och besöksmål. Genom att naturen
tillgängliggörs och betydelsefulla besöksmål etableras
sker en positiv utveckling av kommunen.
I LIS-planen har kommunen identifierat områden i
strandnära lägen som anses lämpliga för friluftslivets
utveckling (Se kartan på sidan 49).
Kommunen vill bland annat förlänga turistsäsongen
genom att hitta aktiviteter och evenemang som fungerar
året om. Det kan exempelvis handla om attraktioner
kopplade till jakt eller kommunens identitet som hästrike.
En förutsättning för friluftslivets utveckling är att
samarbetet mellan kommunen, lokala föreningar och
näringslivet fungerar väl. Kommunen kan även samverka
med andra kommuner om till exempel tillsyn och underhåll av rekreationsleder för att effektivisera arbetet och
försäkra sig om att de upprätthåller god kvalitet.
För att säkerställa att resurser för drift och underhåll
blir fördelaktigt placerade finns det behov av att ta ett
helhetsgrepp över de kommunala anläggningarnas användningsgrad, dess skick och besöksnäringens framtida
behov.
Marknadsföring

Riksintressen

I kommunen finns ett flertal områden av riksintresse för
friluftsliv, natur- och kulturmiljö som också fungerar som
besöksmål. Dessa är Korrö, Åsnen, Mien-Mieån, Berorsmåla och Blidingsholm. Det är viktigt att friluftslivet inte
har en negativ inverkan på områdenas natur- och kulturvärden. (Se kartorna på sidorna 57-58)

För en positiv utveckling är gränsöverskridande och
regionala samarbeten nödvändiga. Kommunen ska marknadsföra och profilera kommunen, både lokalt, regionalt
och internationellt, för att locka ytterligare turister. God
skyltning, tydliga destinationer och starka varumärken
ger kommunen förutsättningar för en hög attraktivitet och
god tillväxt.

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ
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9.

Värna om natur- och kulturvärden
Vision
År 2030 har ekologiskt och kulturhistoriskt
värdefulla områden i kommunen ett långsiktigt
skydd. I samhällsplaneringen tillvaratas och
utvecklas naturvärden och naturresurser på ett
hållbart sätt.

FOTO: MAGDALENA ANDERSSON.

Naturmiljö

Tingsryds kommun är en måttligt kuperad sjö- och
skogsbygd. Dess högsta punkter är Pinnabacken i Södra
Sandsjö, Lunnabacken och Skärsjörås.
Berggrunden i kommunens östra hälft domineras av
graniter medan porfyrer och gnejsgraniter är vanligast
i övriga delar. Moränen bildar ställvis ytformer som
markant avviker från den i övrigt relativt jämna moränterrängen. Kulliga moränbildningar finns i kommunens
södra delar, bl.a. norr om sjön Mien. Här är terrängen
dessutom mycket blockig och stenig. En mängd skogssjöar med skiftande stränder och små myrar fyller ut
sänkorna. I ett stråk mellan Linneryd och Södra Sandsjö
samt norr och väster om Älmeboda ligger moränryggar
och kullar på tvären mot isrörelseriktningen. Drumlinbildningar förekommer över stora områden och är
särskilt vanliga i ett par stråk mellan Urshult och Sirkön
och mellan Tingsryd och Väckelsång.
Flera stråk med isälvsavlagringar kan följas genom
kommunen. Vackra och geologiskt intressanta åsavsnitt
finns framförallt på Toftåsahalvön och Getnö, i Ronnebyåns dalgång mellan Korrö och Flåboda samt vid Mien
och i Mieåns dalgång. (Se kartan på sidan 56)
I Åsnenområdet och söderut har lövskogar stor
utbredning med bl. a. fina ädellövskogar på södra Sirkön
samt mellan Ursötorp och Grimsvik vid Åsnens östra
strand. Bland kommunens många bokskogar är de som
växer vid Mien och i Mieåns dalgång de mest intres-

santa. Större barrskogsområden med höga naturvärden
är ovanliga i kommunen. I naturreservatet Toftåsa myr
finns dock gammal tallskog på en mindre moränholme
i myren och på den omgivande torvmarken växer orörd
tallsumpskog. Ljuva mon vid Linneryd är känd för sin
vackra tallskog.
Bland sjöarna intar Mien och Åsnen en särställning
på grund av sin storlek och mångformighet. Kvesen och
Kinnen i kommunens sydöstra del är klarvattensjöar i
bergbäcken och har en intressant bottenvegetation. Bland
sänkta och tappade sjöar märks Ygden, Videsjön på gränsen till Lessebo samt Äskebäckasjön.
Urshultsområdet har ett intressant odlingslandskap
med många ålderdomliga och säregna drag. Viktiga att
bevara är särskilt ängsfruktodlingarna på Tåget-Igelön
och Ällenäsaudde, Västerbotorp-Bossgårdområdet samt
de miljöerna vid Hackekvarn, Ekefors, Tryteke och
Törnabygd. I kommunens sydöstra del märks särskilt
odlingslandskapen runt Kvesen och på gränsen till Växjö
kommun herrgårdslandskapet vid Lidhem. Särskilt stora
värden för friluftslivet har Åsnen-Mienområdet.
Natura 2000

Natura 2000 är Europas värdefullaste naturområden.
Områdena kan vara mycket olika, men gemensamt för
dem är att de är ett exklusivt urval av den värdefullaste
naturen i Sverige och Europa. Natura 2000-områden
avsätts till skydd för vissa naturtyper och arter inom hela

Vi vill:
• Bevara kulturhistoriskt värdefulla
miljöer.

• Beakta skyddade och opåverkade
områden i samhällsplaneringen.

• Värna om långsiktig hushållning med
kommunens naturresurser.

• Delta i arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för hotade arter.
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EU. Områdena utgörs även av riksintresse. I kommunen
finns 18 Natura 2000-områden. (Se kartan på sidan 58)
• Alkärr i Gäddeviksås – bäckravin med bäckar, källor,
alsumpskog
• Bro – odlings- och kulturlandskap, rullstensås, kullar
• Brorsmåla – grönstensområde, småbruten terräng, lövskogsrika marker, betes- och slåttermark, hamlade träd,
hålträd
• Dammarskulla – odlingslandskap präglat av lövdungar
och småskalighet, slåtterängar, betesmark
• Gäddeviksås – naturskog, rasbrant mot Mieån, storblockigt
• Hackekvarn – slåtteräng
• Hunshult – ädellövskog, alkärr, askkärr, lövsumpskogar,
hamlade träd, ängs- och åkerfruktodlingar
• Korrö – hantverksby, ängs- och hagmarker, mader,
skog, åsryggar, åskullar, terasser, åssänkor
• Långö – gammal tallskog, våtmarkspartier, blandskog,
storblockiga och rikblockiga områden
• Lidhem – sötvattenstrandäng
• Lunnabacken – ädellövskog, ängsfruktodlingar
• Östra Åsnen – barr-, bland- och ädellövskog
• Pettersborg – betesmarker med långvarig hävd
• Sånnahult – ädellövskog, hamlade träd
• Stora Hensjön – ädellövskog, hagar, åkrar, strand- och
öområden med hävd
• Tåget – ålderdomligt och välbevarat odlingslandskap,
ängsfruktodlingar
• Törnabygd – småskaliga odlingsmarker, ängsfruktodlingar, stenmurar och rösen
• Västra Åsnen - barr - , bland- och lövskog, myrmarker
Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda
naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk
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mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. I kommunen finns 17 naturreservat. (Se kartan på
sidan 52)
• Ekefors – Åsnens östra utlopp, artrika betesmarker,
gamla grova träd
• Grytö – vattenområde med öar i sjön Åsnen
• Grönvik – vatten-, ö- och strandområden vid Stora Hensjön, granskog, åker, ängs- och hagmarker, lövdungar,
blandskog
• Hackekvarn – vid Åsnens utlopp i Havsbältesfjorden,
strömmande miljöer, betesmark, slåtteräng, grova träd,
hamlade träd, grov död ved
• Hensjönäset – yngre och medelålders bokskog
• Hunshult – ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark, sjö
• Hyllebolsö – lövnaturskog, död ved
• Korrö – hantverksby vid Ronnebyån, slåtterängar,
betesmarker, skog
• Ljuva mon – isälvsfält, åsryggar, kullar, terasser, sänkor, tallmo, tallmossar
• Lunnabacken – ängar, grova träd, lundartad skog, slåtteräng, ekbackar
• Långö – tallskog, små kärr, kuperat- och storblockigt
• Midingsbråte – naturskogsliknande område, död ved
• Ramsö – förekomst av bergarten ryolit, blockrika stränder, vidsträckta bestånd av krypgran
• Stenfors – Bräkneåns strand, ruiner, husgrunder och
andra spår efter järnbruk, ädellövskog
• Toftåsa myr – högmosse, gammal tallskog, urskogsartad
tall och barrblandskog
• Utnäsuddens övärld – strand, ädellövskog, våtmarker
• Älganäs – gamla ädellövträd, ängsmarker, sumpskog,
mycket blockrika områden

FOTO: TINGSRYDS KOMMUN
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En nationalpark är ett större sammanhängande område av
en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen. I
västra Åsnen pågår bildandet av Nationalpark Åsnen som
beräknas vara färdig för invigning under våren 2018. (Se
kartan på sidan 52)

och som passager i landskapet. Stränderna är viktiga inte
minst för besöksnäringen. Även när det gäller boende
är närhet till vatten en stark attraktionskraft. Attraktiva
boendemiljöer kan i sin tur påverka näringslivets och
företagens lokalisering. Kommunen vill tillgängliggöra
strandkanten för allmänheten, men inte på bekostnad av
strandskyddets syften. (Se kartan på sidan 49)

Naturminne

Naturresurser

Riktigt små områden eller enstaka naturföremål kan
skyddas som naturminne. I kommunen finns ett flertal
naturminnen, exempelvis flyttblock, jättegrytor, äldre träd
och andra intressanta naturföreteelser.

Naturgrus är en ändlig resurs. Användningen av naturgrus som ballastmaterial bör upphöra och ersättas med
bergkross, morän eller återvunnet material. En grushushållningsplan för Kronobergs län har upprättats för att en
långsiktig hushållning ska uppnås. I minerallagen finns
bestämmelser om undersökning och bearbetning av fyndigheter av olika mineraliska ämnen på egen eller annans
mark. (Se kartan på sidan 52)

Nationalpark

Biotopskyddsområden

I kommunen finns många biotopskyddsområden, det vill
säga mindre områden med stora naturvärden. Biotopskyddsområden i skog bildas av Skogsstyrelsen och på
övriga marker av Länsstyrelsen. (Se kartan på sidan 52)
Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag.
Syftet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för växt- och djurlivet.
Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön
samt möjligheten till många olika slags aktiviteter bidrar
till strändernas stora upplevelsevärden. Den strandnära
zonen är särskilt värdefull för djur och växter, eftersom
övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för
en mångfald av olika livsmiljöer och funktioner. Strandområden är mycket artrika och fungerar också som skydd

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ
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Utveckling

Naturen är viktig för såväl den biologiska mångfalden
och kommunens friluftsliv. Den kan användas för rekreation, fungera som spridningsväg för växter och djur samt
fungera som ett trevligt inslag i bebyggelsemiljön. I
samband med planering och byggnation ska hänsyn tas
till värdefulla naturmiljöer och naturresurser av olika
slag. Värdefull natur ska skyddas från åtgärder som kan
påverka miljön negativt.
Vid planläggning och byggnation ska hänsyn tas till
landskapets terräng- och naturförhållanden. Naturvärdesinventeringar ska göras vid behov och fungera som
vägledning i planeringen. Naturvärden kan bland annat
skyddas genom planbestämmelser.
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Kulturmiljö

Fornlämningar

Kulturminnen såsom kyrkor, fornlämningar och byggnadsminnen skyddas av kulturmiljölagen. Även miljöbalken och plan- och bygglagen kan reglera skydd och
utveckling av kulturmiljöer.
I Tingsryds kommun finns flera områden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla varav 16 områden ingår i
länets kulturmiljöprogram. Av dessa lyfts särskilt riksintressena Blidingsholm, Korrö och Ängsfruktsodlingarna
kring Åsnen fram. (Se kartan på sidan 51)
Förutom de tre riksintressena finns exempel på olika
typer av herrgårdsmiljöer såsom Getnö och Kompersmåla vilka var och en ger en bild av äldre tiders storgårdar.
Flera orter bär också spår efter tidig industrialisering
där små glashyttor och mindre järnbruk fanns. Senare
växte större industrier fram i bland annat Konga. Verksamheter som inte kan benämnas industrier är de kvarnar
och sågar som funnits vid varje vattenfall av betydelse
alltifrån medeltiden och till modern tid.
Det militära indelningsverket, som skapades under
Karl XI, har också lämnat spår i våra bygder i form av
militieboställen och soldattorp.
Linneryds marknad har i gångna tider haft stor betydelse för folk och bygd, där var den "stora träffen". Här
råkades (träffades) släkt och vänner, hit kom folk "fjärran
ifrån". Här gjordes affärer och här avtalades mer eller
mindre viktiga ärenden. Denna gamla marknadsplats med
sina gråa marknadsbodar från sent 1600-tal minner oss
om gångna tiders handel och vandel.
Den småländska trähustraditionen har under lång tid
präglat bebyggelsen i byarna. Sedan har markens utformning och topografi påverkat var byggnaderna lokaliserats.
Kommunen utgörs av ett småskaligt odlingslandskap där
spåren vittnar om stor möda att bryta nya marker.

Kommunen har historiskt sett varit bebott under mycket
lång tid. Alltifrån tidig stenålder och framåt har fynd
gjorts och av dessa nämns ett urval här. Mer än 40
stenåldersboplatser är registrerade från Fridafors i söder
till Sirkön i norr, varav knappt hälften är bestämbara till
jägarstenåldern (ca 9000 – 4000 f Kr). Även Mien, Bräkneåns sjösystem och Ronnebyån har dragit till sig tidig
befolkning. Ca 15 boplatser inom kommunen har material som kan dateras till bondestenåldern (ca 4000 – 1800
f Kr). Ca 75 gravrösen utgör lämningar från bronsåldern
(1800 – 500 f Kr). Järnålderfynden (500 f Kr – 1050 e
Kr) från kommunen är ytterst få. Detta beror troligen på
en påtaglig klimatförsämring vilken påverkade människans levnadssätt. Några exempel på medeltida (1050 –
1520 e Kr) lämningar är de fyra borgruiner som finns vid
Bosgård och längs Mörrumsån. Borgarna har sannolikt
varit i bruk på 1300-talet och utgjort bevakningspunkter
vid den viktiga handelsleden söderut till blekingestäderna. Fossil åker, även kallad fornåker, är en samlande
benämning på spår från olika typer av övergivna odlingssystem i Sverige. Definitionsmässigt är det en åkermark
som är varaktigt övergiven och formad genom äldre
tiders brukningsmetoder. Inom kommunen finns ett stort
antal fornåkrar. (Se kartan på sidan 53)
Kända fornlämningar finns att söka i Riksantikvarieämbetets FMIS (fornminnesinformationssystem), Riksantikvarieämbetets Fornsök och Länsstyrelsens WebbGIS.
Vid planering hamnar ofta områden med fornlämningar och fornåkrar i konflikt med intressen för att
utveckla ett område för bl.a. bebyggelse. Kommunens
inställning är att förekomsten av lämningar inte ska få
försvåra utbyggnad i framförallt strategiska lägen nära
bl.a. viktiga infrastrukturstråk.
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Byggnadsminnen

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar som byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturmiljölagen. Det
betraktas vanligen som det starkaste kulturhistoriska
skyddet bebyggelse i Sverige kan åtnjuta.
Det finns två stycken utpekade byggnadsminnen inom
kommunen, Lidhems säteri och Linneryds kyrkstallar,
sockenstuga samt sockenmagasin.
Lidhem hette ursprungligen Line och omnämns
första gången på 1400-talet. På 1600-talet omfattade byn
Line förutom sätesgården, ytterligare sju gårdar. Huvudbyggnaden vid säteriet är uppförd i gustaviansk stil med
tillhörande flygelbyggnader och ett flertal ekonomibyggnader. Till säteriet hör även bl.a. arbetarbostäder, mejeri,
vagnslider, smedja och ett åttakantigt dass.
I Linneryds socken finns en välbevarad kyrka från
1798 med tillhörande fyra kyrkstallar från 1860, en
sockenstuga från 1866 och ett sockenmagasin från 1806.
Under äldre tid upplät kyrkan mark för kyrkstallar i
anslutning till sockenkyrkor. Varje by eller gård byggde
sitt eget stall där man hyste sina hästar under kyrkobesöket. I samband med ordnandet av stallarna byggdes en
sockenstuga, som inrymde skola och bostäder för lärare
och väktare. Flyglarna tillsammans med kyrkan bildar en
säregen sluten byggnadsenhet. (Se kartan på sidan 53)

OC H

byggnadstradition. Bebyggelsemiljöer av särskilt värde
ska tas hänsyn till vid eventuell ny bebyggelse och
planläggning. Detta kan ske genom bl.a. planbestämmelser att bebyggelsen ska följa bebyggelsetraditionen på
platsen genom form, skala och materialval. Det är viktigt
att värna om kulturmiljöerna som en resurs för att bevara
och utveckla kommunens särart och därigenom stärka
attraktionskraften för bl.a. besöksnäringen.
Smålands museum har gjort en kulturmiljöinventering
av de centrala kvarteren inom Tingsryds tätort. Denna
lyfter fram de olika särdrag som finns inom orten och
pekar ut särskilt värdefulla byggnader. Kommunen har
även påbörjat arbetet med ett gestaltningsprogram som
ska användas som utgångspunkt och vara vägledande vid
planeringen. Varje ort har sin speciella särprägel vilken
ska bevaras och förstärkas. Olika tidsepoker har sitt eget
uttryck och detta bör tas tillvara vid planeringen i de
olika tätorterna. I arbetet med detta kan framförallt torgen
ges en karaktäristisk utformning.
För att säkerställa kulturmiljöernas värde bör äldre
detaljplaner ses över för att vid behov ge dessa områden
ett starkare skydd.

Kyrkor

Under 1800-talets lopp revs alla de äldre kyrkorna inom
kommunen. Dessa ersattes efter hand av nya kyrkor
byggda efter 1800-talets stilideal, ljusa och rymliga
med stora fönster. Invid kyrkorna uppfördes kyrkstallar,
sockenstugor, tiondelador och sockenmagasin. Alltsedan
medeltiden har också prästgårdar funnits, ofta i anslutning till kyrkan. (Se kartan på sidan 51)
Historiska kommunikationer

Flera viktiga kommunikationsleder har sedan förhistorisk
tid korsat landskapet här och än idag kan vissa följas till
stora delar. Flera vackra stenvalvsbroar finns också bevarade från dessa tider. Utmed lederna växte ett gästgiverioch skjutssystem fram. Den äldsta, bevarade gästgiverigården är Kvarnamåla från 1700-talets mitt.
Under sent 1800-tal gjorde järnvägen entré i kommunen. Järnvägarnas tillkomst gjorde att flera byar växte
till tätorter t ex Ryd, Urshult, Kvarnamåla och Hensmåla.
Idag finns ingen järnväg kvar men mycket vittnar om
dess betydelse för kommunen.
Utveckling

Det är viktigt att bevara och synliggöra det kulturhistoriska arvet och tidstypisk bebyggelse i kommunen. Nya
byggnader ska anpassas till landskapets terräng- och
naturförhållanden samt befintlig bebyggelse och lokal
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10. Vatten
Vision
År 2030 har kommunen
vatten med hög kvalitet och
höga ekologiska värden.

FOTO: PER PIXEL

Vatten är en förutsättning för allt liv. Vatten har också
ett stort värde genom att det ger möjlighet till upplevelser och ett aktivt friluftsliv. I takt med att vi exploaterar
och klimatet förändras så förändras även vår tillgång till
vatten med god kvalitet. Ett långsiktigt vattenvårdsarbete
säkrar ekosystemen och en god dricksvattenförsörjning
samt gynnar växt- och djurliv.
Sjöar och vattendrag

Kommunen har närmare 200 sjöar som är större än en
hektar. Dessa sjöar berörs i huvudsak av fem vattensystem, Mörrumsån, Mieån, Bräkneån, Ronnebyån och
Nättrabyån. De många sjöarna och vattendragen har
stor betydelse för olika aktiviteter som fiske, friluftsliv,
vattentäkter för dricksvatten och industriella ändamål.
I anslutning till en stor del av sjöarna och vattendragen
finns också naturvårdsintressen, såväl internationella,
nationella och regionala. Ett långsiktigt arbete med vattenfrågorna bör drivas i samverkan med berörda kommuner och myndigheter. Mark- och vattenområden som
är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska skyddas.
Det kan vara områden som är ömtåliga för påverkan eller
har särskilda ekologiska värden som till exempel grund-

vattenområden, myrar, våtmarker, värdefulla fågellokaler
eller reproduktionsområden och vandringsvägar för fisk.
Exempel på sådana områden är Åsnen- och Mienområdet
samt de större vattendragen. (Se kartan på sidan 54)
Vattnets status

Tillgången till grundvatten och ytvatten av hög kvalitet
har stor betydelse för dricksvattenförsörjningen och den
biologiska mångfalden. År 2000 beslutade EU om ett
ramdirektiv för vatten. De kvalitetskrav som ska gälla för
vattenförekomster i Sverige kallas för miljökvalitetsnormer (MKN). Målet är att samtliga vattenförekomster i
Sverige uppfyller god ekologisk, kemisk och kvantitativ
status år 2021 eller år 2027. För kvicksilver och kvicksilverföreningar finns ett generellt sänkt krav, vilket innebär
att Sverige inte kommer att nå miljökvalitetsnormen god
kemisk ytvattenstatus för kvicksilver. Dock ska halterna
av kvicksilver inte öka.
Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och
grundvatten ska uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt
beslutade miljökvalitetsnormer.
Sjölandskapet i Tingsryd är näringsrikt och sjöarna
har uppmärksammats för sina stora biologiska och land-

Vi vill:
• Ta hänsyn till naturvårdintressen vid
hantering av sjöar och vattendrag.
• I samverkan med berörda kommuner
och instanser driva ett långsiktigt
arbete med vattenfrågorna.

• Ta hänsyn till risk för ökade vattenflöden vid nybyggnation av bostäder
och verksamheter.
• Bibehålla en god ekologisk status.

• Främja naturliga vandringsvägar för
fisk och bottendjur.
• Minska utbredningen av invasiva arter,
exempelvis Sjögull.
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skapsmässiga värden. Eventuell övergödning och miljögifter kan dock bidra till att sjöarna inte uppnår godkänd
status är 2021.
Statusklassningar för större sjöar, vattendrag, grundvatten och ytvatten finns att tillgå via Vatteninformation i
Sverige (VISS). Här presenteras föreslagna och genomförda åtgärder för att förbättra statusen i vattnet. För att
minska försurningen kalkar exempelvis Länsstyrelsen i
Kronobergs län sjöar och vattendrag.
Kommunen vill verka för att statusen i sjöar och vattendrag inte försämras och om möjligt förbättras. Arbetet
med att ställa krav på enskilda avloppsanläggningar samt
att ta fram en VA-plan är konkreta åtgärder som bidrar
till att statusen på sikt förbättras. Vid planläggning ingår
att utreda om planen medför att gällande miljökvalitets-

FOTO: TINGSRYDS KOMMUN
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normer inte överskrids. Nya verksamheter som leder till
att normerna överskrids får inte etableras. Om miljökvalitetsnormer inte uppfylls kan det behöva upprättas
åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
Skyddat vatten

Bräkneån och Mörrumsån med tillhörande käll- och
biflöden är utpekade som riksintresse för skyddat vatten.
Naturvårdsverket har pekat ut Åsnen som ett område
med särskilt värdefullt vatten samt Mien och Mieån med
tillflöden samt Bräkneån nedströms Tiken. Kommunen
delar denna bedömning och vill verka för att vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden i dessa sjöar och
vattendrag är god. (Se kartan sidan 58)
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Förebygga risker och hot
Vision
År 2030 har kommunen en
god förmåga att hantera
allvarliga händelser.

FOTO: TINGSRYDS KOMMUN

Ett samhälle ställer stora krav på planering, förebyggande
åtgärder och samordning för att minimera risker och
maximera samhällets beredskap för att bemöta krissituationer. Vid extraordinära händelser måste viktiga
samhällsfunktioner fungera. Något kommunen måste
handskas med är bland annat det förändrade klimatet, vilket kommer att medföra ökad årsmedelnederbörd, höga
vattenstånd under vintern, låga vattenstånd under våren
samt fler varma dagar under året.
Översvämning

Översvämning på grund av höga flöden innebär att långvarigt regnande eller snösmältning får vattnet i vattendrag och sjöar att stiga och översvämmas. Översvämning
på grund av skyfall innebär att vattnet från kraftigt regn
inte hinner rinna undan och kapaciteten i dagvattensystemen inte räcker till. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har identifierat områden i Tingsryds

kommun som kan vara föremål för översvämningar vid
100-årsflöde. Ronnebyåns och Mörrumsåns vattensystem
ingår i de vattendrag som har karterats och dess påverkan
på samhällena Ryd, Urshult och Dångebo behöver framförallt beaktas i planeringen. (Se kartan på sidan 55)
MSB har även identifierat ställen i kommunen som
kan vara föremål för översvämningar vid skyfall. I
samband med planläggning i riskområden ska närmare
utredningar göras och om det är möjligt bör byggnation
undvikas. Vid planläggning och byggnation ska krav
ställas på byggnadernas lokalisering och utformning för
att minimera eventuella konsekvenser. Exempelvis kan
det vara lämpligt att förlägga byggnader på höjden eller
ställa krav på byggnadernas höjdsättning.
Kommunen ska göra en översyn över de områden
som kan vara föremål för översvämningar. Eftersom barn
och äldre har en begränsad rörelseförmåga är det mindre
lämpligt att förskolor och äldreboenden är lokaliserade i

Vi vill:
• Säkerställa kommunens beredskap för
att kunna hantera allvarliga händelser.

• Säkerställa samverkan med andra
samhällsaktörer.

• Höja medborgarnas beredskapsmedvetenhet.
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dessa områden. Miljöfarliga verksamheter som kan ge
upphov till utsläpp till vatten och mark kan även behöva
omlokaliseras för att undvika att föroreningar sprids till
vattendrag och vattentäkter. Alternativt kan särskilda
åtgärder vidtas.
De drabbade områdena kan med fördel nyttjas i naturoch fritidssyfte, exempelvis som park eller idrottsplats,
vilket inte medför lika stora konsekvenser som skador på
byggnader och människors hälsa.
Översvämningar kan även bidra med konsekvenser
för vår infrastruktur, exempelvis begränsa framkomligheten på vägarna, medföra överbelastade avloppsledningar
och orsaka spridningar av föroreningar till våra vattentäkter. För att minimera eventuella konsekvenser ska
kommunen se över vägnätet, dels dess bärighet men även
lågpunkter som riskerar att översvämmas. De vägar som
har en hög andel trafik och vägar som nyttjas för skolskjutsar ska särskilt prioriteras. Alternativa vägsträckningar för räddningsfordon behöver identifieras.
Genom att separera dagvatten och avlopp, dimensionera ledningar för högre flöden samt minska mängden
avloppsvatten kan risken med eventuella spridningar av
föroreningar minska. Det är också av stor vikt att dagvatten i ökande utsträckning omhändertas lokalt.
Värmeböljor

Det förändrade klimatet kommer att ge upphov till fler
värmeböljor. Vid byggnation av skolgårdar och utemiljöer för barn i kommunen är det därmed viktigt att utveckla
lekytor som inte är exponerade för sol. Detta genom att
utforma byggnader på ett genomtänkt sätt samt anlägga
solskydd och vegetation som kan erbjuda skugga under
varma sommardagar. Vid planering av boenden för äldre
är det även viktigt att beakta att det finns plats för svalka
och återhämtning.
Kronobergs län domineras av skog och drabbas varje

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ
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år av mer eller mindre omfattande skogsbränder. Högre
temperaturer i samband med ökad vind kan komma att
öka sannolikheten för skogsbränder. Områden i kommunen som är särskilt känsliga för bränder bör identifieras,
exempelvis skogsområden med känslig vegetation, och
tätortsnära skog. Verksamheter som kan ge upphov till
skogsbränder eller kan försvåra ett släckningsarbete bör
även identifieras och förebyggande åtgärder kan behöva
vidtas.
Längre vegetationsperioder kan komma att gynna
skogs- och jordbruket, eftersom det skapar förutsättningar för att odla andra trädslag och grödor. Samtidigt ökar
skaderiskerna genom att insekter och sjukdomar gynnas
av ett varmare och fuktigare klimat. Det kan medföra att
nya bekämpningsmedel används, som i sin tur kan spridas och påverka våra vattentäkter negativt. Problematiken kring låga grundvattennivåer kan även bli påtagligare
i samband med det förändrade klimatet. Den torra våren
och förlängda vegetationsperioden kan minska tillgången
till grundvatten ytterligare under sommarhalvåret. Därför
är det viktigt att kommunen arbetar långsiktigt med alternativa dricksvattentäkter.
Ras och skred

Marken i kommunen utgörs huvudsakligen av morän och
berg samt stråk med isälvsavlagringar, vilket innebär att
för stora delar av kommunen är de geotekniska förhållandena gynnsamma. Finkorniga jordar förekommer
dock och även relativt omfattande områden med torv och
gyttja. Lantmäteriet har tagit fram topografiska kartor
och SGI har gjort markkarteringar samt pekat ut områden
som kan vara föremål för ras, skred och erosion. Hänsyn
ska tas till detta underlag vid planering och vid behov ska
geoteknisk undersökning göras i samband med planläggning. (Se kartan på sidan 56)
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Radon

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas
i jord och berg. Radon kan transporteras till markytan
och därifrån tränga in i byggnader genom otäta grundkonstruktioner. Det kan även komma från fyllnadsmassor, byggmaterial eller från vatten som pumpas upp ur
bergborrade brunnar. Höga halter av radon i inomhusluften kan leda till hälsorisker och på sikt till cancer i lungor
och luftvägar.
Radon i mark och vatten utgör inget hinder för byggnation men med tanke på de negativa hälsoeffekterna bör
gällande gränsvärden för radon i inomhusluft och vatten
inte överskridas.
I kommunen har ingen översiktlig radonriskkartering
gjorts, utan i samband med planläggning eller bygglovsprövning utförs vid behov radonmätning i mark. Vid
förhöjda radonhalter ska radonsäkert byggande tillämpas.
Mätning av radonhalt i inomhusluften samt i dricksvatten från bergborrade brunnar i privata bostäder och
i andra byggnader där människor stadigvarande vistas
bör intensifieras. Vid förhöjda värden bör lämplig åtgärd
vidtas.
Förorenade områden

Olika typer av verksamheter kan ge upphov till spridningar av föroreningar i mark och vatten eller medföra
andra störningar för miljön eller människors hälsa.
Genom länsstyrelsens inventering har många av de misstänkt förorenade områdena identifierats och riskklassats
på en skala 1-4. (Se kartan på sidan 55)
Vid planering och byggnation i områden som misstänks vara förorenade ska närmare utredningar göras
och vid behov eventuell sanering. I miljöbalken anges
vem som har ansvar för att utreda och sanera förorenade
områden.
Farligt gods

Riksväg 27 och 29 är utpekade som primär väg för farligt
gods. Vid nybyggnation i anslutning till dessa vägar kan
det behövas närmare utredningar för att avgöra eventuella
risker och identifiera behovet av säkerhetsåtgärder. Exempel på åtgärder kan vara att förlägga den nya bebyggelsen inom lämpligt avstånd från vägen eller ställa krav
på byggnadernas utformning. (Se kartan på sidan 55)
Kommunen behöver även ta fram en strategi i
händelse av trafikolyckor på riksväg 27 förbi Tingsryds
tätort, för att minimera konsekvenserna av eventuella
spridningar av miljöfarliga föroreningar till sjön Tiken.
Buller

Buller från trafik eller verksamheter kan påverka människans sömn och koncentrationsförmåga negativt. Därmed
är det olämpligt att bostäder och offentliga verksamheter
såsom förskolor, skolor och vårdanläggningar etableras

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

intill trafikerade vägar eller verksamheter som alstrar
störande ljud.
Buller är inte ett stort problem i kommunen. Det finns
många tysta och opåverkade områden som inte är berörda
av buller från trafik eller verksamheter. För vissa tätorter
kan dock trafiken periodvis ge upphov till bullerstörningar. Riksväg 27 och 29 är de vägar som är mest trafikerade. Trafikverket har sänkt hastigheten på en sträcka av
Riksväg 27 genom Väckelsång tätort men vägen orsakar
fortfarande buller i Väckelsång och Tingsryds tätort.
Kommunen vill i dialog med Trafikverket komma fram
till lämpliga åtgärder, dels för att minska bullernivåerna
men även för att medverka till en ökad trafiksäkerhet.
Ny bebyggelse ska förläggas så att den uppfyller
gällande riktvärden för buller, alternativt kan krav ställas på byggnadernas utformning. Vid behov ska bullerberäkningar eller mätningar göras vid planläggning.
Bullermätningar görs även i samband med klagomål. Om
riktvärdena för buller överstigs för befintlig bebyggelse
kan bullret minimeras genom exempelvis bullerplank,
vegetation eller hastighetssänkande åtgärder.
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Mellankommunal samverkan
Utbildning

Möjligheter till god utbildning på olika nivåer är en av
anledningarna till att människor väljer att bo kvar i kommunen. Därför är det viktigt att stärka bandet till närliggande kommuner som erbjuder olika eftergymnasiala
utbildningar. Linnéuniversitet i Växjö/Kalmar samt Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona/Karlshamn finns
exempelvis nära tillhands, utöver folkhögskolor, Komvux
med flera. För att kunna erbjuda gymnasieutbildningar
med både bredd och spetsinriktning för regionens ungdomar är det viktigt att kommunen fortsätter att utveckla
mellankommunala samarbeten.
Arbetsmarknad

Goda möjligheter till nyetableringar och en väl genomtänkt infrastruktur ökar dragningskraften till både
kommunen och regionen. Genom en god infrastruktur
kan invånare i större utsträckning bo och verka i olika
delar av regionen. Det underlättar för kommuner och
företagare att hitta rätt kompetens, bidrar till en ökad
kompetensutveckling och främjar integration. För att nå
hit finns det fördelar med gemensamma strategier med
grannkommunerna.
FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

Mellankommunala frågor

För att mindre kommuner som Tingsryd ska utvecklas
gäller det att se förbi de administrativa gränserna och
sätta kommunen i sitt sammanhang. Tingsryd är inte bara
en del av Kronoberg utan också en del av Blekingeregionen, Kalmarregionen, Östersjöregionen, Öresundsregionen och Götalandsregionen. Kommunen är idag redan
delaktig i olika kommunöverskridande samarbeten och
samverkansorganisationer. Tingsryd är en del av Region
Kronoberg som bland annat ansvarar för den regionala
utvecklingsstrategin.
Ett annat tongivande samarbete där kommunen ingår
är SydSam (Samverkan i Sydsverige) som verkar för
Sydsveriges gemensamma intressen inom olika områden,
exempelvis Östersjöregionen.
I det internationella sammanhanget finns bland annat ESDP-dokumentet, en utvecklingsplan för att skapa
hållbar och balanserad regional utveckling där vikten av
polycentrisk (flerkärnig) regional utveckling poängteras.
I detta kapitel presenteras frågor som det är viktigt
att bedriva mellankommunalt samarbete kring. Samtliga
frågor har belysts närmare inom ramarna för översiktsplanens fokusområden.
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Miljö

I frågor kring mark, vatten och luft suddas de administrativa kommungränserna alltmer ut för att uppfylla både
lokala, regionala och nationella miljömål. Det finns goda
skäl att samarbeta kommuner emellan inom miljöfrågorna och fortsätta att utveckla de samarbeten som finns.
Vatten

I Tingsryd finns det viktiga vattenområdet kring sjön Åsnen som gränsar till både Växjö och Alvesta kommuner.
Även Bräkneån och Mörrumsån med till- och biflöden
är utpekade som riksintresse för skyddat vatten. I sjön
Miens vattenområde finns Långasjön där Karlshamn tar
dricksvatten och Ronnebyån är dricksvattenreserv för
Ronneby.
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Dessa exempel visar tydligt på att kommunöverskridande
samverkan inom vattenfrågor är viktigt för att säkerställa
en god dricksvattenförsörjning och biologisk mångfald.
Friluftsliv och turism

Tingsryd har många vandrings-, cykel- och kanotleder
i kommunen vilket är positivt för besöksnäringen. En
viktig cykelled som sträcker sig genom kommunen är
Sydostleden som löper mellan Simrishamn och Växjö.
Den planerade nationalparken Åsnen är också en tilldragande destination i regionen. Kommunen gränsar till
glasriket, stenriket, Blekinge skärgård med flera områden. En samverkan i regionen inom turism och friluftsliv
där styrkor och kvaliteter lyfts fram i respektive kommun
stärker näringen i hela regionen.
Kommunikationer

Tingsryd har i grannkommunerna tillgång till flertalet
olika kommunikationstyper. Flygplatser finns på nära
avstånd i Växjö, Ronneby och Kalmar och med bara ca
tre och en halv timme till Kastrup. Hamnarna i Blekinge
är viktiga ur näringslivssynpunkt. Järnväg i form av
Kust till kustbanan och Blekinge kustbana som knyter
an till övrigt järnvägsnät finns ca 45 minuters bussresa
bort. Riksväg 27 och 29 är en viktig vägsträcka i kommunen och regionen vilket möjliggör för olika typer av
samarbeten kring pendling och kollektivtrafik. Gång- och
cykelvägar för friluftslivet och inom vissa orter även
arbetslivet är också en mellankommunal fråga med

utvecklingspotential.
Övrig infrastruktur

För ett fungerande samhälle krävs en bra infrastruktur
och utöver kommunikationer sträcker sig också följande
funktioner över kommungränsen:
• Elförsörjning/Energi
• Bredband/Fiber
• Vatten och avlopp
• Riskhantering
Boende

I de omkringliggande större kommunerna är det ett högt
tryck på bostäder. Tingsryds kommun skulle kunna bistå
med bostäder i attraktiva natur- och sjönära lägen. En
strategisk boendeutvecklig där förtätning sker i befintliga
orter med viktiga transport- och pendlingssträckor är
därmed viktigt och gynnar boendeantal och näringsliv i
hela regionen.
Riksintressen

I kommunen finns ett flertal områden av riksintresse för
friluftsliv, naturvård, kommunikationer mm, som även
berör angränsande kommuner, exempelvis Åsnen, riksväg 27 och 29. Tingsryd gränsar även till områden som är
av riksintresse i de omkringliggande kommunerna. Det är
viktigt att kommunerna har en samsyn kring områdenas
fortsatta användning.
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Riksintressen
Det är staten som identifierar intressen av nationell betydelse, så kallade riksintressen. Ofta handlar det om naturoch kulturvärden men även om försvarsintressen. Det är
nationella myndigheter som beslutar om vilka områden
som klassas som riksintresse. Riksintressena regleras i
miljöbalken.
Riksintressen i Tingsryd

Mark- och vattenområden ska användas till de ändamål
de är mest lämpade för. Det ska tas hänsyn till områdets
karaktär och läge samt vilka behoven är. En avvägning
ska ske mellan å ena sidan intresset av att bevara ett
mark- eller vattenområde för framtida bruk och å andra
sidan värdet av att ta det i anspråk för något särskilt ändamål. Om allmänna och enskilda intressen konkurrerar
är det den användning som medför en god hushållning
utifrån en allmän synpunkt som ska prioriteras. Ingrepp
och exploatering i de områden som berörs av riksintresse
får endast genomföras om det kan ske på ett sätt som inte
uppenbarligen skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Riksintressena i Tingsryd täcker ca en tredjedel av
kommunens yta och av dessa är Åsnenområdet största
området. Vid planläggning av områden och i bygglovsärenden ska det tas hänsyn till områden som är definierade
som riksintressen. Många riksintressen är dock grovt
utpekade och skulle med fördel kunna avgränsas för att
effektivisera kommunens planläggning.

tryck- och värmechock. Mieån rinner i en sprickdal i förlängningen av spricksystemet. En rullstensås längs sjöns
västra sida och i Mieån bildar varierande former. Sjön
och ån omges av ett mångformigt skogs- och odlingslandskap med betydande inslag av ädellövskog.
Berorsmåla utgör ett representativt odlingslandskap
i skogs- och mellanbygd med hackslåttmark och för Småland karaktäristiska naturbetesmarker. Här finns art- och
individrika växtsamhällen med rödlistade arter.
Korrö är ett representativt odlingslandskap i skogsoch mellanbygd med bl.a. trädbevuxna öppna hagar och
ängar. Växtsamhällena är artrika och genom området
löper en representativ getryggsås.

Riksintresse yrkesfisket

Fiskeristyrelsen ansvarar för att definiera riksintresse
för yrkesfisket. Sjön Åsnen är klassad som riksintresse
för yrkesfisket med anledning av att det är ett viktigt
fångstområde med betydelse för näringen. Riksintresset ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan försvåra
näringens bedrivande. Kommunen vill dock betona att
fisket i Åsnen även är viktigt ur ett friluftsperspektiv. (Se
kartan på sidan 57)
Riksintresse naturvård

I kommunen är Åsnenområdet, Mien-Mieån, Berorsmåla
samt Korrö utpekade som riksintresse för naturvård. (Se
kartan på sidan 57)
Åsnenområdet utgörs av mycket omväxlande, till
största delen flacka stränder med inslag av strandvåtmarker och grunda bottnar, varierat moränlandskap och vackra rullstensåsar. Över sjöslätten reser sig höga restberg.
Sjön Mien är sannolikt bildad genom ett stort meteoritnedslag under kritperioden och begränsad av ett rombiskt spricksystem. På Ramsö finns den för Skandinavien
unika bergarten ryolit, som visar smältstruktur av kraftig
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Riksintresse kulturmiljö

I kommunen finns tre utpekade riksintressen för kulturvård, Blidingsholm, Korrö och Ängsfruktsodlingsområdet. (Se kartan på sidan 57)
Sedan medeltiden har olika transportleder mötts vid
Blidingsholm. Här finns en stenvalvsbro över vattenleden vid Åsnens utlopp med fasta fångstanordningar med
gamla anor för ålfiske. Ledens forna betydelse styrks av
en medeltida befästningsanläggning. I området finns även
boplatslämningar från stenåldern samt Blidingsholms
gård från 1826.
Korrö är en småskalig industriell miljö från 1800-talet
med anor från 1500-talet. Odlingslandskap runt Korrö
ger en uppfattning om det historiska sambandet mellan
jordbruks- och industrinäringarna. Korrö hantverksby
ligger vid Ronnebyån och här finns en kvarn, garveri,
färgeri, såg och skomakeri. Ängs- och hagmarken utmed
ån präglas av bete och slåtter.
Ängsfruktsodlingsområdet utgörs av ett småbrutet
odlingslandskap med ängs- och åkermarker, ympade vildaplar i odlingsmarkens marginella partier på ängsmark
och i väg- eller åkerrenar. Där återfinns även senare tiders
symmetriska fruktodlingar på åkermark.
Riksintresse friluftsliv

Riksintresse för friluftslivet utpekas av Naturvårdsverket
efter samråd med Fiskeristyrelsen. I kommunen finns ett
område definierat, Åsnen och området runt sjön. Även

grannkommunerna Växjö och Alvesta berörs av detta
riksintresse. (Se kartan på sidan 57)
I Åsnenområdet utgör sjön Åsnen med öar och stränder kärnområdet i riksintresset. I området finns möjlighet
till längre vistelser och en mycket variationsrik natur
med storslagna vyer. Friluftsaktiviteterna i området är i
huvudsak knutna till upplevelser av natur- och kulturmiljöer, exempelvis vandring och cykling, samt vattenaktiviter i form av fiske, kanoting, bad mm. Även Lidhemsjön,
som är en värdefull fågelsjö med fågeltorn, rastplats mm
och som passeras av en cykelled, är värdefull för friluftslivet och ingår i avgränsningen.
Områden av riksintresse för friluftslivet ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön.
Riksintresse väg

Det är Trafikverket som beslutar kring Riksintresse väg.
Utpekade vägar i kommunen är riksväg 27 och 29 som
fungerar som länkar mellan olika regioncentra. Riksväg
29 utgör dessutom anslutningsväg till Karlshamns hamn
som är utpekad som riksintresse. (Se kartan på sidan 57)
Exploatering nära transportanläggningar får inte
påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida
utveckling av dessa. Byggnadsfritt avstånd på 30 meter
från vägområdesgränsen för dessa vägar är beslutat, i
enlighet med väglagen. Vid byggnation behöver hänsyn
tas till buller, transport av farligt gods och säkra in- och
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utfarter. Kommunen har som inställning att fortsätta
främja en god framkomlighet på Riksväg 27 och 29.
Kommunen önskar dock i dialog med Trafikverket få till
stånd minskade bullernivåer och säkrare in- och utfarter i
anslutning till Tingsryds tätort.
Riksintresse försvaret

Riksintressen för försvarets militära del kan redovisas
öppet såvida de inte berörs av sekretesskäl. Kommunen
berörs av stoppområde för höga objekt, tillhörande Hagahults flygplats. Flygplatsen har ett behov av hinderfrihet, vilket medför att inom stoppområdet kan inga höga
objekt uppföras. Höga objekt är 20 meter (utanför tätort)
respektive 45 meter (inom tätort). I kommunen finns även
ett övrigt influensområde. Riksintressets funktion och
placeringen omfattas dock av försvarssekretess. Avslutningsvis berörs kommunen av ett lågflygningsområde, i
behov av hinderfrihet, som är av betydelse försvarsmaktens militära del. (Se kartan på sidan 59)
Anläggningarna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Myndigheten kontaktas vid handläggning av
ärenden som berörs av försvarets riksintresse.
Riksintresse rörligt friluftsliv

Åsnen-Mien är utpekat som ett riksintresse för det rörliga
friluftslivet och turism. Detta intresse ska beaktas vid
planering och exploatering i området. Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada den värdefulla
natur- och kulturmiljön. (Se kartan på sidan 58)

FOTO: HANS RUNESSON
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Riksintresse skyddade vatten

I miljöbalken regleras också att vattenkraftverk samt
vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål
inte får utföras i Bräkneån och Mörrumsån eller i deras
tillhörande käll- och biflöden om inte vattenverksamheten endast förorsakar obetydlig miljöpåverkan. (Se kartan
på sidan 58)
Angränsade riksintressen

Kommunen gränsar till ett antal riksintressen i de omkringliggande kommunerna.
Bräkneån, Mörrumsån och Mieån i Ronnebys och
Karlshamns kommuner är utpekade som riksintresse för
friluftsliv och naturvård. Mörrumsåns dalgång i Olofströms kommun berörs även av riksintresse för naturvård.
Mörrumsån och Bräkneån är dessutom utpekade som Natura 2000 område och skyddat vattendrag. Mörrumsån är
av nationellt intresse för jord och skogsbruk samt utgör
riksintresse för yrkesfiske.
Kommunen berörs även av MSA-område för Ronneby, Växjö och Kalmar flygplatser. Dessa flygplatser är av
riksintresse för den civila luftfarten. Vid uppförande av
höga objekt ska kommunen samråda med Luftfartsverket
och Trafikverket. (Se kartan på sidan 59)
Vid byggnation och planering i kommunen ska
hänsyn tas till angränsande riksintressen. Åtgärder som
påverkar dessa intressen negativt ska i den mån det är
möjligt undvikas.
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F ÖRORD

Förord
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör
Tingsryds kommuns Granskningshandling av översiktsplan. En översiktsplan (ÖP) tas fram och uppdateras
regelbundet av kommuner i enlighet med Plan- och
bygglagen. En översiktsplan ska vara vägledande för hur
mark- och vattenområden används och hur bebyggelse,
verksamheter och naturområden etc. ska utvecklas och
bevaras. Miljökonsekvensbeskrivningen är en bedömning
av hur miljöaspekter har inarbetats i planförslaget och
vad planens genomförande innebär.
Tingsryds kommun har givit WSP Sverige AB i
Karlskrona i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning till Tingsryds kommuns översiktsplan. Uppdragsansvarig hos WSP är Jessica Andersson som också
ansvarar för miljökonsekvensbeskrivningen.
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Sammanfattning
Bakgrund
Föreliggande dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande Tingsryds kommuns översiktsplan. MKB:n är en bedömning av hur miljöaspekter har
inarbetats i planförslaget och vad planens genomförande
innebär för naturmiljön, kulturmiljön och människors
hälsa. MKB:n behandlar frågeställningar på en översiktlig nivå motsvarande vad översiktsplanen anger.
Beskrivningen avser peka på översiktliga konsekvenser
av planförslaget samt vilka konsekvenser som behöver
studeras i fortsatt planering.
Nollalternativ
Att identifiera ett eller några få alternativa scenarier gällande kommunens utveckling som kan anses vara mer
sannolika än andra scenarion är så gott som omöjligt.
Således begränsar sig detta dokument till att beskriva effekter och konsekvenser av planförslaget och nollalternativet. Eftersom varje kommun är skyldig att ha en aktuell
översiktsplan är en framtid helt utan översiktsplan inte
sannolik. Om planen inte skulle genomföras är det därför
troligt att nuvarande översiktsplan, trots dess brister, får
fortsätta att gälla och att samhällsutvecklingen i Tingsryd
kommer att ske utan stöd från översiktsplanen. Bebyggelsen kommer i större utsträckning lokaliseras utifrån
kommersiella utgångspunkter. Markanvändningen i kommunen bedöms därmed bli mindre effektiv och leda till
en sämre hushållning med mark och vatten. Utan aktuell
översiktsplan skulle den kommunala planeringen få svårt
att samordna bebyggelseutvecklingen med en samtidig
kollektivtrafikutbyggnad. Den bebyggelse som tillkommer koncentreras inte i lika hög grad till tätorterna och
till goda kollektivtrafiklägen. Förutsättningarna för att
skapa ett hållbart resande i Tingsryd skulle därmed inte
fullt ut kunna tas tillvara. Istället förväntas den fortsatta
tillväxten av biltrafik leda till alltför stora utsläpp av luftföroreningar samt till ett mer förorenat trafikdagvatten.
Ambitionen att bevara och utveckla kommunens kulturoch naturmiljöer blir lägre jämförelse med översiktsplaneförslaget.
Översiktsplan 2030
Översiktsplanens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån
en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska
faktorer. Översiktsplan 2030 innehåller elva fokusområden för långsiktig hållbarhet och utveckling i Tingsryds
kommun.
I fokusområdet boende och inflyttning framkommer
det att kommunen vill prioritera förtätning i tätorter,

orter samt längs viktiga kommunikationsstråk, där det
finns eller planeras för kommunalt vatten och avlopp.
I tätorterna ska kommunen främja en blandning av
bostäder och upplåtelseformer. Kommunen har inget
emot bostadsutveckling på landsbygden, men ny bebyggelse kan med fördel lokaliseras intill befintlig bebyggelse för att möjliggöra samåkning och stärka underlaget
för kollektivtrafik. Kommunen vill om möjligt undvika
byggnation på produktiv jordbruksmark, men ställer sig
inte emot byggnation om det gynnar andra betydelsefulla
samhällsintressen. I markanvändningskartan redovisas ett
antal utvecklingsområden för bland annat verksamheter
och bostäder.
Konsekvenser
Översiktsplaneförslaget är generellt skrivet, och skrivet
på system- och strateginivå. Kommunen har valt att upprätta en mer övergripande översiktsplan för att i ett andra
led kunna arbeta med fördjupade översiktsplaner samt ta
fram nya strategier och program. Tanken är att materialet
kontinuerligt ska lyftas in i översiktsplanen. Ambitionen
är god, och översiktsplanen lyfter fram eventuella konflikter som måste hanteras i ett senare planeringsskede.
Översiktsplaneförslaget har goda amitioner om en
hållbar och miljöanpassad samhällsutveckling. Detta
genomsyras av de strategier för utveckling som presenteras i översiktsplanen, bland annat genom förtätning av
de mindre orterna samt ambitionen om en stark kollektivtrafik och satsning på infrastruktur för gång och cykel.
Översiktsplanen vill stärka både tätort och landsbygd,
vilket medför ett hållbart samhälle.
Planen visar goda ambitioner för att bevara viktiga
områden för natur, kultur och friluftsliv samt opåverkade
områden och bedöms kunna bidra till att gällande miljökvalitetsmål uppfylls, samt medverka till att miljökvalitetsnormerna nås. Samtidigt kan inte dessa uppnås utan
att det görs åtgärder i ett regionalt perspektiv av kringliggande kommuner.
Vid arbetet med att genomföra översiktsplanens
intentioner kommer kommunen ta ställning till om
detaljplanerna medför en betydande miljöpåverkan. Om
planerna bedöms medföra en betydande miljöpåverkan
ska konsekvenserna i planen bedömas i en särskilt miljökonsekvensbeskrivning.
Planens påverkan på miljön är till stor del beroende
av hur planens intentioner genomförs i praktiken, och
i vilken mån som anpassningar görs för att värna miljöaspekter och hållbar utveckling i vidare planering,
bedömning och genomföranden.
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1. Bakgrund och metod
Vad är en mijökonsekvensbeskrivning?
Översiktsplaner hör till planer som antas medföra betydande miljöpåverkan och därför alltid ska åtföljas av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Processen och genomförandet styrs av miljöbalken. Arbetet inleds med en
bedömning av de konsekvenser som planförslaget medför
och som kan vara av betydande art, en så kallad MKBavgränsning. Kommunerna samråder med länsstyrelsen
och berörda kommuner om avgränsningen. Därefter upprättas en MKB, där planförslagets konsekvenser jämförs
med nollalternativet. MKB:n skall successivt utvecklas
under planprocessen. Vid samråd och granskning ges
tillfälle att lämna synpunkter på MKB:n.
Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad har
anpassats till översiktsplanens strategiska karaktär. Detta
betyder att planens miljöpåverkan i många fall beskrivs
på systemnivå, och att analyserna inte generellt avser
enskildheter eller enskilda objekt.
Tidshorisonten är huvudsakligen år 2030, vilket är
samma tidshorisont som används för översiktsplanen. Vid
den tidpunkten förväntas planförslaget ha genomförts. De
förändringar och konsekvenser som planen kan förväntas
ge, kommer dock i de flesta fall att framträda successivt
fram tills dess. Vissa förändringar och konsekvenser kan
även uppstå senare.
Den rumsliga avgränsningen utgörs i huvudsak av
kommungränsen. För några miljöaspekter är det emellertid nödvändigt att identifiera och beskriva påverkan
utifrån andra geografiska områden. Vattenfrågor belyses
utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och planförslagets påverkan på klimatet har i grunden ett globalt
perspektiv.
Vad gäller konsekvenserna för utvecklingsområden
för vindkraft samt LIS-områden har dessa beskrivits i
kommunens vindkraftsplan och LIS-områdesplan från
år 2011, och beskrivs därför inte närmare i föreliggande
MKB.
Bedömningsmetod
Konsekvenserna kommer att relateras till det värde
som berörs, men också till miljöpåverkans relation till
miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål samt övriga hållbarhetsfaktorer. En fyrgradig skala används för
beskrivning av planens positiva och negativa konsekven-
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ser. Skalan grundar sig på en relation mellan effekternas
omfattning och storleken på de värden som påverkas.
•
•

•

•

Stora konsekvenser - Betydande påverkan på riksobjekt eller regionalt intressanta objekt.
Måttliga konsekvenser - Begränsad påverkan på
riksobjekt eller värden av regionalt intresse, eller betydande påverkan på värden av kommunalt intresse.
Små konsekvenser - Liten påverkan på värden av
nationellt eller regionalt intresse, eller begränsad
påverkan på värden av kommunalt intresse, eller
omfattande påverkan på värden av lokalt intresse.
Inga eller obetydliga konsekvenser - Begränsad
påverkan på värden av lokalt intresse eller inga
konsekvenser.

Bedömning av påtaglig skada på riksintressen
Med påtaglig skada avses skada på värden som har betydelse från allmän synpunkt och som inte kan återskapas
eller ersättas om de en gång förstörs. Vid bedömningen
av om en åtgärd kan påtagligt skada ett område av
riksintresse bör det analyseras arten och omfattningen av
påverkan samt områdets känslighet.
Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp och/eller
skador beaktas. Ett mindre ingrepp kan i sig ge en liten
påverkan i området, men om det följs av fler kan det sammantaget medföra stora negativa konsekvenser.
Osäkerheter i bedöming och underlag
MKB är alltid förknippad med osäkerheter. Det finns
dels genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden
och dels finns det osäkerheter förknippade med analytisk
kvalitet och kunskap. Osäkerheter ligger också i att de
underlag och källor som använts för bedömningen kan
vara behäftade med olika brister.
De utvecklingsområden som studeras i denna MKB
bör inte ses som exakta eller färdiga utvecklingsområden.
Detta medför att detaljerade konsekvenser för enskilda
områden inte kan bedömas i detta skede. I samtliga avsnitt i MKB:n anges ett övergripande resonemang kring
om, hur och på vilket sätt alternativen medför stora eller
små konsekvenser för respektive miljöaspekt. I kommande planeringsskeden får sedan avgöras om det finns
behov av mer detaljerade utredningar och/eller upprättande av MKB för detaljplan.
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2. Studerade alternativ
En MKB ska identifiera, beskriva och bedöma rimliga
alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska
räckvidd. Den geografiska räckvidden av en översiktsplan är lagstadgad varför det i detta fall endast kan
handla om alternativa utformningar av planen.
Att identifiera ett eller några få alternativa scenarier
gällande kommunens utveckling som kan anses vara mer
sannolika än andra scenarion är så gott som omöjligt.
Det låter sig helt enkelt inte göras då det finns en oerhörd
mängd faktorer såsom konjunkturläge, enskilda entreprenörers initiativ, näringslivssatsningar med mera, som kan
påverka. Således begränsar sig detta dokument till att beskriva konsekvenser av planförslaget och nollalternativet.
Nollalternativ
I nollalternativet förväntas bebyggelsen i större utsträckning lokaliseras utifrån kommersiella utgångspunkter.
Markanvändningen i kommunen bedöms därmed bli
mindre effektiv och leda till en sämre hushållning med
mark och vatten. Utan aktuell översiktsplan skulle den
kommunala planeringen få svårt att samordna bebyggelseutvecklingen med en samtidig kollektivtrafikutbyggnad. Den bebyggelse som tillkommer koncentreras inte i
lika hög grad till tätorterna och till goda kollektivtrafiklägen. Förutsättningarna för att skapa ett hållbart resande
i Tingsryd skulle därmed inte fullt ut kunna tas tillvara.
Istället förväntas den fortsatta tillväxten av biltrafik leda
till alltför stora utsläpp av luftföroreningar samt till ett
mer förorenat trafikdagvatten.
Kommunen driver inte heller utvecklingsfrågor i
samma utsträckning som i översiktsplanen. Detta innebär
sannolikt att ambitionen för bevarande och utveckling av
kommunens kultur- och naturmiljöer blir lägre jämförelse
med nuläget och översiktsplaneförslaget.
Givna förutsättningar för såväl nollalternativet som
för en utveckling enligt den nya översiktsplanen är bland
annat att de pågående klimatförändringarna kan antas
komma göra sig allt mer påminda de kommande decennierna. Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns utveckling är också oberoende av planens tillkomst. Dit hör
exempelvis de åtgärdprogram för luft- och vattenkvalitet
som är fastställda. Ytterligare sådana program eller andra
samhällsbeslut kan också tillkomma under planperioden.
Den planering av infrastruktur som görs av Trafikverket
förväntas bli genomförd även i nollalternativet.

Översiktsplan 2030
Översiktsplanens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån
en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. En fysisk struktur som bidrar till jämlik hälsa för
alla ska skapas och ett samhälle med god miljö ska kunna
överlämnas till kommande generationer.
Översiktsplan 2030 innehåller elva fokusområden för
långsiktig hållbarhet och utveckling i Tingsryds kommun. De elva fokusområdena utgörs av:
•

God miljö

•

Det goda livet

•

En kommun där barn och unga syns

•

Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt
företagsklimat

•

Boende och inflyttning

•

Infrastruktur

•

Ett levande förenings- och kulturliv

•

Rika upplevelser

•

Värna om natur- och kulturvärden

•

Vatten

•

Förebygga risker och konsekvenser

I översiktsplanen redovisas ett antal utvecklingsområden
för bland annat verksamheter och bostäder. Kommunen
har som ambition att prioritera förtätning i tätorter, orter
samt längs viktiga kommunikationsstråk, där det finns
eller planeras för kommunalt vatten och avlopp. Här
säkerställs en god avloppsrening och det finns tillgång
till service och kollektivtrafik. Fortsatt bebyggelse här
stärker underlaget för service ytterligare och medverkar
till livskraftiga tätorter. I tätorterna ska kommunen främja
en blandning av bostäder och upplåtelseformer. Kommunen har inget emot bostadsutveckling på landsbygden,
men ny bebyggelse kan med fördel lokaliseras intill
befintlig bebyggelse för att möjliggöra samåkning och
stärka underlaget för kollektivtrafik. Kommunen vill om
möjligt undvika byggnation på produktiv jordbruksmark,
men ställer sig inte emot byggnation om det gynnar andra
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betydelsefulla samhällsintressen.
Översiksplaneförslaget belyser behovet av att utveckla gång- och cykelvägnätet, främja en förbättrad kollektivtrafik samt bygga ut bredbandsinfrastrukturen för
att tillgängliggöra arbetsplatser, service och besöksmål
för allmänheten. Kommunen har även som ambition att
ta fram nya planer och riktlinjer för att tillgodse en god
vatten- och avloppsförsörjning.
Tingsryds kommun har som mål att fortsätta erbjuda
en mångfald av upplevelser och besöksmål. Genom att
naturen tillgängliggörs och betydelsefulla besöksmål utvecklas och etableras sker en positiv utveckling av kommunen. I LIS-planen har kommunen identifierat områden
i strandnära lägen som anses lämpliga för friluftslivets
utveckling. Vid planläggning och byggnation ska hänsyn
tas till natur- och kulturmiljöer. De ska i den utsträckning
det är möjligt bevaras eller integreras i bebyggelsemiljön.
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3. Fokusområden - konsekvenser
Nedan anges de övergripande konsekvenserna för de elva
fokusområdena som redovisas i översiktsplanen. Bedömingen görs ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Under rubriken samlad bedömning görs även
en jämförelse med nollalternativet. Vissa fokusområden
berörs närmre i kapitlet Miljökvalitetsmål och Miljökvalitesnormer.
God miljö
Till följd av den förtätning och komplettering i goda
kollektivtrafiklägen som enligt översiktsplanen ska
eftersträvas kan ett mer hållbart resande främjas. Utveckling av gång- och cykelvägnätet kan även göra så att fler
undviker att använda bilen som färdmedel.
Genom föreslagen bebyggelseutveckling bedöms
kommunen hushålla med mark och resurser. Kommunen
kan fortsätta att präglas av ett varierat landskap med
en hög biologisk mångfald. Om värdefull grönska tas i
anspråk föreslår översiktsplanen att värdena kompenseras
genom att en likvärdig miljö anläggs i närområdet.
Översiktsplanen har som ambition att arbeta mer aktivt med en lokal dagvattenhantering och fördröjning för
att minska spridningen av föroreningar till recipienterna.
Genom att ta fram en dricksvattenförsörjningsplan där
grund- och ytvattenresurser inventeras samt risker och
alternativa reservvattentäkter identifieras kan kommunen
säkerställa en god dricksvattenkvalitet.
Samlad bedömning
Genom att prioritera åtgärder i infrastrukturen samt
hushålla med mark och resurser bedöms översiktsplaneförslaget bidra med positiva konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
I nollalternativet saknas riktlinjer för bebyggelseutvecklingen. Bebyggelsen riskerar att bli mer utspridd
vilket medför ett ökat transportbehov och en större påverkan på landskapet.
Det goda livet
Översiktsplanens ambition om förtätning och komplettering intill befintlig bebyggelse medför att flera

målpunkter kan återfinnas inom närområdet. Utvecklingsområdena som ligger i anslutning till huvudorten
Tingsryd bedöms få god tillgänglighet till service. I de
mindre orterna däremot blir tillgången till service relativt
begränsad och på den rena landsbygden saknas i stort sett
serviceutbud. Försörjningen av service för både befintlig
och tillkommande bebyggelse på landsbygden får tillgodoses i tätorterna. Dock kan ny bebyggelse bidra till att
serviceutbudet ökar samt att behoven av kollektivtrafik
bibehålls och eventuellt förstärks.
Utvecklingsområden för verksamheter och bostäder
föreslås i kommunens olika delar och lägen, i anslutning
till god infrastruktur, vilket underlättar arbetspendling.
Jämställdhet
Genom en förtätning i områden som ligger nära större
vägstråk samt gång- och cykelväg och god service, bidrar
översiktsplanens intentioner till att främja ett tryggt och
väl fungerande vardagsliv. En blandning av radhus, villor och flerbostadshus bidrar också till integration och
möjligheten att bo kvar i olika områden, olika skeden i
livet. Dessa mål och inriktningar bedöms verka för en
god jämställdhet inom kommunen.
Folhälsomål
De folkhälsomål som behandlar den fysiska planeringen
är social trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor samt
ökad fysisk aktivitet.
Översiktsplanen kan i sig inte påverka hälsoläget i
kommunen, men den kan skapa förutsättningar för en
god och jämlik hälsa. Översiktsplanens angivna satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykelnätet samt säkra
skolvägar är i sig ett led i att satsa på kommunens hälsa
och trygghet. Det bidrar till att fler undviker att ta bilen
och därmed att fler av folkhälsomålen kan uppnås, som
till exempel ”Hälsa i arbetslivet” och ”Fysisk aktivitet”.
Översiktsplanen värnar om värdefulla natur- och
kulturmiljöer. Kommunens bedömning är att en utbyggnad av föreslagna utvecklingsområden, där hänsyn tas
till befintliga naturvärden vid exploatering för bostäder,
verksamheter etc. ej innebär påtaglig skada på värdena.
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Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter skall även beaktas. Detta bedöms ge goda förutsättningar för en utvecklad folkhälsa och välbefinnande i
kommunens olika delar. Det bidrar även till en förstärkning av kommunens identitet och attraktivitet.
Samlad bedömning
Översiktsplanen bedöms medverka till positiva konsekvenser på livsmiljön och människors hälsa då riktlinjerna för bebyggelseutveckling främjar en god tillgänglighet
till arbetsplatser, service och grönområden.
I ett nollalternativ utan riktlinjer för bebyggelseutveckling finns risk för långa avstånd mellan bostäder,
service och arbetsplatser. En spridd bebyggelse kan även
komma att försämra möjligheterna för arbetspendling och
medföra att fler väljer bilen som färdmedel. Det bedöms i
sin tur medföra negativa konsekvenser för miljön.
En kommun där barn och unga syns
Intentionerna i översiktsplanen bedöms som positiva ur
ett barnperspektiv. Det anges att barnperspektivet skall
finnas med i alla beslut och i det dagliga arbetet. I översiktsplanen pekas tätortsnära friluftsområden ut som skall
bevaras. Om värdefull grönska tas i anspråk bör värdena
kompenseras genom att en likvärdig miljö anläggs i
närområdet. Detta bedöms vara positivt för barn, då möjligheter till spontanlek och tillgänglighet till lekplatser är
viktigt. Ett väl fungerande kollektivtrafiknät samt trygga
och säkra skolvägar är en viktig förutsättning för barns
och ungas rörelsefrihet. Att kultur- och fritidsanläggningar ska lokaliseras i strategiska lägen underlättar för barn
och ungdomar att nyttja dessa fritidsaktiviteter till fullo.
Samlad bedömning
Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra positiva
konsekvenser för barn och unga. I nollalternativet finns
risk för spridd bebyggelse med långa avstånd till skola,
fritidsaktiviteter och grönområden, vilket kan ha en negativ inverkan på barn och ungas välmående.
Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt
företagsklimat
Ett dynamiskt näringsliv är viktigt för att Tingsryds
kommun skall ha en god ekonomisk utveckling. Genom
att erbjuda en god planberedskap, planlagd mark och
varierade lokaliseringsmöjligheter, så kan olika typer
av företag etableras och utvecklas. Genom att fortsätta
bygga ut bredbandsinfrastrukturen kan kommunen även
underlätta för näringslivet att utvecklas.
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Översiktsplanens föreslagna utvecklingsområden
ligger på bra avstånd till kommunikationsstråk, vilket
underlättar arbetspendling. Det lokala näringslivet gynnas även då invånarantalet kan komma att bli större på
mindre orter vilket i förlängningen ställer krav på en
utökad närservice.
Tingsryds geografiska lokalisering skapar goda förutsättningar för att erbjuda befolkningen ett stort utbud av
gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. För att folk
ska kunna bo kvar i Tingsryd under sina studier måste
dock kommunen fortsätta att främja förbättrade kollektivtrafikförbindelser.
Samlad bedömning
Översiktsplanen bedöms medverka till positiva konsekvenser för kommunens näringsliv. Genom att främja en
strategisk bebyggeseutveckling i goda kommunikationslägen, utveckla bredbandsinfrastrukturen och skapa goda
livsmiljöer kan kommunen locka till sig fler företag och
invånare samt underlätta för människor att bo, studera
och arbeta på olika ställen.
I nollalternativet riskerar verksamheter och bostäder att hamna i dåliga kommunikationslägen vilket kan
försvåra möjligheterna för pendling samt medföra att fler
väljer att ta bilen som färdmedel.
Boende och infyttning
För att främja en positiv befolkningsutveckling måste
kommunen locka hit fler invånare och säkerställa att de
som bor och verkar här i dag väljer att stanna kvar. En
aktiv landsbygdspolitik kan ge möjlighet till fler invånare
och mer verksamheter, vilket får konsekvensen att en avveckling av samhällsservice och privat utbud kan stoppas
och i bästa fall vändas. En ökad satsning på utbyggnad av
bredband och mobiltelefoni på landsbygden ökar möjligheten för människor att bo kvar där.
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Satsningen kan också medföra att fler invånare och verksamheter väljer att etablera sig i kommunen.
I översiktsplanen anges att kommunen inte har något
emot bostadsutveckling på landsbygden, men ny bebyggelse kan med fördel lokaliseras intill befintlig bebyggelse för att stärka underlaget för kollektivtrafik.
Planens inriktning tillsammans med kommunens
antagna LIS-program bedöms ge förutsättningar för att
tillvarata möjligheter till attraktiva bostadslägen i kommunens landsbygd. LIS-planen behöver dock ses över
och aktualiseras då inställningen är att underlätta byggnation i fler strandnära lägen.
I dagsläget råder brist på bostäder. Behovet av bostäder kan till viss del tillföras inom gällande planer. För
att erhålla en befolkningstillväxt inom kommunen måste
kommunen initialt lägga resurser på fortsatt planering av
nya bebyggelseområden. Detta kräver att kommunen har
framförhållning i planeringen av kommunal service för
barnomsorg och skolverksamhet, fritidsaktiviteter etc.
Det får ekonomiska konsekvenser för både kommunen och andra aktörer när förslagen i översiktsplanen
ska genomföras. En exploatering på landsbygden kan exempelvis bidra till ökade samhällskostnader för service,
skolskjuts, VA och infrastruktur. Kommunen räknar med
att de ekonomiska insatserna som krävs skall betala sig
långsiktigt genom skatteintäkter från nya invånare och
därmed komma alla tillgodo. Översiktsplanens ambition
om förtätning eller komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse ger dock samhällsvinster, då det redan
finns tillgång till exempelvis VA-försörjning, infrastruktur och skolor.

av de utvecklingsområden som föreslås i översiktsplanen. Bedömningen är att en tillfredställande vatten- och
avloppshantering för planerad bebyggelse kan anordnas,
dock kan det saknas kapacitet på vissa platser. Åtgärder
kan krävas vid dimensionering av ledningssystemet.
Vattenkvaliteten i såväl ytvatten som grundvatten
bedöms inte försämras till följd av utbyggnaden men det
behövs fler insatser för att verkligen uppfylla miljökvalitetsnormerna. Totalt sett bedöms inga eller obetydliga
negativa konsekvenser uppstå. Kommunen avser att ta
fram en lokal dricksvattenförsörjningsplan i syfte att
säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning,
vilket bedöms som positivt.
Två av de föreslagna utvecklingsområdena för verksamheter är lokaliserade i anslutning till två av kommunens vattentäkter. Det ena området ligger i Linneryd, och
det andra området är beläget i Tingsryd. Vid planläggning
av dessa områden bör verksamheternas påverkan på täkterna utredas i detalj. Vattenskyddsområdenas föreskrifter
ska beaktas, och utredningar som påvisar verksamheternas påverkan bör upprättas. Innan detaljplaneläggning
bör typen av verksamhet vara känd, så att kommande
planbestämmelser kan fastställa verksamheten.
Idag är mer än hälften av kommunens invånare anslutna till de kommunala avloppsreningsanläggningarna.
Kommunen ska ta fram en VA-plan där anläggningarnas
kapacitet ses över och lämpliga strategier för renovering,
förnyelse och fortsatt utbyggnad redovisas. Genom att
utvecklingsområden föreslås i anslutning till befintlig
bebyggelse kan det ge underlag för att ännu fler kan
anslutas till det kommunala VA-systemet. Detta bedöms
kraftigt minska utsläppen av gödande ämnen.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms visionerna i översiktsplanen
innebära positiva konsekvenser i förhållande till fokusområdet boende och inflyttning. Översiktsplanen kommer
att medföra större möjligheter till att både bo och arbeta
i kommunen, samt underlätta en miljömässig och hållbar
arbetspendling.
I nollalternativet finns det inga riktlinjer för samhällsbyggandet vilket kan medföra en mer spridd bebyggelseutveckling. Det resulterar i att hushållningen med mark
och vatten blir mindre effektiv och att tillgängligheten till
service, arbetsplatser och mötesplatser begränsas.
Infrastruktur
Vatten- och avloppsförsörjning
Tillgången till dricksvatten bedöms i dagsläget täcka
det vattenbehov som finns till följd av full utbyggnad
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Dagvatten
Dagvattensystemet bör förbättras och fortlöpande kompletteras med anläggningar för rening och utjämning av
dagvatten i befintliga områden. Då det på vissa platser
råder kapacitetsbrist i ledningarna ställer detta ännu högre krav på att ta hand om dagvattnet lokalt och fördröja
avrinning i samband med nyexploatering. Nybyggnation och förtätning medför ökad trafik och en ökad andel
hårdgjorda ytor vilket kan förändra dagvattnets kvalitet
och kvantitet. Det kan minska möjligheten till upptag
av dagvatten i växtlighet, vilket i sin tur kan innebära
att dagvattnet medför större belastning på ledningsnätet,
sjöar och vattendrag.
För att klara av ökade mängder nederbörd i framtiden
kan det finnas behov att avsätta markreserver för fördröjning av dagvatten. Vid förtätning är det viktigt att i ett
tidigt skede utreda vilka platser som är strategiskt viktiga
att spara och utveckla utifrån omhändertagande av dagvatten och att säkerställa att dagvattensystemen inte är
underdimensionerade. För nya utvecklingsområden ska
vid behov en dagvattenutredning tas fram för att utreda
möjligheten för att utjämna, rena och avleda dagvatten
samt säkerställa att omgivande områden inte påverkas
negativt. Kommunen ska upprätta en dagvattenpolicy för
att tydligt redovisa vilken beslutad inriktning som gäller
avseende dagvattenhantering.
Trafik och kollektivtrafik
För att minska klimatpåverkan från transportsektorn finns
flera faktorer som faller på regional och kommunal nivå.
Ofta krävs effektivare transportlösningar och väsentligt
fler resor med kollektivtrafik, vid sidan om övergång till
fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.
Den bebyggelseutveckling som föreslås i översiktsplanen är inriktad på förtätning eller nybyggnad i anslutning till befintliga vägar och orter, främst väg 27, 120
och 122, vilket underlättar underlaget för kollektivtrafiken. Orterna inom kommunen bedöms ha förutsättningar
för att kunna utvecklas väl för en effektiv och utvecklad
kollektivtrafik. För områden utanför tätorter och samlad
bebyggelse bedöms huvuddelen av persontransporter
ändå främst ske med bil, vilket ger en klimatpåverkan.
I översiktsplanen anges att kommunen skall främja
goda kommunikationsmöjligheter och genomföra aktiva
insatser för att uppnå en god infrastruktur för hållbara
transporter samt fokusera på gång- och cykelvägar.
Trafiksäkerheten ska särskilt prioriteras för utsatta trafikantgrupper. Detta bedöms som positivt ur ett socialt och
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miljömässigt perspektiv.
Fossilfri energi samt eldistribution
Genom att kommunen anger att de vill främja en användning och produktion av fossilfri energi, bidrar översiktsplanen till att minska utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Kommunen vill även främja en fortsatt utbyggnad av
fjärrvärme, vilket bedöms positivt för miljön.
I översiktsplanen pekas ett antal områden ut för vindkraft. Dessa områden utgår från den vindkraftsplan som
kommunen tog fram år 2011. Vindkraftsplanen behöver
dock ses över och uppdateras.
IT-infrastruktur
Att kommunen verkar för en utveckling av bredbandsinfrastruktur skapar möjlighet för människor att arbeta
hemma på distans. På så sätt kan antalet arbetsresor
minska och näringslivet kan i större utsträckning utvecklas. Det bedöms ha en positiv inverkan på miljön. Arbetet
med utbyggnad av bredband ger även positiva ekonomiska effekter då det är av stor betydelse för att locka
företagare, turister och nya invånare till kommunen.
Vägar
Översiktsplanen anger att kommunen skall verka för ett
väl utvecklat nätverk av gång- och cykelvägar. Prioriteringar avses göras inom tätbebyggt område och säkra
skolvägar ska särskilt främjas. Detta förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt minskar antalet
resor med bil. En utveckling av gång- och cykelvägnätet
kommer dock att ge upphov till kostnader.
Trafikverket är ansvarig för att de planerade satsningarna på det allmänna väg- och järnvägsnätet blir genomförda. För kommunens del får stora infrastrukturprojekt
till följd att om- och nybyggnader kan behöva göras på
det kommunala vägnätet, vilket innebär ekonomiska
åtaganden.
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Kommunens arbete med utbyggnad av bredband ger
positiva ekonomiska effekter då det är av stor betydelse
för att locka företagare, turister och nya invånare till
kommunen.
Samlad bedömning
Bedömningen är att en tillfredställande vatten- och
avloppshantering för planerad bebyggelse kan anordnas,
dock kan det saknas kapacitet på vissa platser. Dagvattensystemet bör förbättras och fortlöpande kompletteras
med anläggningar för rening och utjämning av dagvatten
i befintliga områden.
Översiktsplanen bedöms främja goda kommunikationsmöjligheter genom att utvecklingsområden
för boende och verksamheter anläggs i anslutning till
goda kommunikationer. Att kommunen verkar för en
utveckling av bredbandsinfrastruktur möjliggör även
för människor att arbeta hemma på distans och antalet
aretsresor kan minska. Kommunen vill även främja en
fortsatt utbyggnad av fjärrvärme, vilket bedöms positivt
för miljön.
Totalt sett bedöms översiktsplanen medföra inga eller
obetydliga negativa konsekvenser för fokusområdet Infrastruktur. Översiktsplanens inriktning gällande infrastruktur kan medföra positiva konsekvenser för miljön.
I nollalternativet saknas riktlinjer för bebyggelseutvecklingen. Bebyggelsen riskerar att bli mer utspridd och
tillgängligheten till service och arbetsplatser försämras.
Möjligheten att resa hållbart försämras. Det ställer krav
på betydligt större investeringar i vägnätet och VA-nätet.
Ett levande förenings- och kulturliv
Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter kan
kommunen tillfredställa flera olika intressen, åldrar och
behov. Det skapar förutsättningar för fler möten mellan
människor, en ökad integration och inte minst en friskare
befolkning.
Genom att etablera anläggningar i strategiska lägen,
intill kollektivtrafik, gång- och cykelväg, kan målpunkter
tillgängliggöras och antalet hållbara resor öka.
Möjligheten att samutnyttja lokaler kan medföra positiva ekonomiska konsekveser. Flexibla lokaler kan även
skapa större möjlighet för kommunen att möta framtidens
skiftande behov inom kultur och fritid.

bedöms medverka till positiva konsekvenser för fokusområdet Ett levande förenings- och kulturliv.
I nollalternativet saknas riktlinjer för bebyggelseutvecklingen. Bebyggelsen riskerar att bli mer utspridd
och tillgängligheten till fritidsaktiviteter försämras. Det
bedöms framförallt påverka barn och unga negativt.
Rika upplevelser
I översiktsplanen finns visioner som direkt eller indirekt
är kopplade till rekreation och friluftsliv. Bland annat
fokus på gång- och cykelvägar, starka destinationer etc.
Sett ur ett internationellt perspektiv tillhör Tingsryds
kommun ett attraktivt geografiskt område med genuina
värden. Inom besöksnäringen finns en tillväxtpotential
som kan stärkas i samarbete med lokala företag och
nyetableringar. Genom att fortsätta att utveckla och värna
om natur- och friluftsområden skapas en ytterligare dragningskraft till kommunen.
Kommunens stora attraktivitet ligger bland annat i
tysta och opåverkade områden. Översiktsplanen anger
att de opåverkade områdena skall skyddas mot åtgärder
som kan ha en negativ inverkan på områdenas karaktär.
Detta bedöms som positivt, och är ett led i att arbeta mot
de rika upplevelserna i kommunen. De områden som har
identifierats som opåverkade behöver dock ses över och
för att säkerställa att förutsättningarna är desamma.
Konsekvenserna av planen när det gäller ianspråktagande av mark för bostäder eller bebyggelse bedöms
generellt som begränsade. Ofta handlar det om förtätning, och den mark som tas i anspråk består av skogsmark. Konsekvenserna bedöms generellt som positiva då
exploateringen ofta innebär ett ökat underlag för kulturoch friluftsaktiviteter.

Samlad bedömning
Översiktsplanen belyser vikten av god tillgänglighet till
kultur- och fritidsaktiviteter samt flexibla lokaler vilket
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Föreslagna utvecklingsområden berör inga riksintresseområden för friluftsliv, eller andra områden med värden
för rekreation. I översiktsplanen värnas områden för
friluftsliv genom det generella ställningstagandet att vid
planläggning och bygglovsärenden skall hänsyn tas till
områden som är definierade som riksintressen. Detta
bedöms som positivt, och säkerställer bevarande av områden med höga värden.
LIS-områden med inriktning på rörligt friluftsliv
anges även i kommunens antagna LIS-plan och redovisas
i översiktsplanen.
Samlad bedömning
Översiktsplanen belyser vikten av god tillgänglighet till
olika besöksmål, starka destinationer etc. och tar hänsyn
till natur- och kulturvärden samt opåverkade områden.
Det bedöms medföra att positiva konsekvenser uppstår
för fokusområdet Rika upplevelser.
I nollalternativet styrs utbyggnaden i större utsträckning av kommersiella utgångspunkter vilket kan ha en
negativ inverkan på natur- och kulturmiljön.
Värna om natur- och kulturvärden
Exploatering ska enligt översiktsplanens föreslagna
riktlinjer i första hand ske i anslutning till samlad
bebyggelse, men ny bebyggelse kommer oundvikligen
att ta naturmark i anspråk. I samband med att mark tas
i anspråk vid exploatering uppstår ofta konflikter med
naturmiljön. Antingen direkta där naturmiljöer försvinner
eller att exploatering sker i närheten och får en indirekt
påverkan då förutsättningarna för naturmiljön förändras.
De negativa konsekvensernas omfattning på de olika
platserna beror till stor del på hur bebyggelsen utformas,
vilken hänsyn som tas till de ekologiska värdena och
funktioner, samt i vilken mån kompensatoriska åtgärder
genomförs. Naturvärdena bör om möjligt bevaras och
integreras i bebyggelsemiljön. Innehållet i kommande
detaljplaner blir avgörande för påverkan på naturmiljön.
I samband med en exploatering kan det bli konflikter
mellan att bevara de utpekade kulturhistoriska områdena
och behovet av ny bebyggelse. Ibland måste bevarandet
vägas mot behovet av fler bostäder, bättre service med
mera. I översiktsplanen anges målet att kulturhistoriskt
värdefulla miljöer ska beaktas vid planläggning och
byggnation. Ett positivt ställningstagande. Konsekvensernas omfattning beror till stor del på hur bebyggelsen
utformas och vilken hänsyn som tas i detaljplaneringen.
Planbestämmelser som anger färgsättning, tak etc.

14

kan föras in i detaljplanerna för att i detalj kunna styra
utformningen av området. Därmed kan negativ påverkan
undvikas.
Föreslagna utvecklingsområden berör inte nationalpark, natura 2000, biotopskyddade områden, naturreservat, kulturreservat, Ramsar-områden, torvtäkt eller
grustäkt. Hänsyn bedöms ha tagits till värdeområdena vid
utpekandet av utvecklingsområdena. Utpekade utvecklingsområden går i linje med översiktsplanens mål och
visioner att beakta skyddade och opåverkade områden.
En del av de föreslagna utvecklingsområdena medför
intrång i dokumenterade, bevarandevärda områden som
till exempel Naturvårdsprogrammet och Våtmarksinventeringen. I samband med detaljplaneläggning bör hänsyn
tas till dessa samt deras bevarandevärden.
Åsnenområdet
Några av de föreslagna utvecklingsområdena medför
intrång i Åsnenområdet. Vid en exploatering i direkt
anslutning eller inom Åsnenområdet bör stor varsamhet
beaktas. Dels vad gäller vilken typ av bostäder som avses
uppföras, dels dess inriktning samt utformning. Även
utformningen av infrastruktur bör beaktas. Vid en exploatering i anslutning till Åsnenområdet kan olika åtgärder
bli aktuella för att minska eller helt eliminera påverkan
på miljön. Det kan exempelvis handla om insatser för
hantering av dagvatten eller funktionella buffertzoner
mellan skyddade naturområden och exploaterad mark.
Hänsyn och åtgärder bör särskilt studeras i samband med
detaljplaneläggning. Bedömningen är att en exploatering
i anslutning och inom Åsnenområdet kan vara möjlig om
hänsyn tas till naturområdets värden i ett mycket tidigt
skede. En utredning kan exempelvis utföras innan detaljplaneläggning för att särskilt utvärdera var en byggnation
kan vara möjlig och göra minst påverkan.
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Kulturmiljö
Översiktsplaneförslaget berör riksintresseområde för kulturmiljö, Jät. Området ingår även i Kulturmiljöprogrammet. Ny bebyggelse kan komma och påverka området
och negativa konsekvenser kan uppstå. Det är viktigt att
stor hänsyn tas till värdena inom området, och att byggnationen inte strider mot de kulturhistoriska värdena.
Påverkan på Jät bör särskilt studeras i kommande detaljplaner. För att inte negativa konsekvenser skall uppstå på
området bör ny bebyggelse anpassas och underordnas dagens bebyggelsestruktur där särskilt herrgårdslandskapets
byggnadslösa odlingsvidder respekteras. Det är också
angeläget att landskapet kring brukningscentrat fortsätter
att brukas genom jordbruks- och betesdrift.
Ett av utvecklingsområdena för bostäder i Linneryd
berör området Rolsmo, som är medtaget i Kulturmiljöprogrammet. Bebyggelsestrukturen i Rolsmo har fortfarande mycket gamla drag. Det är därför viktigt att ny
bebyggelse anpassas till denna och att den sammanhållna
karaktären bibehålls. Det är också viktigt att nya hus anpassas till den lokala byggnadstraditionen och att de äldre
byggnaderna vårdas så att de kulturhistoriska värdena
bevaras. Detta gäller även marknadsplatsens bodar. Det
bör betraktas som positivt att den lokala marknadsplatsen fortsätter att användas för sina ursprungliga ändamål.
Fornlämningar
Översiktsplaneförslaget berör ett antal fornlämningar och
fornlämningsområden. Negativa konsekvenser bedöms
kunna uppstå om fornlämningar tas bort i samband med
utbyggnaden, dessutom kan exploateringen påverka tidigare okända fornlämningar vilket också bedöms kunna
medföra negativa konsekvenser. I samband med detaljplaneläggning bör hänsyn tas till lämningarna i så stor
utsträckning som möjligt. Det kan bli aktuellt att utföra
arkeologiska undersökningar. Fornlämningar med höga
värden kan bevaras genom skyddsföreskrifter i kommande detaljplaner.

föreslagna utvecklingsområden ligger inom område som
omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Dock kan
strandskyddet vara upphävt idag, men återinträder vid
detaljplaneläggning varmed en ansökan om upphävande
av strandskydd behöver sökas.
Rödlistade arter
Föreslagen exploatering kan komma att påverka sällsynta arter för både växt- och djurliv. För att undvika att
konflikter uppstår bör man vid exploateringen undersöka
om någon rödlistad art berörs. Det kan även finnas andra
arter, underarter eller varieteter som kräver hänsyn lokalt.
Rödlistade arter behöver inte betyda något hinder för en
exploatering, om exploateringen görs på ett varsamt sätt
med hänsyn till de arter som finns inom området
Jaktområden
Vid etableringar utanför tätorterna kan skogs-, jordbruksmark eller andra naturresurser behöva tas i anspråk
för att förverkliga planen. Mark som tas i anspråk kan
även komma att påverka jaktvårdsområden och jakträtter. I förhållande till kommunens markresurser i övrigt
och med tanke på att utbyggnadsförslagen i de mindre
tätorterna på landsbygden är förhållandevis småskaliga
bedöms konsekvenserna som små för marktillgången och
hushållningen med naturresurser inom kommunen.
Samlad bedömning
Totalt sett bedöms planförslaget medföra små negativa
konsekvenser för natur- och kulturvärden om hänsyn tas i
samband med detaljplaneläggning.
Kommunen har påbörjat ett gestaltningsprogram som
ska användas som utgångspunkt och vara vägledande i
planeringen. Översiktsplanen tillsammans med detta program bedöms ge riktlinjer gällande förhållningssätt

Strandskydd
Strandskyddet ska slå vakt om allmänhetens tillgång
till stränderna samt värna det växt- och djurliv som är
beroende av vattenmiljöer. Dispens från strandskydd
får endast lämnas om det finns särskilda skäl. En del av
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till de kulturhistoriska dragen, landskapets historia samt
naturmiljövärden. I vissa fall kan även planförslaget
bidra med positiva konsekvenser, som till exempel för
friluftsliv och rekreation.
I nollalternativet bedöms bebyggelseutvecklingen i
större utsträckning styras av kommersiella utgångspunkter vilket kan innebära att ambitionen för bevarande och
utveckling av kommunens kultur- och naturmiljöer blir
lägre jämförelse med översiktsplaneförslaget.
Vatten
Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och
grundvatten ska uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt
beslutade miljökvalitetsnormer (MKN). Kommunen
avser verka för att statusen i sjöar och vattendrag inte
försämras och om möjligt förbättras. För att klara denna
inriktning måste etableringar i vattennära lägen klara
högt ställda krav på avlopps-, dricksvatten- och dagvattenhantering. I det arbetet är ett samarbete med andra
kommuner inom berörda avrinningsområden nödvändigt.
Med utgångspunkt i Vattenmyndighetens statusklassning
kan det finnas behov av att ta fram ett planeringsunderlag
som identifierar de tillrinningsområden i kommunen som
är extra känsliga för påverkan. Ett sådant underlag kan
med fördel innehålla åtgärdsförslag/riktlinjer för hur den
fysiska planeringen kan bidra till att förbättra vattenförekomsternas status. Arbetet med att ställa krav på enskilda
avloppsanläggningar samt att ta fram en VA-plan är
konkreta åtgärder som bidrar till att statusen på vatten på
sikt förbättras.
Samlad bedömning
Totalt sett bedöms de negativa konsekvenserna för
fokusområdet Vatten som inga eller obetydliga. De
ställningstaganden som är gjorda inom översiktsplaneförslagets ramar visar på att föreslagen exploatering inte
motverkar MKN för vatten och vattenkvalitet, utan kan
i stället medverka till att det kommer till stånd åtgärder
som kan förbättra statusen för vattenförekomsterna inom
kommunen.
Nollalternativet bedöms påverka fokusområdet Vatten
något mer än planförslaget genom att det är svårare i
nollalternativet att styra samhällsbyggandet. Skillnaden
bedöms dock som försumbar.
Förebygga risker och hot
Farligt gods
Ett flertal vägar inom kommunen är utpekade som farligt
godsleder. Vid en exploatering i anslutning till vägarna
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måste skyddszoner uppföras mellan exploateringen och
vägarna så att inte negativa konsekvenser uppstår vid
händelse av en olycka med farligt gods. Faktorer som
skall beaktas vid bestämning av skyddszon är exempelvis
vilken transportvolym som fraktas på vägen, typ av gods,
vegetation och topografi. Utöver detta bör en riskanalys
genomföras.
I översiktsplaneförslaget föreslås ett antal utvecklingsområden för både bostäder och industri i anslutning
till de större vägstråken. Skyddsavstånd till farligtgodsled ska beaktas i kommande planeringsarbete för att
undvika negativa konsekvenser.
Klimatförändringar
I översiktsplanen anges att vid planläggning i områden
som riskerar att översvämmas ska närmre utredningar göras och om det är möjligt bör byggnation undvikas. Vid
byggnation ska krav ställas på byggnadernas lokalisering
och utformning för att minimera eventuella konsekvenser. De utvecklingsområden som föreslås i Ryd och Linneryd ligger i anslutning till områden där det föreligger
risk för översvämning. Detta bör beaktas i samband med
detaljplaneläggning.
Översvämningar kan även bidra med konsekvenser
för vår infrastruktur. För att minimera eventuella konsekvenser bör kommunen se över vägnätet, dels dess
bärighet men även lågpunkter som riskerar att översvämmas. För att klara av ökade mängder nederbörd i framtiden kan det finnas behov av att avsätta markreserver för
fördröjning av dagvatten. Vid exploatering är det viktigt
att i ett tidigt skede utreda vilka platser som är strategiskt
viktiga att spara och utveckla utifrån omhändertagande
av dagvatten och att säkerställa att dagvattensystemen
inte är underdimensionerade.
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Översiktsplanen belyser även åtgärder som behöver
vidtas för att minimera konsekvenserna av eventuella
värmeböljor. Områden som är särskilt känsliga för skogsbränder behöver identifieras och förebyggande åtgärder
kan behöva vidtas. Skolgårdar och grönområden måste
vara anpassade för ett varmare klimat och erbjuda plats
för svalka och återhämtning.
Buller mer mera
Buller är inte ett stort problem för Tingsryds kommun.
Det finns många tysta och opåverkade områden som inte
är berörda av buller från trafik eller störande verksamheter. För vissa tätorter kan dock trafiken periodvis ge
upphov till vissa bullerstörningar.
Ny bebyggelse bör förläggas så att den uppfyller
gällande riktvärden för buller, alternativt kan krav ställas på byggnadernas utformning. Vid behov ska bullerberäkningar eller mätningar göras vid planläggning.
Bullermätningar görs även i samband med klagomål. Om
riktvärdena för buller överstigs för befintlig bebyggelse
kan bullret minimeras genom särskilda åtgärder.
I översiktsplanen ges förslag på nya verksamhetsområden. Beroende på vilken verksamhet som etableras så
kan det uppstå olika konsekvenser som tex. bullerpåverkan, utsläpp av föroreningar och ökade tunga transporter. Åtgärder kan dock göras. Även i detaljplanen kan
behovet av skyddsåtgärder anges.
Djurhållning
Konflikter kan uppstå mellan djurhållning och befintlig
bebyggelse. Ofta kan riskerna för störningar minskas
med konkreta åtgärder på platsen, till exempel ljuddämpning, förbättrad gödselhantering och alternativa
placeringar av hagar. De vanligaste störningarna är lukt,
flugor, allergener, damm och höga ljud från djuranläggningar. Om skyddsavstånd beaktas i samband med detaljplaneläggning och bygglovsgivning bör inga nämnvärda
negativa konsekvenser uppstå.

utbyggnaden verkligen sker så som önskat, även om den
sker på förorenade områden.
Strålning
Befintliga elkraftledningar kan medföra risker dels
genom nedfallande ledningar och dels genom de elektromagnetiska fält som uppstår kring kraftledningarna.
Magnetfältens storlek påverkas av ledningens konstruktion och strömstyrkan som passerar genom ledningarna.
Ellagstiftningen liksom miljöbalkens regler om försiktighet är tillämpliga på elektromagnetisk exponering. Det
innebär att risker för människors hälsa skall undvikas så
långt som det kan anses vara ekonomiskt rimligt. Kraftledningar kan påverka den omedelbara omgivningen
med buller och elektromagnetisk strålning. Försiktighetsprincipen bör beaktas vid planering av byggnader inom
50 meter från högspänningsledning.
Samlad bedömning
Sammantaget bedöms översiktsplanen innebära att det
finns risk för negativ påverkan för människors hälsa,
främst till följd av nya verksamhetsetableringar och en
ökad trafik som i sin tur kan medföra störningar i form av
buller. Med tanke på att verksamheterna ska etableras i
strategiska lägen och utredningar och eventuella åtgärder genomförs i senare planeringsskeden minimeras de
negativa konsekvenserna.
I nollalternativet bedöms det inte finnas några riktlinjer för bebyggelseutvecklingen vilket kan medföra att
verksamhetsutbyggnaden kommer i konflikt med tätorternas utveckling. Bullriga och trafikerade miljöer kan ha
negativ inverkan på människors hälsa och livsmiljö samt
medföra att tätorterna upplevs mindre attraktiva. I nollalternativet finns inte heller några riktlinjer för hur man ska
arbeta med att minimera konsekvenserna av eventuella
översvämningar och värmeböljor.

Förorenade områden
Om en exploatering i anslutning till något av de av
Länsstyrelsen inventerade potentiellt förorenade områdena blir aktuell bör en undersökning enligt MIFO Fas
1 genomföras. Om objektet tilldelas en hög riskklass
kan det bli aktuellt med ytterligare undersökningar och
utredningar. Beroende på resultaten från dessa fattar man
beslut om objektet behöver saneras eller efterbehandlas.
Det är viktigt att kommunen är tydlig och konsekvent
med att styra nybyggnation enligt översiktsplanen så att
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4. Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål.
Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara
ekologiskt hållbar. Tingsryds kommun arbetar med de
nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för kommunen, Hav i balans samt levande kust och skärgård och
Storslagen fjällmiljö är inte aktuella i Tingsryd, eftersom
dessa naturtyper saknas.
Kommunen antog år 2005 ett Miljöprogram som
utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de
regionala miljömålen för Kronobergs län. Programmet är
under revidering.
Av riksdagen beslutade miljömål:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
Nedan redovisas en bedömning av översiktsplanens
påverkan på miljökvalitetsmålen. Miljömål nummer 10
samt 14 berörs inte, och bedöms därför ej.
1. Begränsad klimatpåverkan
I Tingsryds kommun är bilberoendet
stort och därmed användningen av fossila
bränslen. Genom planerade transporter,
alternativa drivmedel, utbyggda cykelvägar och en satsning på kollektivtrafiken kan utsläppen
minskas. Föreslagna utvecklingsområden kommer att
generera mer biltrafik och leda till ökade utsläpp, men
genom att exploateringen är lokaliserad i anslutning till
samlad bebyggelse och större vägstråk motverkas spridd
bebyggelse som ökar transportbehoven vilket i sin tur
leder till att energilösningarna riskerar att bli mindre effektiva. Genom en utveckling av de mindre orterna medför detta ett ökat underlag för kollektivtrafik i orterna.
Kommunen skall verka för att ta del av kommande infra-
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struktursatsningar med målet att underlätta för invånarna
att resa med kollektivtrafik. Översiktsplanen förordar
även att kommunen skall utveckla gång- och cykelvägar,
vilket ökar möjligheterna för människorna att ta cykeln
istället för bilen. Detta ger även en positiv hälsoeffekt.
Utbyggnaden av bredband på landsbygden kan innebära
att möjligheten att arbeta hemifrån ökar vilket i sin tur
genererar färre resor. Översiktsplanen bedöms medverka
till att miljömålet uppfylls.
I ett långsiktigt perspektiv leder nollalternativet till
minskade möjligheter för kommunen att styra samhällsbyggandet. Detta kan medverka till att bostäder och
service placeras längre bort från tätorten varpå trafik- och
klimatbelastningen ökar och målet motverkas.
Förslag på åtgärder
• Elladdningsstolpar ska placeras i strategiska lägen
för att underlätta laddning av elbil.
• Kommunen kan öka andelen gröna upphandlingar.
• Utveckla gång- och cykelvägnätet i kommunen.
2. Frisk luft
En viss ökning av trafikmängden förväntas
till och från föreslagna bebyggelseområden
men inte i sådan omfattning som föranleder hälsovådliga halter av luftföroreningar.
Satsningen på gång- och cykelvägar samt stärkandet av
kollektivtrafikstråk är positivt för miljömålet. I översiktsplanen föreslås områden för vindkraft, vilket är positivt.
Översiktsplanen bedöms medverka till att miljömålet
uppfylls.
I ett långsiktigt perspektiv leder nollalternativet till
minskade möjligheter för kommunen att styra samhällsbyggandet. Detta kan medverka till att bostäder och
service placeras längre bort från tätorten varpå trafik- och
klimatbelastningen ökar och målet motverkas.
Förslag på åtgärder
• Vid planläggning ingår att utreda om planen medför
att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) inte överskrids. Nya verksamheter som leder till att normerna
överskrids får inte etableras. Om MKN motverkas
kan åtgärder behöva uppföras som kan minska eller
eliminera de negativa konsekvenserna.
• Kommunen kan fortsätta att medverka i samverkansprojekt kring luftövervakning.
• Kommunen ska försöka motivera medborgarna till
att följa de lokala föreskrifterna för vedeldning. Vid
bygglov kan kommunen ställa krav på att den tillkommande bebyggelsen har extra god isolering och att
fastbränslepannorna skall vara miljöcertifierade.
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3. Bara naturlig försurning
Försurande utsläpp härrör från transporter,
energianläggningar, industri och jordbruk.
En ökad befolkning medför att andelen
trafik ökar inom kommunen. En ökad
trafikmängd genererar lokalt högre utsläpp av kväve- och
svaveloxid som försurar sjöar och vattendrag. En stor del
av allt försurande nedfall i Sverige har dock förts hit med
vindarna från bl a Centraleuropa och Storbritannien.
Översiktsplanen motverkar till viss del miljömålet,
men då utvecklingsområdena ligger i anslutning till kollektivtrafikstråk, gång- och cykelväg samt möjligheter
finns för etablering av vindkraft bedöms konsekvenserna
vara acceptabla.
I nollalternativet skulle den kommunala planeringen
få svårt att samordna bebyggelseutvecklingen med en
samtidig kollektivtrafikutbyggnad. Den bostadsbebyggelse som tillkommer koncentreras inte i lika hög grad
till tätorterna och till goda kollektivtrafiklägen. Förutsättningarna för att skapa ett hållbart resande i Tingsryd
skulle därmed inte fullt ut kunna tas tillvara.
Förslag på åtgärder
• Se föreslagna åtgärder under rubriken Begränsad
klimatpåverkan (Sidan 18).
4. Giftfri miljö
I kommunen finns pågående verksamheter som är miljöfarliga. Generellt ökar
reningsgraden i industrier och andra verksamheter i och med att bästa teknik skall
användas. Dock släpps nya ämnen kontinuerligt ut på
marknaden, ämnen som kan vara miljöskadliga. Genom
att nya bostäder och verksamhetsområden föreslås, ökar
andelen hårdgjord yta i kommunen. Dagvattenfrågan är
en viktig fråga för att vattnet inte skall gå direkt till känsliga miljöer, till exempel vattendrag utan någon som helst
naturlig rening. En osäkerhet råder om hur miljögifter
och dess rörlighet påverkas av kommande klimatförändringar och dess sekundära effekter.
Översiktsplanen bedöms medverka till att miljömålet
uppfylls då frågorna kring förorenade områden och dagvattenhantering är prioriterade i den kommunala verksamheten. I nollalternativet kommer troligen eventuella
saneringar ta längre tid eller inte bli gjorda.
Förslag på åtgärder
• Vid planering och byggnation i områden som misstänks vara förorenade ska närmare undersökningar
utföras. Vid behov kan sanering bli aktuellt.
• Dagvattensystemet bör ses över för att undvika

•

spridning av föroreningarna till recipienterna.
Dagvattenfrågan ska särskilt belysas i samband med
planläggning och byggnation av verksamheter.

5. Skyddande ozonskikt
Ozonnedbrytande ämnen är svåra att
minska genom fysisk planering, eftersom
det handlar om hantering av köldmedier,
klorerade lösningsmedel och liknande
ämnen. Varken nollalternativet eller översiktsplaneförslaget bedöms påverka miljömålet.
6. Säker strålmiljö
Vid detaljplanering av föreslagen bebyggelse i normalrisk- och högriskområden
krävs att hänsyn tas till radonhalten.
Sådan hänsyn kan exempelvis tas i form
av bestämmelser i detaljplanen om radonskyddad eller
radonsäker grundläggning för att säkerställa att radonhalten i byggnader inte överstiger gällande riktvärden.
Lämpligt skyddsavstånd ska även vidtas vid exploatering i anslutning till transformatorstationer och ledningsstråk, för att minimera eventuella negativa effekter på
människors hälsa.
Översiktsplanen eller nollalternativet påverkar inte i
någon nämnvärd mån miljömålet.
Förslag på åtgärder
• I samband med planläggning eller exploatering kan
radonmätning genomföras. Vid förhöjda radonhalter
ska radonsäkert byggnade tillämpas.
• Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid byggnation
i anslutning till elanläggningar eller större kraftledningar.
7. Ingen övergödning
Sjölandskapet i Tingsryd är näringsrikt
och sjöarna har uppmärksammats för sina
stora biologiska och landskapsmässiga
värden. De flesta vatten har god kvalitet
när det gäller det ekologiska och kemiska tillståndet. Det
finns dock risker för att övergödning kan bidra till att
vissa av sjöarna inte uppnår godkänd status år 2021.
Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och
grundvatten ska uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt
beslutade MKN. För en minskad övergödning skulle
åtgärder behövas främst inom avloppshantering och
jordbruket. Placering av ny bebyggelse har betydelse för
i vilken omfattning som befintlig och tillkommande bebyggelse kan anslutas till en effektivare avloppshantering
med minskad övergödning som följd.
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Om bebyggelseutvecklingen överensstämmer med
översiktsplanens intentioner bedöms det medverka till
att miljömålet uppfylls. I ett långsiktigt perspektiv leder
nollalternativet till minskade möjligheter för kommunen
att styra samhällsbyggandet. Detta kan medföra att ny
enstaka bebyggelse uppförs på platser där det inte finns
möjlighet att ansluta till kommunens VA-nät. Detta skulle
kunna innebära en ytterligare påfrestning från utsläpp av
övergödande ämnen till vattendrag och sjöar.
Förslag på åtgärder
• Kommunen ska ta fram en VA-plan där anläggningarnas kapacitet ses över och lämpliga strategier
för renovering, förnyelse och fortsatt utbyggnad
redovisas. En dagvattenpolicy med riktlinjer för den
fysiska planeringen ska tas fram inom ramarna för
VA-planen.
• För att möjliggöra en lokal dagvattenhantering kan
kommunen ställa krav på hur stor andel hårdgjord
yta det får vara i detaljplan. För att säkerställa en
god funktion i kommunens dagvattensystem är det
viktigt att avsätta resurser för kontinuerlig skötsel.
• Där det saknas kommunalt VA kan kommunen arbeta
med att tillse att samtliga enskilda avloppsanläggningar uppfyller Naturvårdsverkets krav på rening.
8. Levande sjöar och vattendrag
Se bedömning under rubriken vatten
(Sidan 16).

Förslag på åtgärder
• Ta hänsyn till naturvårdsintressen vid hantering av
sjöar och vattendrag.
• I samverkan med berörda kommuner och instanser
driva ett långsiktigt arbete med vattenfrågorna.
• Ta hänsyn till risk för ökade vattenflöden vid nybyggnation av bostäder och verksamheter.
• Främja naturliga vandringsvägar för fisk och bottendjur.
• Minska utbredningen av invasiva arter, exempelvis
Sjögull.
9. Grundvatten av god kvalitet
Översiktsplaneförslaget medför att
andelen kommuninnevånare kommer att
öka och därmed ökar belastningen på
vattenförsörjningssystemet. Tillgången
till dricksvatten bedöms täcka vattenbehovet till följd av
full utbyggnad av de utvecklingsområden som föreslås i
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översiktsplanen, men alternativa dricksvattentäkter behöver utredas ytterligare.
Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och
grundvatten ska uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt
beslutade miljökvalitetsnormer. Detta bedöms vara positivt för vattenmiljön. För att klara denna inriktning måste
etableringar i vattennära lägen klara högt ställda krav på
avlopps-, dricksvatten- och dagvattenhantering.
Översiktsplaneförslaget eller nollalternativet bedöms
inte motverka miljömålet.
Förslag på åtgärder
• Se förslag på åtgärder under rubriken Ingen övergödning (Sidan 20).
11. Myllrande våtmarker
I översiktsplanen anges att andelen våtmarker har minskat genom utdikning och
sjösänkningar. Kommunen avser att bryta
denna negativa utveckling. Översiktsplaneförslaget bedöms medverka till att miljömålet uppfylls.
Nollalternativet bedöms påverka miljömålet något
mer än planförslaget genom att det är svårare i nollalternativet att styra samhällsbyggandet. Detta kan medföra
att mera våtmarker tas i anspråk än vid översiktsplaneförslaget. Skillnaden bedöms dock som försumbar.
Förslag på åtgärder
• Vid utbyggnad och ökad areal hårdgjorda ytor ska
kommunen, så lång som möjligt, åstadkomma en
fördröjning av dagvattnet innan utsläpp till recipienten. Syftet med fördröjningen är b la att minska
näringsläckage och sedimentation av tungmetaller.
12. Levande skogar
I kommunen finns en stor andel skog.
Intrånget i värdefull skog bedöms vara
begränsat. Utbyggnad av områden för
verksamheter och bostadsändamål avses
ske i anslutning till samlad bebyggelse eller i anslutning
till tätorterna.
Översiktsplaneförslaget bedöms inte motverka miljömålet. Nollalternativet bedöms påverka miljömålet något
mer än planförslaget eftersom det skulle vara svårare
att styra samhällsbyggandet. Detta kan medföra att mer
skogsmark tas i anspråk än vid översiktsplaneförslaget.
Skillnaden bedöms dock som försumbar.
Förslag på åtgärder
• Vid planläggning ska vid behov naturvärdesinven-
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tering genomföras. Naturvärden bör i den mån det
är möjligt bevaras. Om marken skall tas i anspråk
kan marken kompenseras genom att likvärdig area
anläggs, säkerställs eller utvecklas på annat ställe.
13. Ett rikt odlingslandskap
Jordbruksnäringen i Tingsryds kommun
har sedan 1950-talet minskat kraftigt,
främst på grund av strukturrationalisering
som medför färre och större jordbruksföretag. Kommunen har som ambition att undvika byggnation på produktiv jordbruksmark. Utbyggnad av områden
för verksamheter och bostadsändamål avses främst ske
i anslutning till samlad bebyggelse eller i anslutning till
tätorterna.
Översiktsplaneförslaget bedöms inte motverka miljömålet. Samma bedömning görs för nollalternativet.
Förslag på åtgärder
• Den jordbruksmark som föreslås tas i anspråk bör
inventeras och bedömas inför vidare planering.
Resultatet av analysen bör beaktas och vägas in i
detaljplaneringen och vid beslut om bygglov.
15. God bebyggd miljö
Planförslagets strategier och riktlinjer
åsyftar att skapa goda bebyggda miljöer
med tillgång till kollektivtrafik, service,
gång- och cykelvägar. Samlad bebyggelse
samt orterna skall förtätas för att skapa ytterligare underlag för exempelvis skola, kommunal VA-försörjning etc.
Planens inriktning är att som helhet skapa en långsiktigt hållbar och god bebyggelsemiljö, vilket ger förutsättningar för en god boendemiljö och därigenom medverkar
till uppfyllelse av miljömålet. Miljömålet bedöms dock
till viss del motverkas genom ökad trafikalstring och viss
negativ påverkan på natur- och kulturmiljövärden.
Nollalternativet bedöms medföra minskade möjligheter till att skapa en livskraftig livsmiljö och ett varierat
utbud av boenden i olika lägen. Bebyggelse lokaliseras
utanför kollektivtrafikstråken. Det kan bli svårt för kommunen att skapa en attraktiv boendemiljö utan styrning,
vilket kan innebära att invånare flyttar till andra kommuner.
Förslag på åtgärder
• Ta hänsyn till och integrera natur- och kulturvärden i
bebyggelsemiljön.
• Vid planläggning ska eventuell bullerpåverkan
utredas och lämpliga åtgärder vidtas. Vid behov eller

•

klagomål ska bullermätningar göras.
Säkerställa att utomhusmiljöerna vid förskolor och
skolor stimulerar inlärning och kreativitet samt att
det finns utrymme för återhämtning och svalka.

16. Ett rikt växt- och djurliv
Exploatering ska enligt översiktsplanen
i första hand ske i anslutning till samlad
bebyggelse och tätorterna, men ny bebyggelse kommer oundvikligen att ta naturmark i anspråk. I samband med att mark tas i anspråk
vid exploatering uppstår ofta konflikter med djur- och
växtliv. Konsekvensernas omfattning på de olika platserna beror till stor del på hur bebyggelsen utformas, vilken
hänsyn som tas till ekologiska värden och funktioner
samt i vilken mån kompensatoriska åtgärder genomförs.
Innehållet i kommande detaljplaner blir direkt avgörande
för vilken påverkan på naturmiljön det blir. Konsekvenserna för dessa områden är svåra att bedöma eftersom
detaljutformningen i dagsläget är oklar. En stor del av
mark som tas i anspråk för bebyggelse utgörs dock av
komplettering av befintlig bebyggelse i tätort eller skogs/
odlingsmark, vilket gör att de negativa konsekvenserna
bedöms som begränsade.
Målet motverkas genom att delar av naturmiljöer
med ekologiska värden tas i anspråk. Planens negativa
påverkan på ekosystem och biologisk mångfald bedöms
dock som relativt liten. Nollalternativet bedöms påverka
miljömålet något mer än planförslaget genom att det är
svårare i nollalternativet att styra samhällsbyggandet.
Detta kan medföra att mer naturmark tas i anspråk än vid
översiktsplaneförslaget. Skillnaden bedöms dock som
försumbar.
Förslag till åtgärder
• I samband med planläggning ska vid behov naturvärdesinventeringar utföras. Resultatet ska beaktas och
vägas in i detaljplaneringen.
• Om grönområden måste tas i anspråk för exploatering kan den förlorade gröna miljön kompenseras
genom att likvärdig area anläggs, säkerställs eller
utvecklas på något annat ställe i närmiljön.
• Kommunen ska ta fram en grönstrukturplan för att
kartlägga grönområdenas funktioner och kvalitér i
kommunens tätorter. Planen kan fungera som ett stöd
och vara vägledande i den fysiska planeringen.
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Samlad bedömning av miljökvalitetsmålen
De nationella miljökvalitetsmålen har beaktats i översiktsplanen. Planen uttrycker utveckling för ökad hållbarhet, vilket innebär att utveckling ska ske på ett sätt som
stärker förutsättningarna för måluppfyllelse. Att huvudsaklig exploatering sker i anslutning till transportstråk
och befintliga orter har positivt inverkan på miljömål som
begränsad klimatpåverkan. Det innebär begränsat markbehov vilket i sin tur har en positiv påverkan på andra
miljömål. Utveckling av hållbara transporter har positiv
inverkan på miljmålen begränsad klimatpåverkan och
frisk luft. Hög ambition på teknisk infrastruktur gällande
VA-systemen innebär ökade förutsättningar för levande
sjöar och vattendrag och grundvatten av god kvalitet,
vilket i sin tur stärker förutsättningar för mål gällande
kvalitet i naturområden och biologisk mångfald. En
levande landsbygd där lantbrukens landskapspåverkan
fortgår är en förutsättning för flera miljömål, såsom ett
rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv.
Planens påverkan på miljömålen är till stor del beroende av hur planens intentioner genomförs i praktiken,
och i vilken mån som anpassningar görs för att värna om
miljöaspekter och hållbar utveckling i vidare planering,
bedömning och genomföranden.
De senaste årens bedömningar av miljökvalitetsmålen
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på regional nivå visar på att det behövs kraftansträngningar om målen ska uppnås inom utsatt tid. Det finns
således stora utmaningar i miljömålsarbetet. Det har stor
betydelse för hur översiktsplanearbetet genomförs i praktiken och vilka åtgärder som i övrigt görs för att miljömålen ska kunna uppnås. Detta berör såväl kommunen som
ett flertal aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
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5. Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm (MKN) ska fastställas utifrån vad
människan kan utsättas för utan fara för olägenheter av
betydelse, och/eller vad miljön kan belastas med utan
fara för påtagliga olägenheter. En norm kan till exempel
gälla högsta eller lägsta tillåtna halt av ett visst ämne i
luft/vatten/mark eller av en indikatororganism i vatten.
Miljöbalken ställer krav på åtgärder i de fall MKN
överskrids. Inga nya utsläppstillstånd kan ges då MKN
överskrids, och de gällande tillstånden för anläggningar
vars utsläpp i betydande grad bidrar till överskridandet
kan bli föremål för omprövningar. Om genomförandet
av en ny detaljplan leder till att MKN överskrids kan den
inte vinna laga kraft.
För närvarande finns MKN för luft, buller, fisk- och
musselvatten och för vatten och vattenförekomst.
Fisk- och musselvatten
Syftet med MKN för fisk- och musselvatten är att skydda
eller förbättra kvaliteten på sötvatten så att fisk- och musselbestånd upprätthålls. Inom kommunens gränser finns
två vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormen för
fisk- och musselvatten. Dessa utgörs av:
•
•

Mörrumsån - Mynning vid Åsnen (lax)
Sjön Åsnen (annat fiskvatten)

Överlag är vattenkvaliteten i de fiskevatten som omfattas
av MKN god, men det finns några problemområden med
framförallt periodvis låga syrgashalter och i samband
med detta ibland även höga ammoniumhalter i vattnet.
Översiktsplaneförslaget bedöms inte motverka MKN,
utan snarare att genom de mål och visioner som anges,
ge möjligheter att medverka till att normen uppfylls och
upprätthålls.
Se vidare bedömning under rubriken Levande sjöar
och vattendrag (Sidan 21).
Miljökvalitetsnormer för luft
Regeringen har utfärdat en förordning om MKN för
utomhusluft.
Tingsryds kommun medverkar i ett luftövervakningsprogram med Kronobergs Luftvårdsförbund som samordnare. Mätningar görs bland annat av olika partiklar och
kväveoxid som finns i luften.
Översiktsplaneförslaget medför att trafikmängden
kommer att öka. Även om trafikintensiteten ökar så är
bedömningen att det totalt sett inte kommer att bli några
stora mängder trafik. Tingsryds kommun bedöms ha goda
förutsättningar för att uppfylla MKN avseende luft.

Miljökvalitetsnormer för vatten och vattenförekomst

Flera av kommunens vattenförekomster har problem
med den ekologiska statusen främst pga övergödning och
fysisk påverkan. Tillkommande etableringar i närheten av
sjöar och vattendrag får inte bidra till att MKN för vatten
inte kan klaras vid den tidpunkt som är kopplat till respektive vattenförekomst. För de sjöar och vattendrag som
har problem med tex övergödning måste åtgärder vidtas
för att förbättra den ekologiska statusen från måttlig till
god. Därför är det av stor vikt att eventuella etableringar
kring dessa vatten inte leder till en ökad påverkan på
dessa vattenförekomster. MKN ska belysas vid detaljplanering.
Kommunen har ett planerings- och tillsynsansvar
för vattenresurserna och är därför en viktig part i vattenförvaltningen. Tingsryds kommun måste anpassa den
fysiska planeringen efter den status som finns på yt- och
grundvattenförekomster för att kunna bidra till att uppnå
målet god vattenstatus. Genom ett antal faktorer kan
kommunen påverka vattenkvaliteten i kommunen som till
exempel utbyggnad av kommunalt avloppsnät och anläggandet av ytor för fördröjning och rening av dagvatten.
De ställningstaganden som är gjorda inom översiktsplaneförslagets ramar visar på att föreslagen exploatering inte motverkar MKN för vatten och vattenkvalitet.
Angiven exploatering bedöms inte försämra statusen
i vattendragen, utan kan i stället medverka till att det
kommer till stånd åtgärder som förbättrar statusen för
vattenförekomsterna inom kommunen.
Se vidare bedömning under rubriken Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av
god kvalitet (Sidan 19-20).
Miljökvalitetsnormer för buller
MKN för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar,
järnvägar, flygplatser, tillståndspliktiga hamnar samt
vissa större, utpekade industrigrenar i kommuner med
mer än 100 000 invånare. MKN gäller även för större vägar, järnvägar och flygplatser i hela landet.
MKN är att det ska eftersträvas att omgivningsbuller
inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Genom kartläggning och åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. MKN ska följas vid planläggning.
Då kommunen har färre än 100 000 invånare, omfattas inte Tingsryds kommun av MKN för buller. Detta är
dock ingen anledning att inte beakta gällande riktvärden
för buller i samband med den fysiska planeringen.
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7. Uppföljning
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning
innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet
medför.
Uppföljning av översiktsplanen görs vid aktualitetsprövning av översiktsplanen varje mandatperiod. Vissa
åtgärder följs dessutom upp inom ramen för kommunens
ordinarie arbete.
•
•
•
•

•
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Uppföljning av vattenkvaliteten genomförs inom
ramen för Vattenmyndighetens arbete.
Uppföljning av luftkvaliteten genomförs genom
medverkan i luftövervakningsprogrammet.
Uppföljning av miljökvalitetsmålen genomförs inom
ramarna för kommunens miljöprogram.
Uppföljning av hur översiktsplanen överrenstämmer
med VA-planen och dricksvattenförsörjningensplanen, då dessa är antagna.
Uppföljning av översiktsplanens styrande verkan för
miljön i det fortsatta arbetet med bland annat detaljplaner, andra planer samt lov och tillstånd.
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Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, Besöksadress: Torggatan 12, Tingsryd
Tel: 0477-441 00, E-post: kommunen@tingsryd.se, www.tingsryd.se
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-30

§146

Remissyttrande – Översiktsplan för
Lessebo kommun (18RGK826)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Lessebo
kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Lessebo kommun har under översiktsplanearbetet genomfört en omfattande
förankringsprocess med kommunens medborgare. Genom det arbetet har ett antal
utmaningar och utvecklingsområden identifierats, vilka ligger till grund för de
fokusområden för hållbar utveckling som redovisas i förslaget till översiktsplan. Dessa
är bebyggelseutveckling, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, gång- och cykelvägar,
infrastruktur, skola och näringslivsutveckling.
Region Kronoberg ser positivt på de utvecklingsprioriteringar som görs i förslaget till
översiktsplan. Planen pekar ut ett antal viktiga insatsområden med utgångspunkt i de
förutsättningar som finns i kommunen, både när det gäller geografiskt läge, orts- och
boendestruktur och kommunikationer.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Lessebo
kommun.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK826
Handläggare: Anders Unger, Regional utveckling
Datum: 2018-05-18

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Översiktsplan för Lessebo kommun.
Dnr 2016.0052.212.

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Lessebo kommun.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Lessebo kommun har under översiktsplanearbetet genomfört en omfattande
förankringsprocess med kommunens medborgare. Genom det arbetet har ett antal
utmaningar och utvecklingsområden identifierats, vilka ligger till grund för de
fokusområden för hållbar utveckling som redovisas i förslaget till översiktsplan.
Dessa är bebyggelseutveckling, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, gång- och
cykelvägar, infrastruktur, skola och näringslivsutveckling.
Region Kronoberg ser positivt på de utvecklingsprioriteringar som görs i förslaget
till översiktsplan. Planen pekar ut ett antal viktiga insatsområden med
utgångspunkt i de förutsättningar som finns i kommunen, både när det gäller
geografiskt läge, orts- och boendestruktur och kommunikationer.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remiss – Översiktsplan för Lessebo kommun
Remissyttrande över översiktsplan för Lessebo kommun
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Lessebo kommun
365 31 Lessebo
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Remissyttrande – Översiktsplan för Lessebo kommun.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Översiktsplanen är nu i utställningsskedet.
Lessebo kommun har under översiktsplanearbetet genomfört en omfattande
förankringsprocess med kommunens medborgare. Genom det omfattande arbetet
har ett antal utmaningar och utvecklingsområden identifierats, vilka ligger till
grund för de fokusområden för hållbar utveckling som redovisas i förslaget till
översiktsplan. Dessa områden är bebyggelseutveckling, landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, gång- och cykelvägar, infrastruktur, skola och
näringslivsutveckling.
Region Kronoberg ser positivt på de utvecklingsprioriteringar som görs i förslaget
till översiktsplan. Planen pekar ut ett antal viktiga insatsområden med
utgångspunkt i de förutsättningar som finns i kommunen, både när det gäller
geografiskt läge, orts- och boendestruktur och kommunikationer.
Region Kronoberg anser att kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin
Gröna Kronoberg 2025 saknas, samt att planen kan bättre belysa
jämställdhetsperspektivet. Region Kronoberg lämnar också synpunkter på de
planer som redovisas för kommunikationsutvecklingen i Skruv.
Synpunkter
Region Kronoberg ser positivt på den utveckling som skissas och kommunens
ambitioner att möta de utmaningar som identifierats i översiktsplanen. De
fokusområden som redovisas är relevanta och viktiga för kommunens utveckling i
ett längre perspektiv, fram till 2040. I planen lyfts också ett antal viktiga
mellankommunala frågor upp där kommunen betonar vikten av samarbete. I detta
sammanhang bör man även lyfta fram den regionala utvecklingsstrategin, Gröna
Kronoberg 2025, för att sätta in detta i ett större regionalt perspektiv.
I översiktsplanen framhålls kommunens geografiska läge och därmed goda
möjligheter till kontakter med omgivande kommuner och regioner. Närheten till
naturen och vikten av goda kommunikationer lyfts fram som viktiga aspekter att
ta med i arbetet för att skapa attraktiva boendemiljöer, vilket ses som ett framtida
styrkeområde för kommunen. I översiktsplanen redovisas utbyggnadsområden i
kommunens samtliga tätorter och även i strandnära lägen (LIS). Region
Kronoberg delar kommunens uppfattning om de utvecklingsmöjligheter som
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finns utifrån de förutsättningar som råder. Det är bra att samtliga tätorter ges
möjlighet att växa och därigenom kan stärka sin roll som lokal servicenod och öka
underlaget för kollektivtrafiken. Det är även positivt att, med den varsamhet man
gör i översiktsplanen, koppla möjligheter till viss byggnation i strandnära och
attraktiva lägen i rimlig närhet till tätorterna.
I flera olika sammanhang i översiktsplanen framhålls barnens villkor och
barnperspektivet och dess vikt vid planering. Region Kronoberg ser detta som en
styrka i översiktsplanen, men saknar jämställdhetsperspektivet i vissa delar. Det
vore önskvärt att även detta viktiga perspektiv får en mer strategisk funktion i
planen.
I översiktsplanen lyfts ett gott näringslivsklimat fram som en viktig del i
utvecklingen av kommunen. Detta utgör en grund för företagens vilja att
etableras, verka och växa i Lessebo kommun. Kommunens ambition att
systematiskt arbeta med identifiering av lämpliga områden för företagsetableringar
är viktig och bör utgöra en bra grund för utvecklingen av ett bredare näringsliv. I
planen framhålls särskilt besöksnäringens betydelse för kommunen och dess
utveckling, med bl.a. Glasriket som ett starkt varumärke. I planen redovisas vissa
utvecklingstankar kring bl.a. Strömbergshyttan och Bergdala, vilka utgör
potentiella besöksmål som kan stärkas i sin utveckling. Region Kronoberg delar
kommunens uppfattning om besöksnäringens vikt och har , bl.a. via medverkan i
det nu avslutade Glasrikeuppdraget, arbetat med dessa frågor och även bidragit
finansiellt till vissa åtgärder, bl.a. projektet Glasriket på tillväxt.
Region Kronoberg ser i huvudsak positivt på det presenterade förslaget till
översiktsplan för Lessebo kommun men vill, utöver ovan nämnda kommentarer,
lämna några synpunkter och kommentarer på delar av planen:
 Region Kronoberg noterar Lessebo kommuns intresse av att kollektivtrafiken
i kommunen ska utvecklas och därigenom ge invånarna bättre
pendlingsmöjligheter och följer, genom Länstrafiken Kronoberg,
kontinuerligt upp hur resandet med kollektivtrafiken utvecklas.
 Kommunen framhåller i planen att även Skruv ska kunna trafikförsörjas med
tåg. Det är inte möjligt att idag trafikera Skruv med de Öresundståg som
passerar genom orten. Befintlig trafik försörjer främst större orter och knyter
samman Sydsverige och Danmark. Det skulle i så fall krävas att en ny tåglinje
startas, vilket också innebär att frågan är större än att handla enbart om
Skruv. Region Kronoberg delar Lessebo kommuns syn kring att ett eventuellt
tågstopp i Skruv i sig inte kommer att göra att orten växer. För det krävs
också andra åtgärder.
 Under 2017 genomförde Region Kronoberg en större utredning kring
framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg med syfte att utreda
förutsättningarna för olika kollektivtrafiklösningar i stråket Växjö-KalmarKarlskrona. Både Hovmantorp, Lessebo och Skruv och till viss del fanns
även Kosta med i olika analysalternativ i utredningen. Krösatåg var ett av
exemplen på flera möjliga utvecklingsvägar som analyserades. Region
Kronoberg har under våren 2018 haft dialog med både Lessebo och Växjö
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kommuner men också Landstinget i Kalmar och Region Blekinge kring den
framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i detta stråk. Det är en dialog som
kommer att fortsätta och vi ser fram emot fortsatt konstruktiva diskussioner.
Det arbete med att genomföra översiktsplanens intentioner som kommer
framöver är viktigt, både för kommunens utveckling och för den regionala
utvecklingen. Region Kronoberg ser därför fram emot ett brett samarbete kring
gemensamma frågor framöver, med utgångspunkt i översiktsplanens och den
regionala utvecklingsstrategins prioriterade områden.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Hej.
Förslaget till ny översiktsplan är nu ute för utställning under perioden 2018-04-23 till 2018-06-27.
Under denna tid kan yttrande lämnas till någon av följande adresser:
· info@lessebo.se
· plan-miljo@lessebo.se
·
Lessebo kommun, 365 31 Lessebo
Samtliga handlingar finns på följande webbsida: www.lessebo.se/oversiktsplanering
Med vänliga hälsningar
Filip Månsson
Planarkitekt
LESSEBO KOMMUN
Postadress: Lessebo kommun, 365 31 Lessebo
Besök: Storgatan 78, Lessebo
Tel växel: +46 (0)478-125 00
www.lessebo.se
www.facebook.se/lessebokommun
Filip.Mansson@lessebo.se
Tel: 0478-125 53
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Utställningshandling

Utställning av förslag till ny översiktsplan för Lessebo
kommun
Denna underrättelse avser förslaget till ny översiktsplan för Lessebo kommun, vilket är
utsänt för utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen och 6 kap. 14 § miljöbalken
(Lag 2004:606). Syftet med en översiktsplan är att visualisera hur kommunens utveckling
kan se ut under de kommande åren. Syftet med översiktsplanen är även att vägleda
beslut inom detaljplanering, bygglov och andra tillståndsbeslut samt för andra
myndigheter. I översiktsplanen ska grunddragen för den framtida utvecklingen
presenteras och vilken hänsyn som tas till allmänna intressen. Då framtiden är i ständig
förändring måste översiktsplanen vara utformad på ett sätt som möjliggör flexibilitet. I
översiktsplanen behandlas även det offentliga rummet i form av exempelvis utemiljön
och fritidsområden.
Utställningstid: 23 april 2018 – 27 juni 2018
Under utställningstiden finns handlingarna tillgängliga på:
 Kommunens fyra bibliotek


Kommunhuset i Lessebo, vilket är öppet måndag-torsdag 08:00-16:00 och
fredagar 08:00-15:30. Andra öppettider kan gälla vid helgdagar.



Dessutom finns handlingarna, inklusive en version där ändringar sedan
föregående utställning är markerade, digitalt på kommunens webbsida:
www.lessebo.se/oversiktsplanering

Har du frågor angående översiktsplanen är du välkommen att höra av dig till någon av
följande:
Christina Nyquist, 0478-125 27 eller epost christina.nyquist@lessebo.se
Conny Axelsson, 0478-125 40 eller epost conny.axelsson@lessebo.se
Filip Månsson, 0478-125 53 eller epost filip.mansson@lessebo.se
Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 27 juni 2018 till en av följande adresser:
 info@lessebo.se


plan-miljo@lessebo.se



Lessebo kommun, 365 31 Lessebo

Postadress 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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Nilsson Karin G
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län; Andersson Monica; Brännström Anders; Karlsson Allan; Karlsson Gunnar A; Leijon Susanne; Nymberg
Ulrica; Ottosson Citron Åsa; Schröder Tim; Göran Svantesson Travikverket; Bo Svensson Trafikverket; Vassi
Heidi; Wedérus Marit; Västerdal Mårten
Henriksson Gunnel; Björnberg Eleonore; Jeppsson Lina
Granskning av översiktsplan för Lessebo kommun
den 4 maj 2018 14:07:15

Utställning av förslag till ny översiktsplan för Lessebo kommun
Lessebo kommun har för granskning enligt plan- och bygglagen översänt Översiktsplan för
Lessebo kommun tillsammans med Miljökonsekvensbeskrivning och Särskild utlåtande.
Utställningstid: 23 april 2018 – 27 juni 2018. Förslaget till ny översiktsplan har tidigare varit
utställt 11 december 2017 – 12 februari 2018.
Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida:
https://www.lessebo.se/sidor/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering.html
Planförslaget och tidigare yttranden finns internt under:
\\lansstyrelsen.se\VAX\group\SUE\Inkomna planer\Översiktsplaner\Lessebo\ÖP 2017
Länsstyrelsen ska under utställningen avge ett granskningsyttrande enligt 3 kap 16 § PBL. Av
yttrandet ska det framgå om planförslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken, kan medverkan till att en miljökvalitetsnorm inte följs, mellankommunala inte
samordnats på lämpligt sätt, att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Jag skickar här med en begäran om att få era synpunkter på planförslaget senast den 8 juni
2018. Synpunkterna lämnas till kronoberg@lansstyrelsen.se
Med vänliga hälsningar
Karin Nilsson

Karin Nilsson           
Samhällsplanerare

Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Översiktsplanen 2040 ska vara ett dagligt arbete med den fysiska miljön och har därmed
har stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen i kommunen.
Lessebo kommun har unika möjligheter. Här finns fyra tätorter med levande
kulturmiljöer, levande landsbygd med mindre byar och enskilda gårdar. Den stora
variationen av boendemiljöer och boendeformer är en stor tillgång, som kan utvecklas
ytterligare. Här bor vi mitt i naturen, en bit från staden. Sjön, skogen och strövstigen finns
alltid runt knuten, och erbjuder rekreation för kropp och själ. Vi ska ha ett brett utbud av
handel, aktiviteter, kultur och naturnära upplevelser för både invånare och besökare. Här
lever vi med tillgång till framtidens infrastruktur och teknik. Fiber i stugan på landet är lika
självklart som snabb förbindelse till kontinenten.
För att utveckla Lessebo kommun behövs nybyggnation och förädling av befintliga
områden, bostadsbestånd och miljöer. Översiktsplanen fokuserar på förtätning av våra
fyra orter med respekt för att bevara rekreationsområden och naturen. Översiktsplanen
är vägledande för efterföljande strategiska beslut om kommunens markanvändning.
Planen redovisar var och hur bebyggelse kan tillkomma, landsbygdsutveckling, utveckling
av samhällsnära natur och vi poängterar vikten av satsningar på infrastrukturen, skolan
och näringslivet.
Under våren 2016 har vi varit ute på turné i våra orter och fått in värdefulla
synpunkter och förslag hur invånarna vill se sin kommun 2040. Det är av yttersta vikt att
våra invånare har möjlighet att påverka kommunens utveckling, ta plats och uttrycka sina
åsikter.
Jag vill passa på att tacka politiker, tjänstemän och invånare för ett gott samarbete
kring översiktsplanen 2040.
Monica Widnemark
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1. Inledning
Översiktsplanen baseras på en vision för hur Lessebo
kommun kan se ut 2040. Detta innebär att de övergripande
tidsmålen sträcker sig till detta år. Vissa delar av
översiktsplanen kommer ha kortare tidsperspektiv för att
de är delmål. Planen behandlar inte några detaljfrågor utan
fokuserar endast på en övergripande nivå. Lessebo är en
kommun med närhet till både städer som exempelvis
Växjö, Kalmar och Karlskrona samt till naturupplevelser.
Genom infrastrukturen är det också möjligt att resa till
Köpenhamn och därifrån till kontinenten.
Tidsperspektivet gör det möjligt för kommunen att ta
fram mål och strategier med syfte att skapa en långsiktigt
hållbar utveckling. Tidsperspektivet gör det även möjligt att fullfölja de utvalda
strategierna. Lessebo som kommun är en relativt liten kommun med ca 8700 invånare
årsskiftet 2016/2017.
Fokus för översiktsplanen kommer vara på att skapa ett hållbart samhälle sett ur de
tre hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta innebär ett
samhälle där alla människor har samma förutsättning att lyckas.
För att bättre illustrera den möjliga framtiden och vad som kommer ligga i fokus för
utvecklingen har översiktsplanen delats in i sex fokusområden. Dessa sex fokusområden
arbetar tillsammans mot kommunens vision, vilken är presenterad nedan.
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1.1 Vad är en översiktsplan och varför ska den finnas
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan
som anger ramarna för hur kommunen ska utvecklas under de närmsta åren. En
översiktsplan är ett vägledande dokument och inte juridiskt bindande. Detta innebär att
avsteg kan göras om det efter antagandet av översiktsplanen framkommer bättre
tillvägagångssätt för att utveckla kommunen.
En översiktsplan ska kontinuerligt genomarbetas för att vara aktuell i förhållande till
de förutsättningar som finns i kommunen. På detta sätt skapas ett levande dokument
som både myndigheter och privatpersoner kan förhålla sig till vad gäller kommunens
utvecklingsmöjligheter.
Översiktsplanen utgår ifrån visionen om hur kommunen kan se ut 2040. Syftet med
en översiktsplan är att väga allmänna intressen mot enskilda samt skapa en gemensam
utveckling. Meningen är att sammanfoga de olika politiska viljeinriktningarna med
medborgares åsikter för att koppla de till verkliga utvecklingsprojekt.
Enligt PBL ska planering förhålla sig till allmänna och enskilda intressen. I 2 kap. 3 § står
det:
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Dessutom står det i 3 kap. 5 § PBL att en översiktsplan ska tydliggöra
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket miljöbalken.
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1.1.1 Koppling till nationella mål och strategier
Det nationella målet ”God bebyggd miljö” är ett övergripande mål som Lessebo kommun
förhåller sig till inom all planering. Detta mål fokuserar på att den bebyggda miljön ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samtidigt som samhället kan växa. Det blir därmed
en fråga om balansering mellan olika intressen och synpunkter.

1.1.2 Koppling till regionala mål och strategier
Region Kronoberg har tagit fram ett mål att Kronoberg ska vara en attraktiv plats för
människor att vilja bosätta sig i. Detta ska genomföras genom välplanerade och
strategiska lösningar inom bostadsmarknaden där fokus är helheten.
En annan viktig del av den regionala utvecklingen är att inte styra den endast mot en
grupp intressenter. Istället ska målsättningen vara att bidra till mångfald av intressenter
med olika kunskapsområden och olika förutsättningar. Detta är något som region
Kronoberg också behandlar i sin regionala utvecklingsstrategi (RUS), ”Gröna Kronoberg
2025”. Syftet med denna mångfald är att skapa ett samhälle som är diversifierande och
attraktivt.

1.1.3 Koppling till kommunala mål och strategier
Parallellt med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lessebo kommun har även
ett bostadsförsörjningsprogram tagits fram som mer i detalj berör förtätningsfrågor och
kommunens bostadsutveckling fram till 2025. Detta dokument går även igenom en del av
ansvarsfördelningen vid olika byggnationer och utvecklingsprojekt samt vilka riktlinjer
som finns. Något av det som lyfts är att det är viktigt att skapa en fungerande flyttkedja
genom att bygga bostäder för flera olika grupper i samhället med respektive
förutsättning. Detta måste dessutom göras på ett sätt med blandad bebyggelse för att
motverka risken för segregation.
Kommunen har även arbetat fram ett Energi-, miljö- och klimatstrategiskt program
som fokuserar på hur kommunens utveckling kan ske utifrån ett ekologiskt perspektiv.
Det som bland annat tas upp är hur det ekologiska fotavtrycket kan minska genom att
möjligheter ges till fler solceller och elbilar i samband med bostadsutvecklingen.

1.2 Begreppsförklaring
I översiktsplanen kommer olika begrepp att användas, begrepp som inte alltid har en
tydlig definition utan som är öppna för tolkning. För att skapa ett tydligt ramverk för hur
dessa begrepp kommer användas i översiktsplanen kommer därför vissa av dessa
begrepp att presenteras och förklaras i detta kapitel. Det kommer inte vara möjligt att
presentera och förklara varje begrepp utan istället blir det ett visst urval som presenteras.
Ett begrepp som saknar en tydlig definition är hållbar utveckling vilket kan delas in i
följande tre aspekter, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
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1.2.1 Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling är ett begrepp som saknar en egen innebörd och istället
förändras utifrån förutsättningarna. För att kunna arbeta med hållbar utveckling på ett
sätt som gynnar samhället måste det finnas en tydlig definition av begreppet. Utan denna
definition finns det risk att utvecklingen motverkar vissa delar till fördel för andra.
Hållbar utveckling är uppbyggt av tre aspekter; ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Det är enligt Lessebo kommun endast när alla tre aspekter får samma
uppmärksamhet som ett långsiktigt hållbart samhälle är möjligt att skapa, se
illustrationen nedan.

Illustration 1

I illustration 1 är det möjligt att se vilken form av utveckling det skulle bli om endast en
eller två av aspekterna är i fokus. Visserligen skulle det vara möjligt under en begränsad
tid att endast fokusera på två aspekter men om en aspekt ignoreras, oavsett vilken, skulle
samhället efter ett tag börja lida av det.
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Den ekologiska hållbarhetsaspekten handlar om att värna om miljön och säkerställa
att det inte bara är nuvarande människor som får möjlighet att uppleva gröna skogar och
levande sjöar och vattendrag utan även kommande generation. Den ekologiska aspekten
handlar även om att bevara en biologisk mångfald. Dessutom handlar den ekologiska
aspekten av att minska användningen av fossila bränslen, med syfte att bli fossilfria. Det
är därför viktigt att dessa värden inkluderas i kostnadskalkylen för utvecklingen av
samhället.
Den ekonomiska hållbarhetsaspekten fokuserar på vad som krävs för att samhället
inte ska stagnera utan att det hela tiden ska vara en viss omsättning av kapital, vilket driver
utvecklingen framåt. Det handlar inte om att bara gynna en viss typ av företagare utan
det är viktigt att alla företag, oavsett storlek, inkluderas. Det krävs flera olika former av
företag som kompletterar varandra för att skapa ett levande företagsklimat.
Den sociala hållbarhetsaspekten handlar om att skapa de livsmiljöer som efterfrågas
av medborgare. Anledningen är att invånarna i samhället är en grundsten för att
samhället ska existera. Det är därför viktigt att medborgarna trivs i den kommun som de
bor och lever i för att de ska vilja vara delaktiga i dess utveckling. Medborgarnas möjlighet
att påverka kan existera på olika sätt, men det är viktigt att det finns en tillit att invånarnas
röster har betydelse.
Förutom medborgarnas möjlighet att påverka utvecklingen handlar den sociala
hållbarhetsaspekten även om hur kommunen förvaltar och bevarar unika miljö- och
kulturvärden.

1.3 Nulägesblick av Lessebo kommun
Lessebo kommun är dels en del av glasriket och dels en del i Kronobergs region och län.
Detta ger förutsättningarna för att kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö, och som under
lång tid har präglat kommunen samt måste bevaras för framtiden. Samtidigt kommer det
vara viktigt att fortsätta utvecklas för att kunna fortsätta erbjuda denna möjlighet till liv.
I Lessebo kommun finns det fyra större samhällen i form av Hovmantorp, Kosta,
Lessebo och Skruv. Kommunen är främst under sommarhalvåret ett turistmål genom
närheten till natur-, vatten- och kulturmiljö. Kulturmiljön är starkt kopplad till
framställningen av bland annat glas, järn och papper som har funnits i kommunen sedan
sent 1700-tal. Kommunen har med åren gått från dessa enstaka stora industrier till
mindre men fler verksamheter och mer handel.
Med sina ca 8 700 invånare (statistik från 2016-12-31, SCB) är kommunen den minsta
i Kronobergs län, men i gengäld finns det goda pendlingsmöjligheter till exempelvis Växjö,
Nybro och Kalmar.
I kommunen går två riksvägar, väg 25 och väg 28, samt en järnväg, Kust till kustbanan
som förbinder Göteborg och Kalmar. Järnvägen har i dagens läge stopp både i
Hovmantorp och Lessebo. I kommunens fyra samhällen finns det möjlighet till skola,
service och äldreomsorg.
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Lessebo kommun arbetar med att ta fram nya och attraktiva områden både för
boende och för den service som efterfrågas. Denna utveckling förhåller sig dels till den
befintliga samhällsstrukturen men även för att bevara de värdefulla miljöer som finns i
kommunen. Det är viktigt att kommunens invånare fortfarande kan känna en tillhörighet
med den egna kommunen.
Befolkningsutvecklingen har under 2000-talet varit både positiv och negativ. Mellan
2012 och 2017 har det varit en ökning av invånare, och denna trend håller i sig. Detta
ställer i sin tur krav på kommunen med att kunna erbjuda bostäder, skola,
arbetsmöjligheter och vård.

1.4 Utmaningar
Under våren 2016 fick kommunens medborgare en första möjlighet att skriva ner sina
åsikter angående hur kommunen fungerar och vilka problem som finns. Detta gjordes
dels genom ett formulär och dels genom kompletterande medborgardialoger i
kommunens fyra orter.
De synpunkter som kom in under denna yttrandetid har legat till grund för
identifieringen av de utmaningar som kommunen står inför. Dessa utmaningar har i sin
tur legat till grund för vad som måste prioriteras i utvecklingen och då vad denna
översiktsplan fokuserar på. För att synliggöra detta har olika strategier och delmål
formulerats för de olika fokusområdena.
I den samlade redovisningen av de inkomna svaren är det tydligt att befolkningen
önskar mer bostadsmöjligheter i kommunen generellt. Dessutom är det många som har
påpekat att arbetsmöjligheter, skola och kommunikationer är viktiga aspekter att
utveckla.
Utöver dessa utmaningar och utvecklingsområden har även miljö och sjukvård
identifierats som utvecklingsområden. Miljön preciserades till att gälla värdefulla naturoch kulturmiljöer. Det framkom i kommentarerna att många bostadsnära områden
uppskattas och önskas bevaras för framtiden. Naturen är en utmaning då det handlar om
att lämna efter sig en väl fungerande miljö till framtida generationer.
Vad gäller sjukvården var det också tydligt i kommentarerna att en fungerande
sjukvård är en viktig aspekt för ett fungerande samhälle. Detta handlar även om att skapa
ett fungerande samhälle ur en sociologisk synvinkel med fokus på invånarnas behov och
efterfrågan.
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2. Utvecklingsförslag
I detta kapitel kommer en kort sammanfattning för respektive av kommunens fyra
tätorter att presenteras då det är för dessa orter markanvändningskartor har tagits fram.
För mer detaljerad information hänvisas till respektive aspekt/sektor i kapitel 3.

2.1 Lessebo
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Lessebo samhälle är en fullserviceort som genomkorsas centralt av riksväg 25 och i
samhällets västra del av järnvägen, vilka båda är kommunikationsleder av riksintresse. I
söder upptar industriområdena, exempelvis Lessebo pappersbruk, stora arealer. Det
äldre villaområdet vid Djurhult gränsar till sjön Läen i öster. Planförslaget föreslår en viss
utvidgning av denna bebyggelse i Djurhult men störst möjlighet för bostadsexpansion
finns i samhällets norra delar på skogsmark. Ekebacken som är av riksintresse ska bevaras
som grönområde för bland annat rekreation. Nya verksamhetsområden kan etableras
väster om järnvägen och inom de nyligen sanerade områdena.
För att minska konflikterna med riksvägen genom samhället föreslås en ny trafikled
för fjärr- och tung trafik i väster parallellt med järnvägen vilken kan ansluta till riksväg 25
norr respektive söder om samhället. Denna led bedöms bidra med positiva effekter och
minska riskerna inne i samhället. En planskild förbindelse genom en gång- och
cykeltunnel under riksvägen, planeras i första hand vid Åkerhultsvägens förlängning och
vidare genom ett grönområde. Denna kommer på ett säkert sätt binda samman den
västra med den östra sidan. Detta är väldigt viktigt då majoriteten av skolor och
målpunkterna i samhället finns öster om riksväg 25 medan det väster om finns stora
bostadsområden.
Handeln och ny skolverksamhet kan etableras i anslutning till befintliga verksamheter
för att förstärka centrum som mötesplats, vilket blir möjligt med en ny led för fjärrtrafiken.
Den visuella förbindelsen mellan kyrkan och järnvägsstationen är särskilt viktig att
tydliggöra för att symbolisera centrum med handel, boende och service. Genom att
dessutom skapa en förbifart kan riskerna i centrala Lessebo minska.
Stora delar av centrala Lessebo, inklusive Djurhult och Ekebacken, är områden för
kulturmiljövård. Dessa områden är viktiga för samhällets identitet och som grund för
utvecklingen. Detta medför dock inte att ingen utveckling får eller kommer att ske inom
området för kulturmiljövård.
Genom en utveckling av samhället kommer underlaget för järnvägen att öka och det
kommer medföra att tillgängligheten blir bättre för de som bor och arbetar i samhället.
Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är:


Läens vattennivå och –kvalitet



Vattenskydd för Läen



Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på



Radon, både identifierade och oidentifierade områden



Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten



Högspänningsledningar norr och öster om samhället



Buller från trafikinfrastruktur och industrier



Strandskydd



Riksintresse för kulturmiljövård
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2.2 Hovmantorp

Hovmantorps samhälle är begränsat av sjön Rottnen och i norr av riksväg 25. En
expansion in mot de centrala delarna är omöjlig på grund av hur Hovmantorp ligger runt
Rottnen och att gå norr om riksväg 25 kräver väldigt stort hänsynstagande. Detta innebär
att alternativ för utbyggnad är mycket begränsade och måste ske antingen som förtätning
inom befintliga områden eller som utvidgning av befintliga bostadsområden.
Därför föreslås framtida exploatering ske dels i västra Hovmantorp som en
fortsättning av villaområdet vid ”Prästängen”, dels i öster och sydöst, vid Kullagatan,
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Abbakuse och Fiskesbro. Abbakuse ska bevaras som grönområde men elljusspåret får i
viss del något ny sträckning för att båda intressen ska kunna samexistera.
Förtätning i samhällets centrala delar kan ske inom befintliga planområden. Ett
exempel är Udden, lokaliserad mittemot Gökaskratts camping, som kan bebyggas för
bostäder efter att den förorenade marken har sanerats.
Nya verksamhetsområden föreslås som en utvidgning av det befintliga östra
industriområdet österut men även norr om riksväg 25. Vid en sådan industriexpansion
krävs en ny utfart till riksväg 25 vilket kommer kräva platsspecifika lösningar.
Hela Hovmantorp ligger inom vattenskyddsområde för Rottnen och Hacksjön, vilket
ytterligare kräver hänsyn och beaktande vid all form av byggnation och exploatering.
Detta är dock inte något som endast ska ses som ett hinder utan också som en möjlighet
då det bidrar till naturnära boende av en varierad karaktär. Att förvalta och bevara
exempelvis Rotten är väldigt viktigt för att Hovmantorp ska kunna fortsätta vara attraktivt.
Genom verkställandet av olika bebyggelseförslag kommer underlaget för järnvägen
att öka. Hovmantorp ligger på gränsen till Växjö kommun med goda förbindelser till
staden, och genom översiktsplanen bedöms dessa bli än bättre. Samtidigt kommer
kopplingen till resterande delar av kommunen också att öka, dels genom järnvägen men
också genom utvecklingen av riksväg 25. För riksvägen kommer frågor som säkerhet,
exempelvis viltstängsel, att vara viktigt att lyfta i samband med utvecklingen.
Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är:


Rottnens vattennivå och –kvalitet



Vattenskydd för Rottnen och Hacksjön



Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på



Radon, både identifierade och oidentifierade områden



Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten



Högspänningsledningar norr och väster om samhället



Buller från trafikinfrastruktur och industrier



Strandskydd, Rottnen har utökat till 200 meter upp på land



Natur- och kulturvärden vid exempelvis elljusspåret



Fornlämningar både öster och väster om samhället
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2.3 Skruv

Skruvs samhälle har etablerats kring järnvägen genom samhället och de äldre
industrierna som exempelvis glasbruket och bryggeriet. Servicenivån har under åren
minskat men industrierna är kvar och en viss utveckling sker också. Skruv har ett attraktivt
fritidsområde med camping och idrottsplats vid Badsjön och Laxsjön.
Detta gör också att orten är attraktiv som bostadsort även om de boende till stor del
är beroende av pendling till närliggande större orter. Denna möjlighet skulle väsentlig
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förändras till det bättre om ett tågstopp kan ske efter det att mötesspåret har byggts ut.
Mark för utbyggnad av industrier finns intill järnvägen vid befintlig industri.
Utvidgning av bostadsområden föreslås i anslutning till existerande bebyggelse, dels
norr om järnvägen vid respektive infart och dels i söder i anslutning till Åkerbyvägen, mot
Bäckadal samt öster om vårdhemmet. Genom en ny gång- och cykelförbindelse under
järnvägen kommer samhällets norra respektive södra delar, knytas samman bättre.
Genom både utbyggnad av bostadsområden samt gång- och cykelförbindelser
kommer underlaget och tillgängligheten till järnvägen och en potentiell station att öka.
Bedömningen är att detta kommer få positiva effekter för Skruvs utveckling och roll i
kommunen. Det kommer bli lättare att bo eller arbeta i Skruv för de som vill pendla.
Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är:


Vattenskydd för grundvattentäkten



Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på



Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten



Buller från trafikinfrastruktur och industrier



Strandskydd



Naturvärden vid exempelvis Badsjön.



Fornlämningar
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2.4 Kosta

Kosta samhälle har vuxit upp längs med Stora vägen med kyrkan i dess södra del och med
glasbruket och därtill hörande handel i dess norra del, vilket innebär att bebyggelsen
ligger väl samlad utmed detta stråk. Norra delen med sin äldre bebyggelse samt
Glasbruksmiljön är av riksintresse för kulturmiljövård. Riksväg 28 går utanför samhället i
väster och utgör en naturlig förbifart. Utveckling i samhället är öster om riksväg 28, längs
Stora vägen.
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Nya bostadsområden föreslås söder om Blågöl samt mellan Iglagöl och Stora vägen.
Mellan dessa två områden kan utvecklas område med blandat verksamheter, handel och
bostäder för att förstärka centrum och Kosta handelsområde och samtidigt knyta
samman norra och södra delen bättre. Detta möjliggörs också genom ett större
grönområde mellan Kosta Lodge och Orreforsvägen i söder och upp till Iglagöl.
En viss kompletterande bebyggelse föreslås också i södra delen öster om riksväg 28.
Ytterligare områden för detaljhandel och besöksnäringen kan skapas i anslutning till
befintligt handelsområde. Eftersom Kosta inte har någon järnväg är kommunikationerna
med övriga kommunen viktiga att förstärka.
Att ungefär halva Kosta ligger inom riksintresse för kulturmiljövård är något som
måste bevakas och utvecklas. Denna miljö ska inte ses som något hinder för framtida
byggnation även om visst hänsynstagande måste ske. Istället är detta en av grunderna för
att Kosta ska vara en attraktiv besöks- och boendeort.
Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är:


Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på



Radon, både identifierade och oidentifierade områden



Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten



Högspänningsledningar norr om samhället



Buller från trafikinfrastruktur och industrier



Strandskydd



Riksintresse för kulturmiljövård



Naturvärden vid exempelvis elljusspår



Fornlämningar både i och utanför samhället
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3. Kommunens fokusområde för hållbar utveckling

1. Bebyggelseutveckling

2. Landsbyggdsutveckling i strandnära läge (LiS)

3. Gång- och cykelvägar med grönstruktur

4. Infrastrukturens utveckling

5. Utveckling av skola

6. Näringslivsutveckling

Detta är ingen prioriteringslista utan endast en identifikationslista.
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3.1 Bebyggelseutveckling
Vision: En miljövänlig kommun med hållbar utveckling och klimatsmarta
boenden.
För Sverige som en helhet har ett flertal miljökvalitetsmål tagits fram för att säkerställa
miljön för framtida generationer. Dessa miljökvalitetsmål påverkar den regionala och
lokala utvecklingen. Målen syftar till att bevara olika värdefulla miljöer runt om i landet
samtidigt som människors välbefinnande och deras levnadsstandard ökar.
För Lessebo kommun innebär detta att det kommer krävas en genomtänkt planering
av var och hur människor bor och lever. Det kommer även vara nödvändigt för
kommunen att utveckla olika boendeformer, både ägande och hyrande, för att bibehålla
och stärka mångfalden. Förutom bostäder måste fokus för utvecklingen även vara på
arbetsmöjligheter

och

olika

former

av

service,

som

exempelvis

skola

och

kommunikationer, för att attrahera nya invånare. Kommunen ska även i framtiden kunna
erbjuda alla människor en möjlighet till god livsmiljö. Detta ska göras utan att vissa
kvaliteter försummas.
En förutsättning för detta är att arbeta med olika områden för att dessa i framtiden
ska bli mer attraktiva. Detta är ett arbete som måste påbörjas tidigt och som inte har
något slut eftersom under tiden som kommunen expanderar befolkningsmässigt
kommer nya områden att behöva ses över. Om denna process stannar av kommer även
utvecklingen att avstanna och kommunen får svårt att konkurrera med andra kommuner
i länet med liknande förutsättningar. Det finns generellt en byggnadsfri zon på 12 meter
från allmänna vägar, men för riksväg 25 och 28 har denna utökats till 30 meter. För att få
bygga närmare än detta krävs det särskilt tillstånd från väghållaren, i regel Trafikverket.
Genom att förtäta och utveckla olika attraktiva områden med närhet till centrum blir
det också möjligt att skapa en hållbar flyttkedja med ett varierande utbud av bostäder.
Förtätningsområden pekas inte ut i översiktsplanen utan är något som berörs i
kommunens bostadsförsörjningsprogram med hänsyn till skalan som används i de två
dokumenten. För Lessebo kommun kan detta innebära att det blir lättare att byta bostad
vid förändrade levnadsförhållanden samtidigt som det är möjligt att bo kvar i kommunen.
I samband med byggnation nära elanläggningar ska generella riktvärden följas och
samråd föras med ägare till anläggningen, i flera fall Eon.
Vid byggnation inom ett område som är utpekat för kulturmiljövård är det viktigt att
förändringar inte förändrar byggnadens karaktär på ett negativt sätt. Det är även viktigt
att hela området bevaras och utvecklas på ett sätt som säkerställer att områdets karaktär
bibehålls. I Lessebo kommun är alla områden med kulturmiljövärden lika viktiga och
därför har de fått samma riktlinjer för bebyggelsen att förhålla sig till.
För byggnation inom områden utpekade för kulturmiljövård, både regionala och
riksintresse, gäller följande riktlinjer:
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Inom område för all form av kulturmiljövård är det inte tillåtet att förändra
områdets eller det enskilda husets karaktär.



Inom område för all form av kulturmiljövård måste all nybyggnation och
exploatering ske på ett sätt som passar in med omgivningen och den historiska
bebyggelsen.



Inom områden för all form av kulturmiljövård får mindre fasadändringar ske om
de inte påverkar områdets karaktär eller utseende negativt.



Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya
bebyggelsen får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad
gäller höjd eller utseende.



Vid samtliga lovprövningar ska jämförelser ske med den ursprungliga
bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens utseende
och placering i området. Detta gäller både för områden klassade som riksintresse
och som inte är klassade som riksintresse men ändå utpekade för kulturmiljövård.

För mer information om värdena i de utpekade riksintresseområdena för kulturmiljövård,
se Länsstyrelsen Kronobergs presentation.
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_lessebo.aspx
Det är kommunen som ansvarar för att en god livsmiljö ska kunna skapas. Detta
innebär att kommunen kommer ha en samordnande roll med att samla enskilda och
allmänna intressen och kombinera dem när det är möjligt. Denna samordning kommer
ske i form av olika dialoger och förslag från de olika delarna av samhället. Kommunen
kommer därefter kunna utveckla ett samhälle som kombinerar olika viljeinriktningar som
är möjliga att identifiera i det befintliga samhället. Det är viktigt att denna process är både
transparant och tydlig för att det inte ska kunna finnas några tvivel om att processen är
demokratisk.
Under våren 2016 fick kommunens medborgare en första möjlighet att påverka och
peka ut vad som bör ligga i fokus för utvecklingen. Resultatet blev en önskan om boende
med bra möjligheter till skola och arbete. Dessutom identifierades kommunikationer som
en viktig aspekt för de som inte jobbar i kommunen men som vill bo kvar.
Utifrån detta har fyra övergripande kartor gjorts, en för respektive samhälle. Kartorna
visar på en potentiell framtida markanvändning. Om utvecklingen skulle gå åt ett
oförutsett håll kommer dessa kartor att uppdateras för att fortsätta vara relevanta. Till
grund för ortsutvecklingen har statistik och prognoser tagits fram för att synliggöra
befolkningsutvecklingen i kommunen. Statistiken bygger dels på SCBs databas samt
information från Lessebo kommuns kommunstyrelse. Kartorna som finns i kapitlet tar
inte hänsyn till några tidsperspektiv utan fokuserar endast på att illustrera
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viljeinriktningen för kommunen. I kartorna har det tagits hänsyn till att vissa områden är
skyddade utifrån kultur- eller naturvärden.

3.1.1 Boendemiljö
Vid all byggnation och exploatering är det viktigt att de ekologiska och sociala värdena
inte försummas. Det måste vara tydligt för de boende hur de kan röra sig i samhället med
antingen centrum eller sin egen bostad som utgångspunkt. Det måste även finnas en
tydlig koppling mellan de olika gröna områdena i samhället och andra intressepunkter.
Syftet med detta är att utveckla en tillgänglighet och trygghet bland invånarna där de inte
är begränsade av den fysiska miljön. Med tillgängligt menas inte bara att det ska anpassas
för att alla ska kunna röra sig obehindrat inom samhället utan även att det ska vara tydligt
vad som är var. Anledningen till detta är för att om det är svårt att hitta i ett samhälle kan
attraktiviteten minska.
Boendemiljön handlar även om att närheten till gröna områden måste bevaras och
stärkas. Dessa områden kan ses som ett samhälles lungor där dess invånare kan vistas ur
ett flertal olika aspekter, exempelvis rekreation. Olika grönområden presenteras i kapitel
3.3.
Både trygga platser och gröna områden är viktiga sett ur ett medborgerligt synsätt.
Mötesplatser där medborgare kan träffa antingen andra medborgare eller ansvariga
inom kommunen är viktigt för att få en delaktighet. Det är även viktigt för att de som inom
kommunen arbetar med att utveckla kommunen ska kunna få möjlighet att ta till sig
invånarnas åsikter.
Genom detta arbete kommer vissa utmaningar att kunna arbetas med i ett tidigt
skede för att förhindra dem från att bli problem. Detta beror på att oavsett hur mycket
kommunens anställda och politiker är ute i samhället ser de inte samhället på samma sätt
som medborgarna. Med hänsyn till detta är medborgarnas kunskaper unika och inte
något som får förbises.
En annan aspekt av boendemiljön är klimatfrågorna och de potentiella problem som
de kan medverka till. Det är viktigt att hela tiden arbeta för att minska det ekologiska
fotavtrycket. Ett sätt att arbeta med detta är genom att skapa gröna områden som
medborgare kan nyttja. Dessa gröna områden kan vara parker, gång- och cykelstråk
kantade av träd eller platser för spontanidrott. Eftersom de områden som innehåller
gröna träd eller buskar binder koldioxid samtidigt som de är mötesplatser fyller de två
olika syften.

3.1.2 Bostadsförsörjning
Den 31 december 2017 fanns det totalt 10 120 242 personer i hela Sverige, vilket är en
ökning med 1,25% jämfört med samma datum 2016. Med denna tillväxt kommer Sverige
att öka med 110 000-130 000 personer per år under de närmsta åren. Om Lessebo
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kommun skulle utvecklas i samma takt som Sverige innebär det en ökning med omkring
100 personer per år.
Nedan presenteras två tabeller som visar utvecklingen i Lessebo kommun under åren
2010-2017. Det som är möjligt att se i dessa tabeller är att befolkningstillväxten är högre
procentuellt än för Sverige som en helhet. En snittprognos för Lessebo kommun är
uträknad till 1,25% utifrån olika prognoser, vilket medför en ökning av ca 110 personer
per år. Lessebo kommun har vuxit väldigt ojämnt, vilket inte är något som bör
eftersträvas. En jämn tillväxt gör det lättare att integrera nya kommuninvånare med den
befintliga befolkningen. Utöver denna tillväxt måste en planberedskap utformas som gör
kommunen mindre sårbar för ojämna år i tillväxten. En planberedskap gör det möjligt att
med kortare varsel kunna bygga exempelvis bostäder eftersom detaljplanen med
tillhörande undersökningar redan är utförda. Det är den 31 december i respektive år som
siffrorna hänvisar till.
För att kunna fortsätta vara en del av den regionala utvecklingen måste kommunen
också växa i en takt som motsvarar grannkommunerna.

Folkmängd
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 143

4 128

4 070

4 140

4 242

4 401

4 530

4 530

Kvinnor 3 996

3 949

3 942

3 919

4 014

4 115

4 230

4 276

Totalt

8 077

8 012

8 059

8 256

8 516

8 760

8 806

Män

8 139

Folkökning
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Män

-6

-15

-58

70

102

159

129

0

Kvinnor

-20

-47

-7

-23

95

101

115

46

Totalt

-26

-62

-65

47

197

260

244

46

(-0,3%)

(-0,8%)

(-0,8%)

(0,6%)

(2,4%)

(3,2%)

(2,9%)

(0,5%)
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Befolkningsprognos med en tillväxt på 1,25 % per år
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

8 916

9 028

9 140

9 255

9 370

9 487

9 606

9 726

9 848

9 971

10 095

10 222

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

10 349

10 479

10 610

10 742

10 877

11 013

11 150

11 290

11 431

11 574

11 718

För att kommunen ska kunna locka denna befolkning krävs det att vissa delar av samhället
fortsätter utvecklas, där den första och viktigaste delen är bostäder. Antalet bostäder
måste öka i takt med att antalet kommuninvånare ökar för att kunna garantera att de nya
medborgarna får en möjlighet att bli en del av kommunen.

Bostadsutveckling
2013

2014

2015

2016

Småhus

2 731

2 727

2 731

2 778

Flerbostadshus

880

881

871

872

Övriga hus

58

58

62

62

Specialbostäder

174

174

182

182

Totalt

3 843

3 840

3 846

3 894



Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive
fritidshus).



Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter
inklusive loftgångshus.



Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader
avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.



Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och
övriga specialbostäder.

En befolkningsökning med 100 personer per år innebär inte automatiskt att det är 100
nya bostäder som måste skapas varje år. Anledningen är att vissa av dessa ca 100
personer är en del i en familj på minst två personer. Detta medför att mängden bostäder
som behöver byggas är lägre än vad beräkningen av antalet nya medborgare är. Som
utgångspunkt kan det beräknas att det krävs ca 40-50% av befolkningsökningen i nya
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bostäder varje år. Under de närmsta åren bör kommunen dock fokusera på att bygga fler
bostäder än detta, men på lång sikt bör detta vara en procentsats som eftersträvas. I
tabellen nedan visas en prognos för antalet bostäder som kommer behöva byggas om
samma ökning procentuellt sker som befolkningsökningen.
För tillfället är antalet bostäder 45 % av befolkningsantalet vilket är en hållbar nivå då
det inkluderar både ensamstående och barnfamiljer. Detta är en procentsats som inte
bör sänkas eftersom förhoppningarna är att både locka fler ensamstående men också fler
familjer. För att undvika bostadsbrist skulle dessa 45 % behöva höjas till omkring 50 %. På
grund av detta har en något högre procentsats använts för bostadsutvecklingen i
förhållande till befolkningstillväxten.
Bostadsutveckling med en ökning av 1,4 % per år efter 2025
2017 2018 2019

2020

2021

2022 2023

2024

2025

2026

2027

2028

3 900

4 079

4 192

4 304

4 354

4 404

4 454

4 504

4 567

4 631

4 696

2029 2030 2031

2032

2033

2034 2035

2036

2037

2038

2039

2040

4 762

4 964

5 034

5 104

5 248

5 322

5 396

5 472

5 548

3 967

4 828

4 896

5 176

Utifrån statistiken och vad den visar för prognos har kommunens utveckling delats upp
utifrån de fyra större orterna. Det är inte preciserat exakt hur mycket varje del av
kommunen ska växa utan fokus är att peka ut lämpliga områden att placera framtida
byggnation på. I detaljplanering studeras vilken typ av bostäder som behövs.

3.1.3 Framtida markanvändning i Lessebo
Lessebo ligger centralt placerat i kommunen med närhet till samtliga samhällen. Fokus
kommer under de kommande åren vara att bygga attraktiva bostäder med närhet till
daglig service och ett bra utbud av skola och omsorg. Dessutom kommer ett tydligt
centrum i samhället att utvecklas som en mötesplats och en plats för lärande.
Som ort kommer Lessebo att sträva efter att binda samman de olika delarna av
kommunen genom kommunikation och olika former av stråk. Detta kommer ske genom
att den befintliga bebyggelsen kompletteras och förtätas där det är möjligt med syfte att
möjliggöra för fler människor att uppleva naturmiljöerna som finns nära samhället.
Dessutom kommer det vara viktigt att peka ut nya områden för att de gröna
rekreationsområdena som finns i Lessebo inte ska exploateras.
Det måste finnas en balans mellan att exploatera nya områden och förtäta redan
befintliga för att Lessebo samhälle ska kunna fortsätta utvecklas samtidigt som de viktiga
miljöerna bibehålls. Om Lessebo fortsätter växa endast genom exploatering av nya
områden kommer onödigt mycket mark att tas i anspråk.
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för
förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya
förutsättningar.
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Lessebos centrum sträcker sig idag längs med riksväg 25, men början och slut är relativt
odefinierat. I framtiden kommer centrum att utvecklas till att inkludera området utmed
Stationsgatan till järnvägsstationen. Detta för att centrum är en viktig del av ett
fungerande och hållbart samhälle. Ett centrum kräver att det inte bara är placerat rent
fysiskt men också att det finns en anledning och vilja att vistas på platsen. I Lessebo
samhälle kommer det därför vara viktigt att först skapa ett tydligt centrum där handel och
mindre företag skapar attraktivitet för medborgare.
Samtidigt skapas en mötesplats där invånare kan träffas och lära av varandra för att
främja den sociala hållbarheten. Den ekologiska och ekonomiska aspekten av
utvecklingen främjas genom dels handel men också genom utformningen och kopplingen
från centrum till andra delar av samhället samt naturmiljöerna.
Som ett led i att utveckla samhället och skapa en god bebyggd miljö måste samtliga
aspekter av livet vara representerade och möjliga att leva. Detta kan skapas genom aktivt
medborgarinflytande angående vad som byggs och hur detta byggs. Anledningen är att
om en aspekt försummas eller inte får samma prioritet som de andra är det inte möjligt
att utveckla ett hållbart samhälle. För Lessebo samhälle skulle detta medföra att det kan
vara svårt att utveckla tydliga kopplingar mellan den södra och den norra delen och
samtidigt knyta detta till stationen och centrum.
Samtidigt som ett centrum utvecklas för medborgarna kommer bostäder med
tillhörande service att planeras in på ett antal olika platser i samhället. Det kommer vara
viktigt att denna bebyggelse både följer den redan befintliga strukturen men också
gestaltas på nya sätt för att skapa en diversifierad utformning. Diversifiering är en av
grundaspekterna för att Lessebo ska kunna utvecklas då det främjar flera olika människor
att söka sig till kommunen.
Vid förtätning och byggnation i Lessebo är det viktigt att ta hänsyn till järnvägen och
riksväg 25 som båda påverkar bebyggelse. Ett alternativ för att skapa en säkrare
boendesituation kan vara att omplacera riksväg 25. Mer om detta går att läsa i kapitel 2.4.
L1 – Nordvästra Lessebo
En del av området är redan detaljplanelagt för dels verksamheter, men också för
bostäder. För att kunna utveckla Lessebo har detta område identifierats som ett
potentiellt område för bostadsbebyggelse med tillhörande service. Anledningen är att
området redan är en del av själva samhället, vilket är en fördel för utveckling av den
tekniska infrastrukturen. Ett problem som kan uppstå är buller från järnvägen, men det
är en fråga som är möjlig att lösa i samband med framtida exploatering.
L2 – Norra Lessebo
En stor del av den utpekade ytan är redan detaljplanelagd och bör bebyggas innan fler
planer tas fram för detta område. Genom att bebygga denna del av Lessebo skapas en
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naturlig fortsättning av samhället. Det finns även goda förutsättningar för service och
närhet till grönområden. Fokus för detta område kommer vara bostadsbebyggelse.
L3 – Väster om Vintervägen
En stor del av området är redan detaljplanelagt för verksamheter men genom att
komplettera detta med bostäder kan en trivsam livsmiljö skapas. Det blir också möjligt att
göra grönområdet med tillhörande bäck mer tillgängligt för allmänheten. Placeringen är
vald med tanke på hur samhället ser ut och för att kunna ge möjlighet för olika former av
bebyggelse.
L4 – Söder om Djurhult
Djurhult är en av Lessebos äldre delar och berörs i den norra delen av
kulturmiljöprogrammet. Vid exploatering i närheten eller inom detta område måste
hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen för att nytt och befintligt ska passa samman.
Djurhult är ett område som främst pekas ut för bostadsbebyggelse. Med närheten till sjön
Läen måste dessutom hänsyn tas till denna vid exploatering.

Bild: Utsikt över Läen. Fotografi: Sara Merbom Adolfsson

3.1.4 Framtida markanvändning i Hovmantorp
Hovmantorp har med sin närhet till arbetsmarknaden i Växjö ett strategiskt viktigt läge.
Detta är något som under de kommande åren kommer prägla utvecklingen av samhället,
då det både ska vara möjligt att pendla till Växjö för att arbeta samtidigt som Hovmantorp
ska kunna erbjuda invånarna möjligheter att både bo och verka i samhället.
Som ett första steg kommer bebyggelsen att fokuseras på förtätning och
komplettering av den befintliga bebyggelsestrukturen. Det är först efter detta som fokus
kommer vara att ta fram nya områden. Detta kommer göra det möjligt att först identifiera
attraktiva områden och sedan vidta de nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas.
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för
förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya
förutsättningar.

Riksväg 25 är i nuläget en barriär som gör att all bebyggelse planeras på den södra sidan
om vägen. Infrastrukturen är på detta sätt både en fördel och en nackdel då den samtidigt
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som den är en barriär även ger möjligheter till kommunikationer. Genom olika planskilda
korsningar vid järnvägen kan områden på respektive sidor om denna bättre bindas
samman utan att tillgängligheten försämras. Mer om detta går att läsa i kapitel 2.4.
Även om kommunikationer är viktiga i Hovmantorp är det även viktigt att erbjuda
attraktiva markområden för bebyggelse. Hovmantorp är ganska hårt reglerat i vilken
utsträckning samhället kan utvecklas, då detta är kringgärdat av vatten, riksväg och
järnväg samt fornminnen.
Samtidigt som detta påverkar en aspekt av utvecklingen främjar den en annan,
nämligen att utveckla ett samhälle med närhet till kulturvärden. Därför kommer
bebyggelsen att fokuseras till förtätning medan kulturområdena kopplas till samhället
genom olika stråk. På detta sätt möjliggörs det för allmänheten att få en större tillgång till
dessa områden.
Den bebyggelseutveckling som kommer ske i Hovmantorp är främst fokuserad på
bostäder i ett första steg. Kompletterande service kommer vara ett andra steg då det
måste finnas ett kundunderlag för att locka olika butiker och annan form av service. Det
som är viktigt vad gäller bostäder är att möjligheter ges för alla människor att trivas. Detta
innebär att det måste erbjudas bostadsformer av alla slag, inte bara en form. En
kombination av olika sätt att leva kan också medföra att integrationen blir bättre, vilket är
något som på lång sikt är viktigt för kommunen.
I samband med att bostäder och service planeras och byggs kommer även fokus vara
på att skapa attraktiva mötesplatser där invånare kan träffas. Dessa mötesplatser kan
vara både grönområden och torgplatser. Det är därför viktigt att skapa grönytor bland
bebyggelsen. Detta diskuteras mer i kapitel 2.3.
H1 – Västra Hovmantorp
I västra Hovmantorp finns ett kulturmiljöprogram som är viktigt att ta hänsyn till vid
framtida exploatering. Här finns det främst enfamiljshus vilket gör att olika bostadsformer
bör pekas ut för att skapa en mångfald. Att bebygga den utpekade ytan gör det möjligt att
nyttja den befintliga infrastrukturen, samtidigt som västra Hovmantorp kan stärkas.
H2 – Industriområde norr om riksväg 25
Den utpekade ytan medför att en ny avfart från riksväg 25 måste skapas innan någon
exploatering kan bli möjlig. Om detta kan lösas blir det möjligt att utveckla ett nytt
industriområde som behåller närheten till infrastrukturen och samhället.
H3 – Östra industriområdet i Hovmantorp
I den östra delen av Hovmantorp mellan järnvägen och riksväg 25 ligger Hovmantorps
industriområde, och att fortsätta utveckla detta är viktigt. Dock bör mängden mark som
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tas i anspråk inte överstiga det som det finns behov av. Detta kan göras genom att
exempelvis redan planlagd mark först tas i anspråk för exploatering.
H4 – Söder om Kullagatan
Norr om Kullagatan går järnvägen, vilket medför att området berörs av buller. Att placera
ett bostadsområde söder om gatan kommer göra det möjligt att skapa en bättre
boendesituation. Det blir också möjligt att koppla den nya bebyggelsen till den befintliga
samt till de naturområden som finns i närområdet.
H5 – Abbakuse
En stor del av området i sydöstra Hovmantorp är skyddat både ur kultur- och
naturaspekter. Detta bör inte förhindra en exploatering av det utpekade området om
hänsyn tas till dessa värden. Elljusspåret kommer att behöva få en lite annorlunda
sträckning för att den ska fortsätta vara attraktiv. Eventuell bebyggelse kan vara en
blandning av bostäder och skola.
H6 – Fiskesbro
Fiskesbro är ett område med närhet till stråk och natur. Genom att utveckla området blir
det också möjligt att erbjuda olika former av boendemöjligheter. Det som är viktigt är att
de natur- och kulturvärden som finns i närområdet bevaras vid eventuell exploatering.

3.1.5 Framtida markanvändning i Skruv
Skruv ligger i den sydöstra delen av Lessebo kommun med närhet både till Lessebo
samhälle men också till Tingsryds och Emmabodas kommuner. Detta ger invånarna i
Skruv en möjlighet som är viktig att ta hänsyn till. I samband med enkäten som fanns ute
för medborgarna våren 2016 kom det fram att invånare i Skruv vill ha ett tågstopp. I
kapitel 2.4 är det möjligt att se en potentiell utveckling av infrastrukturen. För att Skruv
som ort ska utvecklas krävs dels en utveckling av infrastrukturen, men det krävs även
bostäder och handelsmöjligheter. Skruv är en ort som är starkt beroende på möjligheten
att pendla till och från orten för de som inte jobbar i orten eller i nära anslutning till den.
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för
förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya
förutsättningar.

I kartan är det möjligt att se hur Skruv kan utvecklas under de kommande åren. Skruv är
redan idag ett relativt tätt samhälle i förhållande till sin storlek vilket gör att fokus inte
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kommer vara på förtätning. Detta medför dock inte att Skruv kommer utvecklas endast
med en bebyggelse i form av villabebyggelse utan istället kommer det vara en
kombination av både enfamiljshus och flerfamiljshus. Denna kombination gör det möjligt
för olika människor att bosätta sig i samhället. Samtidigt tas det hänsyn till de kultur- och
naturvärden som finns i närområdet.
Skruv ligger med sin direkta anslutning till naturområden i ett attraktivt läge. Detta är
något som måste förvaltas om samhället ska kunna fortsätta utvecklas. För att attrahera
människor kommer det vara viktigt med fokus på att erbjuda det som efterfrågas. I
bebyggelsestrukturen innebär detta att Skruv dels ska kunna erbjuda bostäder av olika
former, men det är även viktigt att utveckla områden för jobbmöjligheter. Dessa områden
kommer vara komplement till den redan befintliga strukturen och det kommer även
utvecklas nya områden för exploatering.
Exploateringen kommer vara av både nya områden och förtätning av redan befintliga.
Det är viktigt att de gröna områdena inte påverkas negativt av utveckling genom en stark
förtätning.
S1 – Nordvästra Skruv
I den nordvästra delen av Skruv skapas möjligheter att bygga bostäder som kompletterar
den

existerande

bebyggelsestrukturen.

Detta

bidrar

till

att

en

mångfald

av

boendemöjligheter utvecklas i Skruv vilket ökar samhällets attraktivitet. Det blir även
möjligt för fler människor att kunna bosätta sig i samhället och bidra till dess positiva
utveckling.
S2 – Västra Skruv
I den västra delen av Skruv finns det en stor del redan planlagd mark för verksamheter.
Denna del bör bebyggas innan ett nytt område tas fram för planläggning. Att fortsätta
utveckla verksamheterna i Skruv är en positiv aspekt för att utvecklingen ska kunna
fortsätta för samtliga invånare. Det bidrar även till att göra Skruv mer attraktivt för både
nya företagare och nya invånare.
S3 – Sydvästra Skruv
I närheten av det utpekade området finns det redan bebyggelse med tillhörande
infrastruktur, vilket är en gynnsam förutsättning för fortsatt utveckling. Området har ett
bra läge nära skog och natur med centrum inom räckhåll.
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S4 – Södra Skruv
I direkt anslutning till det utpekade området finns det befintlig bebyggelse med
tillhörande infrastruktur. Detta underlättar vid planeringen för att utveckla en fungerande
bebyggelsestruktur. I närheten av området finns Badsjön med tillhörande camping, vilket
är en attraktiv målpunkt som bör beaktas vid exploatering. Samtidigt finns det en närhet
till centrala Skruv med järnvägen, handel och skolor samt en möjlig järnvägsstation.

Bild: Badsjön och camping i Skruv. Fotografi: Charlotta Book

3.1.6 Framtida markanvändning i Kosta
Kosta är det enda samhället av kommunens fyra som inte har någon järnvägsanslutning
utan istället går riksväg 28 precis utanför. Detta medför att det finns en mindre barriär i
Kosta än vad det gör i de andra tre samhällena. Kosta har under de senaste åren vuxit
och detta innebär att nya bostäder kommer att behöva skapas för att fortsätta
utvecklingen i samhället.
I Kosta kommer därför fokus att ligga på bostäder med kompletterande service och
handelsområden. Den nya bebyggelsen kommer främst att ske i anslutning till befintlig
bebyggelse. På detta sätt skapas en stark koppling mellan befintligt och nytt.
Förutom exploatering av nya områden kommer Kosta även att förtätas på de platser
som det är möjligt. Dessutom måste både Blå- och Iglagöl saneras om badmöjligheter ska
vara kunna erbjudas. Detta kommer vara en styrka för hela Kosta samhälle.
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för
förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya
förutsättningar.
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Kosta kommer inte att förtätas i de norra delarna eftersom det i den delen finns
fornminnen och kulturvärden som ska bevaras då de inte kan återskapas. Som det är
möjligt att se i kartan ovan har hänsyn tagits till dessa områden samt de naturvärden som
finns i närheten av Kosta. På detta sätt kommer Kosta att kunna bibehålla sin starka
identitet utifrån ett kulturellt perspektiv samtidigt som utvecklingen inte avstannar. En
viktig aspekt av Kostas identitet är att alla människor kan bo och leva i samhället. Det är
därför viktigt att den framtida bebyggelsen utformas på ett sätt som tillfredsställer alla
invånare, både befintliga och nya.
Samtidigt är det viktigt att Kosta som samhälle inte utesluts ur den fysiska
utvecklingen vad gäller kommunikationer. För att knyta Kosta till den övriga utvecklingen
i kommunen är det viktigt att tillgängligheten inte försummas utan utvecklas som en del
av bebyggelsen. Mer om detta diskuteras i kapitel 2.4.
K1 – Västra Kosta
Att utveckla det utpekade området för handel stärker utbudet och möjligheterna till
handel i de centrala delarna av Kosta. Genom att lokalisera och utveckla verksamheterna
nära varandra rent fysiskt främjas utvecklingen. Dessutom blir det möjligt för invånare
och besökare att ta del av olika upplevelser på ett enkelt sätt.
K2 – Nordöstra Kosta
Att bebygga det utpekade området gör det möjligt att bygga bostäder med närhet till
centrum och dess utbud samtidigt som naturen finns inom räckhåll. Dessutom blir det
möjligt att nyttja Blågöl som friluftsområde och skapa en tydlig koppling mellan befintliga
delar av Kosta och den samhällsnära naturen.
K3 – Verksamheter i östra Kosta
Om verksamheter av olika former ges möjlighet att utvecklas på det utpekade området
blir det möjligt att koncentrera all handel till centrala Kosta. Själva centrum skulle då
kunna utvecklas och få en starkare roll för samhället. Detta skulle gynna både företagare
och privatpersoner då utbudet av handel skulle utökas.
K4 – Bostäder i östra Kosta
Som ett komplement till verksamheterna i område K3 är det möjligt att planera och bygga
bostäder med närhet till Iglagöl i område K4. Dessa bostäder skulle ha närheten till både
handel, service och natur vilket skulle stärka ortens attraktivitet för boende. Samtidigt
kommer byggnationen i detta område att bindas samman med område K6 genom
elljusspåret.
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K5 – Sydvästra Kosta
Mellan riksväg 28 och den befintliga bebyggelsen är det möjligt att utveckla
kompletterande bebyggelse med närhet till målpunkter som exempelvis idrottsplatsen.
Detta är ett område som dessutom är en naturlig del av själva samhället vilket bidrar till
en hållbar utveckling. Med tanke på närhet till riksväg 28 bör en bullervall anläggas i
samband med bostäder.
K6 – Sydöstra Kosta
För att göra elljusspåret mer tillgängligt och göra det till en naturlig del av Kosta samhälle
kan det utpekade området K6 bebyggas med bostäder i en blandad karaktär. Precis som
område K5 gör detta att det blir möjligt att skapa en hållbar utveckling med tydliga
kopplingar till centrala Kosta.

3.1.7 Landsbygden
Landsbygden i Lessebo kommun utgör en stor del av kommunens yta och är både
sammanhållen och enskild bebyggelse, samt består av mycket skogsområden och sjöar.
De största sjöarna är Rottnen, Läen och Öjen. Genom detta har landsbygden en stor
potential för såväl permanent boende som fritidsboende, besöksnäring och friluftsliv
inklusive fritidsfiske. I takt med att bredbandet byggs ut till alla i kommunen ökar också
potentialen för mindre företag att etablera sig. Jordbruksnäringen är mindre utvecklad
men det finns ett fåtal större djurproduktionsföretag med mjölkkor respektive fårbete,
vilket hjälper till att hålla landskapet öppet.
Inom kommunen bor 88% av befolkningen inom tätorter. Det betyder att ca 1 000
personer, ca 400 hushåll, bor på landsbygden i ett antal större och mindre byar, t ex
Tollstorp, Ormeshaga, Ugnanäs, Hässle, Slätthult, Transjö, Skruvby, Åkerby, Kråksjö och
Vida. Dessutom bor vissa av dessa 1 000 personer på gårdar och annan ensamliggande
bebyggelse, samt på några mindre orter med viss industri och som förr hade affär, t ex
Bergdala, Strömbergshyttan och Tjugosjö.
Naturen i anslutning till denna bebyggelse är rik och varierad med uppväxta,
strövvänliga skogar, ängs-och hagmarker samt småskaliga jordbruksmarker. Byarna har
ofta närhet till större och mindre sjöar. Därtill är flera av byarna av kulturhistoriskt värde
och uppmärksammade i länets kulturmiljöprogram, t ex Fagerhult, Muggehult, Hästebäck,
Transjö, Ugnanäs och Vida. Fokus för utvecklingen på landsbygden är samma som för
övriga delar av kommunen, utveckling ska ske med fokus på hållbarhet. Tätort och
landsbygd behöver varandra och kan komplettera varandra.
Att utveckla landsbygden samtidigt som den ska behålla sin karaktär och bevara sina
värden är en nyckel för att skapa en god livsmiljö för samtliga invånare i kommunen.
Stadsbor söker mer och mer efter lugnt och naturnära boende på landsbygden. Om
landsbygden utarmas, t ex i form av allmän service finns det en stor risk att kommunen
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förlorar i attraktivitet och möjlighet till en varierad livsmiljö. Landsbygden utgör också
basen för en komplettering av kommunens större besöksnäring i Glasriket, exempelvis
Kosta, samt Utvandrarbygden genom att ge underlag för ytterligare jakt-och fisketurism,
upplevelser i form av exempelvis natur- och kulturturism. För detta krävs
övernattningsmöjligheter för besökare även på landsbygden. Idag finns t ex vandrarhem
i Grimsnäs och Bergdala samt stuguthyrning i flera byar. Det är av stor vikt att ta tillvara
och utveckla denna resurs i kommunen.
För att främja kunskapsöverföring och innovation för t ex företagare på landsbygden
är det av största vikt att bredbandsutbyggnaden fortsätter i snabb takt.
Sammanhållen bebyggelse har i Lessebo kommun definierats till följande:
sammanhållen bebyggelse är tre eller fler tomter som gränsar till varandra. En tomt är en yta
på högst 1 hektar och är fastigheten större är tomtens yta uträknad med bostadshuset eller
verksamheten som mittpunkt för tomten.
Samtidigt gäller följande riktlinjer för byggnation på landsbygden:
Utanför område av sammanhållen bebyggelse eller detaljplan får ny bebyggelse, ombyggnader
och tillbyggnader som är större än 50 kvadratmeter men inte mer än 50 % av
originalbostadshusets byggnadsyta, inte byggas utan bygglov. Dock krävs det bygglov för tillbyggnader som överstiger bostadshusets taknockshöjd samt för komplementbyggnader högre
än 4,0 meter i taknock.
Dessa undantagsregler från bygglov gäller endast en gång per fastighet. Detta gäller under
förutsättningar att det inte finns några områdesbestämmelser. Dessutom gäller fortfarande
strandskyddsreglerna för alla byggnationer närmare än 100 meter från strandlinjen, såvida
det inte finns ett utökat strandskydd.
Dessa riktlinjer gör, som det står ovan, inte några förändringar i reglerna kring
strandskydd utan detta gäller fortfarande. I Lessebo kommun gäller för alla sjöar och
vattendrag generellt 100 meter strandskydd både upp på land och ut i vattnet. Det enda
undantaget som finns är för sjön Rottnen där det är utökat strandskydd till 200 meter upp
på land. Mer om detta går att läsa i kapitel 4.1.5.
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3.2 Områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LiS)
Vision: En naturnära kommun där livskvalitet och trygghet står i fokus.
Trycket efter strandnära boende är idag högt i Sverige. Eftersom hela kommunen är att
betrakta som glesbygd bör kommunen använda sig av möjligheten att skapa attraktiva
boendemiljöer i strandnära lägen även på landsbygden i syfte att utveckla hela
kommunen. Samtidigt kan bondeintresset komma i konflikt med bevarandevärden då
stränderna är både attraktiva för friluftsliv och turism och viktiga biotoper för växt och
djurliv.
Intresse för landsbygdsboende är mycket olika i kommunens olika delar. Byar som
ligger på förhållandevis kort avstånd från de fyra samhällena är mer attraktiva. I vissa byar
finns fortfarande en hel del obebodda hus som efter renovering kan bli bostäder för
inflyttare. I andra byar finns inte detta och då är det angeläget att peka på några sådana
områden där utveckling skulle kunna vara möjlig. Syftet med detta är också att stärka den
befintliga bebyggelsen på landsbygden så mer underlag för t ex service och
kommunikationer, särskilt fiberutbyggnad, skapas.
Kriterier för de utpekade LIS-områdena anges nedan
I 7 kap. 13 § MB står det
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Detta innebär att alla vattenområden är skyddade från exploatering. Genom att
identifiera ett antal områden som LiS-områden, områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge, är det möjligt att peka ut vissa områden för utveckling.
Om det inte finns några LiS-områden är det i strandnära lägen svårt att styra
utvecklingen i den önskade viljeinriktningen. Det är viktigt att det inte pekas ut för många
områden då det kan leda till att de tänkta områdena inte får det fokus som de bör ha,
vilket skulle påverka utvecklingen.
LiS-områden får inte tas fram där det finns risk att områden påverkas negativt eller
att tillgängligheten försämras. Detta gäller inte bara människors tillgång till strandnära
lägen utan även att växter och djur ska ha en fri passage vid strandkanten. Detta eftersom
syftet med strandskyddet fortfarande ska gälla även på de utpekade områdena.
Strandskyddet gäller både upp på land och ut i vattnet och är som standard
100 meter, men kan i vissa fall utökas upp till 300 meter av länsstyrelsen. (7 kap. 14 § MB).
I Lessebo kommun finns det endast ett område som berörs av utökat strandskydd, och
det är Rottnen. För denna sjö gäller 200 meter upp på land och 100 meter ut i sjön.
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Även om ett område pekas ut som LiS-område nedan garanterar det inte att en
strandskyddsdispens eller ett upphävande av strandskydd kan medges. Varje enskilt fall
kommer fortfarande utredas separat för att mer i detalj bedöma om åtgärden kan
godkännas. De områden som pekas ut nedan innehåller inga fasta gränser mellan ytor
som berörs av LiS och de som inte gör det. På samma sätt finns det natur- och
kulturvärden som inte har fasta gränser.
Med hänsyn till detta bör LiS-områdena nedan endast ses som rådgivande då de
fortfarande måste undersökas noggrant i varje enskilt fall.

3.2.1 Kriterier
För att kunna identifiera olika LiS-områden har det varit nödvändigt att inventera
kommunen och då undersöka vilka områden som innehåller miljöer som måste tas
tillvara. Utöver detta har begreppet landsbygd definierats till att för Lessebo kommun
innebära att hela kommunen är landsbygd utom de delar som är detaljplanelagda.
Anledningen till detta är att dessa områden redan har pekats ut för bebyggelseutveckling
och har en karaktär som skiljer sig från landsbygden.
Det har även varit nödvändigt att sammanställa detta i ett antal kriterier som
definierar och utvecklar varför vissa områden väljs framför andra. De kriterier som har
formulerats och använts under urvalsprocessen är:


Var finns den nödvändiga infrastrukturen för att bebyggelse ska kunna byggas?
o

Det ska vara möjligt att dra nytta av en del av den infrastruktur som redan
finns i kommunen, utan omfattande infrastruktursatsningar.



Var finns den nödvändiga servicen som en växande befolkning önskar?
o

För att kunna skapa attraktiva områden måste det finnas en tydlig länk
mellan LiS-området och servicen i de olika orterna. Dessutom är det viktigt
att säkerställa att människor kan ta sig mellan de olika platserna.



Var finns det strandnära lägen som inte hotar höga natur- och kulturvärden?
o

Det måste hela tiden finnas en balans mellan värdefull miljö och
byggnation. Om ett område berörs av sällsynta värden kommer detta
område antingen inte tas med eller kommer det få hårda restriktioner.



Var är det möjligt att skapa en långsiktig utveckling?
o

Ett LiS-område är något som kräver en stor investering och det är då viktigt
att platsen är lokaliserad där den gör minst påverkan på natur. Ett
LiS-område innebär i vissa fall även en inverkan på omgivningen.



Var är det möjligt att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga byar?
o

Ett LiS-område gör inte att en by per automatik kommer utvecklas utan det
krävs en viss potential redan innan för detta. Det är i dessa byar som redan
ser viss utveckling som ett LiS-område kan vara aktuellt.
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Var är det möjligt att bygga utan att försvåra allmänhetens tillgänglighet till samt
växt- och djurlivets förutsättningar i strandnära områden?
o

Vid upphävande eller dispens från strandskydd kan LiS-område ges som
anledning och det är därför viktigt att göra en avvägning.

Med infrastruktur menas här inte bara väg och järnväg utan även vatten och avlopp samt
elförsörjning och digital infrastruktur. Det är viktigt att de områden som pekas ut är den
typ av område som är möjliga att förverkliga och att det finns infrastruktur för att
människor ska vara intresserade av att vilja bo i de utpekade områdena.
Kultur- och naturvärden kan i vissa fall uppfattas som begränsande men de kan också
vara nyckeln till att skapa ett attraktivt område. Det som är viktigt att tänka på vid urvalet
är att hitta balansen mellan att peka ut LiS-områden och samtidigt säkerställa att viktiga
värden kan bevaras och förvaltas.
Ett område måste kunna ha en kontinuerlig utveckling för att fortsätta överleva och
vara attraktivt. Därför krävs det att de områden som pekas ut är anpassade för att
utvecklas under en längre tid, och detta på ett hållbart sätt. Detta görs genom att områden
har en närhet till infrastruktur, men också genom att exempelvis byn redan upplever viss
utveckling. Det är nämligen i dessa lägen som ett LiS-område kommer fylla sin funktion
att underlätta och hjälpa den fortsatta utvecklingen, snarare än att skapa helt nya
områden.
Utifrån dessa kriterier har områdena nedan identifierats som lämpliga LiS-områden
då de innehåller en möjlighet till utveckling samtidigt som de bibehåller de
bevarandevärda miljöerna.
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3.2.2 Ormeshaga fritidsby

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger söder om Hovmantorps samhälle. I det utpekade området finns det redan
en del bebyggelse av karaktären fritidshus. Det finns endast områdesbestämmelse och
ingen detaljplan vilket gör att det klassas som landsbygd. Med hänsyn till bebyggelsen
finns det redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir en fråga

45

i samband med fortsatt bebyggelse, samt detaljplanering. Närmsta service finns i
Hovmantorps samhälle.
Öster om det utpekade området finns det både kultur- och naturvärden som bör
bevaras. Väster om området finns Rottnen som är en dricksvattentäkt och som har
200 meter strandskydd på land men ut i vatten har standard 100 meter. Precis som för
den västra stranden av Rottnen finns det även på den östra viktiga nyckelbiotoper som
bör bevaras.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för bostäder i olika former, både fritidshus och
permanentbostäder. Potentiell bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till
natur och kulturvärden.
Då det redan finns bebyggelse i området är det viktigt att områdets karaktär bibehålls.
Genom att bygga på ett sätt som överensstämmer med den befintliga byggnationen kan
området fortsätta smälta in i landskapet. Det blir också möjligt att skapa en hållbar
utveckling då bebyggelsens behov av ny mark blir mindre än vad den är i centrala
Hovmantorp.
Motivering till LiS


Närhet till infrastruktur.



Förutsättningar för nya attraktiva bostäder.



Förutsättningar för att utveckla rekreationsmöjligheterna.



Närhet till nyttjade strövområden.



Närhet till service. Genom att dessutom utöka mängden bostäder kan området
stärka sin roll i Hovmantorps utveckling.



Genom att bebygga området kan allmänhetens tillgång till området öka.

Ta hänsyn till vid utveckling


Området ska detaljplaneläggas innan ytterligare byggnation och åtgärder utförs.
Ingen byggnation får placeras närmare Rottnen än 25 meter. Denna yta ska
bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Frågan om vatten och avlopp för att säkerställa att Rottnen inte blir påverkad på
ett negativt sätt.



Potentiell påverkan på nyckelbiotoper.



Möjligheten till ett hållbart trafikflöde mellan centrala Hovmantorp och det
utpekade området.



Potentiell påverkan på djur- och växtliv.



Vattenskyddsområde runt Rottnen.
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3.2.3 Ryttarenäset m.fl

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger söder om Ormeshaga fritidsby. I det utpekade området finns det endast
ett fåtal byggnader, vilket medför att viss infrastruktur inte finns tillgänglig. Området
berörs varken av detaljplan eller områdesbestämmelser utan klassas endast som
landsbygd. Närmsta service finns i Hovmantorps samhälle.
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Både inom och utanför det utpekade området finns det bevarandevärda områden,
bland annat där det finns identifierade fornlämningar. Området berörs av strandskydd
från Rottnen, vilken har utökat strandskydd till 200 meter. Längs hela strandkanten finns
det viktiga nyckelbiotoper som bör beaktas och bevaras vid eventuell byggnation.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för enskild bebyggelse, främst fritidshus. Potentiell bebyggelse
ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden i och intill området.
Infrastrukturen kommer inte att byggas ut på ett sätt som går att jämföra med tätorterna
utan området kommer bevara sin vildmarkskänsla. På detta sätt bibehålls områdets
karaktär samtidigt som fler personer kan uppleva skog och orörd naturmark.
Motivering till LiS


Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus.



Förutsättningar för att utveckla turistverksamhet inom vildmark och fiske.



Allmänhetens tillgång till området ökar.



Området kan kopplas samman genom olika vandringsstigar med Vasen.

Ta hänsyn till vid utveckling


Ingen bebyggelse får placeras närmare strandkanterna från Rottnen än 25 meter.
Denna yta ska bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Området ska bevara sin vildmarkskaraktär och inte detaljplaneras.



Infrastrukturen kommer vara på en låg nivå.



Bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden
i området.

Bild: Natur- och kulturvärden. Fotografi: Isabel Tränk
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3.2.4 Vasen

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger väster om sjön Vasen, vilken har generellt strandskydd av 100 meter. Det
finns i nuläget ingen bebyggelse i området. Området berörs varken av detaljplan eller
områdesbestämmelser utan klassas endast som landsbygd. Närmsta service finns i
Hovmantorps samhälle.
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Inom området finns Lillegårdsgölen, vilken tillsammans med Vasen bör beaktas vid
byggnation med hänsyn till naturvärden och bärighet.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för enskild bebyggelse, främst fritidshus. Potentiell bebyggelse
ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till områdets karaktär. Detta görs delvis också
genom att infrastrukturen inte kommer att byggas ut på ett sätt som går att jämföra med
tätorterna utan området kommer bevara sin vildmarkskänsla. Syftet med byggnationen
är att erbjuda fler människor möjligheten att uppleva skog och natur.

Motivering till LiS


Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus.



Förutsättningar för att utveckla turistverksamhet inom vildmark.



Allmänhetens tillgång till området ökar.



Området kan kopplas samman genom olika vandringsstigar med Rottnen.

Ta hänsyn till vid utveckling


Ingen bebyggelse får placeras närmare strandkanterna från Vasen respektive
dammarna i västra delen av området än 25 meter. Denna yta ska bevaras för
allmänheten samt djur- och växtliv.



Området ska bevara sin vildmarkskaraktär och inte detaljplaneras.



Infrastrukturen kommer vara på en låg nivå.



Bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden
i området.

Bild: Sjönära. Fotografi: Katarina Karlsson Palm
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3.2.5 Strömbergshyttan

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Strömbergshyttan är en gammal glasbruksort och ligger utmed riksväg 25 mellan
Hovmantorp och Lessebo. Det är en betydelsefull kulturmiljö och av vikt för det rörliga
friluftslivet som rekreationsområde samt för besöksnäringen. Området har redan delvis
utbyggd infrastruktur och är lättillgängligt för resenärer utmed riksväg 25.
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Öster om den befintliga bebyggelsen finns Hyllsjön som dels innefattas av ett
naturvårdsprogram och dels strandskydd på 100 meter både i vatten och på land. Väster
om området finns det utpekade naturområden som är bevarandevärda. Detta ger en
stark förutsättning för att bygga attraktiva bostäder med närhet till både större samhällen
men också till goda rekreationsområden.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för dels bostäder men också för olika aktiviteter som cykelleder
och motionsstigar. Detta kan på ett positivt sätt kombineras med den strategi som
kommunen har tagit fram för Strömbergshyttans utveckling. Potentiell bebyggelse ska
utformas på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden.
Vid

en

framtida

bebyggelse

måste

särskild

hänsyn

tas

både

till

naturvårdsprogrammet som finns runt Hyllsjön och dels till naturen väster om området.
Det är viktigt att bebyggelsen passar in i området för att bibehålla områdets karaktär. Då
infrastrukturen till viss del redan är utbyggd är det viktigt att fortsätta på detta för att
påverkan och inverkan på naturen ska minimeras.
Motivering till LiS


Närhet till infrastruktur.



Närhet till kommunikationsmöjligheter.



Förutsättningar för nya attraktiva bostäder.



Förutsättningar för att utveckla rekreationsmöjligheter.



Möjlighet att skapa ett aktivitetsområde med bland annat stigar och leder.



Genom att dessutom bebygga området kan kundunderlaget för servicen öka.



Allmänhetens tillgång till området ökar.

Ta hänsyn till vid utveckling


Området ska detaljplaneläggas innan byggnation och åtgärder utförs. Ingen
byggnation får placeras närmare Hyllsjön än 25 meter. Denna yta ska bevaras för
allmänheten samt djur- och växtliv.



Tillgängligheten för allmänheten.



Potentiell påverkan på fornminnen.



Potentiellt förorenad mark vid det gamla glasbruket.



Potentiell påverkan på nyckelbiotoper.



Utveckling av väg 25.



Knyta samman rastplatsen öster om området med Strömbergshyttan.



Potentiell påverkan på fiskevårdsområdet.



Potentiell påverkan på djur- och växtliv.

52

3.2.6 Tjugosjö vid Östersjön

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger i Tjugosjö mellan Lessebo och Skruv. Området har höga natur- och
kulturvärden som bör bevaras vid en framtida exploatering. I området finns det delvis
utbyggd infrastruktur, men denna behöver ses över vid en framtida exploatering. Det
finns i området redan en del bebyggelse, vilken kan kompletteras med ny bebyggelse.
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Östersjön ingår i ett fiskevårdsområde och berörs av normalt strandskydd på 100
meter upp på land respektive ut till sjöss. Utöver detta finns det i området goda
förutsättningar för rekreation och friluftsliv.
Framtida bebyggelse
Mellan framtida bebyggelse och strandlinjen ska det lämnas en remsa orörd natur.
Framtida bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till dels natur- och
kulturvärden men också till den redan befintliga bebyggelsen.
Motivering till LiS


Det finns redan delvis utbyggd infrastruktur.



Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.



Naturnära bostäder.

Ta hänsyn till vid utveckling


Ingen bebyggelse får placeras närmare Östersjön än 25 meter. Denna yta ska
bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Området ska inte detaljplaneras.



Potentiell påverkan på fornminnen.



Potentiell påverkan på nyckelbiotoper.



Potentiell påverkan på kulturmiljöprogram.



Potentiell påverkan på områdets historia.



Potentiell påverkan på fiskevårdsområdet.



Potentiell påverkan på djur- och växtlivet.

Bild: Friluftsliv. Fotografi: Emma Karlsson
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3.2.7 Blå- och Iglagöl vid Kosta

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området mellan Blå- och Iglagöl, samt öster om Kosta. Området har en gammal
järnvägsbank som fungerar som en avgränsning mot Blågöl. Det finns i närområdet goda
möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Både Blå- och Iglagöl är sjöar som bör
ses över gällande vattenkvaliteten för att säkerställa att potentiella föroreningar åtgärdas.
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Båda sjöarna påverkas av normalt strandskydd på 100 meter. Området ligger i direkt
anslutning till Kosta och därmed även dess utbud av infrastruktur och service. Samtidigt
finns det en nära koppling till Kostas kulturmiljö som grundats av glastillverkningen från
sent 1700-tal och framåt.
Framtida bebyggelse
Ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till Kostas närmiljö och kulturmiljö.
På grund av höga rekreations- och naturvärden bör det skapas en remsa mellan
bebyggelse och strandkant. Detta med tanke på tillgängligheten till dels vattenområdena,
men också till själva naturen.
Bebyggelsen ska inte utformas på ett sätt som utarmar naturvärden, vilket till viss del
innebär förtätning. Det är också viktigt att potentiell bebyggelse ger möjlighet till olika
former av bostäder och handel utifrån önskemål och behov. Området ligger i en del av
Kosta som kan fortsätta att utvecklas, eftersom det är nära till centrum.
Motivering till LiS


Infrastrukturen finns i själva Kosta, vilket är nära.



Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.



Naturnära bostäder



Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Kosta som samhälle.



Området är en förlängning av själva Kosta.

Ta hänsyn till vid utveckling


Området ska detaljplaneläggas innan byggnation och åtgärder utförs. Ingen
byggnation får placeras närmare Blågöl respektive Iglagöl än 25 meter. Denna yta
ska bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Potentiell påverkan på fornminnen.



Potentiell påverkan på naturvärden.



Potentiell påverkan på kulturmiljöprogram.



Potentiell påverkan på områdets historia.



Potentiell påverkan på djur- och växtlivet.



Potentiell sanering av Blå- och Iglagöl. Om prover visar på förorenade massor
måste sanering ske innan byggnation.

56

3.2.8 Transjö

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
I området finns det ett mindre antal bostäder. Det finns ett glasbruk, Transjö hytta, som
är aktivt. Själva området i sig är beläget söder om Kosta nära riksväg 28. Området är
utpekat som en del i ett kulturmiljöprogram, vilket ska förvaltas.
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Sjön påverkas av ett normalt strandskydd på 100 meter upp på land respektive ut på
sjön. Dessutom är Transjön en sjö som går över kommungränsen till Emmaboda
kommun.
Framtida bebyggelse
Den tilltänkta bebyggelsen kommer vara sammanhängande och överensstämmande med
den som redan finns där. Det är viktigt att bevara områdets karaktär. Detta för att
säkerställa dels att Transjön behåller sin vattenstatus, men också för att värna om
naturmiljöerna. Dessutom bör hänsyn tas till kulturmiljön.
Motivering till LiS


Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.



Naturnära bostäder.



Riksväg 28 som kopplar samman Kosta med Emmaboda kommun ligger intill
området.

Ta hänsyn till vid utveckling


Ingen bebyggelse får placeras närmare Transjön än 25 meter. Denna yta ska
bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Området ska inte detaljplaneras.



Ta hänsyn till de begränsningar av service som finns, men undersöka hur de kan
underlättas och förbättras.



Potentiell påverkan på naturvärden.



Säkerställa att vattenkvalitén inte försämras då den är knuten till Emmabodas
vattenförsörjning. Transjön har hög skyddsnivå och är med i ett arbete för nytt
vattenskyddsområde. Detta måste göras genom reglering av exempelvis avloppet.



Potentiell påverkan på fornminnen.



Potentiell påverkan på kulturmiljöprogram.
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3.3 Gång- och cykelvägar med grönstruktur
Vision: En miljövänlig kommun som är fossilfri.

I takt med att samhällen förtätas och utvecklas blir närheten till gröna ytor för rekreation
allt viktigare att inte påverka på ett negativt sätt. Lessebo kommun är en kommun där
kombinationen av närheten till storstaden och till god naturmiljö är en viktig aspekt för
attraktiviteten. Det är därför viktigt att bibehålla denna kombination och inte låta
ekonomiska aspekter påverka de ekologiska negativt. Mer i detalj kring miljöfrågor och
den problematik som fossila bränslen innebär för samhället finns att läsa i Energi och
klimatstrategiskt program för Lessebo kommun.
I kapitel 3.1 Bebyggelseutveckling är det möjligt att se hur den framtida
bebyggelsestrukturen kan se ut för kommunen. Att identifiera nya potentiella områden
är endast en del av att utveckla ett samhälle. En annan del är att knyta samman den nya
med den befintliga bebyggelsen för att skapa en helhet i samhället. Grönstrukturen i ett
samhälle är ett naturligt sätt att binda samman olika delar av samhället, samtidigt som
närmiljön för invånarna kan förbättras.
Ett sätt att fysiskt utforma grönstruktur är genom att skapa gång- och cykelvägar, med
anslutning till grönområde. För att göra en gång- och cykelväg attraktiv krävs det att vägen
är trivsam, trygg och trafiksäker. Dessa stråk kommer i takt med att samhället utvecklas
att följa med utvecklingen för att binda samman de nya områdena med den redan
befintliga bebyggelsestrukturen som finns i kommunens olika samhällen. Grönstrukturen
bildas av alla grönområden oavsett vem det är som äger eller förvaltar de olika delarna.
Grönstrukturen medför även ett ökat fokus på den ekologiska aspekten av hållbarhet
vilket är en av grunderna för att utveckla ett långsiktigt samhälle. Den ekologiska aspekten
är inte något som kommer vara mer i fokus på en plats än en annan utan den kommer
ha samma fokus i alla delar av kommunen. På detta sätt ges alla medborgare en möjlighet
till god livsmiljö. Grönstrukturen kan liknas med ett samhälles lungor eftersom den bidrar
till en bättre luftkvalité och ett starkt närområde.
Sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det i många fall grönstrukturen som hjälper
till att bearbeta effekterna av klimatförändringar, vilket kallas återhämtningsförmåga.
Grönstrukturen hjälper till att lindra vädrets makter oavsett vilken väderlek det är. Vid
förtätning blir dessa gröna områden allt viktigare att bevara eftersom det är svårt att
återskapa något som har gått förlorat.
I ett första skede kommer grönstråken att utvecklas inom samhällena för att sedan
kunna fortsätta ut till landsbygden i kommunen. Översiktsplanens övergripande tidsplan
är 2040 vilket gör det möjligt att presentera utvecklingen i etapper. Det är viktigt att först
planera gång- och cykelstråk inne i samhällena för att sen kunna utveckla stråk mellan
samhällena. Om det görs tvärtom kan cyklister och gående visserligen ta sig mellan
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samhällena på ett säkert sätt, men inte inne i själva samhället, vilket motverkar
ursprungssyftet.

3.3.1 Framtida grönstruktur i Lessebo
I Lessebo samhälle finns det en befintlig grönstruktur som är viktig att bibehålla och
utveckla. Utvecklingen kommer att ske både för den befintliga bebyggelsen men också för
den nya. Detta innebär att stråk inte endast kommer fokuseras till en del av samhället
utan kommer vara mer generellt utspridda.
Syftet med de olika stråken är att det främjar god folkhälsa genom rörelse och motion
samtidigt som det bidrar till att ta sig till olika faciliteter runt om i samhället. Detta
samtidigt som det ska ses som en trevlig upplevelse att röra sig i samhället snarare än en
transportsträcka från punkt A till punkt B.
Lessebo är ett samhälle som kan utvecklas åt ett antal olika håll vilket gör att
införandet av stråk som knyter samman de olika delarna kommer vara viktigt. Det gör det
också möjligt för invånare att dels ha nära till grönytor inom samhället men också till
naturen utanför samhället.
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I kartan är det dels möjligt att se hur olika delar av Lessebo samhälle kan tänkas bindas
samman, men även hur framtida kopplingar till andra delar av kommunen kan utvecklas.
Genom att skapa denna grönstruktur kommer områden som Djurhult att få en tydligare
och attraktivare koppling till centrala Lessebo. Det kommer även skapas kopplingar
mellan områden som utvecklas och den befintliga strukturen.
Grönstrukturen i Lessebo kommer även att knyta samman industriområdena runt
järnvägen med den övriga delen av samhället. Anledningen är att fler människor ska
kunna erbjudas alternativa transportmöjligheter utan att deras tillgänglighet påverkas. Till
exempel Grycksbo som ligger i den södra delen av Lessebo samhälle.
I kartan är det också möjligt att se hur de gröna stråken inte bara kopplar samman
bebyggelsen utan också gröna områden som parker och campingen i Djurhult. Detta är
värdefulla kvaliteter som kommer bli allt viktigare att bibehålla och förvalta i takt med att
samhället förtätas och utvecklas.

Bild: Lindgatan i Djurhult. Fotografi: Therese Ahlex Ingemarsson

3.3.2 Framtida grönstruktur i Hovmantorp
Den planerade grönstrukturen i Hovmantorp kommer på ett tydligt sätt att binda samman
de olika delarna av samhället, östra och västra delen. En början på detta finns redan
genom ett stråk söder om järnvägen. Grundprincipen för utvecklingen i Hovmantorp är
att det ska vara enkelt att ta sig fram inom samhället och det ska även vara enkelt att ta
sig till utkanten.
I utkanten av samhället finns det höga kultur- och naturvärden i form av exempelvis
vandringsleder i skogen och fornlämningar. Dessa kommer genom grönstråk att tydligt
kopplas till samhället och det kommer dessutom finnas stråk som leder vidare. I en första
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etapp kommer fokus att vara på att utveckla grönstrukturen inom Hovmantorp för att det
i nästa steg ska vara möjligt att koppla samman samhället med områden som Ormeshaga.
En viktig punkt att integrera i grönstrukturen är järnvägsstationen som ligger i
Hovmantorp. Detta eftersom stationen dels ligger centralt men också för de möjligheter
som stationen innebär för Hovmantorp som samhälle.

I kartan är det möjligt att se den första etappen av den tänkta grönstrukturen för
Hovmantorp. Kopplingen ut ur samhället till andra orter kommer inte att presenteras i
någon specifik karta eftersom den utvecklingen kommer ske på en kommunnivå.
Det som är möjligt att se i kartan är hur både nya och redan befintliga områden ligger
i fokus för sammankopplingen. Detta är en grundförutsättning för att det ska fortsätta
vara attraktivt att bo i Hovmantorp. Genom att knyta samman alla områden får samtliga
invånare tillgänglighet till den service och transportalternativ som Hovmantorp
innehåller.
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3.3.3 Framtida grönstruktur i Skruv
Skruv är ett samhälle med närhet till badplats och naturmark. Fokus för samhället
kommer därför vara att i första hand binda samman dessa kvaliteter med bebyggelsen
för att göra den tillgänglig för alla. Den huvudsakliga bostadsbebyggelsen i Skruv är
lokaliserad på den södra sidan om järnvägsspåret. Kopplingen mellan södra och norra
delen av samhället kommer vara viktig att stärka, inte minst för att öka trafiksäkerheten
för de gående och cyklister som passerar över spåret. Anledningen är dels för de
arbetstillfällen som finns i Skruv men också för de naturvärden som finns på respektive
sida om spåret.
Badplatsen i den sydöstra delen av samhället kommer inkluderas i grönstrukturen.
Detta är ett område som innehåller värdefulla naturvärden och som används flitigt av de
boende och besökare. Dessa värden ska bevaras och förvaltas snarare än exploateras för
något annat ändamål.

I kartan ovan är det möjligt att se hur Skruvs olika delar binds samman med olika stråk.
Men det är även möjligt att se hur stråk kan utformas som leder till och från Skruv, vilket
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är viktigt för att det ska finnas alternativ till vägar. På sikt bör Skruv knytas till Lessebo
genom gång- och cykelvägar. Beroende på vilken sträckning som väljs kan vissa byar dra
nytta av denna koppling mer än andra.
Idén är i första hand att det ska skapas fler och tydligare förbindelser mellan Skruv
och Lessebo för att invånarna i respektive samhälle ska kunna ta sig mellan orterna. Idag
går det endast med buss och bil att ta sig mellan orterna, vilket minskar antalet personer
som kan resa. Genom att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg ökar attraktiviteten.
Det är viktigt att knyta samman gröna aspekter som exempelvis elljusspåret i
sydvästra delen av Skruv och badplats i den sydöstra med framtida bostadsbebyggelse.
Genom att knyta samman dessa platser med grönstråk kommer attraktiviteten att öka
och därmed locka fler besökare. Det blir då viktigt att dessa områden fortsätter utvecklas
och erbjuda en positiv upplevelse.
En annan unik upplevelse som Skruv kan erbjuda är närheten till Utvandrarleden.
Denna sammanfaller delvis med andra stråk och kommer därför indirekt att utvecklas.
Men fokus kommer även att vara på den del av Utvandrarleden som är ett eget stråk.
Leden går förutom i Lessebo kommun även genom Tingsryd och Emmaboda kommuner,
vilket medför att samarbete om att bevara kulturstigen attraktiv är en gränsöverskridande
aktivitet. Mer om detta står i kapitel 3.

3.3.4 Framtida grönstruktur i Kosta
I Kosta finns det ett elljusspår i den södra delen av samhället och det finns även stråk som
leder söderut till Djupgöl. När Kosta fortsätter utvecklas kommer även dessa områden att
vara nödvändiga att se över för att säkerställa att de fortsätter vara attraktiva.
En utveckling av dessa stråk kommer ske i samband med kompletteringar av andra
stråk i den norra delen av Kosta. De stråk i den östra delen av samhället som är i fokus är
dels från Iglagöl, men också från Blågöl. Detta område kommer vara ett av de områden
som prioriteras för ny bebyggelse i Kosta och det är därför viktigt att grönstråk för
rekreation och motion ses över.
Kosta, såväl som i övriga kommunen, ska det vara möjligt att ta sig direkt från hemmet till
sitt rekreationsområde utan att först behöva ta bilen en sträcka. Detta kommer ske
genom att både nya och redan befintliga stråk kopplas till det vägnät som förbinder
bebyggelsen i Kosta. Kopplingarna kommer att utformas i form av gröna gång- och
cykelstråk som i sig ska vara en del av själva rekreationsområdet.
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I kartan illustreras hur de olika delarna av Kosta dels kan knytas samman men också hur
nya och gamla områden får en tydlig koppling. Kosta är nämligen ett samhälle med
attraktionspunkter i båda delarna, både norra och södra, och det krävs därför en smidig
och tydlig koppling mellan dessa punkter. I kartan är det också möjligt att se hur olika
stråk kan leda till och från Kosta för att öka antalet personer som kan använda och
uppleva dem.
Kosta som samhälle är i behov av en bättre kontakt mellan den norra och den södra
delen. Därför behövs ett grönstråk som möjliggör för människor att transportera sig inom
samhället på ett säkert sätt. Samtidigt som säkerheten är viktigt, är det även viktigt att
stråket i sig är en upplevelse. Det ska även vara möjligt att med hjälp av detta stråk ta sig
till de rekreationsområden som finns i närheten av Kosta.
Ett annat stråk som kommer utvecklas är mellan Lessebo och Kosta, via den gamla
järnvägsbanken. Syftet med stråket kommer vara att dels agera som en transportväg för
gång och cykel, även att skapa en målpunkt. Detta kommer ske genom att stråket blir
attraktivt och en positiv upplevelse som lockar kommunens invånare. Stråket ska inte
bara vara en transportsträcka från punkt A till B.
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3.4 Infrastruktur
Vision: En modern kommun med världen runt knuten.

Lessebo kommun berörs av två riksvägar och en järnväg vilka knyter samman de olika
mindre vägarna. De riksvägar som trafikerar kommunen är riksväg 25 och 28. Riksväg 25
går från Kalmar till Halmstad via Växjö och riksväg 28 går från Karlskrona till Vetlanda via
Emmaboda.
Järnvägsspåret som går igenom kommunen passerar Hovmantorp, Lessebo och
Skruv. I nuläget finns det två stopp i kommunen och det är i Hovmantorp och Lessebo.
Från dessa stationer är det möjligt att resa västerut mot exempelvis Växjö, Alvesta och
Göteborg eller österut mot Emmaboda och Kalmar. Via järnvägen kan resenärer resa till
exempelvis Stockholm, Göteborg eller Malmö för vidare färd till kontinenten.
Att ha en fungerande infrastruktur är en nödvändighet för att få till ett samhälle som
fungerar. Detta innebär även att kommunikationer i form av kollektivtrafik måste fortsätta
utvecklas, vilket görs i samarbete med respektive bolag och region Kronoberg och Kalmar.

3.4.1 Vägar
Vägnätet som det ser ut är både en styrka och en svaghet. Styrkan är att det är lätt att ta
sig till de större vägarna från många delar av kommunen. Nackdelen är att vägarna i vissa
fall kan upplevas som barriärer som delar samhällen i två delar eller som förhindrar
utveckling av nya områden.
I Lessebo kommun finns det förutom de två riksvägarna även ett flertal länsvägar som
knyter samman landsbygden med de olika samhällena. Genom att fortsätta utveckla
dessa länsvägar ökar trafiksäkerheten och det blir möjligt för fler människor att resa inom
kommunen. Länsvägarna kommer inte bara att utvecklas med fokus på bilar utan även
trafiksäkra lösningar för cyklar kommer utvecklas mellan orterna.
Genom att göra om riksväg 25 i kommunen till en mötesfri landsväg kommer
framkomligheten till Hovmantorp och Lessebo att förbättras samtidigt som närheten
bibehålls. I samband med detta kan vägen också få en ny sträckning för att minska
riskerna inom Lessebo samhälle.
Om riksvägen skulle få en alternativ sträckning och därmed gå utanför Lessebo
samhälle kan det medföra betydande konsekvenser för samhället. En helt ny sträckning
tar mycket mark i anspråk och naturen är en av de största tillgångarna som kommunen
har. Dock finns det stora risker med att riksväg 25 fortsätter att gå genom samhället.
Främst bland dessa är hälsa och säkerhet, det finns många bostäder utmed respektive
sida om vägen. Det är viktigt att tillgängligheten inte försämras, men säkerheten är minst
lika viktig. Riksväg 25 är inte låst till att gå genom Lessebo samhälle utan alternativ
kommer att tas fram för olika ombyggnationer. Ett alternativ är att dra vägen väster om
samhället vid järnvägen och industriområdet samtidigt som Storgatan behålls som
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infartsväg till samhället, se illustration nedan. Nackdelar är konfliktpunkter med
exempelvis industriområdet och järnvägen, vilka inte får påverkas negativt. Alternativet
medför att det blir olika vägstandard för de två vägarna men att stora delar av riksväg 25
genom Lessebo kommun kan utvecklas till en mötesfri väg.

1. Av-/påfart från nuvarande riksväg 25 på ett sätt som är lämpligt för söder- respektive
norrgående trafik.
2. Risk för vattensjuk mark.
3. Förbifarten får inte alstra buller som negativt kan påverka boende.
4. Korsa järnvägen.
5. Leda förbifarten parallellt med järnvägen får inte leda till negativa konsekvenser för varken
den ena eller den andra leden.
6. Risk för vattensjuk mark.
7. Befintlig och ny industri. I vissa fall finns det byggnader som kan påverka förutsättningarna.
8. Korsa Linnerydsvägen.
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9. Korsa järnvägen.
10. Av-/påfart från nuvarande riksväg 25 på ett sätt som är lämpligt för söder- respektive
norrgående trafik.
11. Läen och dess vattenskyddsområde, vilket täcker delar av nuvarande riksväg 25.

I samband med denna utveckling kan även säkerheten med exempelvis viltstängsel ses
över och kopplas samman med de redan mötesfria delarna av vägen genom Emmaboda
och Växjö kommun. En annan aspekt av säkerheten längs riksväg 25 som kommer behöva
ses över är in- och utfartsmöjligheterna vid Hovmantorp.
I Lessebo samhälle kommer, oavsett om riksväg 25 förändras eller inte, en planskild
korsning att behöva byggas. Denna passage ska placeras vid Åkerhultsvägen för att bättre
och på ett säkert sätt binda samman den västra med den östra delen av Lessebo. Vägen
delar i nuläget samhället i två delar, vilket motverkar arbetet med att nå en hållbar
utveckling inom alla aspekter.
Riksväg 28 passerar precis utanför Kosta och knyter samman Kosta med
grannkommunerna. Länsvägen mellan Kosta och Lessebo behöver upprustas och bli mer
trafiksäker, i synnerhet som kommunikationerna mellan Kosta och Lessebo med buss
behöver utvecklas.
Målet är att det ska vara möjligt att bo antingen i Kosta eller Lessebo men ändå jobba
i den andra orten. Då kan båda samhällena utvecklas tillsammans och i harmoni med
varandra

De förbindelser som måste utvecklas och som kommer ligga i fokus under

de närmsta åren är både inom kommunen men även till orter utanför kommunen. För
Skruv innebär detta ett ökat fokus på kollektivtrafik i form av buss och tågförbindelser.
Bussarna kommer i första hand att vara inom länet medan tåget ger förbindelser med
andra kommuner. För att det ska vara möjligt att skapa bra bussförbindelser måste
vägnätet fortsätta utvecklas och underhållas.
År 2040 är riksväg 25 en modern kommunikationsled för många transportmedel.
Bussförbindelserna kopplar samman landsbygden med tätorterna samtidigt som dessa
kopplas till andra orter i grannkommunerna. Det ska inte vara nödvändigt att alltid ta bilen
utan det ska finnas bra alternativ. Länsvägarna i Lessebo kommun är trafiksäkra och
erbjuder samtliga samhällen en attraktiv förbindelse med varandra.

3.4.2 Järnväg
Järnvägen går i Lessebo kommun genom tre samhällen men tågen har endast möjlighet
att stanna i två av dessa, nämligen Hovmantorp och Lessebo. Den tredje ort som tågen
går genom är Skruv. Både Hovmantorp och Lessebo är beroende av att tåg har möjlighet
att stanna då det gör dem attraktiva som pendlarorter. Skruv har inte denna styrka då det
idag inte finns några perronger där tågen kan stanna och resenärer kan välja att stiga av
eller på.
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För att Skruv ska vara en attraktiv ort kommer det vara viktigt med ett stopp för tågen.
Detta kommer medföra att tåg för regional trafik i Kronobergs och Kalmar län kommer få
möjlighet att stanna i Skruv vilket därmed kommer gynna arbetspendlingen. Om detta
skulle ske kommer Skruvs utveckling att accelerera då många förutsättningar till ett bra
liv redan finns i samhället idag. Det som kommer vara viktigt är att utbudet av
transportmöjligheter inte bara begränsas till att vara inom Kronobergs län utan är
länsöverskridande.
Fokus för järnvägen kommer på grund av detta att vara på att skapa ett stopp i Skruv.
Genom att placera ett tågstopp i Skruv skapas en av de viktiga faktorerna som ett
samhälles utveckling är beroende av. Ett tågstopp genererar förvisso inte per automatik
fler invånare, men det skapar förutsättningar. Av denna anledning är det därmed en
prioritet i samarbete med berörda parter att placera ett tågstopp i Skruv. Att utveckla ett
tågstopp är dock en fråga som även måste lyftas av samtliga inblandade aktörer som
exempelvis regionerna Kronoberg och Kalmar samt Trafikverket.
Att utveckla ett tågstopp i Skruv är dock inget som sker endast genom att regionerna,
Trafikverket och Lessebo kommun kommer överens att det ska finnas. Inte heller räcker
det med att ett mötesspår eller en perrong byggs utan detta är endast steg i riktningen till
att få ett tågstopp. För att få till ett stopp krävs nämligen att en tågoperatör är villig att
trafikera sträckan och då stanna i Skruv. Utöver detta krävs det också att det finns
passagerare, vilket visar på betydelsen av tågstoppet.
Dock är det inte bara Skruv som kommer utvecklas när det gäller järnvägen utan även
Hovmantorp och Lessebo. I Hovmantorp kommer fokus vara på att öka kapaciteten för
både persontåg och godståg. Detta skulle stärka Hovmantorp som pendlarort för de som
vill jobba i Växjö men inte bo i staden. Samma utveckling kommer även ske i Lessebo
eftersom tidsskillnaden i pendling till Hovmantorp respektive Lessebo inte är stor.
Detta medför att järnvägen, trots att den inte går genom samtliga samhällen i
kommunen, har en viktig funktion att fylla. Kosta är ett exempel på ett samhälle som inte
har någon järnväg men som ändå påverkas. Det går bussar från järnvägsstationen i
Lessebo till Kosta, vilket gör det möjligt med arbetspendling.
Förutom de positiva effekter som järnvägen bidrar till finns det en baksida, en negativ
del, buller. Då järnvägen går genom tre samhällen skapar den bullerproblematik i
samtliga samhällen. Genom att beakta bullerproblematiken och hela tiden arbeta med
den i exploateringsfrågor och ombyggnation kommer nya lösningar och möjligheter att
skapas. Samtidigt kommer detta göra det möjligt för fler människor i Lessebo kommun
att resa med tågen som ett fungerande alternativ till bilen. För att Lessebo kommun ska
fortsätta vara en aktör i Kronobergs fortsatta utveckling måste det skapas möjligheter för
nya boende. Det är även viktigt att ta fram trafiksäkra passager vid järnväg för att det ska
vara möjligt att bosätta sig på olika platser i samhällena.
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Med detta som bakgrund kommer det år 2040 finnas tågstopp i samtliga av
kommunens större samhällen där järnvägen passerar. För resenärer finns det goda
möjligheter att ta sig till och från sin ort med hjälp av tågtrafiken. Järnvägen är inte ett
hinder utan en möjlighet som ska förvaltas och utvecklas för att ge invånare den service
de efterfrågar. Det ska vara möjligt att bo i kommunen men arbeta på annan ort och
använda sig av tågen för en säker och tidseffektiv resa.

3.4.3 Pendling
Under 2013 publicerade Region Kronoberg ett Underlag till Trafikförsörjningsprogram
som bland annat diskuterade hur olika kommuners befolkning i Kronobergs län pendlar.
För Lessebo var resultatet att 738 personer pendlar in till kommunen medan 1588 pendlar
ut ur kommunen för sitt arbete. Under 2014 ökade både in- och utpendlingen till
kommunen till 767 inpendlare respektive 1624 utpendlare. Den största pendlingen sker
till och från Växjö. Pendlingen sker både med hjälp av vägar och järnvägar beroende på
vilken ort det är som är målområdet. Detta innebär att trafikinfrastrukturen är en fråga
som inte endast går att behandla på lokal nivå utan något som kräver ett regionalt
perspektiv över länsgränserna.
Under de kommande åren kommer dels Lessebo kommun att tillsammans med
regionala och lokala aktörer utveckla en fungerande pendling till och från kommunens
orter. Naturliga förbindelser är dels vägnätet som kopplar samman kommunen med
samtliga grannkommuner, men också järnvägen som kopplar samman över länsgräns
och till större städer. Utöver själva förbindelserna måste även säkerheten kring
exempelvis tågstationer och längs med rälsen utvecklas på samma sätt som vägnätet
måste ses över.
Om dessa punkter utvecklas och behandlas både på lokal och regional nivå är det
möjligt att Lessebo som kommun blir ett starkare alternativ för inflyttning. Det som
Lessebo kan erbjuda blir då en stor möjlighet att jobba i städer som Växjö, Karlskrona
eller Kalmar samtidigt som naturen är nära bostaden. Att utveckla tillgängligheten och
säkerheten i trafikinfrastrukturen är därför en viktig del av utvecklingen av kommunen
som en helhet.

70

Genom att möjliggöra för människor i Skruv att pendla till och från orten för arbetet
sker två utvecklingar. Dels ökar Skruv som attraktionsort och blir en starkare aktör i den
lokala utvecklingen. Dessutom kan möjligheten att pendla till och från kommunen öka när
fler människor får tillgång till alternativ till bilen. I kartorna nedan är det möjligt att se
mängden in- och utpendlare så som det såg ut 2013.

Bild: Spåret i Skruv. Fotografi: Jennie Lind
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Källa: Underlag till Trafikförsörjningsprogram av Region Kronoberg, 2013
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Källa: Underlag till Trafikförsörjningsprogram av Region Kronoberg, 2013
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3.4.4 Digital infrastruktur
Människor blir i dagens samhälle allt mer beroende av att den digitala infrastrukturen är
utvecklad och tillgänglig. Ett exempel på digital infrastruktur är möjligheten att vara
uppkopplad till internet och samtidigt behålla en hög hastighet. Detta är i vissa fall en
förutsättning för vissa företag som inte bara har kunder i den egna kommunen. Det blir
även möjligt för mindre företag att skapas om det finns en utvecklad digital infrastruktur
eftersom de i vissa fall blir mindre beroende av platsspecifika krav.
Den digitala infrastrukturen kommer kunna erbjuda förenklingar inom samtliga
aspekter av samhället samt kommunens eget arbete. Ett exempel på detta är inom
socialtjänsten med deras olika arbetsområden som alla är beroende av god digital
infrastruktur. En god digital infrastruktur är ett stort hjälpmedel för samtliga aspekter av
kommunens arbetsområden. Detta eftersom det blir möjligt att enklare erbjuda hjälp och
lösningar för kommunens invånare.
Kommunen arbetar aktivt med utvecklingen av den digitala infrastrukturen och ett
mål som är uppsatt är att 95 % av kommunens befolkning ska ha tillgång till en
anslutningspunkt senast år 2020. Syftet med detta är att ge alla kommuninvånare samma
möjlighet till god digital infrastruktur med de fördelar som följer.
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3.5 Skola
Vision: En kreativ kunskapskommun där vi lägger grunden till ett livslångt
lärande.
I Lessebo kommun är det för tillfället möjligt att gå från första till nionde klass. Dock är
det bara Lessebo samhälle som erbjuder möjlighet att gå klass sju till nio. Utöver detta är
det grannkommuner exempelvis Växjö som står för skolmöjligheter. Detta är en
verklighet som kommer förändras i takt med att kommunens utveckling avancerar.
För att Lessebo som kommun ska kunna öka sin attraktivitet är det viktigt att samtliga
samhällsgrupper får möjlighet till ett gott liv. En av dessa är familjer med barn i skolåldern.
Det ska vara möjligt att gå hela sin utbildning från första året till årskurs 9 i kommunen.
Eftergymnasial utbildningen i form av högskola och universitet är något som kommer vara
svårt att skapa egna. Ett alternativ är däremot att skapa en koppling till Linnéuniversitet.
Genom dessa potentiella utvecklingsområden är det då möjligt att utveckla en kommun
som vänder sig mot alla åldrar.
Under de senaste åren har befolkningen i Lessebo kommun ökat och som prognoser
visar i kapitel 3.1 kommer kommunen att fortsätta växa. Detta ställer hela tiden nya krav
på att kunna erbjuda invånarna bättre och fler utbildningsmöjligheter. Att utveckla en
skola som rustar barn och ungdomar med kunskaper samt som ger förutsättningar för
att förmågor ska utvecklas är därför en viktig del i hållbar utveckling.
För att kommunen ska kunna utvecklas med fokus på hållbarhet för samtliga av de
tre aspekterna är det också viktigt att framtidens medborgare utbildas inom detta. Syftet
med detta är att det i skolan finns möjlighet att utbilda människor att se fördelarna med
hållbarhet. Dessutom ska utvecklingen av skolan förhålla sig till framtidskompetenserna
som har tagits fram bland annat av EU och OECD. Framtidskompetenserna fokuserar på
grundläggande kunskaper för kommunikation och individens ansvar i ett samhälle med
syfte att skapa en hållbar utveckling.
För mer och djupare information om skolans framtida utveckling i kommunen läs
vidare i Lessebo kommuns Lokalförsörjningsprogram.

3.5.1 Fysisk utveckling
Utbildningen i Lessebo kommun ska utformas med fokus på eleverna och deras
förutsättningar till ett hållbart lärande. För att kunna skapa en utveckling som gynnar
samtliga är det viktigt att alla nivåer får samma prioritet. Det ska skapas en möjlighet för
eleverna att genom skolan utvecklas.
I Lessebo kommun är det viktigt att bostäder och nya områden som pekas ut i kapitel
2.1 knyts samman med skolans utveckling. För att en skola ska vara attraktiv och tillgänglig
är det viktigt att samtliga elever kan ta sig till skolan på ett säkert sätt. Detta binder även
samman med den grönstruktur som är illustrerad i kapitel 2.3 eftersom gröna värden är
något som ska göras tillgängliga för skolor i kommunen.
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I samtliga fyra samhällen i kommunen kommer det vara möjligt att gå låg- och
mellanstadiet medan det i Lessebo samhälle utvecklas en högstadieskola som kan växa i
proportion med behovet. Detta innebär att det blir möjligt att dels utveckla den lokala
kunskapen och stärka de egna samhällena. Det innebär också att det är möjligt att skapa
en koppling mellan de olika samhällena i kommunen och deras ungdomar. Lessebo
kommun är en del av sydöstra Sveriges arbetsmarknad och genom skolan kan
kommunens roll stärkas samtidigt som elevernas lärande ökar.
För att vidare kunna utveckla skolan inom kommunen och stärka förutsättningar i
arbetsmarknadsregionen kommer ett samarbete med Linnéuniversitet ses över. En fördel
med Lessebo som kommun är att Linnéuniversitet finns både i Växjö och i Kalmar och
mellan dessa båda städer går bil- och järnvägar som möjliggörs av flera tågstopp i
kommunen. Genom att dessutom bygga bostäder för studerande i olika åldrar och olika
skeenden i livet är det möjligt att skapa attraktiva boende även för studerande.
Den fysiska utvecklingen ska ges möjlighet att utvecklas inom skolan med antal skolor
och deras individuella storlek. Kommunens ungdomar måste känna att de vinner något
på att gå i den lokala skolan. Det kommer därför vara fokus på att skapa en attraktiv skola
som är tillgänglig för samtliga elever och som är anpassningsbar. En skola som är
anpassningsbar innebär att det finns en möjlighet till utveckling och flexibilitet inom de
olika lokalerna.
Förutom att skolbyggnaderna kommer placeras på ett strategiskt sätt i förhållande till
bostäderna kommer de även utformas på ett klimatsmart sätt. Detta för att hållbarheten
ska genomsyra all utveckling i hela kommunen, oavsett i vilken form den kan tänkas vara.

3.5.2 Digital utveckling
Utvecklingen av alla delar av samhället går hela tiden framåt. Med hänsyn till detta har
regeringen fastslagit olika mål för skolans verksamhet. Ett av dessa mål är att samtliga
elever ska ha en fullgod utbildning inom de digitala verktyg som används i samhället.
Detta ställer samtidigt krav på att lärarna inom skolan också har kunskapen för att det ska
vara möjligt att lära ut kunskapen.
Genom att utveckla den digitala infrastrukturen i hela kommunen, se kapitel 2.4 för
mer information, och koppla samman den med skolans utveckling görs utbildningar mer
tillgängliga. Tillsammans med utbyggnaden av skolbyggnader kommer detta medföra att
fler elever får tillgång till undervisning och kan få en bra grund för livet. Det innebär också
att möjligheterna till exempelvis vidare utbildning stärks. Med hjälp av utvecklingen av
den digitala infrastrukturen kommer det också bli möjligt att skapa utbildningar och
kurser som är tillgängliga digitalt. På detta sätt skapas ytterligare en förutsättning för
utveckling och tillgänglighet bland eleverna.
Detta kommer ställa krav på lärare och hela organisationen inom skolans
verksamheter då de måste vara en del av utvecklingen. Anledningen till detta är att
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organisationen måste kunna vara ett stöd för eleverna och dels erbjuda dialog men också
en hjälpande hand. Genom att skolans organisation finns där för eleverna på ett tydligare
sätt kan också utbildningen och lärandet bli mer anpassad efter individen.
Även för den digitala utvecklingen av skolans verksamheter är det viktigt att den
digitala infrastrukturen i kommunen som en helhet utvecklas, samt för skolors
attraktivitet. Det är också viktigt att skolor och bostäder utvecklas i samförstånd med
varandra. Trots att den digitala utvecklingen kommer förändra kraven inom samhället är
det fortfarande viktigt med mänskliga möten.
Genom en utveckling av de digitala verktygen är det möjligt att erbjuda lärande i flera
olika former och från flera olika platser i världen. Att förstå omvärlden är en förutsättning
för att vara beredd på de effekter som en global värld för med sig. Det är även viktigt att
förstå kopplingen mellan händelser på en global nivå och på den lokala nivån. Genom att
organisationen, lärare och elever får ytterligare kunskaper inom digitala verktyg kan en
helhetsförståelse skapas genom dialoger och lärande i möte med fler människor än dem
i närmiljön.
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3.6 Näringsliv
Vision: En levande kommun med stark besöksnäring och rikt fritidsliv.

Utan ett fungerande näringsliv är det svårt att skapa ett fungerande samhälle eftersom
det samhälle som skapas är starkt beroende av andra arbetsmarknader än den egna. I
Lessebos

fall skulle

detta innebära att

medborgarna i stor

grad jobbar

i

grannkommunerna, vilket leder till en risk för utflyttning. Det som måste skapas är ett
arbetsklimat där företagen kan etablera sig och utvecklas. På grund av detta är det viktigt
att skapa en tydlig koppling mellan unga människor inom skolan och näringslivet. Det är
även dessa människor som innehar tankar och idéer för hur samhället ska utvecklas.
Historiskt har näringslivet i kommunen haft fokus på tillverkningsindustri, men i takt
med att utvecklingen har gått framåt har även industrin ändrat fokus. Under de
kommande åren kommer möjligheterna att etablera nya, mindre företag vara viktiga.
Detta eftersom den största potentialen och möjligheten för utveckling finns i de mindre
företagen som kan erbjuda nya alternativ.
För att ta tillvara på denna potential krävs en systematisk identifiering av lämpliga
områden för placering av företag. Fokus i detta arbete måste vara att inkludera
medborgarna för lokaliseringen. Själva målet är att öka sysselsättningen och stärka
arbetsmarknaden inom kommunen samtidigt som kompetensutvecklingen och utbudet
av service förbättras. Syftet är att den ekonomiska utvecklingen ska fortsätta för att driva
på utvecklingen av kommunen som en helhet.
En annan aspekt av näringslivet i Lessebo kommun är de turistattraktioner som
kommunen genom sin lokalisering erbjuder. Lessebo som kommun ligger bland annat i
glasriket med en djup historia i glastillverkning. Dessutom finns det både kulturella och
naturvärden som stärker kommunen. Dessa värden kommer genom stråk att knytas
bättre till den befintliga bebyggelsen och till andra destinationer för att göra det möjligt
för fler att uppleva dessa värden.
Besöksnäringen är, mer än andra delar av näringslivet, beroende av natur- och
kulturmiljöer som ofta nyttjas med stöd av allemansrätten. Detta medför att det måste
finnas en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen med fokus på att hitta en
långsiktigt hållbar lösning som ger människor möjlighet att uppleva kommunen.
Enligt SCB var det 1 840 människor som både arbetade och bodde i kommunen år
2014. Målet är att detta antal ska öka genom ett diversifierat näringsliv, vilket underlättas
genom planberedskap. Det är också viktigt att skapa arbetsmöjligheter inom alla delar av
samhället för att uppfylla de behov och önskemål som medborgare har.
Utöver detta är Lessebo en skogrik kommun med över 800 större och mindre
skogsägare, varav kommunen och Sveaskog är bland de största.
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3.6.1 Handel och industri
En förutsättning inom all verksamhet är att skapa en jämn fördelning mellan olika former
av verksamheter. När det handlar om näringslivet är det därmed viktigt att det finns både
stora företag i stil med exempelvis tillverkningsindustri samtidigt som det finns mindre
serviceföretag och handelsområden. Denna blandning gör det möjligt för medborgare att
tillgodoses avseende handel- och arbetsmöjligheter i en högre grad än om det endast
finns en form av företag.
Trots denna identifiering måste det även vara fokus på att skapa möjligheterna för
olika företag att etablera sig i kommunen. Både individer och företag söker sig i allt större
utsträckning till attraktiva platser där det finns en säkerhet för framgång. I Lessebo
kommun kommer det därmed vara viktigt att service- och handelsföretag får möjlighet
att lokalisera sig i samtliga orter, men också centralt i dessa orter. Detta ger möjlighet till
ett större kundunderlag som i sin tur bidrar till en större framgång för företagen.
Företag eller industrier som kan påverka människors levnadsvillkor och hälsa får inte
placeras på ett sätt som är störande för boende i samhället. Dessa företag ska istället
placeras på ett strategiskt sätt som gör att det är enkelt att ta sig till och från dem med
exempelvis varor. Genom att strategiskt peka ut placeringen för olika former av företag
kan en kommun som Lessebo växa och bli en starkare aktör i regionen.
På detta sätt stärks samtliga av de tre hållbarhetsaspekterna och de arbetar i symbios
med varandra för att stärka kommunen som en helhet. En del i att arbeta mot en hållbar
utveckling är att ta tillvara på den kunskap, erfarenhet och kreativitet som finns i
samhället.
Samtidigt som det är viktigt att stärka den egna kommunen är det även viktigt att
identifiera vad grannkommuner kan göra för att underlätta den egna utvecklingen. Alla
kommuner kan inte vara lika bra inom samma område utan det krävs kompletterande
kunskaper och utbud för att locka till sig nya medborgare. Genom samarbete kan tjänster
vara både specialiserade men också av en bredare form beroende på individens
önskemål.
År 2040 kommer Lessebo kommun att kunna erbjuda god service i samtliga fyra
samhällen som finns i kommunen. Det kommer inte vara nödvändigt för invånarna i de
olika orterna att resa till Lessebo samhälle för att tillfredsställa den vardagliga handeln.
Fokus under de kommande åren kommer vara på att skapa ett företagsklimat som bidrar
till nyetablering och utveckling av samtliga former av företag, inom bland annat
tjänstesektorn, service och tillverkningsindustri.
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3.6.2 Besöksnäring
Besöksnäringen bidrar både till en ökad sysselsättning och tillväxt i hela kommunen.
Turismen skapar underlag för att utveckla infrastrukturen, vilket i sin tur kan bidra till att
bibehålla och stärka servicen på landsbygden. Turismen i Lessebo kommun bygger på det
som är unikt och tillgängligt. För kommunen innebär detta bland annat glasbruken och
handpappersbruket i Lessebo. Utöver detta finns det höga naturvärden nära de olika
samhällena i kommunen. Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv sammanfaller i flera fall med viktiga områden sett ur besöksnäringsperspektiv.
För att stärka besöksnäringen kommer samtliga fyra samhällen att behöva utvecklas
för att kunna tillhandahålla den service som turismen nyttjar. Viktiga besöksmål för
turismen är också de äldre glasbruksorterna Strömbergshyttan och Bergdala som skulle
kunna stärkas av mer turistservice. Genom att utveckla servicen i samhällena kommer
den både de boende och turisterna tillgodo. På detta sätt skapas en hållbar utveckling där
nya och gamla idéer och tankesätt möts, vilket möjliggör för en utveckling av den sociala
hållbarheten.

Bild: Besöksnäring i Lessebo kommun. Fotografi: Anna Wäktare

Turismen stärker både den lokala och den externa profilen av kommunen, vilket bidrar
till att marknadsföra kommunen. Detta är ett effektivt sätt att nå framtida invånare till
kommunen då det visar upp vad kommunen har att erbjuda. Det som är bra för besökare
är i flera fall bra även för de boende eftersom de värden som besökare ofta söker också
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är värden som boende söker. Att belysa och bevara dessa värden är en del i att stärka
identiteten för hela kommunen.
För att besöksnäringen inte ska stagnera och bli mindre attraktiv måste det finnas en
kontinuerlig utveckling som får nya människor att vilja resa till kommunen. Genom att
utveckla boende, restauranger och olika stråk i naturen stärks båda sidor av samhället,
både besökarnas och de boendes förutsättningar till upplevelser.
En annan aspekt som utvecklar besöksnäringen är olika evenemang som kan locka
besökare. Dessa evenemang kan vara både återkommande men också oregelbundet eller
sällan förekommande. Det är viktigt att evenemangen får en koppling till kommunen och
inte bara skapas för skapandets skull.
Lessebo kommun erbjuder genom sitt läge i glasriket och utvandrarbygden goda
möjligheter att uppleva en skogsbygd med stor tillgång till sjöar och vattendrag. Detta gör
det möjligt att erbjuda ett aktivt friluftsliv med goda möjligheter till personlig utveckling.
Det finns även ett flertal camping och stugområden i kommunen som bidrar till en
mångfald för besökare och boende i kommunen i form av upplevelser.
Efter att glasbruket i Strömbergshyttan lades ner i slutet på 1970-talet, har orten, med
sitt strategiska läge utmed riksväg 25, haft försäljning av glas, keramik, hantverk samt
fanns

matställe

(Poppelgårdens

värdshus).

Kommunen

har

nu

antagit

en

Utvecklingsstrategi som innebär att Strömbergshyttan åter ska lyftas fram och
marknadsföras ur ett besöksperspektiv. Exempelvis finns förutsättningar att göra ett
aktivitetsområde med mountainbikeleder, motionsstigar samt cykelleder. Skidliften bör
kunna användas för grässlalom, badplats och bryggor vid Hyllsjön rustas upp. En brygga
eller bro bör kunna anläggas mellan Strömbergshyttan och Trafikverkets välbesökta och
vackra rast- och badplats. Orten är också ett utpekat LIS-område, se vidare kapitel 3.2
År 2040 är Lessebo kommun en destinationskommun där både boende och besökare
trivs och har möjlighet att uppleva den lokala historien. Det ska även vara möjligt att nyttja
de leder som finns i kommunen för att uppleva naturen. Lessebo kommun ska inte endast
vara attraktivt för människor som har rest långt utan även i de angränsande samhällena
och kommunerna ska det finnas en anledning att resa till Lessebo kommun.
Turism och besöksnäring är inte endast en fråga som går att lösa på lokal nivå utan
det handlar om gränsöverskridande strategier. Detta innebär att besöksnäringen är en
mellankommunal fråga som diskuteras vidare under kapitel 5.
Bebyggelsen i Strömbergshyttan har definierats som sammanhållen bebyggelse och
för sådan bebyggelse finns riktlinjer för nybyggnation. Riktlinjerna redovisas under kapitel
om Landsbygden, kapitel 3.1.7 sid 40.
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4. Miljöfaktorer
Några av de miljöfaktorer som är viktiga att beakta är bland annat miljökvalitetsnormer,
förorenade områden, översvämningskartering och buller.

4.1 Miljökvalitetsmål


Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft



Bara naturlig försurning



Giftfri miljö



Skyddande ozonskikt



Säker strålmiljö



Ingen övergödning



Levande sjöar och vattendrag



Grundvatten av god kvalitet



Hav i balans samt levande kust och skärgård (berörs inte alls i Lessebo kommun)



Myllrande våtmarker



Levande skogar



Ett rikt odlingslandskap



Storslagen fjällmiljö (berörs inte alls i Lessebo kommun)



God bebyggd miljö



Ett rikt växt- och djurliv

Dessa 14 mål berörs i olika grad av kommunens eventuella exploateringsidéer. Den
exakta graden går inte i nuläget att bedöma utan det måste göras i respektive fall. På
samma sätt påverkas dessa mål olika mycket av olika miljöfaktorer. Exempelvis påverkar
höga bullernivåer god bebyggd miljö i större utsträckning än det påverkar ingen
övergödning. Dock innebär detta inte att något av de 14 målen är mer viktigt än ett annat
utan alla måste beaktas vid exploatering om ett hållbart samhälle ska kunna uppnås.
Målen Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt och Ingen övergödning påverkas
inte av utvecklingsförslagen.
Genom försikthetsmått vid exploatering av nya område som är rika på skog,
våtmarker eller som har närhet till sjöar och högspänningsledningar bedöms målen
kunna uppfyllas. Dock kan inte miljömålet Giftfri miljö uppfyllas då det även
fortsättningsvis finns förorenade områden.
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4.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Normerna anger vilka värden som måste
uppnås för att nå god ekologisk och kemisk status i luft respektive vatten.
Det är den sammanvägda statusen inom respektive del som måste uppnå god status.
Enligt Vatteninformation Sverige, VISS, uppnår alla vattendrag och sjöar i Lessebo
kommun god kemisk status. Detta gäller även för grundvatten utom i två fall, dels Skruv
och dels Transjö. Dessa är med i arbetet för att nå god status 2027, och visas därmed inte
i kartan nedan.
De sjöar och vattendrag som i nuläget uppnår god ekologisk status är Lillasjöån,
Vasen, norra delen av Öjen, Linneforsån och Löften. Resterande undersökta sjöar och
vattendrag ska uppnå god status 2021 eller 2027.

Källa: http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx

Även miljökvalitetsnormerna för luft är viktiga att hantera och följa. Detta är speciellt
viktigt vid förtätning, byggande av transportinfrastruktur och industrier. I Lessebo
kommun utförs provtagning i Lessebo samhälle. Resultaten från både 2012 och 2014 visar
på halter av kvävedioxid och partiklar under årsmedelvärde.

4.3 Förorenade områden
Med hänsyn till den långa historia som finns i Lessebo kommun med industrier som
exempelvis glasbruk finns det vissa områden som är potentiellt förorenade. Dessa
föroreningar kan vara exempelvis arsenik, bly och kadmium. Nedan följer ett antal
kartbilder över respektive tätort i Lessebo kommun. Kartorna är hämtade från
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Länsstyrelsens webgis, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/, och vid
byggnation i närheten av något område som har identifierats som potentiellt förorenat
ska markundersökningar genomföras. I samband med att dessa områden projekteras och
exploateras ska de saneras innan de kan tas i bruk. Strömbergshyttan är ett annat område
som är förorenat och som ska saneras.
De fyra glasbrukskommunerna, Lessebo, Uppvidinge, Emmaboda och Nybro arbetar
med att ta fram en organisation och en handlingsplan för framtida saneringar. Detta sker
i dialog med universitet, SGU och respektive länsstyrelse. Syftet är att massor, som
exempelvis metaller, ska kunna återvinnas. Identifieringen i kartorna nedan visar på
risken för att marken eller området är förorenat.
Några av de förorenade platser som finns som har koppling till glasbruk:


Bergdala glasbruk



Hovmantorps gamla glasbruk



Hovmantorps nya glasbruk



Kosta glasbruk



Kosta glasbruksdeponi



Strömbergshyttan



Sandviks glasbruk



Sea glasbruk



Skrufs glasbruk



Transjö hytta och glasbruk



Ulvaskog glasbruk

84

85

86

4.4 Buller
I Lessebo kommun finns fastigheter som är påverkade av höga bullervärden. Detta
påverkar boendes möjlighet att skapa en lugn utemiljö och det kan även påverka
möjligheterna att bygga nya bostäder. De främsta bullerkällorna är trafiken och
järnvägen. Vid all planering och byggnation ska gällande riktvärden för buller följas.
Nedan följer en översiktlig bullerkartering för respektive samhälle. Resultatet visar
ekvivalenta och maximala ljudnivåer i dBA. Trafikmängden utgår ifrån en förväntad nivå
för biltrafiken år 2040, med skyltad hastighet från 2017.
Beräkningarna är endast till för att vara en fingervisning och i områden som riskerar
att beröras av höga bullernivåer krävs det specifika undersökningar. Det är viktigt att i alla
lägen säkerställa att människor i kommunen inte utsätts för höga bullernivåer då det kan
leda till hälsoproblem.

För tågen har följande siffror använts:
Persontåg Gods Totalt
IC/Region
Dag

40

1

41

Kväll

10

0

10

Natt

10

2

12

Totalt 60

3

63

Dag är 08:00-19:00. Kväll är 19:00-22:00. Natt är 22:00-08:00

Persontåg Gods
IC/Region
Hastighet/max

90

90

Medellängd

145

529

Maxlängd

145

615

Samtliga siffror är över förväntad mängd tåg som kommer trafikera sträckan 2040.

87

Lessebo samhälle

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå
88

Hovmantorps samhälle

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå
89

Kosta samhälle

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

90

Skruvs samhälle

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå
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4.5 Översvämningskartering
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, endast ett område som är
hotat av översvämningar. Detta område är längs med Ronnebyån som går söderut från
Rottnen, se kartbild nedan.
Vid exploatering i olika strandnära områden kommer det vara väldigt viktigt att titta
på hur markens topografi ser ut. Detta med hänsyn till att minska risken för översvämning
och i ett tidigt skede kunna välja bort områden som är i riskzonen.

Källa: https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html

Utöver MSB har även en kartläggning över lågpunkter och rinnvägar gjorts för kommunen
och dess fyra orter. Dessa kartor pekar ut områden som vid skyfall riskerar att
översvämmas och hur vattnet förväntas rinna till dessa platser. Vid exploatering inom
eller i närheten av dessa områden är det viktigt att beakta hur vattnet kommer tas om
hand och vilken påverkan exploateringen får.
Kartorna över skyfallskarteringen är hämtade från länsstyrelsen webgis, http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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4.6 Dagvatten
I takt med klimatförändringarna kommer frågor som exempelvis hantering av dagvatten
att behöva prioriteras allt mer i detaljplaner och byggnation. Speciellt viktigt är detta vid
byggnationer i en större skala som medför att stora ytor blir hårdgjorda av exempelvis
byggnader eller parkeringar. I dessa fall måste dagvatten ges möjlighet att i första hand
tas om hand inom området men att dagvattenledningar också finns utbyggt för att klara
eventuella kriser.
Det kommer bli viktigt att se över hur gator och fastigheter tillsammans kan ta hand
om dagvatten. Ett exempel är vissa delar av vägar som används för parkering, snarare än
som körbanor, och som därmed kan utformas med material för att vatten ska kunna
filtreras ner i marken. Syftet med detta kommer vara att minska risken för
översvämningar i tätorterna. Vid omhändertagandet av dagvatten är det viktigt att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas negativt i det vattenområde där
dagvattnet rinner ut.
Risken som finns är att om allt dagvatten rinner ut direkt i sjöar och vattendrag utan
att först renas eller infiltreras kommer det inte vara möjligt att uppnå god ekologisk status
som planerat. Detta eftersom det i dagvattnet finns en mängd ämnen och partiklar som
är skadliga för vattnet och för det liv som är beroende av det, inklusive människor. Att
leda ut dagvatten till sjöar och vattendrag bör vara det sista alternativ som väljs om inget
annat är möjligt, och i detta fall kommer kravet på rening att behöva vara väldigt högt för
att minimera påverkan.
Som grund för beräkning av förväntade dagvattensmängder kan SMHIs prognoser
användas. Nedan presenteras några övergripande prognoser över mängden dagvatten
som kan förväntas komma fram till 2100. I samtliga kartor presenteras två scenarier, RCP
4,5 respektive 8,5. RCP står för Representative Concentration Pathways och är olika
scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden med hänsyn till
bland annat mängden koldioxid som släpps ut.


RCP 8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxid



RCP 4,5 – koldioxidutsläppen ökar fram till 2040

Mer i detalj om RCP går att läsa på SMHIs webbsida:
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-rcp-1.80271
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Grön stapel
Mer nederbörd än
normalt
Gul stapel
Mindre nederbörd
än normalt
Svart streck
Medelvärde
Grå skugga
Variationsbredd
mellan det högsta
och

det

lägsta

värdet

Källa:
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-

klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300#sc=rcp45

Grön stapel
Mer nederbörd än
normalt
Gul stapel
Mindre nederbörd
än normalt
Svart streck
Medelvärde
Grå skugga
Variationsbredd
mellan det högsta
och
värdet

Källa:
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-

klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300
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det

lägsta

Kartan visar årsmedelnederbörd för Kronobergs län, vilket är medelvärdet av varje års
summerade

dygnsnederbörd.

Källa:
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/k
limatologi_27.pdf

Kartan visar den procentuella förändringen för Kronobergs län jämfört med medelvärdet
för referensperioden. Indexet avser total dygnsmedeltillrinning med återkomsttid 100 år.

Källa:

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/k
limatologi_27.pdf
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4.7 Strandskydd
Alla öppna vattendrag som påverkar det naturliga vattnet är belagda med strandskydd.
Strandskydd är generellt 100 meter upp på land och ut i vattnet men kan i vissa fall
utvidgas. I Lessebo kommun är det enbart sjön Rottnen för vilken Länsstyrelsen har
beslutat att det ska vara utökat till 200 meter strandskydd upp på land medan 100 meter
fortfarande gäller för själva vattnet.
Strandskyddets syfte är dels att säkra allmänhetens tillgänglighet till strand och
vattenområden och även att inte försämra förutsättningarna för djur- och växtlivet. Syftet
är också att begränsa den mänskliga påverkan på vattenområden för att säkerställa att
vattnet behåller god kvalité. Vid alla arbeten inom strandskyddat område bör en kontakt
tas med kommunen för att klargöra vad som gäller och vilka försiktighetsmått som
kommer krävas.
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4.8 Vattenskyddsområde
I Lessebo kommun finns det fyra vattenskyddsområden, och det pågår arbete med att ta
fram ett nytt för Lyckebyån samt revidering av vattenskyddsområdet för Skruv. Vid dessa
områden gäller både strandskyddslagstiftningen och vattenskyddsföreskrifter, vilka
måste tas hänsyn till vid samtliga åtgärder. Se nedanstående karta för en övergripande
bild av kommunens vattenskyddsområden. Vattenskyddsföreskrifterna finns tillgängligt
på kommunens webbsida alternativt i kommunhuset.
De fyra befintliga vattenskyddsområden i Lessebo kommun är:


Rottnen och Hacksjön



Läen



Djupgöl



Skruv
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4.9 Jordartskartering
Jordarten i Lessebo kommun är till största delen bestående av morän, vilket är den
vanligaste jordarten i Sverige. Dock finns det även berg och isälvssediment i kommunen.
Varken berg eller morän utgör några svårigheter vid byggnation, men viss försiktighet
måste tas vid isälvssedmintet. Anledningen till detta är att marken är mjukare än där det
är morän eller berg, dessutom innehåller dessa områden i vissa fall spår från den senaste
istiden som kan behöva bevaras.
Enligt SGIs karttjänst finns det inga kända risker för skred i Lessebo kommun. Dock
bör risken alltid beaktas i områden som exemplevis i kuperad terräng, närheten till berg
och strandnära.

Källa: SGUs databas https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html
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4.10 Markradon
Radon är en ädelgas som påverkar människors hälsa negativt vid inandning. Vissa
bergarter kan medverka till att radon förekommer i högre halter än vad som är hälsosamt
för inomhusluften. I Lessebo kommun finns det ett flertal områden där det finns ökad risk
för förhöjda markradonvärden. Inom dessa områden är det viktigt att bebyggelse
utformas på ett sätt som är radonsäkrat.
Det kan även finnas höga radonvärden utanför de utpekade områdena då radon är
ett naturligt förekommand ämne. Områdena som är utpekade är dock identifierade
riskområden.
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4.11 Elnätverk
I Lessebo kommun finns det både ett regionalt och ett kommunalt ledningsnät som måste
beaktas vid byggnation. Det finns dessutom fördelningsstationer i Hovmantorp, Lessebo
och Kosta. Vid byggnation nära någon av dessa ledningar eller anläggningar måste hänsyn
tas och riktlinjer följas samt samråd tas med E.on som är ledningsägare.

Ljusorange linje: 50 kv och mörkorange linje 130 kv. Källa: samrådsyttrande från E.on.
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4.12 Biologisk mångfald
I Lessebo kommun är det viktigt att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt av
olika exploateringsprojekt. Vissa områden som är speciellt viktiga att bevara förutom de
som är utpekade som riksintresse är där strandskyddet gäller. I dessa finns nämligen risk
för både påverkan på land- och vattenbaserat djur- och växtliv.
Vid exploatering kommer det vara viktigt med restriktioner som medför att tillräckligt
hänsyn tas gentemot det som redan finns i området. En utbyggnadsplan får inte medföra
att villkoren förändras negativt för djur- och växtliv.
Biologisk mångfald syftar inte bara till stora Natura-2000 områden utan även de
mindre områdena. I exempelvis skog och vattenområden finns det ett flertal olika arter
och samspelet mellan dessa är viktigt att bevara. I Lessebo finns exempelvis Ekebacken
där olika biologiska värden samspelar. Detta är också ett område som används flitigt som
rekreation och friluftsområde, vilket medför en positiv variation i den biologiska
mångfalden.

4.13 Folkhälsa
Förutom den biologiska mångfalden får inte heller den mänskliga hälsan påverkas
negativt av olika utbyggnadsförslag. En risk som finns är från höga bullernivåer och i
Lessebo kommun är de främsta bullerkällorna tung industri och infrastrukturen i form av
riksväg 25, riksväg 28 och järnvägen.
Som det går att läsa ovan kommer mängden trafik att öka, vilket medför att
bullernivåerna också kommer att öka. Att bygga bostäder i vissa områden kommer därför
inte vara möjligt. Exempelvis bör all bostadsbyggnation inom 30 meter från järnvägen
undvikas.
På samma sätt är det viktigt med dels tätortsnära grönområden, men också mer
kvartersnära. Dessa skapar en möjlighet för olika former av friluftsliv och rörelse, vilket är
positivt både för individen och för samhället som helhet.

4.14 Kulturmiljö och fornlämningar
I kommunen finns det enligt riksantikvarieämbetet 1892 fornlämningar. Vid exploatering
är det väldigt viktigt att hänsyn tas till dessa och skulle det finnas risk för att
exploateringen hamnar i närheten kan arkeologisk undersökning krävas. Det som är
viktigt att notera är att det inte bara är själva fornlämningen som är skyddad utan även
ett område runt om kan vara skyddad.
Vissa av dessa fornlämningar är även viktiga för den biologiska mångfalden då vissa
djur- och växtarter lever skyddade i dessa områden.
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Översiktlig kartbild över fornlämningar i Lessebo kommun.
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5. Mellankommunala intressen
Lessebo kommun gränsar till Växjö, Tingsryd och Uppvidinge inom Kronobergs län samt
Emmaboda och Nybro i Kalmar län. Mellankommunala intressen är en viktig del av
utvecklingen för en mindre kommun som Lessebo. Det är inte möjligt att lösa alla
samhällsfrågor på egen hand utan det krävs en större samsyn för att på ett bättre sätt
tillmötesgå medborgarna. Dessutom finns det vissa frågor, som exempelvis vägar,
järnvägar och turism.
De mellankommunala intressena stannar egentligen inte bara vid de kommuner som
Lessebo delar gräns med utan även kommuner som Kalmar ingår i dessa frågor.
Anledningen till detta är att människor i dagens samhälle är väldigt rörliga och det är då
viktigt att kunna erbjuda det som efterfrågas. Det är inte heller möjligt att se den egna
kommunen som en egen zon utan kommunen måste ses i sitt rätta sammanhang,
Lessebo är en del av den övriga utvecklingen i Sverige.

Lessebo kommun i närområdet

5.1 Infrastruktur
I Lessebo kommun går dels järnvägen som förbinder Kalmar med Växjö genom
Hovmantorp, Lessebo och Skruv. Att utveckla järnvägens kapacitet och därmed
pendlingsmöjligheterna är en fråga som påverkar samtliga kommuner längs med
sträckningen. Dessutom förbinds Lessebo kommun med grannkommuner genom
riksvägarna 25 och 28, samt olika länsvägar.
Att behålla och förbättra dessa delar av infrastrukturen är en viktig fråga för att
Lessebo kommun ska fortsätta vara en aktör i den regionala utvecklingen.
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5.2 Besöksnäring
En viktig del av besöksnäringen i Lessebo kommun är Kosta handelsområde samt
Glasriket som även innefattar Uppvidinge, Emmaboda och Nybro kommuner. Glasriket är
en benämning som besöksnäringen nyttjar då flertalet av alla Sveriges glasbruk startades
i dessa trakter. Flertalet av de ursprungliga glasbruken är i drift idag och attraktiva resmål.
För att fortsätta att erbjuda ett attraktivt resmål bör det skapas en övergripande strategi
för hur Glasriket ska kunna utvecklas och göras mer tillgängligt för allmänheten och
besökare.
En annan viktig del av gränsöverskridande besöksnäring i Lessebo kommun är
Utvandrarleden, vilken är en vandringsled genom Lessebo, Emmaboda och Tingsryds
kommuner. Denna vandringsled är baserad på Vilhelm Mobergs böcker om utvandrarna.
Precis som med Glasriket är detta en aspekt av Lessebo kommun som måste bevaras och
göras mer tillgänglig för allmänheten.

5.3 Miljö
I takt med att allt fler miljömål blir regionala och nationella ökar mängden samarbete över
kommungränserna. Detta är en fördel då det möjliggör för mindre kommuner att bevara
och säkerställa att vatten- och naturområden fortsätta finnas. Många naturområden i
Lessebo kommun sträcker sig också utanför kommunens gränser. Att ha en samsyn kring
hur områdena ska förvaltas är viktigt för att de på lång sikt ska kunna fortsätta fungera
för de arter som finns i områdena. Lessebo kommun måste därför fortsätta samverkan
över kommungränserna för att säkerställa att naturens mångfald bevaras.
För att säkerställa kvalitén på vatten samverkar Lessebo kommun med samtliga
grannkommuner, vilket även i fortsättningen kommer ske. Vatten är en samhällsviktig
aspekt som påverkar ett mycket större område än bara den enskilda kommunen.

5.4 Kosta skjutfält
Skjutfältet är beläget öster om Kosta och påverkar förutom Lessebo kommun även Nybro,
Emmaboda och Uppvidinge. I området finns det restriktioner kring markanvändning då
skjutfältet även är utpekat som ett riksintresse ur militär synvinkel.

5.5 Räddningstjänst
Lessebo bildar tillsammans med Uppvidinge och Tingsryds kommuner Räddningstjänsten
Östra Kronoberg, RÖK, med syfte att samarbeta och samordna räddningsarbete i de tre
kommunerna. Detta är ett samarbete som Lessebo kommun kommer fortsätta verka för
att behålla då det är en styrka för medborgarna.
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6. Riksintresse
Vissa områden inrymmer särskilt speciella värden eller har speciella förutsättningar vilka
gör att områdena bedöms vara betydelsefulla för landet i sin helhet. Dessa områden kan
klassas som områden av riksintresse och kan utses ur olika aspekter, både för bevarande
och för exploatering. De verksamhetsanknutna riksintressena identifieras i en process,
vilken respektive statliga verk har huvudansvaret för. Det är också länsstyrelsen uppgift
att lämna underlag om riksintressena.
Riksintressen är viktiga instrument för avvägningar i samhällsplaneringen.

I ett

område av riksintresse får områdets värden eller betydelse inte påtagligt skadas av annan
tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstående
lokalt allmänt intresse och områden som är av riksintresse ska prioriteras i den fysiska
planeringen. När olika riksintressen konkurrerar med varandra, prioriteras det ändamål
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med naturresurserna.
Undantagna är anläggningar för totalförsvaret som alltid ska ges företräde. I kommunen
finns vindbruk inom militärens intresseområde och då militären har satt ett förbud mot
höga objekt markeras vindbruksområdena inte ut på kartan.
Vid åtgärder som exempelvis byggnation inom område som berörs av riksintresse
måste det säkerställas att det inte finns några andra alternativ. Om det finns andra
alternativ som är likvärdiga ska dessa väljas i första hand. Inom alla områden som berörs
av riksintresse får inga åtgärder vidtas som kan medföra påtaglig skada på dessa
intressen. Det är kommunen som ska visa att så inte sker.

6.1 Naturvård
Naturmiljön är livsmiljö för växter, djur och människor. Den är även en resurs som kan ge
förutsättningar för rekreation och avkoppling. De områden som har pekats ut som
riksintressen är i flertalet fall unika och dess värden går oftast inte att återskapa om
områdenas värden skulle skadas påtagligt eller helt försvinna.
Naturområdena skyddas generellt genom miljöbalken men vissa områden kan
därutöver ha ett lagstadgat skydd som exempelvis Naturreservat eller som Natura 2000.
För Naturreservat finns i regel en särskilt skötselplan upprättad och för Natura 2000 finns
Bevarandeplaner. I Lessebo kommun finns fyra områden som är Natura 2000,
Kulla – Skärgöl, Lövsjö ängar, Tiafly samt Stocksmyr. De sistnämnda har lite annan
konstruktion än Naturreservaten. De ingår i ett särskilt gemensamt europeiskt nätverk
och regler om dessa finns i såväl 4e som 7e kapitlet i miljöbalken.
De

övriga

riksintressena

ska

tillgodoses

i

kommunernas

planering

och

översiktsplanen ska visa hur man beaktar dess värden. I vissa fall sammanfaller de olika
”skyddsformerna”, Stocksmyr är till exempel, både Natura 2000, naturreservat samt
riksintresse för naturvård.
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Riktlinjer
Flertalet av områdena nedan är myr- och våtmarker som inte är aktuella för exploatering.
De ligger heller inte i närheten av några tänkta eller planerade förändringsområden,
varför någon påverkan på dessa inte bedöms ske.
I Lessebo kommun är det de områdena som är listade nedan som har identifierats.
Natura 2000

Naturreservat

Naturvård

Kulla-Skärgöl

Lövsjö ängar

Kulla

Lövsjö ängar

Skärgöl

Muggehult

Stocksmyr

Stocksmyr-Brännan

Stora fly

Tiafly

Tiafly

Krongölsflyet

Tikaskruv

Stocksmyr

Visjön

Breda fly
Källekulla mad
Videsjön

Utöver de riksintressanta naturområdena finns ett flertal olika naturområden
uppmärksammade i länets naturvårdsprogram, utpekade av Skogsvårdsstyrelsen som
nyckelbiotoper eller har biotopskydd. Vissa av dessa framgår av kartan ”övriga natur- och
kulturvärden att beakta vid exploatering” nedan. Dessa kan sägas vara av regionalt eller
lokalt intresse men ska beaktas.

6.2 Kulturmiljövård
Kulturmiljön är en viktig del i samhällsplaneringen och skall beaktas vid all planering och
exploatering. Områden av riksintresse för kulturmiljövård är precis som motsvarande för
naturvård unika i sitt slag. Miljöns historiska dimension går tydligt att utläsa och uppleva
och om miljöns värden påtagligt skadas kan de inte återställas. I Lessebo kommun finns
två områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövård.
Riksintresse

Kulturmiljöområden

Lessebo bruksmiljö

Bergdala, Hästebäck – by- och industrimiljö

Kosta bruksmiljö

Fagerhult – bylandskap
Hovmantorp – herrgårdslandskap
Muggehult – bylandskap
Tjugosjö – bylandskap och järnvägssamhälle
Transjö – by- och bruksmiljö
Ugnanäs – bylandskap
Vida, Ljuder – bylandskap och sockencentrum

109

6.2.1 Lessebo bruksmiljö
Lessebo bruksmiljö omfattar fyra delar av Lessebo tätort:
1. Själva bruksområdet med tillhörande anläggningar samt direktörsbostäderna,
Smedraden och Intaget samt Hembygdsparken,
2. Den äldre egnahemsbebyggelsen i Djurhult
3. 1900-talsbebygglsen i området avgränsat av Kronobergsgatan, Stationsgatan,
Storgatan och Smålandsgtan, Hästhagen.
4. Läseboda by, Ekebacken, med lämningar av Läseboda by.
Länsstyrelsen har tagit fram kunskapsunderlag ”Lessebo – Fördjupad analys av ett
riksintresse” (Meddelande 2011:09). I denna skrift har utförligt beskrivits brukets historia
och framväxten av samhället med olika årsringar. Rapporten är rikt illustrerad med foton
och kartor, exempelvis över den äldre bebyggelsen från olika årtionden som fortfarande
finns kvar.
Riksintresset för kulturmiljö i Lessebo är en i stora delar bevarad bruksmiljö med
industri- och bostadsområden. De ur en byggnadshistorisk synvinkel mest intressanta
områdena är karaktärsobjekten Smedraden, disponentvillan samt herrgårdsbyggnaden
centralt i samhället.
I Djurhult är det framför allt husens och gatornas karaktär med stora tomter,
representativa för det tidiga 1900-talets nytänkande vad gäller arbetarnas bostäder som
skulle ge plats för trädgårdar med egen odling. Djurhult är unikt i det fallet att det är ett
av de få oförändrade egnahemsområdena från 1900-talets början.
Hästhagen uppfördes omkring 1910 och var ursprungligen avsett för sågens
anställda. Planlösningen är stora tomter med ett förhållandevis stort boningshus mitt på
tomten. De karaktäristiska trekantiga parkområdena är bevarade.
Läsebodas gamla bytomt, ofta benämnt Ekebacken, bestod ursprungligen av två
skattehemman från mitten av 1500-talet. Det finns idag flera lämningar exempelvis
husgrunder, källargrunder, terrassodlingar och järnframställningsplatser. Idag är det
endast en av de äldre ekonomibyggnaderna som finns kvar. Området har på senare år
utgjort betesmark och är idag ett friluftsområde med strövstigar, exempelvis Kulturstigen.
Riktlinjer
Rekommendationer för förtätning inom de båda egnahemsområdena Hästhagen och
Djurhult.
Ny bebyggelse ska anpassas och underordnas till omgivningens egenart och karaktär,
vad gäller placering, storlek, form, material och färg. Nya detaljplaner bör tas fram som
ger områdena ett skydd mot förvanskningar, exempelvis q-märkning.
Ny bebyggelse, enligt översiktsplanens förslag, ska anpassas till den äldre
bebyggelsens karaktär och struktur, till exempel gatunät, tomtstorlek och materialval.
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6.2.2 Kosta bruksmiljö
Kosta bruksmiljö är avgränsat så att i princip hela norra halvan, norr om idrottsplatsen,
omfattas och med gräns mot väg 28 i väster och bebyggelsen slut i öster. Kosta är vår
äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarade byggnader och företeelser från tre
århundraden. Det är en särpräglad glasbruksmiljö med flera bevarade äldre byggnader
som Stenstugan, bruksherrgården, äldre arbetarbostäder, både friliggande och i form av
kasernliknande byggnader, Glasblåsarebyggnaderna. Även nyare bebyggelse, som Bruno
Mattssons glashus från 1960-talet, ingår i riksintressets värden.
Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsunderlag ”Kosta – Fördjupad beskrivning av
ett riksintresse för kulturmiljövården” Meddelande nr 2009:07. I denna skrift beskrivs
utförligt brukets tillkomst och historia, rikt illustrerad med kartor och foton.
Riktlinjer
Riksintresset i Kosta omfattar en del av samhället som är levande och stadd i ständig
utveckling, det förändras och utvecklas för att tillgodose nya ändamål, såsom
handelsplats Kosta samt hotell och glasbruk. Hela samhället är därför oerhört
betydelsefullt för besöksnäringen. Det är därför viktigt att riksintresset inte hindrar den
behövliga samhällsutvecklingen. Samtidigt kommer värdena att beaktas i varje särskilt fall
vid detaljplanering och bygglovsgivning.
Ny bebyggelse bör undvikas intill den äldre bebyggelsen som är karaktäristisk för att
bevara områdets särart. En bevarandeplan bör utarbetas för att utröna var lämpligt
utformad kompletterande bebyggelse kan medges.

6.3 Kulturmiljövård – övriga områden
Förutom de två riksintresseområdena finns det ytterligare åtta områden av läns- eller
regionalt intresse som är uppmärksammade i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, men är
alltså inte av riksintresse.
Dessa är:
Bergdala, Hästebäck – by- och industrimiljö
Fagerhult – bylandskap
Hovmantorp – herrgårdslandskap
Muggehult – bylandskap
Tjugosjö – bylandskap och järnvägssamhälle
Transjö – by- och bruksmiljö
Ugnanäs – bylandskap
Vida, Ljuder – bylandskap och sockencentrum
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Mer information om varje särskilt objekt finns att läsa i Regionalt kulturmiljöprogram. Att
ett område finns i det regionala kulturmiljöprogrammet innebär inte att det finns något
juridiskt bindande skydd utan programmet är att se som ett kunskapsunderlag.
Riktlinjer
Vid exploateringar och nybyggnation inom eller i närheten av dessa områden ska
kulturmiljövärdena beaktas. Detta gäller särskilt när ny bebyggelse ska uppföras inom de
utpekade bymiljöerna. Hänsyn till lokal byggnadstradition ska tas, vilket i vissa fall kan
innebära begränsningar vid placering, färg och materialval.
Kommunen har upprättat följande riktlinjer för byggnation inom områden utpekade
för kulturmiljövård.
Inom område för all form av kulturmiljövård


är det inte tillåtet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär,



måste all nybyggnation och exploatering ske på ett sätt som passar in med
omgivningen och den historiska bebyggelsen,



får mindre fasadändringar ske om de inte påverkar områdets karaktär eller
utseendet negativt,



Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya
bebyggelse får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad
gäller höjd eller utseende.



Vid

samtliga

lovprövningar

ska

jämförelse

ske

med

den

ursprungliga

bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens utseende
och placering i området. Detta gäller både för områden som är klassade som
riksintresse och för de som inte är det.

6.4 Kommunikationer
I

kommunen

finns

tre

leder

som

är

klassade

av

riksintresse

ur

ett

kommunikationsperspektiv. Dessa är


Riksväg 25



Riksväg 28



Kust till kustbanan



Dessutom är järnvägsstationerna i Lessebo respektive Hovmantorp klassade som
riksintresse.

Riksväg 25, riksväg 28 och järnvägen har alla tre ett bebyggelsefritt avstånd av 30 meter
från respektive led, vilket gäller vid nybyggnation.
Genom framför allt riksväg 25 (Kalmar – Växjö – Halmstad) och järnvägen Kust till
kustbanan (Kalmar – Göteborg) kopplas Lessebo samman med andra delar av
Sydostregionen

och

Södra

Sverige.

Dessa
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leder

utgör

också

de

viktigaste

förutsättningarna för att kunna utveckla en stark pendlingsregion, då de antingen går
igenom eller strax intill tre av kommunens större orter. Lessebo, Hovmantorp och Skruv.
Kosta har direkt koppling till riksväg 28 och därmed vidare mot Emmaboda och
Karlskrona samt i norr mor riksväg 31 till Vetlanda och norröver.
För att riksväg 25 ska uppfylla kravet som riksväg är det synnerligen viktigt att
resterande del av vägen mellan Hovmantorp och Eriksmåla byggs ut till mötesfri väg.
Dessutom ska minst en säker planskild korsning för gång- och cykeltrafiken med
riksvägen ordnas i Lessebo samhälle.
Eftersom riksväg 25 går genom tätorten Lessebo visar översiktsplanen på ett förslag
att anlägga en fjärrtrafikled väster om samhället mellan järnvägen och industriområdet
vid Öjen. Någon närmare detaljutredning för vägens sträckning har inte gjorts och
förslaget får närmast ses som ett idéutkast.
Några konkurrerande riksintressen i samhället berörs inte av förslaget.
Riktlinjer
Ny bebyggelse i anslutning till väg och järnväg av riksintresse får inte placeras så att den
medför påtaglig skada på riksintressena. Bebyggelsefria avstånd om 30 meter utmed rv
25 och rv 28 respektive 12 meter längs med resterande allmänna vägar måste beaktas.
Vid någon form av åtgärd vid dessa områden ska Trafikverket vara samrådspart. (Se
vidare under kapitel 3.4 Infrastruktur.)

6.5 Försvaret
Öster om Kosta finns Kosta övningsområde och skjutfält som även inkluderar en flygplats
för militärt bruk. Vid planering är det viktigt att ta hänsyn till var detta område finns och
hur det påverkar människor i sitt närområde. För samtliga åtgärder som är lokaliserade
inom försvarsmaktens intresseområden ska de vara samrådspart.
Riksintresset omfattar i huvudsak själva övningsfältet med skjutplatser, se karta över
riksintresse.
Omgivningspåverkan är utöver buller även behovet av hinderfrihet för höga
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför skall Försvarsmakten kontaktas i
tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden.
Vid en eventuellt förändrad flygverksamhet berörs i första hand Kosta tätort av
bullermattan. Om verksamheten skulle förändras så att flygverksamhet åter kan bli
aktuellt, förutsätter detta en nära samverkan med Lessebo kommun.
Riksintresset för totalförsvarets militära del, 3 kap. 9§ andra stycket miljöbalken, kan
i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form
av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-,
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika
omfattning berörda av riksintressena.
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I Lessebo kommun finns Kosta skjutfält som riksintresse för totalförsvarets militära
del. Riksintresset har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i form av
hinderfrihet. Inom riksintressets influensområde kan det till exempel vara olämpligt att
uppföra störningskänslig bebyggelse. Inom influensområdet ska plan-och loväreden
remitteras till Försvarsmakten
Sydost om Lessebo tätort finns ett så kallat Ö-område. Inom detta ska alla plan- och
lovärenden remitteras till Försvarsmakten.
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess
och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt
högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden
avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

6.6 Vindkraft
I Lessebo kommun finns det tre områden utpekade som riksintresse för vindkraft.
Samtliga av dessa är placerade inom militärens riksintresse och pekas därför inte ut i
kartan nedan. Skulle militärens område minska och vindkraftsområdena inte längre
påverkas kommer dessa undersökas för lämplighet att utvecklas. Vindkraft prövas i första
hand mot miljöbalken vid byggnation samt transportstyrelsens riktlinjer kring avstånd och
försiktighetsmått.

6.7 Karta över riksintresse
Nedan följer dels en karta per samhälle över de riksintressen som finns för respektive ort,
endast de aspekter som påverkar samhället har tagits med i kartan. Dessutom inkluderas
en karta som visar utbredning för de olika riksintressena som finns i kommunen som
helhet. Kartan syftar till att skapa en uppfattning om placeringen av olika områden i
kommunen. Kartorna är framtagna ur Länsstyrelsen webbgis och för mer detaljerad
information:
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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7. Konsekvenser och miljöbedömning
Här behandlas tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen tänkbara konsekvenser
av översiktsplanens förslag. Översiktsplanen ska vara informativ och konsekvenser ska
kunna utläsas. Syftet är att intressekonflikter ska kunna uppmärksammas i tidiga
skeden. Översiktsplanen är dock ett strategiskt instrument med ett längre
tidsperspektiv, allting går inte att påverka lokalt och översiktsplanen har därför en rad
osäkerhetsmoment. Följden blir att konsekvenserna inte kan bedömas på ett
heltäckande sätt utan måste vara översiktliga.
Konsekvenserna ska avse ekonomiska, sociala och ekologiska (miljömässiga)
aspekter. För miljökonsekvenserna finns särskilda regler i 6 kapitlet miljöbalken och
nedan presenteras den icke-tekniska sammanfattningen från
miljökonsekvensbeskrivningen.

7.1 Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser av Lessebos förslag till översiktsplan i ett regionalt och lokalt perspektiv är
att planen påverkas av samhällsekonomin, vilken är en förutsättning för hållbar
utveckling. Här finns aspekter som ökad och hög sysselsättning, regional balans och
ekonomisk tillväxt. Konjunktursvängningar kan påverka och förändringar i demografin,
vilket också påverkar skatteunderlaget. God samhällsservice borgar för ett gott klimat
för näringsliv och boende i kommunen. För att nya företag fortsatt ska öka visar
översiktsplanen på möjligheter för utveckling av nya verksamhetsområden, såväl i
Hovmantorp och Lessebo som Kosta och Skruv.
I Hovmantorp ges möjligheter för attraktiva industrilägen utmed riksväg 25.
Förbättrande kommunikationer med mötesfri väg mellan Hovmantorp och Lessebo och
vidare till Eriksmåla, tågstopp i Skruv samt förbättrande bussförbindelser tillsammans
med befintliga tågstopp i Lessebo och Hovmantorp bidrar till förbättrande
pendlingsmöjligheter till arbetsplatser inom och utanför kommunen. Lessebo är en
kommun ”där det är lätt att komma hem”.
Detta kan i sin tur innebära att fler av pendlarna upptäcker fördelarna med ett
attraktivt boende i kommunen, ett boende som även privatekonomiskt kan vara
fördelaktigt. På så sätt kan befolkningen öka, fler boende och företag innebär fler
skattekronor till den kommunala ekonomin och fortsatt hög samhällsservice kan
bibehållas och utvecklas.
Genom att huvudsakligen planera för bostadsutbyggnad i de fyra tätorterna och då i
sammanhållna former som förtätningar och utvidgning av befintliga områden kan de
kommunalekonomiska kostnaderna för gator, VA och energi begränsas jämfört med en
ostrukturerad och spridd bebyggelse. Detta hindrar dock inte att attraktivt, gärna
sjönära boende på landsbygden ska vara möjligt, inte minst för en levande landsbygd.
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Fullständig fiberutbyggnad även på landsbygden lockar till både nyföretagande och
boende.
När översiktsplanen skapar förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet
och boendet i kommunen skapas också ett ökat underlag för handel och annan service.
Antalet förskolebarn och skolbarn kan också öka, vilket redan skett, främst genom det
stora flyktingmottagandet under 2015. Med hänsyn till detta pågår därmed utbyggnad
av förskolor och skolor.
Besöksnäringen är i huvudsak bilberoende och kommunens största och mesta
besöksplats är handelsområdet i Kosta och Kosta Boda Art Hotell. Översiktsplanen
möjliggör för expansion av verksamheterna och handeln. Besöksnäring som grundar sig
på natur-och kulturturism i form av exempelvis Utvandrarbygden, fiske- och jaktturism
på landsbygden utgör komplement till den mera anläggningsbundna turismen.
Översiktsplanen pekar inte ut några särskilda områden för detta eftersom dessa oftast
grundar sig på privata initiativ. De utpekade LIS-områdena kan dock vara ett underlag i
denna riktning. En ökning av såväl dagturismen som flernätters boende med olika
aktiviteter i kommunen kan få stora positiva ekonomiska konsekvenser för hela
kommunen.

7.2 Sociala konsekvenser
Befolkningsutvecklingen i kommunen har under 2000-talet varit både positiv och
negativ. Mellan åren 2012 – 2017 har det varit en ökning och denna trend håller i sig. För
närvarande har kommunen ca 8 700 invånare varav flertalet bor i tätorterna och endast
omkring 1 000 personer på landsbygden. Ett ökat invånarantal ställer krav på mer
service och kvalitativ vård, omsorg och skola.
Kommunen är en pendlarkommun och har inte balans mellan dag- och
nattbefolkning. Siffror på pendlingen i kommunen visade år 2014 att inpendlarna var
767 och utpendlarna var 1 624. Cirka 50% av inpendlarna kom från Växjö medan
Emmaboda, Tingsryd och Nybro står för 12-15 % vardera. Av utpendlarna från Lessebo
reste det stora flertalet till Växjö, nästan 75%. Knappt 10% av dem åkte till Emmaboda.
Detta kan tolkas så att det är fördelaktigt att bo i kommunen.
Kommunen har en utbildningsnivå som ligger under genomsnittet för länet och
riket. Skillnaden i eftergymnasial utbildning är markant. Högre utbildning väljs på kort
restidsavstånd till främst Växjö. Förbättrade kommunikationer, såväl fysiskt som
telekommunikationsmässigt (fiberoptik) samt närhet till Linnéuniversiteten i Växjö
respektive Kalmar förbättrar möjligheterna för både utbildning för unga som för
kompetensförsörjning och vidareutbildning. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter
att utveckla det lokala näringslivet samt att rekrytera och behålla kompetens, inte minst
inom skolan.
Förslag i en fysisk översiktsplan kan få både negativa och positiva sociala
konsekvenser. Faktorer som trygghet, tillgänglighet och säkerhet i boendet berör alla:
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barn, unga, kvinnor, män, äldre och funktionshindrade, men kan dock inte alltid lösas
med åtgärder i en fysisk plan. Trafiksäkerhet, belysning i parker, grönområden och
gångstråk samt tillgänglighet för alla i offentliga miljöer måste ständigt beaktas.
Planskilda korsningar med riksväg 25 i Lessebo får positiva konsekvenser för alla
trafikanter, inte minst för gående och cyklande. Konsekvenser av en åldrande befolkning
med ökat behov av äldreomsorg och tillgänglighetsanspassning av miljöer är frågor som
måste beaktas i skilda kommunala planer och dokument.
Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättningsgrad kan få positiva sociala
konsekvenser för invånarna, till exempel ökad trygghet och välstånd. Det finns också ett
samband mellan god folkhälsa, och ett samhälle som präglas av ekonomisk och social
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, liksom delaktighet och inflytande i samhället.
Denna översiktsplan har varit föremål för medborgarsamtal och information för
allmänheten samt varit tillgänglig på kommunens hemsida. Genom insyn i samhällets
planering får människor möjlighet att påverka.

7.3 Folkhälsomålen
Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de
faktorer som påverkar hälsan: livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Några av
de elva målen är mer relevanta i detta sammanhang, då de går att påverka på fysisk
översiktsplanenivå, exempelvis Mål 1: Delaktighet och inflytande i samhället samt Mål 2:
Ekonomiska och sociala förutsättningar. Påverkan på dessa har beskrivits ovan.
Mål 3: Barns och ungas uppväxtvillkor kan påverkas och få konsekvenser t ex
genom en bra skola och förutsättningar för olika slag av fritidsaktiviteter och kulturell
ungdomsverksamhet. Mål 5: Miljöer och produkter samt Mål 9: Fysisk aktivitet.
Genom planens förslag om att knyta samman grönområden i tätorterna genom
gång eller cykelstråk, att man ska ha högst 300 meter till något grönområde från
bostaden, slå vakt om befintliga sport- och idrottsanläggningar kan påverkan på dessa
mål få positiva konsekvenser.
Övriga folkhälsomål påverkas främst genom åtgärder på andra nivåer, till exempel i
samband med stöd, rådgivning och informationsinsatser

7.4 Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen i sin helhet går att läsa i ett separat dokument och här
presenteras den icke-tekniska sammanfattningen. I miljökonsekvensbeskrivningen
presenteras bland annat ett huvudalternativ och ett nollalternativ.
Huvudalternativet innebär en utveckling enligt översiktsplanens förslag medan
nollalternativet påvisar en utveckling där allt rullar på som innan. Jämfört med
nollalternativet innebär huvudalternativet en risk för fler negativa konsekvenser eftersom
detta innebär ianspråktagande av mer mark och eventuell påverkan på vatten.
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Den generella miljöpåverkan bedöms dock kunna hållas på en låg nivå i de områden
som är utpekade och som har analyserats för utbyggnad. Dessa områden ska prioriteras
då miljöpåverkan bedöms vara minst där. Eftersom ny bebyggelse planeras med tydlig
koppling till befintlig infrastruktur och samhällsservice bedöms detta få positiva
konsekvenser för miljön genom att biltrafiken och utsläpp till mark och vatten inte ska
öka. Härigenom kommer också rekreationsområden och grönområden att sparas och
kunna utvecklas för allmänheten. Byggnation ska också ske på ett sätt som klassas som
klimatsmart, med möjligheter för effektiv energihushållning, fler solceller och fler elbilar,
vilket därmed främjar god miljö och social hållbarhet.
Nollalternativet kan betyda visst mått av stagnation och att allt ”rullar på som vanligt”
utan någon kommunal styrning i form av denna översiktsplan. Det innebär inte heller
någon vägledning för andra myndigheter och beslutsfattare. Troligen tas mindre
markarealer i anspråk för bostäder och verksamheter, vilket i sig innebär mindre
miljöpåverkan. Detta skulle medföra att kommunens roll i den regionala utvecklingen inte
skulle förbättras utan förbli samma.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Översiktsplanen 2040 ska vara ett dagligt arbete med den fysiska miljön och har därmed
har stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen i kommunen.
Lessebo kommun har unika möjligheter. Här finns fyra tätorter med levande
kulturmiljöer, levande landsbygd med mindre byar och enskilda gårdar. Den stora
variationen av boendemiljöer och boendeformer är en stor tillgång, som kan utvecklas
ytterligare. Här bor vi mitt i naturen, en bit från staden. Sjön, skogen och strövstigen finns
alltid runt knuten, och erbjuder rekreation för kropp och själ. Vi ska ha ett brett utbud av
handel, aktiviteter, kultur och naturnära upplevelser för både invånare och besökare. Här
lever vi med tillgång till framtidens infrastruktur och teknik. Fiber i stugan på landet är lika
självklart som snabb förbindelse till kontinenten.
För att utveckla Lessebo kommun behövs nybyggnation och förädling av befintliga
områden, bostadsbestånd och miljöer. Översiktsplanen fokuserar på förtätning av våra
fyra orter med respekt för att bevara rekreationsområden och naturen. Översiktsplanen
är vägledande för efterföljande strategiska beslut om kommunens markanvändning.
Planen redovisar var och hur bebyggelse kan tillkomma, landsbygdsutveckling, utveckling
av samhällsnära natur och vi poängterar vikten av satsningar på infrastrukturen, skolan
och näringslivet.
Under våren 2016 har vi varit ute på turné i våra orter och fått in värdefulla
synpunkter och förslag hur invånarna vill se sin kommun 2040. Det är av yttersta vikt att
våra invånare har möjlighet att påverka kommunens utveckling, ta plats och uttrycka sina
åsikter.
Jag vill passa på att tacka politiker, tjänstemän och invånare för ett gott samarbete
kring översiktsplanen 2040.
Monica Widnemark
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1. Inledning
Översiktsplanen baseras på en vision för hur Lessebo
kommun kan se ut 2040. Detta innebär att de övergripande
tidsmålen sträcker sig till detta år. Vissa delar av
översiktsplanen kommer ha kortare tidsperspektiv för att
de är delmål. Planen behandlar inte några detaljfrågor utan
fokuserar endast på en övergripande nivå. Lessebo är en
kommun med närhet till både städer som exempelvis
Växjö, Kalmar och Karlskrona samt till naturupplevelser.
Genom infrastrukturen är det också möjligt att resa till
Köpenhamn och därifrån till kontinenten.
Tidsperspektivet gör det möjligt för kommunen att ta
fram mål och strategier med syfte att skapa en långsiktigt
hållbar utveckling. Tidsperspektivet gör det även möjligt att fullfölja de utvalda
strategierna. Lessebo som kommun är en relativt liten kommun med ca 8700 invånare
årsskiftet 2016/2017.
Fokus för översiktsplanen kommer vara på att skapa ett hållbart samhälle sett ur de
tre hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta innebär ett
samhälle där alla människor har samma förutsättning att lyckas.
För att bättre illustrera den möjliga framtiden och vad som kommer ligga i fokus för
utvecklingen har översiktsplanen delats in i sex fokusområden. Dessa sex fokusområden
arbetar tillsammans mot kommunens vision, vilken är presenterad nedan.
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1.1 Vad är en översiktsplan och varför ska den finnas
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan
som anger ramarna för hur kommunen ska utvecklas under de närmsta åren. En
översiktsplan är ett vägledande dokument och inte juridiskt bindande. Detta innebär att
avsteg kan göras om det efter antagandet av översiktsplanen framkommer bättre
tillvägagångssätt för att utveckla kommunen.
En översiktsplan ska kontinuerligt genomarbetas för att vara aktuell i förhållande till
de förutsättningar som finns i kommunen. På detta sätt skapas ett levande dokument
som både myndigheter och privatpersoner kan förhålla sig till vad gäller kommunens
utvecklingsmöjligheter.
Översiktsplanen utgår ifrån visionen om hur kommunen kan se ut 2040. Syftet med
en översiktsplan är att väga allmänna intressen mot enskilda samt skapa en gemensam
utveckling. Meningen är att sammanfoga de olika politiska viljeinriktningarna med
medborgares åsikter för att koppla de till verkliga utvecklingsprojekt.
Enligt PBL ska planering förhålla sig till allmänna och enskilda intressen. I 2 kap. 3 § står
det:
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Dessutom står det i 3 kap. 5 § PBL att en översiktsplan ska tydliggöra
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket miljöbalken.
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1.1.1 Koppling till nationella mål och strategier
Det nationella målet ”God bebyggd miljö” är ett övergripande mål som Lessebo kommun
förhåller sig till inom all planering. Detta mål fokuserar på att den bebyggda miljön ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samtidigt som samhället kan växa. Det blir därmed
en fråga om balansering mellan olika intressen och synpunkter.

1.1.2 Koppling till regionala mål och strategier
Region Kronoberg har tagit fram ett mål att Kronoberg ska vara en attraktiv plats för
människor att vilja bosätta sig i. Detta ska genomföras genom välplanerade och
strategiska lösningar inom bostadsmarknaden där fokus är helheten.
En annan viktig del av den regionala utvecklingen är att inte styra den endast mot en
grupp intressenter. Istället ska målsättningen vara att bidra till mångfald av intressenter
med olika kunskapsområden och olika förutsättningar. Detta är något som region
Kronoberg också behandlar i sin regionala utvecklingsstrategi (RUS), ”Gröna Kronoberg
2025”. Syftet med denna mångfald är att skapa ett samhälle som är diversifierande och
attraktivt.

1.1.3 Koppling till kommunala mål och strategier
Parallellt med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lessebo kommun har även
ett bostadsförsörjningsprogram tagits fram som mer i detalj berör förtätningsfrågor och
kommunens bostadsutveckling fram till 2025. Detta dokument går även igenom en del av
ansvarsfördelningen vid olika byggnationer och utvecklingsprojekt samt vilka riktlinjer
som finns. Något av det som lyfts är att det är viktigt att skapa en fungerande flyttkedja
genom att bygga bostäder för flera olika grupper i samhället med respektive
förutsättning. Detta måste dessutom göras på ett sätt med blandad bebyggelse för att
motverka risken för segregation.
Kommunen har även arbetat fram ett Energi-, miljö- och klimatstrategiskt program
som fokuserar på hur kommunens utveckling kan ske utifrån ett ekologiskt perspektiv.
Det som bland annat tas upp är hur det ekologiska fotavtrycket kan minska genom att
möjligheter ges till fler solceller och elbilar i samband med bostadsutvecklingen.

1.2 Begreppsförklaring
I översiktsplanen kommer olika begrepp att användas, begrepp som inte alltid har en
tydlig definition utan som är öppna för tolkning. För att skapa ett tydligt ramverk för hur
dessa begrepp kommer användas i översiktsplanen kommer därför vissa av dessa
begrepp att presenteras och förklaras i detta kapitel. Det kommer inte vara möjligt att
presentera och förklara varje begrepp utan istället blir det ett visst urval som presenteras.
Ett begrepp som saknar en tydlig definition är hållbar utveckling vilket kan delas in i
följande tre aspekter, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
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1.2.1 Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling är ett begrepp som saknar en egen innebörd och istället
förändras utifrån förutsättningarna. För att kunna arbeta med hållbar utveckling på ett
sätt som gynnar samhället måste det finnas en tydlig definition av begreppet. Utan denna
definition finns det risk att utvecklingen motverkar vissa delar till fördel för andra.
Hållbar utveckling är uppbyggt av tre aspekter; ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Det är enligt Lessebo kommun endast när alla tre aspekter får samma
uppmärksamhet som ett långsiktigt hållbart samhälle är möjligt att skapa, se
illustrationen nedan.

Illustration 1

I illustration 1 är det möjligt att se vilken form av utveckling det skulle bli om endast en
eller två av aspekterna är i fokus. Visserligen skulle det vara möjligt under en begränsad
tid att endast fokusera på två aspekter men om en aspekt ignoreras, oavsett vilken, skulle
samhället efter ett tag börja lida av det.
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Den ekologiska hållbarhetsaspekten handlar om att värna om miljön och säkerställa
att det inte bara är nuvarande människor som får möjlighet att uppleva gröna skogar och
levande sjöar och vattendrag utan även kommande generation. Den ekologiska aspekten
handlar även om att bevara en biologisk mångfald. Dessutom handlar den ekologiska
aspekten av att minska användningen av fossila bränslen, med syfte att bli fossilfria. Det
är därför viktigt att dessa värden inkluderas i kostnadskalkylen för utvecklingen av
samhället.
Den ekonomiska hållbarhetsaspekten fokuserar på vad som krävs för att samhället
inte ska stagnera utan att det hela tiden ska vara en viss omsättning av kapital, vilket driver
utvecklingen framåt. Det handlar inte om att bara gynna en viss typ av företagare utan
det är viktigt att alla företag, oavsett storlek, inkluderas. Det krävs flera olika former av
företag som kompletterar varandra för att skapa ett levande företagsklimat.
Den sociala hållbarhetsaspekten handlar om att skapa de livsmiljöer som efterfrågas
av medborgare. Anledningen är att invånarna i samhället är en grundsten för att
samhället ska existera. Det är därför viktigt att medborgarna trivs i den kommun som de
bor och lever i för att de ska vilja vara delaktiga i dess utveckling. Medborgarnas möjlighet
att påverka kan existera på olika sätt, men det är viktigt att det finns en tillit att invånarnas
röster har betydelse.
Förutom medborgarnas möjlighet att påverka utvecklingen handlar den sociala
hållbarhetsaspekten även om hur kommunen förvaltar och bevarar unika miljö- och
kulturvärden.

1.3 Nulägesblick av Lessebo kommun
Lessebo kommun är dels en del av glasriket och dels en del i Kronobergs region och län.
Detta ger förutsättningarna för att kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö, och som under
lång tid har präglat kommunen samt måste bevaras för framtiden. Samtidigt kommer det
vara viktigt att fortsätta utvecklas för att kunna fortsätta erbjuda denna möjlighet till liv.
I Lessebo kommun finns det fyra större samhällen i form av Hovmantorp, Kosta,
Lessebo och Skruv. Kommunen är främst under sommarhalvåret ett turistmål genom
närheten till natur-, vatten- och kulturmiljö. Kulturmiljön är starkt kopplad till
framställningen av bland annat glas, järn och papper som har funnits i kommunen sedan
sent 1700-tal. Kommunen har med åren gått från dessa enstaka stora industrier till
mindre men fler verksamheter och mer handel.
Med sina ca 8 700 invånare (statistik från 2016-12-31, SCB) är kommunen den minsta
i Kronobergs län, men i gengäld finns det goda pendlingsmöjligheter till exempelvis Växjö,
Nybro och Kalmar.
I kommunen går två riksvägar, väg 25 och väg 28, samt en järnväg, Kust till kustbanan
som förbinder Göteborg och Kalmar. Järnvägen har i dagens läge stopp både i
Hovmantorp och Lessebo. I kommunens fyra samhällen finns det möjlighet till skola,
service och äldreomsorg.
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Lessebo kommun arbetar med att ta fram nya och attraktiva områden både för
boende och för den service som efterfrågas. Denna utveckling förhåller sig dels till den
befintliga samhällsstrukturen men även för att bevara de värdefulla miljöer som finns i
kommunen. Det är viktigt att kommunens invånare fortfarande kan känna en tillhörighet
med den egna kommunen.
Befolkningsutvecklingen har under 2000-talet varit både positiv och negativ. Mellan
2012 och 2017 har det varit en ökning av invånare, och denna trend håller i sig. Detta
ställer i sin tur krav på kommunen med att kunna erbjuda bostäder, skola,
arbetsmöjligheter och vård.

1.4 Utmaningar
Under våren 2016 fick kommunens medborgare en första möjlighet att skriva ner sina
åsikter angående hur kommunen fungerar och vilka problem som finns. Detta gjordes
dels genom ett formulär och dels genom kompletterande medborgardialoger i
kommunens fyra orter.
De synpunkter som kom in under denna yttrandetid har legat till grund för
identifieringen av de utmaningar som kommunen står inför. Dessa utmaningar har i sin
tur legat till grund för vad som måste prioriteras i utvecklingen och då vad denna
översiktsplan fokuserar på. För att synliggöra detta har olika strategier och delmål
formulerats för de olika fokusområdena.
I den samlade redovisningen av de inkomna svaren är det tydligt att befolkningen
önskar mer bostadsmöjligheter i kommunen generellt. Dessutom är det många som har
påpekat att arbetsmöjligheter, skola och kommunikationer är viktiga aspekter att
utveckla.
Utöver dessa utmaningar och utvecklingsområden har även miljö och sjukvård
identifierats som utvecklingsområden. Miljön preciserades till att gälla värdefulla naturoch kulturmiljöer. Det framkom i kommentarerna att många bostadsnära områden
uppskattas och önskas bevaras för framtiden. Naturen är en utmaning då det handlar om
att lämna efter sig en väl fungerande miljö till framtida generationer.
Vad gäller sjukvården var det också tydligt i kommentarerna att en fungerande
sjukvård är en viktig aspekt för ett fungerande samhälle. Detta handlar även om att skapa
ett fungerande samhälle ur en sociologisk synvinkel med fokus på invånarnas behov och
efterfrågan.
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2. Utvecklingsförslag
I detta kapitel kommer en kort sammanfattning för respektive av kommunens fyra
tätorter att presenteras då det är för dessa orter markanvändningskartor har tagits fram.
För mer detaljerad information hänvisas till respektive aspekt/sektor i kapitel 3.

2.1 Lessebo
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Lessebo samhälle är en fullserviceort som genomkorsas centralt av riksväg 25 och i
samhällets västra del av järnvägen, vilka båda är kommunikationsleder av riksintresse. I
söder upptar industriområdena, exempelvis Lessebo pappersbruk, stora arealer. Det
äldre villaområdet vid Djurhult gränsar till sjön Läen i öster. Planförslaget föreslår en viss
utvidgning av denna bebyggelse i Djurhult men störst möjlighet för bostadsexpansion
finns i samhällets norra delar på skogsmark. Ekebacken som är av riksintresse ska bevaras
som grönområde för bland annat rekreation. Nya verksamhetsområden kan etableras
väster om järnvägen och inom de nyligen sanerade områdena.
För att minska konflikterna med riksvägen genom samhället föreslås en ny trafikled
för fjärr- och tung trafik i väster parallellt med järnvägen vilken kan ansluta till riksväg 25
norr respektive söder om samhället. Denna led bedöms bidra med positiva effekter och
minska riskerna inne i samhället. En planskild förbindelse genom en gång- och
cykeltunnel under riksvägen, planeras i första hand vid Åkerhultsvägens förlängning och
vidare genom ett grönområde. Denna kommer på ett säkert sätt binda samman den
västra med den östra sidan. Detta är väldigt viktigt då majoriteten av skolor och
målpunkterna i samhället finns öster om riksväg 25 medan det väster om finns stora
bostadsområden.
Handeln och ny skolverksamhet kan etableras i anslutning till befintliga verksamheter
för att förstärka centrum som mötesplats, vilket blir möjligt med en ny led för fjärrtrafiken.
Den visuella förbindelsen mellan kyrkan och järnvägsstationen är särskilt viktig att
tydliggöra för att symbolisera centrum med handel, boende och service. Genom att
dessutom skapa en förbifart kan riskerna i centrala Lessebo minska.
Stora delar av centrala Lessebo, inklusive Djurhult och Ekebacken, är områden för
kulturmiljövård. Dessa områden är viktiga för samhällets identitet och som grund för
utvecklingen. Detta medför dock inte att ingen utveckling får eller kommer att ske inom
området för kulturmiljövård.
Genom en utveckling av samhället kommer underlaget för järnvägen att öka och det
kommer medföra att tillgängligheten blir bättre för de som bor och arbetar i samhället.
Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är:


Läens vattennivå och –kvalitet



Vattenskydd för Läen



Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på



Radon, både identifierade och oidentifierade områden



Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten



Högspänningsledningar norr och öster om samhället



Buller från trafikinfrastruktur och industrier



Strandskydd



Riksintresse för kulturmiljövård
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2.2 Hovmantorp

Hovmantorps samhälle är begränsat av sjön Rottnen och i norr av riksväg 25. En
expansion in mot de centrala delarna är omöjlig på grund av hur Hovmantorp ligger runt
Rottnen och att gå norr om riksväg 25 kräver väldigt stort hänsynstagande. Detta innebär
att alternativ för utbyggnad är mycket begränsade och måste ske antingen som förtätning
inom befintliga områden eller som utvidgning av befintliga bostadsområden.
Därför föreslås framtida exploatering ske dels i västra Hovmantorp som en
fortsättning av villaområdet vid ”Prästängen”, dels i öster och sydöst, vid Kullagatan,
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Abbakuse och Fiskesbro. Abbakuse ska bevaras som grönområde men elljusspåret får i
viss del något ny sträckning för att båda intressen ska kunna samexistera.
Förtätning i samhällets centrala delar kan ske inom befintliga planområden. Ett
exempel är Udden, lokaliserad mittemot Gökaskratts camping, som kan bebyggas för
bostäder efter att den förorenade marken har sanerats.
Nya verksamhetsområden föreslås som en utvidgning av det befintliga östra
industriområdet österut men även norr om riksväg 25. Vid en sådan industriexpansion
krävs en ny utfart till riksväg 25 vilket kommer kräva platsspecifika lösningar.
Hela Hovmantorp ligger inom vattenskyddsområde för Rottnen och Hacksjön, vilket
ytterligare kräver hänsyn och beaktande vid all form av byggnation och exploatering.
Detta är dock inte något som endast ska ses som ett hinder utan också som en möjlighet
då det bidrar till naturnära boende av en varierad karaktär. Att förvalta och bevara
exempelvis Rotten är väldigt viktigt för att Hovmantorp ska kunna fortsätta vara attraktivt.
Genom verkställandet av olika bebyggelseförslag kommer underlaget för järnvägen
att öka. Hovmantorp ligger på gränsen till Växjö kommun med goda förbindelser till
staden, och genom översiktsplanen bedöms dessa bli än bättre. Samtidigt kommer
kopplingen till resterande delar av kommunen också att öka, dels genom järnvägen men
också genom utvecklingen av riksväg 25. För riksvägen kommer frågor som säkerhet,
exempelvis viltstängsel, att vara viktigt att lyfta i samband med utvecklingen.
Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är:


Rottnens vattennivå och –kvalitet



Vattenskydd för Rottnen och Hacksjön



Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på



Radon, både identifierade och oidentifierade områden



Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten



Högspänningsledningar norr och väster om samhället



Buller från trafikinfrastruktur och industrier



Strandskydd, Rottnen har utökat till 200 meter upp på land



Natur- och kulturvärden vid exempelvis elljusspåret



Fornlämningar både öster och väster om samhället
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2.3 Skruv

Skruvs samhälle har etablerats kring järnvägen genom samhället och de äldre
industrierna som exempelvis glasbruket och bryggeriet. Servicenivån har under åren
minskat men industrierna är kvar och en viss utveckling sker också. Skruv har ett attraktivt
fritidsområde med camping och idrottsplats vid Badsjön och Laxsjön.
Detta gör också att orten är attraktiv som bostadsort även om de boende till stor del
är beroende av pendling till närliggande större orter. Denna möjlighet skulle väsentlig
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förändras till det bättre om ett tågstopp kan ske efter det att mötesspåret har byggts ut.
Mark för utbyggnad av industrier finns intill järnvägen vid befintlig industri.
Utvidgning av bostadsområden föreslås i anslutning till existerande bebyggelse, dels
norr om järnvägen vid respektive infart och dels i söder i anslutning till Åkerbyvägen, mot
Bäckadal samt öster om vårdhemmet. Genom en ny gång- och cykelförbindelse under
järnvägen kommer samhällets norra respektive södra delar, knytas samman bättre.
Genom både utbyggnad av bostadsområden samt gång- och cykelförbindelser
kommer underlaget och tillgängligheten till järnvägen och en potentiell station att öka.
Bedömningen är att detta kommer få positiva effekter för Skruvs utveckling och roll i
kommunen. Det kommer bli lättare att bo eller arbeta i Skruv för de som vill pendla.
Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är:


Vattenskydd för grundvattentäkten



Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på



Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten



Buller från trafikinfrastruktur och industrier



Strandskydd



Naturvärden vid exempelvis Badsjön.



Fornlämningar
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2.4 Kosta

Kosta samhälle har vuxit upp längs med Stora vägen med kyrkan i dess södra del och med
glasbruket och därtill hörande handel i dess norra del, vilket innebär att bebyggelsen
ligger väl samlad utmed detta stråk. Norra delen med sin äldre bebyggelse samt
Glasbruksmiljön är av riksintresse för kulturmiljövård. Riksväg 28 går utanför samhället i
väster och utgör en naturlig förbifart. Utveckling i samhället är öster om riksväg 28, längs
Stora vägen.
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Nya bostadsområden föreslås söder om Blågöl samt mellan Iglagöl och Stora vägen.
Mellan dessa två områden kan utvecklas område med blandat verksamheter, handel och
bostäder för att förstärka centrum och Kosta handelsområde och samtidigt knyta
samman norra och södra delen bättre. Detta möjliggörs också genom ett större
grönområde mellan Kosta Lodge och Orreforsvägen i söder och upp till Iglagöl.
En viss kompletterande bebyggelse föreslås också i södra delen öster om riksväg 28.
Ytterligare områden för detaljhandel och besöksnäringen kan skapas i anslutning till
befintligt handelsområde. Eftersom Kosta inte har någon järnväg är kommunikationerna
med övriga kommunen viktiga att förstärka.
Att ungefär halva Kosta ligger inom riksintresse för kulturmiljövård är något som
måste bevakas och utvecklas. Denna miljö ska inte ses som något hinder för framtida
byggnation även om visst hänsynstagande måste ske. Istället är detta en av grunderna för
att Kosta ska vara en attraktiv besöks- och boendeort.
Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är:


Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på



Radon, både identifierade och oidentifierade områden



Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten



Högspänningsledningar norr om samhället



Buller från trafikinfrastruktur och industrier



Strandskydd



Riksintresse för kulturmiljövård



Naturvärden vid exempelvis elljusspår



Fornlämningar både i och utanför samhället
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3. Kommunens fokusområde för hållbar utveckling

1. Bebyggelseutveckling

2. Landsbyggdsutveckling i strandnära läge (LiS)

3. Gång- och cykelvägar med grönstruktur

4. Infrastrukturens utveckling

5. Utveckling av skola

6. Näringslivsutveckling

Detta är ingen prioriteringslista utan endast en identifikationslista.
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3.1 Bebyggelseutveckling
Vision: En miljövänlig kommun med hållbar utveckling och klimatsmarta
boenden.
För Sverige som en helhet har ett flertal miljökvalitetsmål tagits fram för att säkerställa
miljön för framtida generationer. Dessa miljökvalitetsmål påverkar den regionala och
lokala utvecklingen. Målen syftar till att bevara olika värdefulla miljöer runt om i landet
samtidigt som människors välbefinnande och deras levnadsstandard ökar.
För Lessebo kommun innebär detta att det kommer krävas en genomtänkt planering
av var och hur människor bor och lever. Det kommer även vara nödvändigt för
kommunen att utveckla olika boendeformer, både ägande och hyrande, för att bibehålla
och stärka mångfalden. Förutom bostäder måste fokus för utvecklingen även vara på
arbetsmöjligheter

och

olika

former

av

service,

som

exempelvis

skola

och

kommunikationer, för att attrahera nya invånare. Kommunen ska även i framtiden kunna
erbjuda alla människor en möjlighet till god livsmiljö. Detta ska göras utan att vissa
kvaliteter försummas.
En förutsättning för detta är att arbeta med olika områden för att dessa i framtiden
ska bli mer attraktiva. Detta är ett arbete som måste påbörjas tidigt och som inte har
något slut eftersom under tiden som kommunen expanderar befolkningsmässigt
kommer nya områden att behöva ses över. Om denna process stannar av kommer även
utvecklingen att avstanna och kommunen får svårt att konkurrera med andra kommuner
i länet med liknande förutsättningar. Det finns generellt en byggnadsfri zon på 12 meter
från allmänna vägar, men för riksväg 25 och 28 har denna utökats till 30 meter. För att få
bygga närmare än detta krävs det särskilt tillstånd från väghållaren, i regel Trafikverket.
Genom att förtäta och utveckla olika attraktiva områden med närhet till centrum blir
det också möjligt att skapa en hållbar flyttkedja med ett varierande utbud av bostäder.
Förtätningsområden pekas inte ut i översiktsplanen utan är något som berörs i
kommunens bostadsförsörjningsprogram med hänsyn till skalan som används i de två
dokumenten. För Lessebo kommun kan detta innebära att det blir lättare att byta bostad
vid förändrade levnadsförhållanden samtidigt som det är möjligt att bo kvar i kommunen.
I samband med byggnation nära elanläggningar ska generella riktvärden följas och
samråd föras med ägare till anläggningen, i flera fall Eon.
Vid byggnation inom ett område som är utpekat för kulturmiljövård är det viktigt att
förändringar inte förändrar byggnadens karaktär på ett negativt sätt. Det är även viktigt
att hela området bevaras och utvecklas på ett sätt som säkerställer att områdets karaktär
bibehålls. I Lessebo kommun är alla områden med kulturmiljövärden lika viktiga och
därför har de fått samma riktlinjer för bebyggelsen att förhålla sig till.
För byggnation inom områden utpekade för kulturmiljövård, både regionala och
riksintresse, gäller följande riktlinjer:
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Inom område för all form av kulturmiljövård är det inte tillåtet att förändra
områdets eller det enskilda husets karaktär.



Inom område för all form av kulturmiljövård måste all nybyggnation och
exploatering ske på ett sätt som passar in med omgivningen och den historiska
bebyggelsen.



Inom områden för all form av kulturmiljövård får mindre fasadändringar ske om
de inte påverkar områdets karaktär eller utseende negativt.



Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya
bebyggelsen får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad
gäller höjd eller utseende.



Vid samtliga lovprövningar ska jämförelser ske med den ursprungliga
bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens utseende
och placering i området. Detta gäller både för områden klassade som riksintresse
och som inte är klassade som riksintresse men ändå utpekade för kulturmiljövård.

För mer information om värdena i de utpekade riksintresseområdena för kulturmiljövård,
se Länsstyrelsen Kronobergs presentation.
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_lessebo.aspx
Det är kommunen som ansvarar för att en god livsmiljö ska kunna skapas. Detta
innebär att kommunen kommer ha en samordnande roll med att samla enskilda och
allmänna intressen och kombinera dem när det är möjligt. Denna samordning kommer
ske i form av olika dialoger och förslag från de olika delarna av samhället. Kommunen
kommer därefter kunna utveckla ett samhälle som kombinerar olika viljeinriktningar som
är möjliga att identifiera i det befintliga samhället. Det är viktigt att denna process är både
transparant och tydlig för att det inte ska kunna finnas några tvivel om att processen är
demokratisk.
Under våren 2016 fick kommunens medborgare en första möjlighet att påverka och
peka ut vad som bör ligga i fokus för utvecklingen. Resultatet blev en önskan om boende
med bra möjligheter till skola och arbete. Dessutom identifierades kommunikationer som
en viktig aspekt för de som inte jobbar i kommunen men som vill bo kvar.
Utifrån detta har fyra övergripande kartor gjorts, en för respektive samhälle. Kartorna
visar på en potentiell framtida markanvändning. Om utvecklingen skulle gå åt ett
oförutsett håll kommer dessa kartor att uppdateras för att fortsätta vara relevanta. Till
grund för ortsutvecklingen har statistik och prognoser tagits fram för att synliggöra
befolkningsutvecklingen i kommunen. Statistiken bygger dels på SCBs databas samt
information från Lessebo kommuns kommunstyrelse. Kartorna som finns i kapitlet tar
inte hänsyn till några tidsperspektiv utan fokuserar endast på att illustrera

23

viljeinriktningen för kommunen. I kartorna har det tagits hänsyn till att vissa områden är
skyddade utifrån kultur- eller naturvärden.

3.1.1 Boendemiljö
Vid all byggnation och exploatering är det viktigt att de ekologiska och sociala värdena
inte försummas. Det måste vara tydligt för de boende hur de kan röra sig i samhället med
antingen centrum eller sin egen bostad som utgångspunkt. Det måste även finnas en
tydlig koppling mellan de olika gröna områdena i samhället och andra intressepunkter.
Syftet med detta är att utveckla en tillgänglighet och trygghet bland invånarna där de inte
är begränsade av den fysiska miljön. Med tillgängligt menas inte bara att det ska anpassas
för att alla ska kunna röra sig obehindrat inom samhället utan även att det ska vara tydligt
vad som är var. Anledningen till detta är för att om det är svårt att hitta i ett samhälle kan
attraktiviteten minska.
Boendemiljön handlar även om att närheten till gröna områden måste bevaras och
stärkas. Dessa områden kan ses som ett samhälles lungor där dess invånare kan vistas ur
ett flertal olika aspekter, exempelvis rekreation. Olika grönområden presenteras i kapitel
3.3.
Både trygga platser och gröna områden är viktiga sett ur ett medborgerligt synsätt.
Mötesplatser där medborgare kan träffa antingen andra medborgare eller ansvariga
inom kommunen är viktigt för att få en delaktighet. Det är även viktigt för att de som inom
kommunen arbetar med att utveckla kommunen ska kunna få möjlighet att ta till sig
invånarnas åsikter.
Genom detta arbete kommer vissa utmaningar att kunna arbetas med i ett tidigt
skede för att förhindra dem från att bli problem. Detta beror på att oavsett hur mycket
kommunens anställda och politiker är ute i samhället ser de inte samhället på samma sätt
som medborgarna. Med hänsyn till detta är medborgarnas kunskaper unika och inte
något som får förbises.
En annan aspekt av boendemiljön är klimatfrågorna och de potentiella problem som
de kan medverka till. Det är viktigt att hela tiden arbeta för att minska det ekologiska
fotavtrycket. Ett sätt att arbeta med detta är genom att skapa gröna områden som
medborgare kan nyttja. Dessa gröna områden kan vara parker, gång- och cykelstråk
kantade av träd eller platser för spontanidrott. Eftersom de områden som innehåller
gröna träd eller buskar binder koldioxid samtidigt som de är mötesplatser fyller de två
olika syften.

3.1.2 Bostadsförsörjning
Den 31 december 2017 fanns det totalt 10 120 242 personer i hela Sverige, vilket är en
ökning med 1,25% jämfört med samma datum 2016. Med denna tillväxt kommer Sverige
att öka med 110 000-130 000 personer per år under de närmsta åren. Om Lessebo
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kommun skulle utvecklas i samma takt som Sverige innebär det en ökning med omkring
100 personer per år.
Nedan presenteras två tabeller som visar utvecklingen i Lessebo kommun under åren
2010-2017. Det som är möjligt att se i dessa tabeller är att befolkningstillväxten är högre
procentuellt än för Sverige som en helhet. En snittprognos för Lessebo kommun är
uträknad till 1,25% utifrån olika prognoser, vilket medför en ökning av ca 110 personer
per år. Lessebo kommun har vuxit väldigt ojämnt, vilket inte är något som bör
eftersträvas. En jämn tillväxt gör det lättare att integrera nya kommuninvånare med den
befintliga befolkningen. Utöver denna tillväxt måste en planberedskap utformas som gör
kommunen mindre sårbar för ojämna år i tillväxten. En planberedskap gör det möjligt att
med kortare varsel kunna bygga exempelvis bostäder eftersom detaljplanen med
tillhörande undersökningar redan är utförda. Det är den 31 december i respektive år som
siffrorna hänvisar till.
För att kunna fortsätta vara en del av den regionala utvecklingen måste kommunen
också växa i en takt som motsvarar grannkommunerna.

Folkmängd
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 143

4 128

4 070

4 140

4 242

4 401

4 530

4 530

Kvinnor 3 996

3 949

3 942

3 919

4 014

4 115

4 230

4 276

Totalt

8 077

8 012

8 059

8 256

8 516

8 760

8 806

Män

8 139

Folkökning
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Män

-6

-15

-58

70

102

159

129

0

Kvinnor

-20

-47

-7

-23

95

101

115

46

Totalt

-26

-62

-65

47

197

260

244

46

(-0,3%)

(-0,8%)

(-0,8%)

(0,6%)

(2,4%)

(3,2%)

(2,9%)

(0,5%)
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Befolkningsprognos med en tillväxt på 1,25 % per år
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

8 916

9 028

9 140

9 255

9 370

9 487

9 606

9 726

9 848

9 971

10 095

10 222

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

10 349

10 479

10 610

10 742

10 877

11 013

11 150

11 290

11 431

11 574

11 718

För att kommunen ska kunna locka denna befolkning krävs det att vissa delar av samhället
fortsätter utvecklas, där den första och viktigaste delen är bostäder. Antalet bostäder
måste öka i takt med att antalet kommuninvånare ökar för att kunna garantera att de nya
medborgarna får en möjlighet att bli en del av kommunen.

Bostadsutveckling
2013

2014

2015

2016

Småhus

2 731

2 727

2 731

2 778

Flerbostadshus

880

881

871

872

Övriga hus

58

58

62

62

Specialbostäder

174

174

182

182

Totalt

3 843

3 840

3 846

3 894



Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive
fritidshus).



Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter
inklusive loftgångshus.



Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader
avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.



Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och
övriga specialbostäder.

En befolkningsökning med 100 personer per år innebär inte automatiskt att det är 100
nya bostäder som måste skapas varje år. Anledningen är att vissa av dessa ca 100
personer är en del i en familj på minst två personer. Detta medför att mängden bostäder
som behöver byggas är lägre än vad beräkningen av antalet nya medborgare är. Som
utgångspunkt kan det beräknas att det krävs ca 40-50% av befolkningsökningen i nya
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bostäder varje år. Under de närmsta åren bör kommunen dock fokusera på att bygga fler
bostäder än detta, men på lång sikt bör detta vara en procentsats som eftersträvas. I
tabellen nedan visas en prognos för antalet bostäder som kommer behöva byggas om
samma ökning procentuellt sker som befolkningsökningen.
För tillfället är antalet bostäder 45 % av befolkningsantalet vilket är en hållbar nivå då
det inkluderar både ensamstående och barnfamiljer. Detta är en procentsats som inte
bör sänkas eftersom förhoppningarna är att både locka fler ensamstående men också fler
familjer. För att undvika bostadsbrist skulle dessa 45 % behöva höjas till omkring 50 %. På
grund av detta har en något högre procentsats använts för bostadsutvecklingen i
förhållande till befolkningstillväxten.
Bostadsutveckling med en ökning av 1,4 % per år efter 2025
2017 2018 2019

2020

2021

2022 2023

2024

2025

2026

2027

2028

3 900

4 079

4 192

4 304

4 354

4 404

4 454

4 504

4 567

4 631

4 696

2029 2030 2031

2032

2033

2034 2035

2036

2037

2038

2039

2040

4 762

4 964

5 034

5 104

5 248

5 322

5 396

5 472

5 548

3 967

4 828

4 896

5 176

Utifrån statistiken och vad den visar för prognos har kommunens utveckling delats upp
utifrån de fyra större orterna. Det är inte preciserat exakt hur mycket varje del av
kommunen ska växa utan fokus är att peka ut lämpliga områden att placera framtida
byggnation på. I detaljplanering studeras vilken typ av bostäder som behövs.

3.1.3 Framtida markanvändning i Lessebo
Lessebo ligger centralt placerat i kommunen med närhet till samtliga samhällen. Fokus
kommer under de kommande åren vara att bygga attraktiva bostäder med närhet till
daglig service och ett bra utbud av skola och omsorg. Dessutom kommer ett tydligt
centrum i samhället att utvecklas som en mötesplats och en plats för lärande.
Som ort kommer Lessebo att sträva efter att binda samman de olika delarna av
kommunen genom kommunikation och olika former av stråk. Detta kommer ske genom
att den befintliga bebyggelsen kompletteras och förtätas där det är möjligt med syfte att
möjliggöra för fler människor att uppleva naturmiljöerna som finns nära samhället.
Dessutom kommer det vara viktigt att peka ut nya områden för att de gröna
rekreationsområdena som finns i Lessebo inte ska exploateras.
Det måste finnas en balans mellan att exploatera nya områden och förtäta redan
befintliga för att Lessebo samhälle ska kunna fortsätta utvecklas samtidigt som de viktiga
miljöerna bibehålls. Om Lessebo fortsätter växa endast genom exploatering av nya
områden kommer onödigt mycket mark att tas i anspråk.
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för
förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya
förutsättningar.

28

Lessebos centrum sträcker sig idag längs med riksväg 25, men början och slut är relativt
odefinierat. I framtiden kommer centrum att utvecklas till att inkludera området utmed
Stationsgatan till järnvägsstationen. Detta för att centrum är en viktig del av ett
fungerande och hållbart samhälle. Ett centrum kräver att det inte bara är placerat rent
fysiskt men också att det finns en anledning och vilja att vistas på platsen. I Lessebo
samhälle kommer det därför vara viktigt att först skapa ett tydligt centrum där handel och
mindre företag skapar attraktivitet för medborgare.
Samtidigt skapas en mötesplats där invånare kan träffas och lära av varandra för att
främja den sociala hållbarheten. Den ekologiska och ekonomiska aspekten av
utvecklingen främjas genom dels handel men också genom utformningen och kopplingen
från centrum till andra delar av samhället samt naturmiljöerna.
Som ett led i att utveckla samhället och skapa en god bebyggd miljö måste samtliga
aspekter av livet vara representerade och möjliga att leva. Detta kan skapas genom aktivt
medborgarinflytande angående vad som byggs och hur detta byggs. Anledningen är att
om en aspekt försummas eller inte får samma prioritet som de andra är det inte möjligt
att utveckla ett hållbart samhälle. För Lessebo samhälle skulle detta medföra att det kan
vara svårt att utveckla tydliga kopplingar mellan den södra och den norra delen och
samtidigt knyta detta till stationen och centrum.
Samtidigt som ett centrum utvecklas för medborgarna kommer bostäder med
tillhörande service att planeras in på ett antal olika platser i samhället. Det kommer vara
viktigt att denna bebyggelse både följer den redan befintliga strukturen men också
gestaltas på nya sätt för att skapa en diversifierad utformning. Diversifiering är en av
grundaspekterna för att Lessebo ska kunna utvecklas då det främjar flera olika människor
att söka sig till kommunen.
Vid förtätning och byggnation i Lessebo är det viktigt att ta hänsyn till järnvägen och
riksväg 25 som båda påverkar bebyggelse. Ett alternativ för att skapa en säkrare
boendesituation kan vara att omplacera riksväg 25. Mer om detta går att läsa i kapitel 2.4.
L1 – Nordvästra Lessebo
En del av området är redan detaljplanelagt för dels verksamheter, men också för
bostäder. För att kunna utveckla Lessebo har detta område identifierats som ett
potentiellt område för bostadsbebyggelse med tillhörande service. Anledningen är att
området redan är en del av själva samhället, vilket är en fördel för utveckling av den
tekniska infrastrukturen. Ett problem som kan uppstå är buller från järnvägen, men det
är en fråga som är möjlig att lösa i samband med framtida exploatering.
L2 – Norra Lessebo
En stor del av den utpekade ytan är redan detaljplanelagd och bör bebyggas innan fler
planer tas fram för detta område. Genom att bebygga denna del av Lessebo skapas en
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naturlig fortsättning av samhället. Det finns även goda förutsättningar för service och
närhet till grönområden. Fokus för detta område kommer vara bostadsbebyggelse.
L3 – Väster om Vintervägen
En stor del av området är redan detaljplanelagt för verksamheter men genom att
komplettera detta med bostäder kan en trivsam livsmiljö skapas. Det blir också möjligt att
göra grönområdet med tillhörande bäck mer tillgängligt för allmänheten. Placeringen är
vald med tanke på hur samhället ser ut och för att kunna ge möjlighet för olika former av
bebyggelse.
L4 – Söder om Djurhult
Djurhult är en av Lessebos äldre delar och berörs i den norra delen av
kulturmiljöprogrammet. Vid exploatering i närheten eller inom detta område måste
hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen för att nytt och befintligt ska passa samman.
Djurhult är ett område som främst pekas ut för bostadsbebyggelse. Med närheten till sjön
Läen måste dessutom hänsyn tas till denna vid exploatering.

Bild: Utsikt över Läen. Fotografi: Sara Merbom Adolfsson

3.1.4 Framtida markanvändning i Hovmantorp
Hovmantorp har med sin närhet till arbetsmarknaden i Växjö ett strategiskt viktigt läge.
Detta är något som under de kommande åren kommer prägla utvecklingen av samhället,
då det både ska vara möjligt att pendla till Växjö för att arbeta samtidigt som Hovmantorp
ska kunna erbjuda invånarna möjligheter att både bo och verka i samhället.
Som ett första steg kommer bebyggelsen att fokuseras på förtätning och
komplettering av den befintliga bebyggelsestrukturen. Det är först efter detta som fokus
kommer vara att ta fram nya områden. Detta kommer göra det möjligt att först identifiera
attraktiva områden och sedan vidta de nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas.
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för
förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya
förutsättningar.

Riksväg 25 är i nuläget en barriär som gör att all bebyggelse planeras på den södra sidan
om vägen. Infrastrukturen är på detta sätt både en fördel och en nackdel då den samtidigt
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som den är en barriär även ger möjligheter till kommunikationer. Genom olika planskilda
korsningar vid järnvägen kan områden på respektive sidor om denna bättre bindas
samman utan att tillgängligheten försämras. Mer om detta går att läsa i kapitel 2.4.
Även om kommunikationer är viktiga i Hovmantorp är det även viktigt att erbjuda
attraktiva markområden för bebyggelse. Hovmantorp är ganska hårt reglerat i vilken
utsträckning samhället kan utvecklas, då detta är kringgärdat av vatten, riksväg och
järnväg samt fornminnen.
Samtidigt som detta påverkar en aspekt av utvecklingen främjar den en annan,
nämligen att utveckla ett samhälle med närhet till kulturvärden. Därför kommer
bebyggelsen att fokuseras till förtätning medan kulturområdena kopplas till samhället
genom olika stråk. På detta sätt möjliggörs det för allmänheten att få en större tillgång till
dessa områden.
Den bebyggelseutveckling som kommer ske i Hovmantorp är främst fokuserad på
bostäder i ett första steg. Kompletterande service kommer vara ett andra steg då det
måste finnas ett kundunderlag för att locka olika butiker och annan form av service. Det
som är viktigt vad gäller bostäder är att möjligheter ges för alla människor att trivas. Detta
innebär att det måste erbjudas bostadsformer av alla slag, inte bara en form. En
kombination av olika sätt att leva kan också medföra att integrationen blir bättre, vilket är
något som på lång sikt är viktigt för kommunen.
I samband med att bostäder och service planeras och byggs kommer även fokus vara
på att skapa attraktiva mötesplatser där invånare kan träffas. Dessa mötesplatser kan
vara både grönområden och torgplatser. Det är därför viktigt att skapa grönytor bland
bebyggelsen. Detta diskuteras mer i kapitel 2.3.
H1 – Västra Hovmantorp
I västra Hovmantorp finns ett kulturmiljöprogram som är viktigt att ta hänsyn till vid
framtida exploatering. Här finns det främst enfamiljshus vilket gör att olika bostadsformer
bör pekas ut för att skapa en mångfald. Att bebygga den utpekade ytan gör det möjligt att
nyttja den befintliga infrastrukturen, samtidigt som västra Hovmantorp kan stärkas.
H2 – Industriområde norr om riksväg 25
Den utpekade ytan medför att en ny avfart från riksväg 25 måste skapas innan någon
exploatering kan bli möjlig. Om detta kan lösas blir det möjligt att utveckla ett nytt
industriområde som behåller närheten till infrastrukturen och samhället.
H3 – Östra industriområdet i Hovmantorp
I den östra delen av Hovmantorp mellan järnvägen och riksväg 25 ligger Hovmantorps
industriområde, och att fortsätta utveckla detta är viktigt. Dock bör mängden mark som
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tas i anspråk inte överstiga det som det finns behov av. Detta kan göras genom att
exempelvis redan planlagd mark först tas i anspråk för exploatering.
H4 – Söder om Kullagatan
Norr om Kullagatan går järnvägen, vilket medför att området berörs av buller. Att placera
ett bostadsområde söder om gatan kommer göra det möjligt att skapa en bättre
boendesituation. Det blir också möjligt att koppla den nya bebyggelsen till den befintliga
samt till de naturområden som finns i närområdet.
H5 – Abbakuse
En stor del av området i sydöstra Hovmantorp är skyddat både ur kultur- och
naturaspekter. Detta bör inte förhindra en exploatering av det utpekade området om
hänsyn tas till dessa värden. Elljusspåret kommer att behöva få en lite annorlunda
sträckning för att den ska fortsätta vara attraktiv. Eventuell bebyggelse kan vara en
blandning av bostäder och skola.
H6 – Fiskesbro
Fiskesbro är ett område med närhet till stråk och natur. Genom att utveckla området blir
det också möjligt att erbjuda olika former av boendemöjligheter. Det som är viktigt är att
de natur- och kulturvärden som finns i närområdet bevaras vid eventuell exploatering.

3.1.5 Framtida markanvändning i Skruv
Skruv ligger i den sydöstra delen av Lessebo kommun med närhet både till Lessebo
samhälle men också till Tingsryds och Emmabodas kommuner. Detta ger invånarna i
Skruv en möjlighet som är viktig att ta hänsyn till. I samband med enkäten som fanns ute
för medborgarna våren 2016 kom det fram att invånare i Skruv vill ha ett tågstopp. I
kapitel 2.4 är det möjligt att se en potentiell utveckling av infrastrukturen. För att Skruv
som ort ska utvecklas krävs dels en utveckling av infrastrukturen, men det krävs även
bostäder och handelsmöjligheter. Skruv är en ort som är starkt beroende på möjligheten
att pendla till och från orten för de som inte jobbar i orten eller i nära anslutning till den.
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för
förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya
förutsättningar.

I kartan är det möjligt att se hur Skruv kan utvecklas under de kommande åren. Skruv är
redan idag ett relativt tätt samhälle i förhållande till sin storlek vilket gör att fokus inte
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kommer vara på förtätning. Detta medför dock inte att Skruv kommer utvecklas endast
med en bebyggelse i form av villabebyggelse utan istället kommer det vara en
kombination av både enfamiljshus och flerfamiljshus. Denna kombination gör det möjligt
för olika människor att bosätta sig i samhället. Samtidigt tas det hänsyn till de kultur- och
naturvärden som finns i närområdet.
Skruv ligger med sin direkta anslutning till naturområden i ett attraktivt läge. Detta är
något som måste förvaltas om samhället ska kunna fortsätta utvecklas. För att attrahera
människor kommer det vara viktigt med fokus på att erbjuda det som efterfrågas. I
bebyggelsestrukturen innebär detta att Skruv dels ska kunna erbjuda bostäder av olika
former, men det är även viktigt att utveckla områden för jobbmöjligheter. Dessa områden
kommer vara komplement till den redan befintliga strukturen och det kommer även
utvecklas nya områden för exploatering.
Exploateringen kommer vara av både nya områden och förtätning av redan befintliga.
Det är viktigt att de gröna områdena inte påverkas negativt av utveckling genom en stark
förtätning.
S1 – Nordvästra Skruv
I den nordvästra delen av Skruv skapas möjligheter att bygga bostäder som kompletterar
den

existerande

bebyggelsestrukturen.

Detta

bidrar

till

att

en

mångfald

av

boendemöjligheter utvecklas i Skruv vilket ökar samhällets attraktivitet. Det blir även
möjligt för fler människor att kunna bosätta sig i samhället och bidra till dess positiva
utveckling.
S2 – Västra Skruv
I den västra delen av Skruv finns det en stor del redan planlagd mark för verksamheter.
Denna del bör bebyggas innan ett nytt område tas fram för planläggning. Att fortsätta
utveckla verksamheterna i Skruv är en positiv aspekt för att utvecklingen ska kunna
fortsätta för samtliga invånare. Det bidrar även till att göra Skruv mer attraktivt för både
nya företagare och nya invånare.
S3 – Sydvästra Skruv
I närheten av det utpekade området finns det redan bebyggelse med tillhörande
infrastruktur, vilket är en gynnsam förutsättning för fortsatt utveckling. Området har ett
bra läge nära skog och natur med centrum inom räckhåll.
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S4 – Södra Skruv
I direkt anslutning till det utpekade området finns det befintlig bebyggelse med
tillhörande infrastruktur. Detta underlättar vid planeringen för att utveckla en fungerande
bebyggelsestruktur. I närheten av området finns Badsjön med tillhörande camping, vilket
är en attraktiv målpunkt som bör beaktas vid exploatering. Samtidigt finns det en närhet
till centrala Skruv med järnvägen, handel och skolor samt en möjlig järnvägsstation.

Bild: Badsjön och camping i Skruv. Fotografi: Charlotta Book

3.1.6 Framtida markanvändning i Kosta
Kosta är det enda samhället av kommunens fyra som inte har någon järnvägsanslutning
utan istället går riksväg 28 precis utanför. Detta medför att det finns en mindre barriär i
Kosta än vad det gör i de andra tre samhällena. Kosta har under de senaste åren vuxit
och detta innebär att nya bostäder kommer att behöva skapas för att fortsätta
utvecklingen i samhället.
I Kosta kommer därför fokus att ligga på bostäder med kompletterande service och
handelsområden. Den nya bebyggelsen kommer främst att ske i anslutning till befintlig
bebyggelse. På detta sätt skapas en stark koppling mellan befintligt och nytt.
Förutom exploatering av nya områden kommer Kosta även att förtätas på de platser
som det är möjligt. Dessutom måste både Blå- och Iglagöl saneras om badmöjligheter ska
vara kunna erbjudas. Detta kommer vara en styrka för hela Kosta samhälle.
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för
förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya
förutsättningar.
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Kosta kommer inte att förtätas i de norra delarna eftersom det i den delen finns
fornminnen och kulturvärden som ska bevaras då de inte kan återskapas. Som det är
möjligt att se i kartan ovan har hänsyn tagits till dessa områden samt de naturvärden som
finns i närheten av Kosta. På detta sätt kommer Kosta att kunna bibehålla sin starka
identitet utifrån ett kulturellt perspektiv samtidigt som utvecklingen inte avstannar. En
viktig aspekt av Kostas identitet är att alla människor kan bo och leva i samhället. Det är
därför viktigt att den framtida bebyggelsen utformas på ett sätt som tillfredsställer alla
invånare, både befintliga och nya.
Samtidigt är det viktigt att Kosta som samhälle inte utesluts ur den fysiska
utvecklingen vad gäller kommunikationer. För att knyta Kosta till den övriga utvecklingen
i kommunen är det viktigt att tillgängligheten inte försummas utan utvecklas som en del
av bebyggelsen. Mer om detta diskuteras i kapitel 2.4.
K1 – Västra Kosta
Att utveckla det utpekade området för handel stärker utbudet och möjligheterna till
handel i de centrala delarna av Kosta. Genom att lokalisera och utveckla verksamheterna
nära varandra rent fysiskt främjas utvecklingen. Dessutom blir det möjligt för invånare
och besökare att ta del av olika upplevelser på ett enkelt sätt.
K2 – Nordöstra Kosta
Att bebygga det utpekade området gör det möjligt att bygga bostäder med närhet till
centrum och dess utbud samtidigt som naturen finns inom räckhåll. Dessutom blir det
möjligt att nyttja Blågöl som friluftsområde och skapa en tydlig koppling mellan befintliga
delar av Kosta och den samhällsnära naturen.
K3 – Verksamheter i östra Kosta
Om verksamheter av olika former ges möjlighet att utvecklas på det utpekade området
blir det möjligt att koncentrera all handel till centrala Kosta. Själva centrum skulle då
kunna utvecklas och få en starkare roll för samhället. Detta skulle gynna både företagare
och privatpersoner då utbudet av handel skulle utökas.
K4 – Bostäder i östra Kosta
Som ett komplement till verksamheterna i område K3 är det möjligt att planera och bygga
bostäder med närhet till Iglagöl i område K4. Dessa bostäder skulle ha närheten till både
handel, service och natur vilket skulle stärka ortens attraktivitet för boende. Samtidigt
kommer byggnationen i detta område att bindas samman med område K6 genom
elljusspåret.
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K5 – Sydvästra Kosta
Mellan riksväg 28 och den befintliga bebyggelsen är det möjligt att utveckla
kompletterande bebyggelse med närhet till målpunkter som exempelvis idrottsplatsen.
Detta är ett område som dessutom är en naturlig del av själva samhället vilket bidrar till
en hållbar utveckling. Med tanke på närhet till riksväg 28 bör en bullervall anläggas i
samband med bostäder.
K6 – Sydöstra Kosta
För att göra elljusspåret mer tillgängligt och göra det till en naturlig del av Kosta samhälle
kan det utpekade området K6 bebyggas med bostäder i en blandad karaktär. Precis som
område K5 gör detta att det blir möjligt att skapa en hållbar utveckling med tydliga
kopplingar till centrala Kosta.

3.1.7 Landsbygden
Landsbygden i Lessebo kommun utgör en stor del av kommunens yta och är både
sammanhållen och enskild bebyggelse, samt består av mycket skogsområden och sjöar.
De största sjöarna är Rottnen, Läen och Öjen. Genom detta har landsbygden en stor
potential för såväl permanent boende som fritidsboende, besöksnäring och friluftsliv
inklusive fritidsfiske. I takt med att bredbandet byggs ut till alla i kommunen ökar också
potentialen för mindre företag att etablera sig. Jordbruksnäringen är mindre utvecklad
men det finns ett fåtal större djurproduktionsföretag med mjölkkor respektive fårbete,
vilket hjälper till att hålla landskapet öppet.
Inom kommunen bor 88% av befolkningen inom tätorter. Det betyder att ca 1 000
personer, ca 400 hushåll, bor på landsbygden i ett antal större och mindre byar, t ex
Tollstorp, Ormeshaga, Ugnanäs, Hässle, Slätthult, Transjö, Skruvby, Åkerby, Kråksjö och
Vida. Dessutom bor vissa av dessa 1 000 personer på gårdar och annan ensamliggande
bebyggelse, samt på några mindre orter med viss industri och som förr hade affär, t ex
Bergdala, Strömbergshyttan och Tjugosjö.
Naturen i anslutning till denna bebyggelse är rik och varierad med uppväxta,
strövvänliga skogar, ängs-och hagmarker samt småskaliga jordbruksmarker. Byarna har
ofta närhet till större och mindre sjöar. Därtill är flera av byarna av kulturhistoriskt värde
och uppmärksammade i länets kulturmiljöprogram, t ex Fagerhult, Muggehult, Hästebäck,
Transjö, Ugnanäs och Vida. Fokus för utvecklingen på landsbygden är samma som för
övriga delar av kommunen, utveckling ska ske med fokus på hållbarhet. Tätort och
landsbygd behöver varandra och kan komplettera varandra.
Att utveckla landsbygden samtidigt som den ska behålla sin karaktär och bevara sina
värden är en nyckel för att skapa en god livsmiljö för samtliga invånare i kommunen.
Stadsbor söker mer och mer efter lugnt och naturnära boende på landsbygden. Om
landsbygden utarmas, t ex i form av allmän service finns det en stor risk att kommunen
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förlorar i attraktivitet och möjlighet till en varierad livsmiljö. Landsbygden utgör också
basen för en komplettering av kommunens större besöksnäring i Glasriket, exempelvis
Kosta, samt Utvandrarbygden genom att ge underlag för ytterligare jakt-och fisketurism,
upplevelser i form av exempelvis natur- och kulturturism. För detta krävs
övernattningsmöjligheter för besökare även på landsbygden. Idag finns t ex vandrarhem
i Grimsnäs och Bergdala samt stuguthyrning i flera byar. Det är av stor vikt att ta tillvara
och utveckla denna resurs i kommunen.
För att främja kunskapsöverföring och innovation för t ex företagare på landsbygden
är det av största vikt att bredbandsutbyggnaden fortsätter i snabb takt.
Sammanhållen bebyggelse har i Lessebo kommun definierats till följande:
sammanhållen bebyggelse är tre eller fler tomter som gränsar till varandra. En tomt är en yta
på högst 1 hektar och är fastigheten större är tomtens yta uträknad med bostadshuset eller
verksamheten som mittpunkt för tomten.
Samtidigt gäller följande riktlinjer för byggnation på landsbygden:
Utanför område av sammanhållen bebyggelse eller detaljplan får ny bebyggelse, ombyggnader
och tillbyggnader som är större än 50 kvadratmeter men inte mer än 50 % av
originalbostadshusets byggnadsyta, inte byggas utan bygglov. Dock krävs det bygglov för tillbyggnader som överstiger bostadshusets taknockshöjd samt för komplementbyggnader högre
än 4,0 meter i taknock.
Dessa undantagsregler från bygglov gäller endast en gång per fastighet. Detta gäller under
förutsättningar att det inte finns några områdesbestämmelser. Dessutom gäller fortfarande
strandskyddsreglerna för alla byggnationer närmare än 100 meter från strandlinjen, såvida
det inte finns ett utökat strandskydd.
Dessa riktlinjer gör, som det står ovan, inte några förändringar i reglerna kring
strandskydd utan detta gäller fortfarande. I Lessebo kommun gäller för alla sjöar och
vattendrag generellt 100 meter strandskydd både upp på land och ut i vattnet. Det enda
undantaget som finns är för sjön Rottnen där det är utökat strandskydd till 200 meter upp
på land. Mer om detta går att läsa i kapitel 4.1.5.
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3.2 Områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LiS)
Vision: En naturnära kommun där livskvalitet och trygghet står i fokus.
Trycket efter strandnära boende är idag högt i Sverige. Eftersom hela kommunen är att
betrakta som glesbygd bör kommunen använda sig av möjligheten att skapa attraktiva
boendemiljöer i strandnära lägen även på landsbygden i syfte att utveckla hela
kommunen. Samtidigt kan bondeintresset komma i konflikt med bevarandevärden då
stränderna är både attraktiva för friluftsliv och turism och viktiga biotoper för växt och
djurliv.
Intresse för landsbygdsboende är mycket olika i kommunens olika delar. Byar som
ligger på förhållandevis kort avstånd från de fyra samhällena är mer attraktiva. I vissa byar
finns fortfarande en hel del obebodda hus som efter renovering kan bli bostäder för
inflyttare. I andra byar finns inte detta och då är det angeläget att peka på några sådana
områden där utveckling skulle kunna vara möjlig. Syftet med detta är också att stärka den
befintliga bebyggelsen på landsbygden så mer underlag för t ex service och
kommunikationer, särskilt fiberutbyggnad, skapas.
Kriterier för de utpekade LIS-områdena anges nedan
I 7 kap. 13 § MB står det
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Detta innebär att alla vattenområden är skyddade från exploatering. Genom att
identifiera ett antal områden som LiS-områden, områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge, är det möjligt att peka ut vissa områden för utveckling.
Om det inte finns några LiS-områden är det i strandnära lägen svårt att styra
utvecklingen i den önskade viljeinriktningen. Det är viktigt att det inte pekas ut för många
områden då det kan leda till att de tänkta områdena inte får det fokus som de bör ha,
vilket skulle påverka utvecklingen.
LiS-områden får inte tas fram där det finns risk att områden påverkas negativt eller
att tillgängligheten försämras. Detta gäller inte bara människors tillgång till strandnära
lägen utan även att växter och djur ska ha en fri passage vid strandkanten. Detta eftersom
syftet med strandskyddet fortfarande ska gälla även på de utpekade områdena.
Strandskyddet gäller både upp på land och ut i vattnet och är som standard
100 meter, men kan i vissa fall utökas upp till 300 meter av länsstyrelsen. (7 kap. 14 § MB).
I Lessebo kommun finns det endast ett område som berörs av utökat strandskydd, och
det är Rottnen. För denna sjö gäller 200 meter upp på land och 100 meter ut i sjön.
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Även om ett område pekas ut som LiS-område nedan garanterar det inte att en
strandskyddsdispens eller ett upphävande av strandskydd kan medges. Varje enskilt fall
kommer fortfarande utredas separat för att mer i detalj bedöma om åtgärden kan
godkännas. De områden som pekas ut nedan innehåller inga fasta gränser mellan ytor
som berörs av LiS och de som inte gör det. På samma sätt finns det natur- och
kulturvärden som inte har fasta gränser.
Med hänsyn till detta bör LiS-områdena nedan endast ses som rådgivande då de
fortfarande måste undersökas noggrant i varje enskilt fall.

3.2.1 Kriterier
För att kunna identifiera olika LiS-områden har det varit nödvändigt att inventera
kommunen och då undersöka vilka områden som innehåller miljöer som måste tas
tillvara. Utöver detta har begreppet landsbygd definierats till att för Lessebo kommun
innebära att hela kommunen är landsbygd utom de delar som är detaljplanelagda.
Anledningen till detta är att dessa områden redan har pekats ut för bebyggelseutveckling
och har en karaktär som skiljer sig från landsbygden.
Det har även varit nödvändigt att sammanställa detta i ett antal kriterier som
definierar och utvecklar varför vissa områden väljs framför andra. De kriterier som har
formulerats och använts under urvalsprocessen är:


Var finns den nödvändiga infrastrukturen för att bebyggelse ska kunna byggas?
o

Det ska vara möjligt att dra nytta av en del av den infrastruktur som redan
finns i kommunen, utan omfattande infrastruktursatsningar.



Var finns den nödvändiga servicen som en växande befolkning önskar?
o

För att kunna skapa attraktiva områden måste det finnas en tydlig länk
mellan LiS-området och servicen i de olika orterna. Dessutom är det viktigt
att säkerställa att människor kan ta sig mellan de olika platserna.



Var finns det strandnära lägen som inte hotar höga natur- och kulturvärden?
o

Det måste hela tiden finnas en balans mellan värdefull miljö och
byggnation. Om ett område berörs av sällsynta värden kommer detta
område antingen inte tas med eller kommer det få hårda restriktioner.



Var är det möjligt att skapa en långsiktig utveckling?
o

Ett LiS-område är något som kräver en stor investering och det är då viktigt
att platsen är lokaliserad där den gör minst påverkan på natur. Ett
LiS-område innebär i vissa fall även en inverkan på omgivningen.



Var är det möjligt att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga byar?
o

Ett LiS-område gör inte att en by per automatik kommer utvecklas utan det
krävs en viss potential redan innan för detta. Det är i dessa byar som redan
ser viss utveckling som ett LiS-område kan vara aktuellt.
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Var är det möjligt att bygga utan att försvåra allmänhetens tillgänglighet till samt
växt- och djurlivets förutsättningar i strandnära områden?
o

Vid upphävande eller dispens från strandskydd kan LiS-område ges som
anledning och det är därför viktigt att göra en avvägning.

Med infrastruktur menas här inte bara väg och järnväg utan även vatten och avlopp samt
elförsörjning och digital infrastruktur. Det är viktigt att de områden som pekas ut är den
typ av område som är möjliga att förverkliga och att det finns infrastruktur för att
människor ska vara intresserade av att vilja bo i de utpekade områdena.
Kultur- och naturvärden kan i vissa fall uppfattas som begränsande men de kan också
vara nyckeln till att skapa ett attraktivt område. Det som är viktigt att tänka på vid urvalet
är att hitta balansen mellan att peka ut LiS-områden och samtidigt säkerställa att viktiga
värden kan bevaras och förvaltas.
Ett område måste kunna ha en kontinuerlig utveckling för att fortsätta överleva och
vara attraktivt. Därför krävs det att de områden som pekas ut är anpassade för att
utvecklas under en längre tid, och detta på ett hållbart sätt. Detta görs genom att områden
har en närhet till infrastruktur, men också genom att exempelvis byn redan upplever viss
utveckling. Det är nämligen i dessa lägen som ett LiS-område kommer fylla sin funktion
att underlätta och hjälpa den fortsatta utvecklingen, snarare än att skapa helt nya
områden.
Utifrån dessa kriterier har områdena nedan identifierats som lämpliga LiS-områden
då de innehåller en möjlighet till utveckling samtidigt som de bibehåller de
bevarandevärda miljöerna.
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3.2.2 Ormeshaga fritidsby

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger söder om Hovmantorps samhälle. I det utpekade området finns det redan
en del bebyggelse av karaktären fritidshus. Det finns endast områdesbestämmelse och
ingen detaljplan vilket gör att det klassas som landsbygd. Med hänsyn till bebyggelsen
finns det redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir en fråga
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i samband med fortsatt bebyggelse, samt detaljplanering. Närmsta service finns i
Hovmantorps samhälle.
Öster om det utpekade området finns det både kultur- och naturvärden som bör
bevaras. Väster om området finns Rottnen som är en dricksvattentäkt och som har
200 meter strandskydd på land men ut i vatten har standard 100 meter. Precis som för
den västra stranden av Rottnen finns det även på den östra viktiga nyckelbiotoper som
bör bevaras.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för bostäder i olika former, både fritidshus och
permanentbostäder. Potentiell bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till
natur och kulturvärden.
Då det redan finns bebyggelse i området är det viktigt att områdets karaktär bibehålls.
Genom att bygga på ett sätt som överensstämmer med den befintliga byggnationen kan
området fortsätta smälta in i landskapet. Det blir också möjligt att skapa en hållbar
utveckling då bebyggelsens behov av ny mark blir mindre än vad den är i centrala
Hovmantorp.
Motivering till LiS


Närhet till infrastruktur.



Förutsättningar för nya attraktiva bostäder.



Förutsättningar för att utveckla rekreationsmöjligheterna.



Närhet till nyttjade strövområden.



Närhet till service. Genom att dessutom utöka mängden bostäder kan området
stärka sin roll i Hovmantorps utveckling.



Genom att bebygga området kan allmänhetens tillgång till området öka.

Ta hänsyn till vid utveckling


Området ska detaljplaneläggas innan ytterligare byggnation och åtgärder utförs.
Ingen byggnation får placeras närmare Rottnen än 25 meter. Denna yta ska
bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Frågan om vatten och avlopp för att säkerställa att Rottnen inte blir påverkad på
ett negativt sätt.



Potentiell påverkan på nyckelbiotoper.



Möjligheten till ett hållbart trafikflöde mellan centrala Hovmantorp och det
utpekade området.



Potentiell påverkan på djur- och växtliv.



Vattenskyddsområde runt Rottnen.
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3.2.3 Ryttarenäset m.fl

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger söder om Ormeshaga fritidsby. I det utpekade området finns det endast
ett fåtal byggnader, vilket medför att viss infrastruktur inte finns tillgänglig. Området
berörs varken av detaljplan eller områdesbestämmelser utan klassas endast som
landsbygd. Närmsta service finns i Hovmantorps samhälle.
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Både inom och utanför det utpekade området finns det bevarandevärda områden,
bland annat där det finns identifierade fornlämningar. Området berörs av strandskydd
från Rottnen, vilken har utökat strandskydd till 200 meter. Längs hela strandkanten finns
det viktiga nyckelbiotoper som bör beaktas och bevaras vid eventuell byggnation.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för enskild bebyggelse, främst fritidshus. Potentiell bebyggelse
ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden i och intill området.
Infrastrukturen kommer inte att byggas ut på ett sätt som går att jämföra med tätorterna
utan området kommer bevara sin vildmarkskänsla. På detta sätt bibehålls områdets
karaktär samtidigt som fler personer kan uppleva skog och orörd naturmark.
Motivering till LiS


Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus.



Förutsättningar för att utveckla turistverksamhet inom vildmark och fiske.



Allmänhetens tillgång till området ökar.



Området kan kopplas samman genom olika vandringsstigar med Vasen.

Ta hänsyn till vid utveckling


Ingen bebyggelse får placeras närmare strandkanterna från Rottnen än 25 meter.
Denna yta ska bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Området ska bevara sin vildmarkskaraktär och inte detaljplaneras.



Infrastrukturen kommer vara på en låg nivå.



Bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden
i området.

Bild: Natur- och kulturvärden. Fotografi: Isabel Tränk
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3.2.4 Vasen

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger väster om sjön Vasen, vilken har generellt strandskydd av 100 meter. Det
finns i nuläget ingen bebyggelse i området. Området berörs varken av detaljplan eller
områdesbestämmelser utan klassas endast som landsbygd. Närmsta service finns i
Hovmantorps samhälle.
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Inom området finns Lillegårdsgölen, vilken tillsammans med Vasen bör beaktas vid
byggnation med hänsyn till naturvärden och bärighet.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för enskild bebyggelse, främst fritidshus. Potentiell bebyggelse
ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till områdets karaktär. Detta görs delvis också
genom att infrastrukturen inte kommer att byggas ut på ett sätt som går att jämföra med
tätorterna utan området kommer bevara sin vildmarkskänsla. Syftet med byggnationen
är att erbjuda fler människor möjligheten att uppleva skog och natur.

Motivering till LiS


Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus.



Förutsättningar för att utveckla turistverksamhet inom vildmark.



Allmänhetens tillgång till området ökar.



Området kan kopplas samman genom olika vandringsstigar med Rottnen.

Ta hänsyn till vid utveckling


Ingen bebyggelse får placeras närmare strandkanterna från Vasen respektive
dammarna i västra delen av området än 25 meter. Denna yta ska bevaras för
allmänheten samt djur- och växtliv.



Området ska bevara sin vildmarkskaraktär och inte detaljplaneras.



Infrastrukturen kommer vara på en låg nivå.



Bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden
i området.

Bild: Sjönära. Fotografi: Katarina Karlsson Palm
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3.2.5 Strömbergshyttan

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Strömbergshyttan är en gammal glasbruksort och ligger utmed riksväg 25 mellan
Hovmantorp och Lessebo. Det är en betydelsefull kulturmiljö och av vikt för det rörliga
friluftslivet som rekreationsområde samt för besöksnäringen. Området har redan delvis
utbyggd infrastruktur och är lättillgängligt för resenärer utmed riksväg 25.
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Öster om den befintliga bebyggelsen finns Hyllsjön som dels innefattas av ett
naturvårdsprogram och dels strandskydd på 100 meter både i vatten och på land. Väster
om området finns det utpekade naturområden som är bevarandevärda. Detta ger en
stark förutsättning för att bygga attraktiva bostäder med närhet till både större samhällen
men också till goda rekreationsområden.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för dels bostäder men också för olika aktiviteter som cykelleder
och motionsstigar. Detta kan på ett positivt sätt kombineras med den strategi som
kommunen har tagit fram för Strömbergshyttans utveckling. Potentiell bebyggelse ska
utformas på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden.
Vid

en

framtida

bebyggelse

måste

särskild

hänsyn

tas

både

till

naturvårdsprogrammet som finns runt Hyllsjön och dels till naturen väster om området.
Det är viktigt att bebyggelsen passar in i området för att bibehålla områdets karaktär. Då
infrastrukturen till viss del redan är utbyggd är det viktigt att fortsätta på detta för att
påverkan och inverkan på naturen ska minimeras.
Motivering till LiS


Närhet till infrastruktur.



Närhet till kommunikationsmöjligheter.



Förutsättningar för nya attraktiva bostäder.



Förutsättningar för att utveckla rekreationsmöjligheter.



Möjlighet att skapa ett aktivitetsområde med bland annat stigar och leder.



Genom att dessutom bebygga området kan kundunderlaget för servicen öka.



Allmänhetens tillgång till området ökar.

Ta hänsyn till vid utveckling


Området ska detaljplaneläggas innan byggnation och åtgärder utförs. Ingen
byggnation får placeras närmare Hyllsjön än 25 meter. Denna yta ska bevaras för
allmänheten samt djur- och växtliv.



Tillgängligheten för allmänheten.



Potentiell påverkan på fornminnen.



Potentiellt förorenad mark vid det gamla glasbruket.



Potentiell påverkan på nyckelbiotoper.



Utveckling av väg 25.



Knyta samman rastplatsen öster om området med Strömbergshyttan.



Potentiell påverkan på fiskevårdsområdet.



Potentiell påverkan på djur- och växtliv.
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3.2.6 Tjugosjö vid Östersjön

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger i Tjugosjö mellan Lessebo och Skruv. Området har höga natur- och
kulturvärden som bör bevaras vid en framtida exploatering. I området finns det delvis
utbyggd infrastruktur, men denna behöver ses över vid en framtida exploatering. Det
finns i området redan en del bebyggelse, vilken kan kompletteras med ny bebyggelse.
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Östersjön ingår i ett fiskevårdsområde och berörs av normalt strandskydd på 100
meter upp på land respektive ut till sjöss. Utöver detta finns det i området goda
förutsättningar för rekreation och friluftsliv.
Framtida bebyggelse
Mellan framtida bebyggelse och strandlinjen ska det lämnas en remsa orörd natur.
Framtida bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till dels natur- och
kulturvärden men också till den redan befintliga bebyggelsen.
Motivering till LiS


Det finns redan delvis utbyggd infrastruktur.



Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.



Naturnära bostäder.

Ta hänsyn till vid utveckling


Ingen bebyggelse får placeras närmare Östersjön än 25 meter. Denna yta ska
bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Området ska inte detaljplaneras.



Potentiell påverkan på fornminnen.



Potentiell påverkan på nyckelbiotoper.



Potentiell påverkan på kulturmiljöprogram.



Potentiell påverkan på områdets historia.



Potentiell påverkan på fiskevårdsområdet.



Potentiell påverkan på djur- och växtlivet.

Bild: Friluftsliv. Fotografi: Emma Karlsson
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3.2.7 Blå- och Iglagöl vid Kosta

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området mellan Blå- och Iglagöl, samt öster om Kosta. Området har en gammal
järnvägsbank som fungerar som en avgränsning mot Blågöl. Det finns i närområdet goda
möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Både Blå- och Iglagöl är sjöar som bör
ses över gällande vattenkvaliteten för att säkerställa att potentiella föroreningar åtgärdas.
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Båda sjöarna påverkas av normalt strandskydd på 100 meter. Området ligger i direkt
anslutning till Kosta och därmed även dess utbud av infrastruktur och service. Samtidigt
finns det en nära koppling till Kostas kulturmiljö som grundats av glastillverkningen från
sent 1700-tal och framåt.
Framtida bebyggelse
Ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till Kostas närmiljö och kulturmiljö.
På grund av höga rekreations- och naturvärden bör det skapas en remsa mellan
bebyggelse och strandkant. Detta med tanke på tillgängligheten till dels vattenområdena,
men också till själva naturen.
Bebyggelsen ska inte utformas på ett sätt som utarmar naturvärden, vilket till viss del
innebär förtätning. Det är också viktigt att potentiell bebyggelse ger möjlighet till olika
former av bostäder och handel utifrån önskemål och behov. Området ligger i en del av
Kosta som kan fortsätta att utvecklas, eftersom det är nära till centrum.
Motivering till LiS


Infrastrukturen finns i själva Kosta, vilket är nära.



Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.



Naturnära bostäder



Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Kosta som samhälle.



Området är en förlängning av själva Kosta.

Ta hänsyn till vid utveckling


Området ska detaljplaneläggas innan byggnation och åtgärder utförs. Ingen
byggnation får placeras närmare Blågöl respektive Iglagöl än 25 meter. Denna yta
ska bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Potentiell påverkan på fornminnen.



Potentiell påverkan på naturvärden.



Potentiell påverkan på kulturmiljöprogram.



Potentiell påverkan på områdets historia.



Potentiell påverkan på djur- och växtlivet.



Potentiell sanering av Blå- och Iglagöl. Om prover visar på förorenade massor
måste sanering ske innan byggnation.
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3.2.8 Transjö

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
I området finns det ett mindre antal bostäder. Det finns ett glasbruk, Transjö hytta, som
är aktivt. Själva området i sig är beläget söder om Kosta nära riksväg 28. Området är
utpekat som en del i ett kulturmiljöprogram, vilket ska förvaltas.
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Sjön påverkas av ett normalt strandskydd på 100 meter upp på land respektive ut på
sjön. Dessutom är Transjön en sjö som går över kommungränsen till Emmaboda
kommun.
Framtida bebyggelse
Den tilltänkta bebyggelsen kommer vara sammanhängande och överensstämmande med
den som redan finns där. Det är viktigt att bevara områdets karaktär. Detta för att
säkerställa dels att Transjön behåller sin vattenstatus, men också för att värna om
naturmiljöerna. Dessutom bör hänsyn tas till kulturmiljön.
Motivering till LiS


Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.



Naturnära bostäder.



Riksväg 28 som kopplar samman Kosta med Emmaboda kommun ligger intill
området.

Ta hänsyn till vid utveckling


Ingen bebyggelse får placeras närmare Transjön än 25 meter. Denna yta ska
bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.



Området ska inte detaljplaneras.



Ta hänsyn till de begränsningar av service som finns, men undersöka hur de kan
underlättas och förbättras.



Potentiell påverkan på naturvärden.



Säkerställa att vattenkvalitén inte försämras då den är knuten till Emmabodas
vattenförsörjning. Transjön har hög skyddsnivå och är med i ett arbete för nytt
vattenskyddsområde. Detta måste göras genom reglering av exempelvis avloppet.



Potentiell påverkan på fornminnen.



Potentiell påverkan på kulturmiljöprogram.
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3.3 Gång- och cykelvägar med grönstruktur
Vision: En miljövänlig kommun som är fossilfri.

I takt med att samhällen förtätas och utvecklas blir närheten till gröna ytor för rekreation
allt viktigare att inte påverka på ett negativt sätt. Lessebo kommun är en kommun där
kombinationen av närheten till storstaden och till god naturmiljö är en viktig aspekt för
attraktiviteten. Det är därför viktigt att bibehålla denna kombination och inte låta
ekonomiska aspekter påverka de ekologiska negativt. Mer i detalj kring miljöfrågor och
den problematik som fossila bränslen innebär för samhället finns att läsa i Energi och
klimatstrategiskt program för Lessebo kommun.
I kapitel 3.1 Bebyggelseutveckling är det möjligt att se hur den framtida
bebyggelsestrukturen kan se ut för kommunen. Att identifiera nya potentiella områden
är endast en del av att utveckla ett samhälle. En annan del är att knyta samman den nya
med den befintliga bebyggelsen för att skapa en helhet i samhället. Grönstrukturen i ett
samhälle är ett naturligt sätt att binda samman olika delar av samhället, samtidigt som
närmiljön för invånarna kan förbättras.
Ett sätt att fysiskt utforma grönstruktur är genom att skapa gång- och cykelvägar, med
anslutning till grönområde. För att göra en gång- och cykelväg attraktiv krävs det att vägen
är trivsam, trygg och trafiksäker. Dessa stråk kommer i takt med att samhället utvecklas
att följa med utvecklingen för att binda samman de nya områdena med den redan
befintliga bebyggelsestrukturen som finns i kommunens olika samhällen. Grönstrukturen
bildas av alla grönområden oavsett vem det är som äger eller förvaltar de olika delarna.
Grönstrukturen medför även ett ökat fokus på den ekologiska aspekten av hållbarhet
vilket är en av grunderna för att utveckla ett långsiktigt samhälle. Den ekologiska aspekten
är inte något som kommer vara mer i fokus på en plats än en annan utan den kommer
ha samma fokus i alla delar av kommunen. På detta sätt ges alla medborgare en möjlighet
till god livsmiljö. Grönstrukturen kan liknas med ett samhälles lungor eftersom den bidrar
till en bättre luftkvalité och ett starkt närområde.
Sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det i många fall grönstrukturen som hjälper
till att bearbeta effekterna av klimatförändringar, vilket kallas återhämtningsförmåga.
Grönstrukturen hjälper till att lindra vädrets makter oavsett vilken väderlek det är. Vid
förtätning blir dessa gröna områden allt viktigare att bevara eftersom det är svårt att
återskapa något som har gått förlorat.
I ett första skede kommer grönstråken att utvecklas inom samhällena för att sedan
kunna fortsätta ut till landsbygden i kommunen. Översiktsplanens övergripande tidsplan
är 2040 vilket gör det möjligt att presentera utvecklingen i etapper. Det är viktigt att först
planera gång- och cykelstråk inne i samhällena för att sen kunna utveckla stråk mellan
samhällena. Om det görs tvärtom kan cyklister och gående visserligen ta sig mellan
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samhällena på ett säkert sätt, men inte inne i själva samhället, vilket motverkar
ursprungssyftet.

3.3.1 Framtida grönstruktur i Lessebo
I Lessebo samhälle finns det en befintlig grönstruktur som är viktig att bibehålla och
utveckla. Utvecklingen kommer att ske både för den befintliga bebyggelsen men också för
den nya. Detta innebär att stråk inte endast kommer fokuseras till en del av samhället
utan kommer vara mer generellt utspridda.
Syftet med de olika stråken är att det främjar god folkhälsa genom rörelse och motion
samtidigt som det bidrar till att ta sig till olika faciliteter runt om i samhället. Detta
samtidigt som det ska ses som en trevlig upplevelse att röra sig i samhället snarare än en
transportsträcka från punkt A till punkt B.
Lessebo är ett samhälle som kan utvecklas åt ett antal olika håll vilket gör att
införandet av stråk som knyter samman de olika delarna kommer vara viktigt. Det gör det
också möjligt för invånare att dels ha nära till grönytor inom samhället men också till
naturen utanför samhället.
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I kartan är det dels möjligt att se hur olika delar av Lessebo samhälle kan tänkas bindas
samman, men även hur framtida kopplingar till andra delar av kommunen kan utvecklas.
Genom att skapa denna grönstruktur kommer områden som Djurhult att få en tydligare
och attraktivare koppling till centrala Lessebo. Det kommer även skapas kopplingar
mellan områden som utvecklas och den befintliga strukturen.
Grönstrukturen i Lessebo kommer även att knyta samman industriområdena runt
järnvägen med den övriga delen av samhället. Anledningen är att fler människor ska
kunna erbjudas alternativa transportmöjligheter utan att deras tillgänglighet påverkas. Till
exempel Grycksbo som ligger i den södra delen av Lessebo samhälle.
I kartan är det också möjligt att se hur de gröna stråken inte bara kopplar samman
bebyggelsen utan också gröna områden som parker och campingen i Djurhult. Detta är
värdefulla kvaliteter som kommer bli allt viktigare att bibehålla och förvalta i takt med att
samhället förtätas och utvecklas.

Bild: Lindgatan i Djurhult. Fotografi: Therese Ahlex Ingemarsson

3.3.2 Framtida grönstruktur i Hovmantorp
Den planerade grönstrukturen i Hovmantorp kommer på ett tydligt sätt att binda samman
de olika delarna av samhället, östra och västra delen. En början på detta finns redan
genom ett stråk söder om järnvägen. Grundprincipen för utvecklingen i Hovmantorp är
att det ska vara enkelt att ta sig fram inom samhället och det ska även vara enkelt att ta
sig till utkanten.
I utkanten av samhället finns det höga kultur- och naturvärden i form av exempelvis
vandringsleder i skogen och fornlämningar. Dessa kommer genom grönstråk att tydligt
kopplas till samhället och det kommer dessutom finnas stråk som leder vidare. I en första
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etapp kommer fokus att vara på att utveckla grönstrukturen inom Hovmantorp för att det
i nästa steg ska vara möjligt att koppla samman samhället med områden som Ormeshaga.
En viktig punkt att integrera i grönstrukturen är järnvägsstationen som ligger i
Hovmantorp. Detta eftersom stationen dels ligger centralt men också för de möjligheter
som stationen innebär för Hovmantorp som samhälle.

I kartan är det möjligt att se den första etappen av den tänkta grönstrukturen för
Hovmantorp. Kopplingen ut ur samhället till andra orter kommer inte att presenteras i
någon specifik karta eftersom den utvecklingen kommer ske på en kommunnivå.
Det som är möjligt att se i kartan är hur både nya och redan befintliga områden ligger
i fokus för sammankopplingen. Detta är en grundförutsättning för att det ska fortsätta
vara attraktivt att bo i Hovmantorp. Genom att knyta samman alla områden får samtliga
invånare tillgänglighet till den service och transportalternativ som Hovmantorp
innehåller.
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3.3.3 Framtida grönstruktur i Skruv
Skruv är ett samhälle med närhet till badplats och naturmark. Fokus för samhället
kommer därför vara att i första hand binda samman dessa kvaliteter med bebyggelsen
för att göra den tillgänglig för alla. Den huvudsakliga bostadsbebyggelsen i Skruv är
lokaliserad på den södra sidan om järnvägsspåret. Kopplingen mellan södra och norra
delen av samhället kommer vara viktig att stärka, inte minst för att öka trafiksäkerheten
för de gående och cyklister som passerar över spåret. Anledningen är dels för de
arbetstillfällen som finns i Skruv men också för de naturvärden som finns på respektive
sida om spåret.
Badplatsen i den sydöstra delen av samhället kommer inkluderas i grönstrukturen.
Detta är ett område som innehåller värdefulla naturvärden och som används flitigt av de
boende och besökare. Dessa värden ska bevaras och förvaltas snarare än exploateras för
något annat ändamål.

I kartan ovan är det möjligt att se hur Skruvs olika delar binds samman med olika stråk.
Men det är även möjligt att se hur stråk kan utformas som leder till och från Skruv, vilket
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är viktigt för att det ska finnas alternativ till vägar. På sikt bör Skruv knytas till Lessebo
genom gång- och cykelvägar. Beroende på vilken sträckning som väljs kan vissa byar dra
nytta av denna koppling mer än andra.
Idén är i första hand att det ska skapas fler och tydligare förbindelser mellan Skruv
och Lessebo för att invånarna i respektive samhälle ska kunna ta sig mellan orterna. Idag
går det endast med buss och bil att ta sig mellan orterna, vilket minskar antalet personer
som kan resa. Genom att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg ökar attraktiviteten.
Det är viktigt att knyta samman gröna aspekter som exempelvis elljusspåret i
sydvästra delen av Skruv och badplats i den sydöstra med framtida bostadsbebyggelse.
Genom att knyta samman dessa platser med grönstråk kommer attraktiviteten att öka
och därmed locka fler besökare. Det blir då viktigt att dessa områden fortsätter utvecklas
och erbjuda en positiv upplevelse.
En annan unik upplevelse som Skruv kan erbjuda är närheten till Utvandrarleden.
Denna sammanfaller delvis med andra stråk och kommer därför indirekt att utvecklas.
Men fokus kommer även att vara på den del av Utvandrarleden som är ett eget stråk.
Leden går förutom i Lessebo kommun även genom Tingsryd och Emmaboda kommuner,
vilket medför att samarbete om att bevara kulturstigen attraktiv är en gränsöverskridande
aktivitet. Mer om detta står i kapitel 3.

3.3.4 Framtida grönstruktur i Kosta
I Kosta finns det ett elljusspår i den södra delen av samhället och det finns även stråk som
leder söderut till Djupgöl. När Kosta fortsätter utvecklas kommer även dessa områden att
vara nödvändiga att se över för att säkerställa att de fortsätter vara attraktiva.
En utveckling av dessa stråk kommer ske i samband med kompletteringar av andra
stråk i den norra delen av Kosta. De stråk i den östra delen av samhället som är i fokus är
dels från Iglagöl, men också från Blågöl. Detta område kommer vara ett av de områden
som prioriteras för ny bebyggelse i Kosta och det är därför viktigt att grönstråk för
rekreation och motion ses över.
Kosta, såväl som i övriga kommunen, ska det vara möjligt att ta sig direkt från hemmet till
sitt rekreationsområde utan att först behöva ta bilen en sträcka. Detta kommer ske
genom att både nya och redan befintliga stråk kopplas till det vägnät som förbinder
bebyggelsen i Kosta. Kopplingarna kommer att utformas i form av gröna gång- och
cykelstråk som i sig ska vara en del av själva rekreationsområdet.
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I kartan illustreras hur de olika delarna av Kosta dels kan knytas samman men också hur
nya och gamla områden får en tydlig koppling. Kosta är nämligen ett samhälle med
attraktionspunkter i båda delarna, både norra och södra, och det krävs därför en smidig
och tydlig koppling mellan dessa punkter. I kartan är det också möjligt att se hur olika
stråk kan leda till och från Kosta för att öka antalet personer som kan använda och
uppleva dem.
Kosta som samhälle är i behov av en bättre kontakt mellan den norra och den södra
delen. Därför behövs ett grönstråk som möjliggör för människor att transportera sig inom
samhället på ett säkert sätt. Samtidigt som säkerheten är viktigt, är det även viktigt att
stråket i sig är en upplevelse. Det ska även vara möjligt att med hjälp av detta stråk ta sig
till de rekreationsområden som finns i närheten av Kosta.
Ett annat stråk som kommer utvecklas är mellan Lessebo och Kosta, via den gamla
järnvägsbanken. Syftet med stråket kommer vara att dels agera som en transportväg för
gång och cykel, även att skapa en målpunkt. Detta kommer ske genom att stråket blir
attraktivt och en positiv upplevelse som lockar kommunens invånare. Stråket ska inte
bara vara en transportsträcka från punkt A till B.
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3.4 Infrastruktur
Vision: En modern kommun med världen runt knuten.

Lessebo kommun berörs av två riksvägar och en järnväg vilka knyter samman de olika
mindre vägarna. De riksvägar som trafikerar kommunen är riksväg 25 och 28. Riksväg 25
går från Kalmar till Halmstad via Växjö och riksväg 28 går från Karlskrona till Vetlanda via
Emmaboda.
Järnvägsspåret som går igenom kommunen passerar Hovmantorp, Lessebo och
Skruv. I nuläget finns det två stopp i kommunen och det är i Hovmantorp och Lessebo.
Från dessa stationer är det möjligt att resa västerut mot exempelvis Växjö, Alvesta och
Göteborg eller österut mot Emmaboda och Kalmar. Via järnvägen kan resenärer resa till
exempelvis Stockholm, Göteborg eller Malmö för vidare färd till kontinenten.
Att ha en fungerande infrastruktur är en nödvändighet för att få till ett samhälle som
fungerar. Detta innebär även att kommunikationer i form av kollektivtrafik måste fortsätta
utvecklas, vilket görs i samarbete med respektive bolag och region Kronoberg och Kalmar.

3.4.1 Vägar
Vägnätet som det ser ut är både en styrka och en svaghet. Styrkan är att det är lätt att ta
sig till de större vägarna från många delar av kommunen. Nackdelen är att vägarna i vissa
fall kan upplevas som barriärer som delar samhällen i två delar eller som förhindrar
utveckling av nya områden.
I Lessebo kommun finns det förutom de två riksvägarna även ett flertal länsvägar som
knyter samman landsbygden med de olika samhällena. Genom att fortsätta utveckla
dessa länsvägar ökar trafiksäkerheten och det blir möjligt för fler människor att resa inom
kommunen. Länsvägarna kommer inte bara att utvecklas med fokus på bilar utan även
trafiksäkra lösningar för cyklar kommer utvecklas mellan orterna.
Genom att göra om riksväg 25 i kommunen till en mötesfri landsväg kommer
framkomligheten till Hovmantorp och Lessebo att förbättras samtidigt som närheten
bibehålls. I samband med detta kan vägen också få en ny sträckning för att minska
riskerna inom Lessebo samhälle.
Om riksvägen skulle få en alternativ sträckning och därmed gå utanför Lessebo
samhälle kan det medföra betydande konsekvenser för samhället. En helt ny sträckning
tar mycket mark i anspråk och naturen är en av de största tillgångarna som kommunen
har. Dock finns det stora risker med att riksväg 25 fortsätter att gå genom samhället.
Främst bland dessa är hälsa och säkerhet, det finns många bostäder utmed respektive
sida om vägen. Det är viktigt att tillgängligheten inte försämras, men säkerheten är minst
lika viktig. Riksväg 25 är inte låst till att gå genom Lessebo samhälle utan alternativ
kommer att tas fram för olika ombyggnationer. Ett alternativ är att dra vägen väster om
samhället vid järnvägen och industriområdet samtidigt som Storgatan behålls som
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infartsväg till samhället, se illustration nedan. Nackdelar är konfliktpunkter med
exempelvis industriområdet och järnvägen, vilka inte får påverkas negativt. Alternativet
medför att det blir olika vägstandard för de två vägarna men att stora delar av riksväg 25
genom Lessebo kommun kan utvecklas till en mötesfri väg.

1. Av-/påfart från nuvarande riksväg 25 på ett sätt som är lämpligt för söder- respektive
norrgående trafik.
2. Risk för vattensjuk mark.
3. Förbifarten får inte alstra buller som negativt kan påverka boende.
4. Korsa järnvägen.
5. Leda förbifarten parallellt med järnvägen får inte leda till negativa konsekvenser för varken
den ena eller den andra leden.
6. Risk för vattensjuk mark.
7. Befintlig och ny industri. I vissa fall finns det byggnader som kan påverka förutsättningarna.
8. Korsa Linnerydsvägen.
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9. Korsa järnvägen.
10. Av-/påfart från nuvarande riksväg 25 på ett sätt som är lämpligt för söder- respektive
norrgående trafik.
11. Läen och dess vattenskyddsområde, vilket täcker delar av nuvarande riksväg 25.

I samband med denna utveckling kan även säkerheten med exempelvis viltstängsel ses
över och kopplas samman med de redan mötesfria delarna av vägen genom Emmaboda
och Växjö kommun. En annan aspekt av säkerheten längs riksväg 25 som kommer behöva
ses över är in- och utfartsmöjligheterna vid Hovmantorp.
I Lessebo samhälle kommer, oavsett om riksväg 25 förändras eller inte, en planskild
korsning att behöva byggas. Denna passage ska placeras vid Åkerhultsvägen för att bättre
och på ett säkert sätt binda samman den västra med den östra delen av Lessebo. Vägen
delar i nuläget samhället i två delar, vilket motverkar arbetet med att nå en hållbar
utveckling inom alla aspekter.
Riksväg 28 passerar precis utanför Kosta och knyter samman Kosta med
grannkommunerna. Länsvägen mellan Kosta och Lessebo behöver upprustas och bli mer
trafiksäker, i synnerhet som kommunikationerna mellan Kosta och Lessebo med buss
behöver utvecklas.
Målet är att det ska vara möjligt att bo antingen i Kosta eller Lessebo men ändå jobba
i den andra orten. Då kan båda samhällena utvecklas tillsammans och i harmoni med
varandra

De förbindelser som måste utvecklas och som kommer ligga i fokus under

de närmsta åren är både inom kommunen men även till orter utanför kommunen. För
Skruv innebär detta ett ökat fokus på kollektivtrafik i form av buss och tågförbindelser.
Bussarna kommer i första hand att vara inom länet medan tåget ger förbindelser med
andra kommuner. För att det ska vara möjligt att skapa bra bussförbindelser måste
vägnätet fortsätta utvecklas och underhållas.
År 2040 är riksväg 25 en modern kommunikationsled för många transportmedel.
Bussförbindelserna kopplar samman landsbygden med tätorterna samtidigt som dessa
kopplas till andra orter i grannkommunerna. Det ska inte vara nödvändigt att alltid ta bilen
utan det ska finnas bra alternativ. Länsvägarna i Lessebo kommun är trafiksäkra och
erbjuder samtliga samhällen en attraktiv förbindelse med varandra.

3.4.2 Järnväg
Järnvägen går i Lessebo kommun genom tre samhällen men tågen har endast möjlighet
att stanna i två av dessa, nämligen Hovmantorp och Lessebo. Den tredje ort som tågen
går genom är Skruv. Både Hovmantorp och Lessebo är beroende av att tåg har möjlighet
att stanna då det gör dem attraktiva som pendlarorter. Skruv har inte denna styrka då det
idag inte finns några perronger där tågen kan stanna och resenärer kan välja att stiga av
eller på.
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För att Skruv ska vara en attraktiv ort kommer det vara viktigt med ett stopp för tågen.
Detta kommer medföra att tåg för regional trafik i Kronobergs och Kalmar län kommer få
möjlighet att stanna i Skruv vilket därmed kommer gynna arbetspendlingen. Om detta
skulle ske kommer Skruvs utveckling att accelerera då många förutsättningar till ett bra
liv redan finns i samhället idag. Det som kommer vara viktigt är att utbudet av
transportmöjligheter inte bara begränsas till att vara inom Kronobergs län utan är
länsöverskridande.
Fokus för järnvägen kommer på grund av detta att vara på att skapa ett stopp i Skruv.
Genom att placera ett tågstopp i Skruv skapas en av de viktiga faktorerna som ett
samhälles utveckling är beroende av. Ett tågstopp genererar förvisso inte per automatik
fler invånare, men det skapar förutsättningar. Av denna anledning är det därmed en
prioritet i samarbete med berörda parter att placera ett tågstopp i Skruv. Att utveckla ett
tågstopp är dock en fråga som även måste lyftas av samtliga inblandade aktörer som
exempelvis regionerna Kronoberg och Kalmar samt Trafikverket.
Att utveckla ett tågstopp i Skruv är dock inget som sker endast genom att regionerna,
Trafikverket och Lessebo kommun kommer överens att det ska finnas. Inte heller räcker
det med att ett mötesspår eller en perrong byggs utan detta är endast steg i riktningen till
att få ett tågstopp. För att få till ett stopp krävs nämligen att en tågoperatör är villig att
trafikera sträckan och då stanna i Skruv. Utöver detta krävs det också att det finns
passagerare, vilket visar på betydelsen av tågstoppet.
Dock är det inte bara Skruv som kommer utvecklas när det gäller järnvägen utan även
Hovmantorp och Lessebo. I Hovmantorp kommer fokus vara på att öka kapaciteten för
både persontåg och godståg. Detta skulle stärka Hovmantorp som pendlarort för de som
vill jobba i Växjö men inte bo i staden. Samma utveckling kommer även ske i Lessebo
eftersom tidsskillnaden i pendling till Hovmantorp respektive Lessebo inte är stor.
Detta medför att järnvägen, trots att den inte går genom samtliga samhällen i
kommunen, har en viktig funktion att fylla. Kosta är ett exempel på ett samhälle som inte
har någon järnväg men som ändå påverkas. Det går bussar från järnvägsstationen i
Lessebo till Kosta, vilket gör det möjligt med arbetspendling.
Förutom de positiva effekter som järnvägen bidrar till finns det en baksida, en negativ
del, buller. Då järnvägen går genom tre samhällen skapar den bullerproblematik i
samtliga samhällen. Genom att beakta bullerproblematiken och hela tiden arbeta med
den i exploateringsfrågor och ombyggnation kommer nya lösningar och möjligheter att
skapas. Samtidigt kommer detta göra det möjligt för fler människor i Lessebo kommun
att resa med tågen som ett fungerande alternativ till bilen. För att Lessebo kommun ska
fortsätta vara en aktör i Kronobergs fortsatta utveckling måste det skapas möjligheter för
nya boende. Det är även viktigt att ta fram trafiksäkra passager vid järnväg för att det ska
vara möjligt att bosätta sig på olika platser i samhällena.
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Med detta som bakgrund kommer det år 2040 finnas tågstopp i samtliga av
kommunens större samhällen där järnvägen passerar. För resenärer finns det goda
möjligheter att ta sig till och från sin ort med hjälp av tågtrafiken. Järnvägen är inte ett
hinder utan en möjlighet som ska förvaltas och utvecklas för att ge invånare den service
de efterfrågar. Det ska vara möjligt att bo i kommunen men arbeta på annan ort och
använda sig av tågen för en säker och tidseffektiv resa.

3.4.3 Pendling
Under 2013 publicerade Region Kronoberg ett Underlag till Trafikförsörjningsprogram
som bland annat diskuterade hur olika kommuners befolkning i Kronobergs län pendlar.
För Lessebo var resultatet att 738 personer pendlar in till kommunen medan 1588 pendlar
ut ur kommunen för sitt arbete. Under 2014 ökade både in- och utpendlingen till
kommunen till 767 inpendlare respektive 1624 utpendlare. Den största pendlingen sker
till och från Växjö. Pendlingen sker både med hjälp av vägar och järnvägar beroende på
vilken ort det är som är målområdet. Detta innebär att trafikinfrastrukturen är en fråga
som inte endast går att behandla på lokal nivå utan något som kräver ett regionalt
perspektiv över länsgränserna.
Under de kommande åren kommer dels Lessebo kommun att tillsammans med
regionala och lokala aktörer utveckla en fungerande pendling till och från kommunens
orter. Naturliga förbindelser är dels vägnätet som kopplar samman kommunen med
samtliga grannkommuner, men också järnvägen som kopplar samman över länsgräns
och till större städer. Utöver själva förbindelserna måste även säkerheten kring
exempelvis tågstationer och längs med rälsen utvecklas på samma sätt som vägnätet
måste ses över.
Om dessa punkter utvecklas och behandlas både på lokal och regional nivå är det
möjligt att Lessebo som kommun blir ett starkare alternativ för inflyttning. Det som
Lessebo kan erbjuda blir då en stor möjlighet att jobba i städer som Växjö, Karlskrona
eller Kalmar samtidigt som naturen är nära bostaden. Att utveckla tillgängligheten och
säkerheten i trafikinfrastrukturen är därför en viktig del av utvecklingen av kommunen
som en helhet.

70

Genom att möjliggöra för människor i Skruv att pendla till och från orten för arbetet
sker två utvecklingar. Dels ökar Skruv som attraktionsort och blir en starkare aktör i den
lokala utvecklingen. Dessutom kan möjligheten att pendla till och från kommunen öka när
fler människor får tillgång till alternativ till bilen. I kartorna nedan är det möjligt att se
mängden in- och utpendlare så som det såg ut 2013.

Bild: Spåret i Skruv. Fotografi: Jennie Lind
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Källa: Underlag till Trafikförsörjningsprogram av Region Kronoberg, 2013
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Källa: Underlag till Trafikförsörjningsprogram av Region Kronoberg, 2013
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3.4.4 Digital infrastruktur
Människor blir i dagens samhälle allt mer beroende av att den digitala infrastrukturen är
utvecklad och tillgänglig. Ett exempel på digital infrastruktur är möjligheten att vara
uppkopplad till internet och samtidigt behålla en hög hastighet. Detta är i vissa fall en
förutsättning för vissa företag som inte bara har kunder i den egna kommunen. Det blir
även möjligt för mindre företag att skapas om det finns en utvecklad digital infrastruktur
eftersom de i vissa fall blir mindre beroende av platsspecifika krav.
Den digitala infrastrukturen kommer kunna erbjuda förenklingar inom samtliga
aspekter av samhället samt kommunens eget arbete. Ett exempel på detta är inom
socialtjänsten med deras olika arbetsområden som alla är beroende av god digital
infrastruktur. En god digital infrastruktur är ett stort hjälpmedel för samtliga aspekter av
kommunens arbetsområden. Detta eftersom det blir möjligt att enklare erbjuda hjälp och
lösningar för kommunens invånare.
Kommunen arbetar aktivt med utvecklingen av den digitala infrastrukturen och ett
mål som är uppsatt är att 95 % av kommunens befolkning ska ha tillgång till en
anslutningspunkt senast år 2020. Syftet med detta är att ge alla kommuninvånare samma
möjlighet till god digital infrastruktur med de fördelar som följer.
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3.5 Skola
Vision: En kreativ kunskapskommun där vi lägger grunden till ett livslångt
lärande.
I Lessebo kommun är det för tillfället möjligt att gå från första till nionde klass. Dock är
det bara Lessebo samhälle som erbjuder möjlighet att gå klass sju till nio. Utöver detta är
det grannkommuner exempelvis Växjö som står för skolmöjligheter. Detta är en
verklighet som kommer förändras i takt med att kommunens utveckling avancerar.
För att Lessebo som kommun ska kunna öka sin attraktivitet är det viktigt att samtliga
samhällsgrupper får möjlighet till ett gott liv. En av dessa är familjer med barn i skolåldern.
Det ska vara möjligt att gå hela sin utbildning från första året till årskurs 9 i kommunen.
Eftergymnasial utbildningen i form av högskola och universitet är något som kommer vara
svårt att skapa egna. Ett alternativ är däremot att skapa en koppling till Linnéuniversitet.
Genom dessa potentiella utvecklingsområden är det då möjligt att utveckla en kommun
som vänder sig mot alla åldrar.
Under de senaste åren har befolkningen i Lessebo kommun ökat och som prognoser
visar i kapitel 3.1 kommer kommunen att fortsätta växa. Detta ställer hela tiden nya krav
på att kunna erbjuda invånarna bättre och fler utbildningsmöjligheter. Att utveckla en
skola som rustar barn och ungdomar med kunskaper samt som ger förutsättningar för
att förmågor ska utvecklas är därför en viktig del i hållbar utveckling.
För att kommunen ska kunna utvecklas med fokus på hållbarhet för samtliga av de
tre aspekterna är det också viktigt att framtidens medborgare utbildas inom detta. Syftet
med detta är att det i skolan finns möjlighet att utbilda människor att se fördelarna med
hållbarhet. Dessutom ska utvecklingen av skolan förhålla sig till framtidskompetenserna
som har tagits fram bland annat av EU och OECD. Framtidskompetenserna fokuserar på
grundläggande kunskaper för kommunikation och individens ansvar i ett samhälle med
syfte att skapa en hållbar utveckling.
För mer och djupare information om skolans framtida utveckling i kommunen läs
vidare i Lessebo kommuns Lokalförsörjningsprogram.

3.5.1 Fysisk utveckling
Utbildningen i Lessebo kommun ska utformas med fokus på eleverna och deras
förutsättningar till ett hållbart lärande. För att kunna skapa en utveckling som gynnar
samtliga är det viktigt att alla nivåer får samma prioritet. Det ska skapas en möjlighet för
eleverna att genom skolan utvecklas.
I Lessebo kommun är det viktigt att bostäder och nya områden som pekas ut i kapitel
2.1 knyts samman med skolans utveckling. För att en skola ska vara attraktiv och tillgänglig
är det viktigt att samtliga elever kan ta sig till skolan på ett säkert sätt. Detta binder även
samman med den grönstruktur som är illustrerad i kapitel 2.3 eftersom gröna värden är
något som ska göras tillgängliga för skolor i kommunen.
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I samtliga fyra samhällen i kommunen kommer det vara möjligt att gå låg- och
mellanstadiet medan det i Lessebo samhälle utvecklas en högstadieskola som kan växa i
proportion med behovet. Detta innebär att det blir möjligt att dels utveckla den lokala
kunskapen och stärka de egna samhällena. Det innebär också att det är möjligt att skapa
en koppling mellan de olika samhällena i kommunen och deras ungdomar. Lessebo
kommun är en del av sydöstra Sveriges arbetsmarknad och genom skolan kan
kommunens roll stärkas samtidigt som elevernas lärande ökar.
För att vidare kunna utveckla skolan inom kommunen och stärka förutsättningar i
arbetsmarknadsregionen kommer ett samarbete med Linnéuniversitet ses över. En fördel
med Lessebo som kommun är att Linnéuniversitet finns både i Växjö och i Kalmar och
mellan dessa båda städer går bil- och järnvägar som möjliggörs av flera tågstopp i
kommunen. Genom att dessutom bygga bostäder för studerande i olika åldrar och olika
skeenden i livet är det möjligt att skapa attraktiva boende även för studerande.
Den fysiska utvecklingen ska ges möjlighet att utvecklas inom skolan med antal skolor
och deras individuella storlek. Kommunens ungdomar måste känna att de vinner något
på att gå i den lokala skolan. Det kommer därför vara fokus på att skapa en attraktiv skola
som är tillgänglig för samtliga elever och som är anpassningsbar. En skola som är
anpassningsbar innebär att det finns en möjlighet till utveckling och flexibilitet inom de
olika lokalerna.
Förutom att skolbyggnaderna kommer placeras på ett strategiskt sätt i förhållande till
bostäderna kommer de även utformas på ett klimatsmart sätt. Detta för att hållbarheten
ska genomsyra all utveckling i hela kommunen, oavsett i vilken form den kan tänkas vara.

3.5.2 Digital utveckling
Utvecklingen av alla delar av samhället går hela tiden framåt. Med hänsyn till detta har
regeringen fastslagit olika mål för skolans verksamhet. Ett av dessa mål är att samtliga
elever ska ha en fullgod utbildning inom de digitala verktyg som används i samhället.
Detta ställer samtidigt krav på att lärarna inom skolan också har kunskapen för att det ska
vara möjligt att lära ut kunskapen.
Genom att utveckla den digitala infrastrukturen i hela kommunen, se kapitel 2.4 för
mer information, och koppla samman den med skolans utveckling görs utbildningar mer
tillgängliga. Tillsammans med utbyggnaden av skolbyggnader kommer detta medföra att
fler elever får tillgång till undervisning och kan få en bra grund för livet. Det innebär också
att möjligheterna till exempelvis vidare utbildning stärks. Med hjälp av utvecklingen av
den digitala infrastrukturen kommer det också bli möjligt att skapa utbildningar och
kurser som är tillgängliga digitalt. På detta sätt skapas ytterligare en förutsättning för
utveckling och tillgänglighet bland eleverna.
Detta kommer ställa krav på lärare och hela organisationen inom skolans
verksamheter då de måste vara en del av utvecklingen. Anledningen till detta är att
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organisationen måste kunna vara ett stöd för eleverna och dels erbjuda dialog men också
en hjälpande hand. Genom att skolans organisation finns där för eleverna på ett tydligare
sätt kan också utbildningen och lärandet bli mer anpassad efter individen.
Även för den digitala utvecklingen av skolans verksamheter är det viktigt att den
digitala infrastrukturen i kommunen som en helhet utvecklas, samt för skolors
attraktivitet. Det är också viktigt att skolor och bostäder utvecklas i samförstånd med
varandra. Trots att den digitala utvecklingen kommer förändra kraven inom samhället är
det fortfarande viktigt med mänskliga möten.
Genom en utveckling av de digitala verktygen är det möjligt att erbjuda lärande i flera
olika former och från flera olika platser i världen. Att förstå omvärlden är en förutsättning
för att vara beredd på de effekter som en global värld för med sig. Det är även viktigt att
förstå kopplingen mellan händelser på en global nivå och på den lokala nivån. Genom att
organisationen, lärare och elever får ytterligare kunskaper inom digitala verktyg kan en
helhetsförståelse skapas genom dialoger och lärande i möte med fler människor än dem
i närmiljön.
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3.6 Näringsliv
Vision: En levande kommun med stark besöksnäring och rikt fritidsliv.

Utan ett fungerande näringsliv är det svårt att skapa ett fungerande samhälle eftersom
det samhälle som skapas är starkt beroende av andra arbetsmarknader än den egna. I
Lessebos

fall skulle

detta innebära att

medborgarna i stor

grad jobbar

i

grannkommunerna, vilket leder till en risk för utflyttning. Det som måste skapas är ett
arbetsklimat där företagen kan etablera sig och utvecklas. På grund av detta är det viktigt
att skapa en tydlig koppling mellan unga människor inom skolan och näringslivet. Det är
även dessa människor som innehar tankar och idéer för hur samhället ska utvecklas.
Historiskt har näringslivet i kommunen haft fokus på tillverkningsindustri, men i takt
med att utvecklingen har gått framåt har även industrin ändrat fokus. Under de
kommande åren kommer möjligheterna att etablera nya, mindre företag vara viktiga.
Detta eftersom den största potentialen och möjligheten för utveckling finns i de mindre
företagen som kan erbjuda nya alternativ.
För att ta tillvara på denna potential krävs en systematisk identifiering av lämpliga
områden för placering av företag. Fokus i detta arbete måste vara att inkludera
medborgarna för lokaliseringen. Själva målet är att öka sysselsättningen och stärka
arbetsmarknaden inom kommunen samtidigt som kompetensutvecklingen och utbudet
av service förbättras. Syftet är att den ekonomiska utvecklingen ska fortsätta för att driva
på utvecklingen av kommunen som en helhet.
En annan aspekt av näringslivet i Lessebo kommun är de turistattraktioner som
kommunen genom sin lokalisering erbjuder. Lessebo som kommun ligger bland annat i
glasriket med en djup historia i glastillverkning. Dessutom finns det både kulturella och
naturvärden som stärker kommunen. Dessa värden kommer genom stråk att knytas
bättre till den befintliga bebyggelsen och till andra destinationer för att göra det möjligt
för fler att uppleva dessa värden.
Besöksnäringen är, mer än andra delar av näringslivet, beroende av natur- och
kulturmiljöer som ofta nyttjas med stöd av allemansrätten. Detta medför att det måste
finnas en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen med fokus på att hitta en
långsiktigt hållbar lösning som ger människor möjlighet att uppleva kommunen.
Enligt SCB var det 1 840 människor som både arbetade och bodde i kommunen år
2014. Målet är att detta antal ska öka genom ett diversifierat näringsliv, vilket underlättas
genom planberedskap. Det är också viktigt att skapa arbetsmöjligheter inom alla delar av
samhället för att uppfylla de behov och önskemål som medborgare har.
Utöver detta är Lessebo en skogrik kommun med över 800 större och mindre
skogsägare, varav kommunen och Sveaskog är bland de största.
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3.6.1 Handel och industri
En förutsättning inom all verksamhet är att skapa en jämn fördelning mellan olika former
av verksamheter. När det handlar om näringslivet är det därmed viktigt att det finns både
stora företag i stil med exempelvis tillverkningsindustri samtidigt som det finns mindre
serviceföretag och handelsområden. Denna blandning gör det möjligt för medborgare att
tillgodoses avseende handel- och arbetsmöjligheter i en högre grad än om det endast
finns en form av företag.
Trots denna identifiering måste det även vara fokus på att skapa möjligheterna för
olika företag att etablera sig i kommunen. Både individer och företag söker sig i allt större
utsträckning till attraktiva platser där det finns en säkerhet för framgång. I Lessebo
kommun kommer det därmed vara viktigt att service- och handelsföretag får möjlighet
att lokalisera sig i samtliga orter, men också centralt i dessa orter. Detta ger möjlighet till
ett större kundunderlag som i sin tur bidrar till en större framgång för företagen.
Företag eller industrier som kan påverka människors levnadsvillkor och hälsa får inte
placeras på ett sätt som är störande för boende i samhället. Dessa företag ska istället
placeras på ett strategiskt sätt som gör att det är enkelt att ta sig till och från dem med
exempelvis varor. Genom att strategiskt peka ut placeringen för olika former av företag
kan en kommun som Lessebo växa och bli en starkare aktör i regionen.
På detta sätt stärks samtliga av de tre hållbarhetsaspekterna och de arbetar i symbios
med varandra för att stärka kommunen som en helhet. En del i att arbeta mot en hållbar
utveckling är att ta tillvara på den kunskap, erfarenhet och kreativitet som finns i
samhället.
Samtidigt som det är viktigt att stärka den egna kommunen är det även viktigt att
identifiera vad grannkommuner kan göra för att underlätta den egna utvecklingen. Alla
kommuner kan inte vara lika bra inom samma område utan det krävs kompletterande
kunskaper och utbud för att locka till sig nya medborgare. Genom samarbete kan tjänster
vara både specialiserade men också av en bredare form beroende på individens
önskemål.
År 2040 kommer Lessebo kommun att kunna erbjuda god service i samtliga fyra
samhällen som finns i kommunen. Det kommer inte vara nödvändigt för invånarna i de
olika orterna att resa till Lessebo samhälle för att tillfredsställa den vardagliga handeln.
Fokus under de kommande åren kommer vara på att skapa ett företagsklimat som bidrar
till nyetablering och utveckling av samtliga former av företag, inom bland annat
tjänstesektorn, service och tillverkningsindustri.

79

3.6.2 Besöksnäring
Besöksnäringen bidrar både till en ökad sysselsättning och tillväxt i hela kommunen.
Turismen skapar underlag för att utveckla infrastrukturen, vilket i sin tur kan bidra till att
bibehålla och stärka servicen på landsbygden. Turismen i Lessebo kommun bygger på det
som är unikt och tillgängligt. För kommunen innebär detta bland annat glasbruken och
handpappersbruket i Lessebo. Utöver detta finns det höga naturvärden nära de olika
samhällena i kommunen. Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv sammanfaller i flera fall med viktiga områden sett ur besöksnäringsperspektiv.
För att stärka besöksnäringen kommer samtliga fyra samhällen att behöva utvecklas
för att kunna tillhandahålla den service som turismen nyttjar. Viktiga besöksmål för
turismen är också de äldre glasbruksorterna Strömbergshyttan och Bergdala som skulle
kunna stärkas av mer turistservice. Genom att utveckla servicen i samhällena kommer
den både de boende och turisterna tillgodo. På detta sätt skapas en hållbar utveckling där
nya och gamla idéer och tankesätt möts, vilket möjliggör för en utveckling av den sociala
hållbarheten.

Bild: Besöksnäring i Lessebo kommun. Fotografi: Anna Wäktare

Turismen stärker både den lokala och den externa profilen av kommunen, vilket bidrar
till att marknadsföra kommunen. Detta är ett effektivt sätt att nå framtida invånare till
kommunen då det visar upp vad kommunen har att erbjuda. Det som är bra för besökare
är i flera fall bra även för de boende eftersom de värden som besökare ofta söker också
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är värden som boende söker. Att belysa och bevara dessa värden är en del i att stärka
identiteten för hela kommunen.
För att besöksnäringen inte ska stagnera och bli mindre attraktiv måste det finnas en
kontinuerlig utveckling som får nya människor att vilja resa till kommunen. Genom att
utveckla boende, restauranger och olika stråk i naturen stärks båda sidor av samhället,
både besökarnas och de boendes förutsättningar till upplevelser.
En annan aspekt som utvecklar besöksnäringen är olika evenemang som kan locka
besökare. Dessa evenemang kan vara både återkommande men också oregelbundet eller
sällan förekommande. Det är viktigt att evenemangen får en koppling till kommunen och
inte bara skapas för skapandets skull.
Lessebo kommun erbjuder genom sitt läge i glasriket och utvandrarbygden goda
möjligheter att uppleva en skogsbygd med stor tillgång till sjöar och vattendrag. Detta gör
det möjligt att erbjuda ett aktivt friluftsliv med goda möjligheter till personlig utveckling.
Det finns även ett flertal camping och stugområden i kommunen som bidrar till en
mångfald för besökare och boende i kommunen i form av upplevelser.
Efter att glasbruket i Strömbergshyttan lades ner i slutet på 1970-talet, har orten, med
sitt strategiska läge utmed riksväg 25, haft försäljning av glas, keramik, hantverk samt
fanns

matställe

(Poppelgårdens

värdshus).

Kommunen

har

nu

antagit

en

Utvecklingsstrategi som innebär att Strömbergshyttan åter ska lyftas fram och
marknadsföras ur ett besöksperspektiv. Exempelvis finns förutsättningar att göra ett
aktivitetsområde med mountainbikeleder, motionsstigar samt cykelleder. Skidliften bör
kunna användas för grässlalom, badplats och bryggor vid Hyllsjön rustas upp. En brygga
eller bro bör kunna anläggas mellan Strömbergshyttan och Trafikverkets välbesökta och
vackra rast- och badplats. Orten är också ett utpekat LIS-område, se vidare kapitel 3.2
År 2040 är Lessebo kommun en destinationskommun där både boende och besökare
trivs och har möjlighet att uppleva den lokala historien. Det ska även vara möjligt att nyttja
de leder som finns i kommunen för att uppleva naturen. Lessebo kommun ska inte endast
vara attraktivt för människor som har rest långt utan även i de angränsande samhällena
och kommunerna ska det finnas en anledning att resa till Lessebo kommun.
Turism och besöksnäring är inte endast en fråga som går att lösa på lokal nivå utan
det handlar om gränsöverskridande strategier. Detta innebär att besöksnäringen är en
mellankommunal fråga som diskuteras vidare under kapitel 5.
Bebyggelsen i Strömbergshyttan har definierats som sammanhållen bebyggelse och
för sådan bebyggelse finns riktlinjer för nybyggnation. Riktlinjerna redovisas under kapitel
om Landsbygden, kapitel 3.1.7 sid 40.
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4. Miljöfaktorer
Några av de miljöfaktorer som är viktiga att beakta är bland annat miljökvalitetsnormer,
förorenade områden, översvämningskartering och buller.

4.1 Miljökvalitetsmål


Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft



Bara naturlig försurning



Giftfri miljö



Skyddande ozonskikt



Säker strålmiljö



Ingen övergödning



Levande sjöar och vattendrag



Grundvatten av god kvalitet



Hav i balans samt levande kust och skärgård (berörs inte alls i Lessebo kommun)



Myllrande våtmarker



Levande skogar



Ett rikt odlingslandskap



Storslagen fjällmiljö (berörs inte alls i Lessebo kommun)



God bebyggd miljö



Ett rikt växt- och djurliv

Dessa 14 mål berörs i olika grad av kommunens eventuella exploateringsidéer. Den
exakta graden går inte i nuläget att bedöma utan det måste göras i respektive fall. På
samma sätt påverkas dessa mål olika mycket av olika miljöfaktorer. Exempelvis påverkar
höga bullernivåer god bebyggd miljö i större utsträckning än det påverkar ingen
övergödning. Dock innebär detta inte att något av de 14 målen är mer viktigt än ett annat
utan alla måste beaktas vid exploatering om ett hållbart samhälle ska kunna uppnås.
Målen Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt och Ingen övergödning påverkas
inte av utvecklingsförslagen.
Genom försikthetsmått vid exploatering av nya område som är rika på skog,
våtmarker eller som har närhet till sjöar och högspänningsledningar bedöms målen
kunna uppfyllas. Dock kan inte miljömålet Giftfri miljö uppfyllas då det även
fortsättningsvis finns förorenade områden.
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4.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Normerna anger vilka värden som måste
uppnås för att nå god ekologisk och kemisk status i luft respektive vatten.
Det är den sammanvägda statusen inom respektive del som måste uppnå god status.
Enligt Vatteninformation Sverige, VISS, uppnår alla vattendrag och sjöar i Lessebo
kommun god kemisk status. Detta gäller även för grundvatten utom i två fall, dels Skruv
och dels Transjö. Dessa är med i arbetet för att nå god status 2027, och visas därmed inte
i kartan nedan.
De sjöar och vattendrag som i nuläget uppnår god ekologisk status är Lillasjöån,
Vasen, norra delen av Öjen, Linneforsån och Löften. Resterande undersökta sjöar och
vattendrag ska uppnå god status 2021 eller 2027.

Källa: http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx

Även miljökvalitetsnormerna för luft är viktiga att hantera och följa. Detta är speciellt
viktigt vid förtätning, byggande av transportinfrastruktur och industrier. I Lessebo
kommun utförs provtagning i Lessebo samhälle. Resultaten från både 2012 och 2014 visar
på halter av kvävedioxid och partiklar under årsmedelvärde.

4.3 Förorenade områden
Med hänsyn till den långa historia som finns i Lessebo kommun med industrier som
exempelvis glasbruk finns det vissa områden som är potentiellt förorenade. Dessa
föroreningar kan vara exempelvis arsenik, bly och kadmium. Nedan följer ett antal
kartbilder över respektive tätort i Lessebo kommun. Kartorna är hämtade från
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Länsstyrelsens webgis, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/, och vid
byggnation i närheten av något område som har identifierats som potentiellt förorenat
ska markundersökningar genomföras. I samband med att dessa områden projekteras och
exploateras ska de saneras innan de kan tas i bruk. Strömbergshyttan är ett annat område
som är förorenat och som ska saneras.
De fyra glasbrukskommunerna, Lessebo, Uppvidinge, Emmaboda och Nybro arbetar
med att ta fram en organisation och en handlingsplan för framtida saneringar. Detta sker
i dialog med universitet, SGU och respektive länsstyrelse. Syftet är att massor, som
exempelvis metaller, ska kunna återvinnas. Identifieringen i kartorna nedan visar på
risken för att marken eller området är förorenat.
Några av de förorenade platser som finns som har koppling till glasbruk:


Bergdala glasbruk



Hovmantorps gamla glasbruk



Hovmantorps nya glasbruk



Kosta glasbruk



Kosta glasbruksdeponi



Strömbergshyttan



Sandviks glasbruk



Sea glasbruk



Skrufs glasbruk



Transjö hytta och glasbruk



Ulvaskog glasbruk
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4.4 Buller
I Lessebo kommun finns fastigheter som är påverkade av höga bullervärden. Detta
påverkar boendes möjlighet att skapa en lugn utemiljö och det kan även påverka
möjligheterna att bygga nya bostäder. De främsta bullerkällorna är trafiken och
järnvägen. Vid all planering och byggnation ska gällande riktvärden för buller följas.
Nedan följer en översiktlig bullerkartering för respektive samhälle. Resultatet visar
ekvivalenta och maximala ljudnivåer i dBA. Trafikmängden utgår ifrån en förväntad nivå
för biltrafiken år 2040, med skyltad hastighet från 2017.
Beräkningarna är endast till för att vara en fingervisning och i områden som riskerar
att beröras av höga bullernivåer krävs det specifika undersökningar. Det är viktigt att i alla
lägen säkerställa att människor i kommunen inte utsätts för höga bullernivåer då det kan
leda till hälsoproblem.

För tågen har följande siffror använts:
Persontåg Gods Totalt
IC/Region
Dag

40

1

41

Kväll

10

0

10

Natt

10

2

12

Totalt 60

3

63

Dag är 08:00-19:00. Kväll är 19:00-22:00. Natt är 22:00-08:00

Persontåg Gods
IC/Region
Hastighet/max

90

90

Medellängd

145

529

Maxlängd

145

615

Samtliga siffror är över förväntad mängd tåg som kommer trafikera sträckan 2040.
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Lessebo samhälle

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå
88

Hovmantorps samhälle

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå
89

Kosta samhälle

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

90

Skruvs samhälle

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå
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4.5 Översvämningskartering
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, endast ett område som är
hotat av översvämningar. Detta område är längs med Ronnebyån som går söderut från
Rottnen, se kartbild nedan.
Vid exploatering i olika strandnära områden kommer det vara väldigt viktigt att titta
på hur markens topografi ser ut. Detta med hänsyn till att minska risken för översvämning
och i ett tidigt skede kunna välja bort områden som är i riskzonen.

Källa: https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html

Utöver MSB har även en kartläggning över lågpunkter och rinnvägar gjorts för kommunen
och dess fyra orter. Dessa kartor pekar ut områden som vid skyfall riskerar att
översvämmas och hur vattnet förväntas rinna till dessa platser. Vid exploatering inom
eller i närheten av dessa områden är det viktigt att beakta hur vattnet kommer tas om
hand och vilken påverkan exploateringen får.
Kartorna över skyfallskarteringen är hämtade från länsstyrelsen webgis, http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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4.6 Dagvatten
I takt med klimatförändringarna kommer frågor som exempelvis hantering av dagvatten
att behöva prioriteras allt mer i detaljplaner och byggnation. Speciellt viktigt är detta vid
byggnationer i en större skala som medför att stora ytor blir hårdgjorda av exempelvis
byggnader eller parkeringar. I dessa fall måste dagvatten ges möjlighet att i första hand
tas om hand inom området men att dagvattenledningar också finns utbyggt för att klara
eventuella kriser.
Det kommer bli viktigt att se över hur gator och fastigheter tillsammans kan ta hand
om dagvatten. Ett exempel är vissa delar av vägar som används för parkering, snarare än
som körbanor, och som därmed kan utformas med material för att vatten ska kunna
filtreras ner i marken. Syftet med detta kommer vara att minska risken för
översvämningar i tätorterna. Vid omhändertagandet av dagvatten är det viktigt att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas negativt i det vattenområde där
dagvattnet rinner ut.
Risken som finns är att om allt dagvatten rinner ut direkt i sjöar och vattendrag utan
att först renas eller infiltreras kommer det inte vara möjligt att uppnå god ekologisk status
som planerat. Detta eftersom det i dagvattnet finns en mängd ämnen och partiklar som
är skadliga för vattnet och för det liv som är beroende av det, inklusive människor. Att
leda ut dagvatten till sjöar och vattendrag bör vara det sista alternativ som väljs om inget
annat är möjligt, och i detta fall kommer kravet på rening att behöva vara väldigt högt för
att minimera påverkan.
Som grund för beräkning av förväntade dagvattensmängder kan SMHIs prognoser
användas. Nedan presenteras några övergripande prognoser över mängden dagvatten
som kan förväntas komma fram till 2100. I samtliga kartor presenteras två scenarier, RCP
4,5 respektive 8,5. RCP står för Representative Concentration Pathways och är olika
scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden med hänsyn till
bland annat mängden koldioxid som släpps ut.


RCP 8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxid



RCP 4,5 – koldioxidutsläppen ökar fram till 2040

Mer i detalj om RCP går att läsa på SMHIs webbsida:
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-rcp-1.80271
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Grön stapel
Mer nederbörd än
normalt
Gul stapel
Mindre nederbörd
än normalt
Svart streck
Medelvärde
Grå skugga
Variationsbredd
mellan det högsta
och

det

lägsta

värdet

Källa:
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-

klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300#sc=rcp45

Grön stapel
Mer nederbörd än
normalt
Gul stapel
Mindre nederbörd
än normalt
Svart streck
Medelvärde
Grå skugga
Variationsbredd
mellan det högsta
och
värdet

Källa:
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-

klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300
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det

lägsta

Kartan visar årsmedelnederbörd för Kronobergs län, vilket är medelvärdet av varje års
summerade

dygnsnederbörd.

Källa:
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/k
limatologi_27.pdf

Kartan visar den procentuella förändringen för Kronobergs län jämfört med medelvärdet
för referensperioden. Indexet avser total dygnsmedeltillrinning med återkomsttid 100 år.

Källa:

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/k
limatologi_27.pdf
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4.7 Strandskydd
Alla öppna vattendrag som påverkar det naturliga vattnet är belagda med strandskydd.
Strandskydd är generellt 100 meter upp på land och ut i vattnet men kan i vissa fall
utvidgas. I Lessebo kommun är det enbart sjön Rottnen för vilken Länsstyrelsen har
beslutat att det ska vara utökat till 200 meter strandskydd upp på land medan 100 meter
fortfarande gäller för själva vattnet.
Strandskyddets syfte är dels att säkra allmänhetens tillgänglighet till strand och
vattenområden och även att inte försämra förutsättningarna för djur- och växtlivet. Syftet
är också att begränsa den mänskliga påverkan på vattenområden för att säkerställa att
vattnet behåller god kvalité. Vid alla arbeten inom strandskyddat område bör en kontakt
tas med kommunen för att klargöra vad som gäller och vilka försiktighetsmått som
kommer krävas.
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4.8 Vattenskyddsområde
I Lessebo kommun finns det fyra vattenskyddsområden, och det pågår arbete med att ta
fram ett nytt för Lyckebyån samt revidering av vattenskyddsområdet för Skruv. Vid dessa
områden gäller både strandskyddslagstiftningen och vattenskyddsföreskrifter, vilka
måste tas hänsyn till vid samtliga åtgärder. Se nedanstående karta för en övergripande
bild av kommunens vattenskyddsområden. Vattenskyddsföreskrifterna finns tillgängligt
på kommunens webbsida alternativt i kommunhuset.
De fyra befintliga vattenskyddsområden i Lessebo kommun är:


Rottnen och Hacksjön



Läen



Djupgöl



Skruv
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4.9 Jordartskartering
Jordarten i Lessebo kommun är till största delen bestående av morän, vilket är den
vanligaste jordarten i Sverige. Dock finns det även berg och isälvssediment i kommunen.
Varken berg eller morän utgör några svårigheter vid byggnation, men viss försiktighet
måste tas vid isälvssedmintet. Anledningen till detta är att marken är mjukare än där det
är morän eller berg, dessutom innehåller dessa områden i vissa fall spår från den senaste
istiden som kan behöva bevaras.
Enligt SGIs karttjänst finns det inga kända risker för skred i Lessebo kommun. Dock
bör risken alltid beaktas i områden som exemplevis i kuperad terräng, närheten till berg
och strandnära.

Källa: SGUs databas https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html
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4.10 Markradon
Radon är en ädelgas som påverkar människors hälsa negativt vid inandning. Vissa
bergarter kan medverka till att radon förekommer i högre halter än vad som är hälsosamt
för inomhusluften. I Lessebo kommun finns det ett flertal områden där det finns ökad risk
för förhöjda markradonvärden. Inom dessa områden är det viktigt att bebyggelse
utformas på ett sätt som är radonsäkrat.
Det kan även finnas höga radonvärden utanför de utpekade områdena då radon är
ett naturligt förekommand ämne. Områdena som är utpekade är dock identifierade
riskområden.
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4.11 Elnätverk
I Lessebo kommun finns det både ett regionalt och ett kommunalt ledningsnät som måste
beaktas vid byggnation. Det finns dessutom fördelningsstationer i Hovmantorp, Lessebo
och Kosta. Vid byggnation nära någon av dessa ledningar eller anläggningar måste hänsyn
tas och riktlinjer följas samt samråd tas med E.on som är ledningsägare.

Ljusorange linje: 50 kv och mörkorange linje 130 kv. Källa: samrådsyttrande från E.on.
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4.12 Biologisk mångfald
I Lessebo kommun är det viktigt att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt av
olika exploateringsprojekt. Vissa områden som är speciellt viktiga att bevara förutom de
som är utpekade som riksintresse är där strandskyddet gäller. I dessa finns nämligen risk
för både påverkan på land- och vattenbaserat djur- och växtliv.
Vid exploatering kommer det vara viktigt med restriktioner som medför att tillräckligt
hänsyn tas gentemot det som redan finns i området. En utbyggnadsplan får inte medföra
att villkoren förändras negativt för djur- och växtliv.
Biologisk mångfald syftar inte bara till stora Natura-2000 områden utan även de
mindre områdena. I exempelvis skog och vattenområden finns det ett flertal olika arter
och samspelet mellan dessa är viktigt att bevara. I Lessebo finns exempelvis Ekebacken
där olika biologiska värden samspelar. Detta är också ett område som används flitigt som
rekreation och friluftsområde, vilket medför en positiv variation i den biologiska
mångfalden.

4.13 Folkhälsa
Förutom den biologiska mångfalden får inte heller den mänskliga hälsan påverkas
negativt av olika utbyggnadsförslag. En risk som finns är från höga bullernivåer och i
Lessebo kommun är de främsta bullerkällorna tung industri och infrastrukturen i form av
riksväg 25, riksväg 28 och järnvägen.
Som det går att läsa ovan kommer mängden trafik att öka, vilket medför att
bullernivåerna också kommer att öka. Att bygga bostäder i vissa områden kommer därför
inte vara möjligt. Exempelvis bör all bostadsbyggnation inom 30 meter från järnvägen
undvikas.
På samma sätt är det viktigt med dels tätortsnära grönområden, men också mer
kvartersnära. Dessa skapar en möjlighet för olika former av friluftsliv och rörelse, vilket är
positivt både för individen och för samhället som helhet.

4.14 Kulturmiljö och fornlämningar
I kommunen finns det enligt riksantikvarieämbetet 1892 fornlämningar. Vid exploatering
är det väldigt viktigt att hänsyn tas till dessa och skulle det finnas risk för att
exploateringen hamnar i närheten kan arkeologisk undersökning krävas. Det som är
viktigt att notera är att det inte bara är själva fornlämningen som är skyddad utan även
ett område runt om kan vara skyddad.
Vissa av dessa fornlämningar är även viktiga för den biologiska mångfalden då vissa
djur- och växtarter lever skyddade i dessa områden.
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Översiktlig kartbild över fornlämningar i Lessebo kommun.
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5. Mellankommunala intressen
Lessebo kommun gränsar till Växjö, Tingsryd och Uppvidinge inom Kronobergs län samt
Emmaboda och Nybro i Kalmar län. Mellankommunala intressen är en viktig del av
utvecklingen för en mindre kommun som Lessebo. Det är inte möjligt att lösa alla
samhällsfrågor på egen hand utan det krävs en större samsyn för att på ett bättre sätt
tillmötesgå medborgarna. Dessutom finns det vissa frågor, som exempelvis vägar,
järnvägar och turism.
De mellankommunala intressena stannar egentligen inte bara vid de kommuner som
Lessebo delar gräns med utan även kommuner som Kalmar ingår i dessa frågor.
Anledningen till detta är att människor i dagens samhälle är väldigt rörliga och det är då
viktigt att kunna erbjuda det som efterfrågas. Det är inte heller möjligt att se den egna
kommunen som en egen zon utan kommunen måste ses i sitt rätta sammanhang,
Lessebo är en del av den övriga utvecklingen i Sverige.

Lessebo kommun i närområdet

5.1 Infrastruktur
I Lessebo kommun går dels järnvägen som förbinder Kalmar med Växjö genom
Hovmantorp, Lessebo och Skruv. Att utveckla järnvägens kapacitet och därmed
pendlingsmöjligheterna är en fråga som påverkar samtliga kommuner längs med
sträckningen. Dessutom förbinds Lessebo kommun med grannkommuner genom
riksvägarna 25 och 28, samt olika länsvägar.
Att behålla och förbättra dessa delar av infrastrukturen är en viktig fråga för att
Lessebo kommun ska fortsätta vara en aktör i den regionala utvecklingen.
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5.2 Besöksnäring
En viktig del av besöksnäringen i Lessebo kommun är Kosta handelsområde samt
Glasriket som även innefattar Uppvidinge, Emmaboda och Nybro kommuner. Glasriket är
en benämning som besöksnäringen nyttjar då flertalet av alla Sveriges glasbruk startades
i dessa trakter. Flertalet av de ursprungliga glasbruken är i drift idag och attraktiva resmål.
För att fortsätta att erbjuda ett attraktivt resmål bör det skapas en övergripande strategi
för hur Glasriket ska kunna utvecklas och göras mer tillgängligt för allmänheten och
besökare.
En annan viktig del av gränsöverskridande besöksnäring i Lessebo kommun är
Utvandrarleden, vilken är en vandringsled genom Lessebo, Emmaboda och Tingsryds
kommuner. Denna vandringsled är baserad på Vilhelm Mobergs böcker om utvandrarna.
Precis som med Glasriket är detta en aspekt av Lessebo kommun som måste bevaras och
göras mer tillgänglig för allmänheten.

5.3 Miljö
I takt med att allt fler miljömål blir regionala och nationella ökar mängden samarbete över
kommungränserna. Detta är en fördel då det möjliggör för mindre kommuner att bevara
och säkerställa att vatten- och naturområden fortsätta finnas. Många naturområden i
Lessebo kommun sträcker sig också utanför kommunens gränser. Att ha en samsyn kring
hur områdena ska förvaltas är viktigt för att de på lång sikt ska kunna fortsätta fungera
för de arter som finns i områdena. Lessebo kommun måste därför fortsätta samverkan
över kommungränserna för att säkerställa att naturens mångfald bevaras.
För att säkerställa kvalitén på vatten samverkar Lessebo kommun med samtliga
grannkommuner, vilket även i fortsättningen kommer ske. Vatten är en samhällsviktig
aspekt som påverkar ett mycket större område än bara den enskilda kommunen.

5.4 Kosta skjutfält
Skjutfältet är beläget öster om Kosta och påverkar förutom Lessebo kommun även Nybro,
Emmaboda och Uppvidinge. I området finns det restriktioner kring markanvändning då
skjutfältet även är utpekat som ett riksintresse ur militär synvinkel.

5.5 Räddningstjänst
Lessebo bildar tillsammans med Uppvidinge och Tingsryds kommuner Räddningstjänsten
Östra Kronoberg, RÖK, med syfte att samarbeta och samordna räddningsarbete i de tre
kommunerna. Detta är ett samarbete som Lessebo kommun kommer fortsätta verka för
att behålla då det är en styrka för medborgarna.
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6. Riksintresse
Vissa områden inrymmer särskilt speciella värden eller har speciella förutsättningar vilka
gör att områdena bedöms vara betydelsefulla för landet i sin helhet. Dessa områden kan
klassas som områden av riksintresse och kan utses ur olika aspekter, både för bevarande
och för exploatering. De verksamhetsanknutna riksintressena identifieras i en process,
vilken respektive statliga verk har huvudansvaret för. Det är också länsstyrelsen uppgift
att lämna underlag om riksintressena.
Riksintressen är viktiga instrument för avvägningar i samhällsplaneringen.

I ett

område av riksintresse får områdets värden eller betydelse inte påtagligt skadas av annan
tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstående
lokalt allmänt intresse och områden som är av riksintresse ska prioriteras i den fysiska
planeringen. När olika riksintressen konkurrerar med varandra, prioriteras det ändamål
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med naturresurserna.
Undantagna är anläggningar för totalförsvaret som alltid ska ges företräde. I kommunen
finns vindbruk inom militärens intresseområde och då militären har satt ett förbud mot
höga objekt markeras vindbruksområdena inte ut på kartan.
Vid åtgärder som exempelvis byggnation inom område som berörs av riksintresse
måste det säkerställas att det inte finns några andra alternativ. Om det finns andra
alternativ som är likvärdiga ska dessa väljas i första hand. Inom alla områden som berörs
av riksintresse får inga åtgärder vidtas som kan medföra påtaglig skada på dessa
intressen. Det är kommunen som ska visa att så inte sker.

6.1 Naturvård
Naturmiljön är livsmiljö för växter, djur och människor. Den är även en resurs som kan ge
förutsättningar för rekreation och avkoppling. De områden som har pekats ut som
riksintressen är i flertalet fall unika och dess värden går oftast inte att återskapa om
områdenas värden skulle skadas påtagligt eller helt försvinna.
Naturområdena skyddas generellt genom miljöbalken men vissa områden kan
därutöver ha ett lagstadgat skydd som exempelvis Naturreservat eller som Natura 2000.
För Naturreservat finns i regel en särskilt skötselplan upprättad och för Natura 2000 finns
Bevarandeplaner. I Lessebo kommun finns fyra områden som är Natura 2000,
Kulla – Skärgöl, Lövsjö ängar, Tiafly samt Stocksmyr. De sistnämnda har lite annan
konstruktion än Naturreservaten. De ingår i ett särskilt gemensamt europeiskt nätverk
och regler om dessa finns i såväl 4e som 7e kapitlet i miljöbalken.
De

övriga

riksintressena

ska

tillgodoses

i

kommunernas

planering

och

översiktsplanen ska visa hur man beaktar dess värden. I vissa fall sammanfaller de olika
”skyddsformerna”, Stocksmyr är till exempel, både Natura 2000, naturreservat samt
riksintresse för naturvård.
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Riktlinjer
Flertalet av områdena nedan är myr- och våtmarker som inte är aktuella för exploatering.
De ligger heller inte i närheten av några tänkta eller planerade förändringsområden,
varför någon påverkan på dessa inte bedöms ske.
I Lessebo kommun är det de områdena som är listade nedan som har identifierats.
Natura 2000

Naturreservat

Naturvård

Kulla-Skärgöl

Lövsjö ängar

Kulla

Lövsjö ängar

Skärgöl

Muggehult

Stocksmyr

Stocksmyr-Brännan

Stora fly

Tiafly

Tiafly

Krongölsflyet

Tikaskruv

Stocksmyr

Visjön

Breda fly
Källekulla mad
Videsjön

Utöver de riksintressanta naturområdena finns ett flertal olika naturområden
uppmärksammade i länets naturvårdsprogram, utpekade av Skogsvårdsstyrelsen som
nyckelbiotoper eller har biotopskydd. Vissa av dessa framgår av kartan ”övriga natur- och
kulturvärden att beakta vid exploatering” nedan. Dessa kan sägas vara av regionalt eller
lokalt intresse men ska beaktas.

6.2 Kulturmiljövård
Kulturmiljön är en viktig del i samhällsplaneringen och skall beaktas vid all planering och
exploatering. Områden av riksintresse för kulturmiljövård är precis som motsvarande för
naturvård unika i sitt slag. Miljöns historiska dimension går tydligt att utläsa och uppleva
och om miljöns värden påtagligt skadas kan de inte återställas. I Lessebo kommun finns
två områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövård.
Riksintresse

Kulturmiljöområden

Lessebo bruksmiljö

Bergdala, Hästebäck – by- och industrimiljö

Kosta bruksmiljö

Fagerhult – bylandskap
Hovmantorp – herrgårdslandskap
Muggehult – bylandskap
Tjugosjö – bylandskap och järnvägssamhälle
Transjö – by- och bruksmiljö
Ugnanäs – bylandskap
Vida, Ljuder – bylandskap och sockencentrum
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6.2.1 Lessebo bruksmiljö
Lessebo bruksmiljö omfattar fyra delar av Lessebo tätort:
1. Själva bruksområdet med tillhörande anläggningar samt direktörsbostäderna,
Smedraden och Intaget samt Hembygdsparken,
2. Den äldre egnahemsbebyggelsen i Djurhult
3. 1900-talsbebygglsen i området avgränsat av Kronobergsgatan, Stationsgatan,
Storgatan och Smålandsgtan, Hästhagen.
4. Läseboda by, Ekebacken, med lämningar av Läseboda by.
Länsstyrelsen har tagit fram kunskapsunderlag ”Lessebo – Fördjupad analys av ett
riksintresse” (Meddelande 2011:09). I denna skrift har utförligt beskrivits brukets historia
och framväxten av samhället med olika årsringar. Rapporten är rikt illustrerad med foton
och kartor, exempelvis över den äldre bebyggelsen från olika årtionden som fortfarande
finns kvar.
Riksintresset för kulturmiljö i Lessebo är en i stora delar bevarad bruksmiljö med
industri- och bostadsområden. De ur en byggnadshistorisk synvinkel mest intressanta
områdena är karaktärsobjekten Smedraden, disponentvillan samt herrgårdsbyggnaden
centralt i samhället.
I Djurhult är det framför allt husens och gatornas karaktär med stora tomter,
representativa för det tidiga 1900-talets nytänkande vad gäller arbetarnas bostäder som
skulle ge plats för trädgårdar med egen odling. Djurhult är unikt i det fallet att det är ett
av de få oförändrade egnahemsområdena från 1900-talets början.
Hästhagen uppfördes omkring 1910 och var ursprungligen avsett för sågens
anställda. Planlösningen är stora tomter med ett förhållandevis stort boningshus mitt på
tomten. De karaktäristiska trekantiga parkområdena är bevarade.
Läsebodas gamla bytomt, ofta benämnt Ekebacken, bestod ursprungligen av två
skattehemman från mitten av 1500-talet. Det finns idag flera lämningar exempelvis
husgrunder, källargrunder, terrassodlingar och järnframställningsplatser. Idag är det
endast en av de äldre ekonomibyggnaderna som finns kvar. Området har på senare år
utgjort betesmark och är idag ett friluftsområde med strövstigar, exempelvis Kulturstigen.
Riktlinjer
Rekommendationer för förtätning inom de båda egnahemsområdena Hästhagen och
Djurhult.
Ny bebyggelse ska anpassas och underordnas till omgivningens egenart och karaktär,
vad gäller placering, storlek, form, material och färg. Nya detaljplaner bör tas fram som
ger områdena ett skydd mot förvanskningar, exempelvis q-märkning.
Ny bebyggelse, enligt översiktsplanens förslag, ska anpassas till den äldre
bebyggelsens karaktär och struktur, till exempel gatunät, tomtstorlek och materialval.
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6.2.2 Kosta bruksmiljö
Kosta bruksmiljö är avgränsat så att i princip hela norra halvan, norr om idrottsplatsen,
omfattas och med gräns mot väg 28 i väster och bebyggelsen slut i öster. Kosta är vår
äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarade byggnader och företeelser från tre
århundraden. Det är en särpräglad glasbruksmiljö med flera bevarade äldre byggnader
som Stenstugan, bruksherrgården, äldre arbetarbostäder, både friliggande och i form av
kasernliknande byggnader, Glasblåsarebyggnaderna. Även nyare bebyggelse, som Bruno
Mattssons glashus från 1960-talet, ingår i riksintressets värden.
Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsunderlag ”Kosta – Fördjupad beskrivning av
ett riksintresse för kulturmiljövården” Meddelande nr 2009:07. I denna skrift beskrivs
utförligt brukets tillkomst och historia, rikt illustrerad med kartor och foton.
Riktlinjer
Riksintresset i Kosta omfattar en del av samhället som är levande och stadd i ständig
utveckling, det förändras och utvecklas för att tillgodose nya ändamål, såsom
handelsplats Kosta samt hotell och glasbruk. Hela samhället är därför oerhört
betydelsefullt för besöksnäringen. Det är därför viktigt att riksintresset inte hindrar den
behövliga samhällsutvecklingen. Samtidigt kommer värdena att beaktas i varje särskilt fall
vid detaljplanering och bygglovsgivning.
Ny bebyggelse bör undvikas intill den äldre bebyggelsen som är karaktäristisk för att
bevara områdets särart. En bevarandeplan bör utarbetas för att utröna var lämpligt
utformad kompletterande bebyggelse kan medges.

6.3 Kulturmiljövård – övriga områden
Förutom de två riksintresseområdena finns det ytterligare åtta områden av läns- eller
regionalt intresse som är uppmärksammade i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, men är
alltså inte av riksintresse.
Dessa är:
Bergdala, Hästebäck – by- och industrimiljö
Fagerhult – bylandskap
Hovmantorp – herrgårdslandskap
Muggehult – bylandskap
Tjugosjö – bylandskap och järnvägssamhälle
Transjö – by- och bruksmiljö
Ugnanäs – bylandskap
Vida, Ljuder – bylandskap och sockencentrum
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Mer information om varje särskilt objekt finns att läsa i Regionalt kulturmiljöprogram. Att
ett område finns i det regionala kulturmiljöprogrammet innebär inte att det finns något
juridiskt bindande skydd utan programmet är att se som ett kunskapsunderlag.
Riktlinjer
Vid exploateringar och nybyggnation inom eller i närheten av dessa områden ska
kulturmiljövärdena beaktas. Detta gäller särskilt när ny bebyggelse ska uppföras inom de
utpekade bymiljöerna. Hänsyn till lokal byggnadstradition ska tas, vilket i vissa fall kan
innebära begränsningar vid placering, färg och materialval.
Kommunen har upprättat följande riktlinjer för byggnation inom områden utpekade
för kulturmiljövård.
Inom område för all form av kulturmiljövård


är det inte tillåtet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär,



måste all nybyggnation och exploatering ske på ett sätt som passar in med
omgivningen och den historiska bebyggelsen,



får mindre fasadändringar ske om de inte påverkar områdets karaktär eller
utseendet negativt,



Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya
bebyggelse får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad
gäller höjd eller utseende.



Vid

samtliga

lovprövningar

ska

jämförelse

ske

med

den

ursprungliga

bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens utseende
och placering i området. Detta gäller både för områden som är klassade som
riksintresse och för de som inte är det.

6.4 Kommunikationer
I

kommunen

finns

tre

leder

som

är

klassade

av

riksintresse

ur

ett

kommunikationsperspektiv. Dessa är


Riksväg 25



Riksväg 28



Kust till kustbanan



Dessutom är järnvägsstationerna i Lessebo respektive Hovmantorp klassade som
riksintresse.

Riksväg 25, riksväg 28 och järnvägen har alla tre ett bebyggelsefritt avstånd av 30 meter
från respektive led, vilket gäller vid nybyggnation.
Genom framför allt riksväg 25 (Kalmar – Växjö – Halmstad) och järnvägen Kust till
kustbanan (Kalmar – Göteborg) kopplas Lessebo samman med andra delar av
Sydostregionen

och

Södra

Sverige.

Dessa
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leder

utgör

också

de

viktigaste

förutsättningarna för att kunna utveckla en stark pendlingsregion, då de antingen går
igenom eller strax intill tre av kommunens större orter. Lessebo, Hovmantorp och Skruv.
Kosta har direkt koppling till riksväg 28 och därmed vidare mot Emmaboda och
Karlskrona samt i norr mor riksväg 31 till Vetlanda och norröver.
För att riksväg 25 ska uppfylla kravet som riksväg är det synnerligen viktigt att
resterande del av vägen mellan Hovmantorp och Eriksmåla byggs ut till mötesfri väg.
Dessutom ska minst en säker planskild korsning för gång- och cykeltrafiken med
riksvägen ordnas i Lessebo samhälle.
Eftersom riksväg 25 går genom tätorten Lessebo visar översiktsplanen på ett förslag
att anlägga en fjärrtrafikled väster om samhället mellan järnvägen och industriområdet
vid Öjen. Någon närmare detaljutredning för vägens sträckning har inte gjorts och
förslaget får närmast ses som ett idéutkast.
Några konkurrerande riksintressen i samhället berörs inte av förslaget.
Riktlinjer
Ny bebyggelse i anslutning till väg och järnväg av riksintresse får inte placeras så att den
medför påtaglig skada på riksintressena. Bebyggelsefria avstånd om 30 meter utmed rv
25 och rv 28 respektive 12 meter längs med resterande allmänna vägar måste beaktas.
Vid någon form av åtgärd vid dessa områden ska Trafikverket vara samrådspart. (Se
vidare under kapitel 3.4 Infrastruktur.)

6.5 Försvaret
Öster om Kosta finns Kosta övningsområde och skjutfält som även inkluderar en flygplats
för militärt bruk. Vid planering är det viktigt att ta hänsyn till var detta område finns och
hur det påverkar människor i sitt närområde. För samtliga åtgärder som är lokaliserade
inom försvarsmaktens intresseområden ska de vara samrådspart.
Riksintresset omfattar i huvudsak själva övningsfältet med skjutplatser, se karta över
riksintresse.
Omgivningspåverkan är utöver buller även behovet av hinderfrihet för höga
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför skall Försvarsmakten kontaktas i
tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden.
Vid en eventuellt förändrad flygverksamhet berörs i första hand Kosta tätort av
bullermattan. Om verksamheten skulle förändras så att flygverksamhet åter kan bli
aktuellt, förutsätter detta en nära samverkan med Lessebo kommun.
Riksintresset för totalförsvarets militära del, 3 kap. 9§ andra stycket miljöbalken, kan
i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form
av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-,
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika
omfattning berörda av riksintressena.
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I Lessebo kommun finns Kosta skjutfält som riksintresse för totalförsvarets militära
del. Riksintresset har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i form av
hinderfrihet. Inom riksintressets influensområde kan det till exempel vara olämpligt att
uppföra störningskänslig bebyggelse. Inom influensområdet ska plan-och loväreden
remitteras till Försvarsmakten
Sydost om Lessebo tätort finns ett så kallat Ö-område. Inom detta ska alla plan- och
lovärenden remitteras till Försvarsmakten.
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess
och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt
högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden
avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

6.6 Vindkraft
I Lessebo kommun finns det tre områden utpekade som riksintresse för vindkraft.
Samtliga av dessa är placerade inom militärens riksintresse och pekas därför inte ut i
kartan nedan. Skulle militärens område minska och vindkraftsområdena inte längre
påverkas kommer dessa undersökas för lämplighet att utvecklas. Vindkraft prövas i första
hand mot miljöbalken vid byggnation samt transportstyrelsens riktlinjer kring avstånd och
försiktighetsmått.

6.7 Karta över riksintresse
Nedan följer dels en karta per samhälle över de riksintressen som finns för respektive ort,
endast de aspekter som påverkar samhället har tagits med i kartan. Dessutom inkluderas
en karta som visar utbredning för de olika riksintressena som finns i kommunen som
helhet. Kartan syftar till att skapa en uppfattning om placeringen av olika områden i
kommunen. Kartorna är framtagna ur Länsstyrelsen webbgis och för mer detaljerad
information:
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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7. Konsekvenser och miljöbedömning
Här behandlas tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen tänkbara konsekvenser
av översiktsplanens förslag. Översiktsplanen ska vara informativ och konsekvenser ska
kunna utläsas. Syftet är att intressekonflikter ska kunna uppmärksammas i tidiga
skeden. Översiktsplanen är dock ett strategiskt instrument med ett längre
tidsperspektiv, allting går inte att påverka lokalt och översiktsplanen har därför en rad
osäkerhetsmoment. Följden blir att konsekvenserna inte kan bedömas på ett
heltäckande sätt utan måste vara översiktliga.
Konsekvenserna ska avse ekonomiska, sociala och ekologiska (miljömässiga)
aspekter. För miljökonsekvenserna finns särskilda regler i 6 kapitlet miljöbalken och
nedan presenteras den icke-tekniska sammanfattningen från
miljökonsekvensbeskrivningen.

7.1 Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser av Lessebos förslag till översiktsplan i ett regionalt och lokalt perspektiv är
att planen påverkas av samhällsekonomin, vilken är en förutsättning för hållbar
utveckling. Här finns aspekter som ökad och hög sysselsättning, regional balans och
ekonomisk tillväxt. Konjunktursvängningar kan påverka och förändringar i demografin,
vilket också påverkar skatteunderlaget. God samhällsservice borgar för ett gott klimat
för näringsliv och boende i kommunen. För att nya företag fortsatt ska öka visar
översiktsplanen på möjligheter för utveckling av nya verksamhetsområden, såväl i
Hovmantorp och Lessebo som Kosta och Skruv.
I Hovmantorp ges möjligheter för attraktiva industrilägen utmed riksväg 25.
Förbättrande kommunikationer med mötesfri väg mellan Hovmantorp och Lessebo och
vidare till Eriksmåla, tågstopp i Skruv samt förbättrande bussförbindelser tillsammans
med befintliga tågstopp i Lessebo och Hovmantorp bidrar till förbättrande
pendlingsmöjligheter till arbetsplatser inom och utanför kommunen. Lessebo är en
kommun ”där det är lätt att komma hem”.
Detta kan i sin tur innebära att fler av pendlarna upptäcker fördelarna med ett
attraktivt boende i kommunen, ett boende som även privatekonomiskt kan vara
fördelaktigt. På så sätt kan befolkningen öka, fler boende och företag innebär fler
skattekronor till den kommunala ekonomin och fortsatt hög samhällsservice kan
bibehållas och utvecklas.
Genom att huvudsakligen planera för bostadsutbyggnad i de fyra tätorterna och då i
sammanhållna former som förtätningar och utvidgning av befintliga områden kan de
kommunalekonomiska kostnaderna för gator, VA och energi begränsas jämfört med en
ostrukturerad och spridd bebyggelse. Detta hindrar dock inte att attraktivt, gärna
sjönära boende på landsbygden ska vara möjligt, inte minst för en levande landsbygd.
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Fullständig fiberutbyggnad även på landsbygden lockar till både nyföretagande och
boende.
När översiktsplanen skapar förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet
och boendet i kommunen skapas också ett ökat underlag för handel och annan service.
Antalet förskolebarn och skolbarn kan också öka, vilket redan skett, främst genom det
stora flyktingmottagandet under 2015. Med hänsyn till detta pågår därmed utbyggnad
av förskolor och skolor.
Besöksnäringen är i huvudsak bilberoende och kommunens största och mesta
besöksplats är handelsområdet i Kosta och Kosta Boda Art Hotell. Översiktsplanen
möjliggör för expansion av verksamheterna och handeln. Besöksnäring som grundar sig
på natur-och kulturturism i form av exempelvis Utvandrarbygden, fiske- och jaktturism
på landsbygden utgör komplement till den mera anläggningsbundna turismen.
Översiktsplanen pekar inte ut några särskilda områden för detta eftersom dessa oftast
grundar sig på privata initiativ. De utpekade LIS-områdena kan dock vara ett underlag i
denna riktning. En ökning av såväl dagturismen som flernätters boende med olika
aktiviteter i kommunen kan få stora positiva ekonomiska konsekvenser för hela
kommunen.

7.2 Sociala konsekvenser
Befolkningsutvecklingen i kommunen har under 2000-talet varit både positiv och
negativ. Mellan åren 2012 – 2017 har det varit en ökning och denna trend håller i sig. För
närvarande har kommunen ca 8 700 invånare varav flertalet bor i tätorterna och endast
omkring 1 000 personer på landsbygden. Ett ökat invånarantal ställer krav på mer
service och kvalitativ vård, omsorg och skola.
Kommunen är en pendlarkommun och har inte balans mellan dag- och
nattbefolkning. Siffror på pendlingen i kommunen visade år 2014 att inpendlarna var
767 och utpendlarna var 1 624. Cirka 50% av inpendlarna kom från Växjö medan
Emmaboda, Tingsryd och Nybro står för 12-15 % vardera. Av utpendlarna från Lessebo
reste det stora flertalet till Växjö, nästan 75%. Knappt 10% av dem åkte till Emmaboda.
Detta kan tolkas så att det är fördelaktigt att bo i kommunen.
Kommunen har en utbildningsnivå som ligger under genomsnittet för länet och
riket. Skillnaden i eftergymnasial utbildning är markant. Högre utbildning väljs på kort
restidsavstånd till främst Växjö. Förbättrade kommunikationer, såväl fysiskt som
telekommunikationsmässigt (fiberoptik) samt närhet till Linnéuniversiteten i Växjö
respektive Kalmar förbättrar möjligheterna för både utbildning för unga som för
kompetensförsörjning och vidareutbildning. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter
att utveckla det lokala näringslivet samt att rekrytera och behålla kompetens, inte minst
inom skolan.
Förslag i en fysisk översiktsplan kan få både negativa och positiva sociala
konsekvenser. Faktorer som trygghet, tillgänglighet och säkerhet i boendet berör alla:
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barn, unga, kvinnor, män, äldre och funktionshindrade, men kan dock inte alltid lösas
med åtgärder i en fysisk plan. Trafiksäkerhet, belysning i parker, grönområden och
gångstråk samt tillgänglighet för alla i offentliga miljöer måste ständigt beaktas.
Planskilda korsningar med riksväg 25 i Lessebo får positiva konsekvenser för alla
trafikanter, inte minst för gående och cyklande. Konsekvenser av en åldrande befolkning
med ökat behov av äldreomsorg och tillgänglighetsanspassning av miljöer är frågor som
måste beaktas i skilda kommunala planer och dokument.
Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättningsgrad kan få positiva sociala
konsekvenser för invånarna, till exempel ökad trygghet och välstånd. Det finns också ett
samband mellan god folkhälsa, och ett samhälle som präglas av ekonomisk och social
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, liksom delaktighet och inflytande i samhället.
Denna översiktsplan har varit föremål för medborgarsamtal och information för
allmänheten samt varit tillgänglig på kommunens hemsida. Genom insyn i samhällets
planering får människor möjlighet att påverka.

7.3 Folkhälsomålen
Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de
faktorer som påverkar hälsan: livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Några av
de elva målen är mer relevanta i detta sammanhang, då de går att påverka på fysisk
översiktsplanenivå, exempelvis Mål 1: Delaktighet och inflytande i samhället samt Mål 2:
Ekonomiska och sociala förutsättningar. Påverkan på dessa har beskrivits ovan.
Mål 3: Barns och ungas uppväxtvillkor kan påverkas och få konsekvenser t ex
genom en bra skola och förutsättningar för olika slag av fritidsaktiviteter och kulturell
ungdomsverksamhet. Mål 5: Miljöer och produkter samt Mål 9: Fysisk aktivitet.
Genom planens förslag om att knyta samman grönområden i tätorterna genom
gång eller cykelstråk, att man ska ha högst 300 meter till något grönområde från
bostaden, slå vakt om befintliga sport- och idrottsanläggningar kan påverkan på dessa
mål få positiva konsekvenser.
Övriga folkhälsomål påverkas främst genom åtgärder på andra nivåer, till exempel i
samband med stöd, rådgivning och informationsinsatser

7.4 Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen i sin helhet går att läsa i ett separat dokument och här
presenteras den icke-tekniska sammanfattningen. I miljökonsekvensbeskrivningen
presenteras bland annat ett huvudalternativ och ett nollalternativ.
Huvudalternativet innebär en utveckling enligt översiktsplanens förslag medan
nollalternativet påvisar en utveckling där allt rullar på som innan. Jämfört med
nollalternativet innebär huvudalternativet en risk för fler negativa konsekvenser eftersom
detta innebär ianspråktagande av mer mark och eventuell påverkan på vatten.
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Den generella miljöpåverkan bedöms dock kunna hållas på en låg nivå i de områden
som är utpekade och som har analyserats för utbyggnad. Dessa områden ska prioriteras
då miljöpåverkan bedöms vara minst där. Eftersom ny bebyggelse planeras med tydlig
koppling till befintlig infrastruktur och samhällsservice bedöms detta få positiva
konsekvenser för miljön genom att biltrafiken och utsläpp till mark och vatten inte ska
öka. Härigenom kommer också rekreationsområden och grönområden att sparas och
kunna utvecklas för allmänheten. Byggnation ska också ske på ett sätt som klassas som
klimatsmart, med möjligheter för effektiv energihushållning, fler solceller och fler elbilar,
vilket därmed främjar god miljö och social hållbarhet.
Nollalternativet kan betyda visst mått av stagnation och att allt ”rullar på som vanligt”
utan någon kommunal styrning i form av denna översiktsplan. Det innebär inte heller
någon vägledning för andra myndigheter och beslutsfattare. Troligen tas mindre
markarealer i anspråk för bostäder och verksamheter, vilket i sig innebär mindre
miljöpåverkan. Detta skulle medföra att kommunens roll i den regionala utvecklingen inte
skulle förbättras utan förbli samma.
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1. Inledning
1.1 Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?
En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska innehålla en redogörelse av vilken
miljöpåverkan en planerad förändring eller aktivitet förväntas få. Syftet är att i ett tidigt
skede i planprocessen integrera miljöaspekter så att en hållbar utveckling främjas.
Utformning och innehåll, liksom processen med att ta fram denna, regleras i
Miljöbalkens 6 kapitel och ska tillämpas då åtgärderna medför ”betydande
miljöpåverkan”.
Översiktsplaner förväntas alltid medföra betydande miljöpåverkan och ska därför
alltid innehålla en MKB. Eftersom åtgärder och förslag i en översiktsplan inte är så
detaljerade måste miljöbedömningen göras på en översiktlig nivå. Miljöpåverkan får
sedan bedömas bättre i samband med att detaljerade planer, tillstånd och bygglov tas
fram eller ges. För att tillgodose miljöaspekterna på ett godtagbart och positivt sätt kan
då olika restriktioner vara nödvändiga att ställa. Miljökonsekvensbeskrivningen är en
separat process enligt miljöbalken och den ska göras tillgänglig för berörda myndigheter
och allmänheten vid ett samråd på samma sätt som planförslaget.

1.2 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen
Avgränsningen av miljökvalitetsbeskrivningen och de olika miljöfaktorerna samt
alternativ framgår av kommande avsnitt. Det är inte möjligt att exakt bedöma vilka
konsekvenser som kan uppstå på miljön av de föreslagna åtgärderna i planen eftersom
planen är av översiktlig karaktär. De bedömningar som görs för det så kallade
nollalternativet, vilket definieras så att utvecklingen fortskrider som vanligt utan
översiktsplanens förslag, utgår från jämförelseåret 2040.

1.3 Sammanfattning av planens syfte och innehåll
Översiktsplanen för Lessebo kommun ska visa hur de fyra större tätorterna samt
landsbygdsområdena kan utvecklas till en kommun med attraktiva livsmiljöer i
samhällena och andra miljöer för boende och verksamheter och med goda
kommunikationer till omvärlden.
Fokus ligger på hållbar utveckling i alla led: fossilfria kommunikationer, klimatsmarta
boenden, miljövänligt näringsliv, naturnära miljöer, möjligheter för naturnära
fritidsaktiviteter. Kommunen ska också fortsatt vara ett attraktivt turistmål i Glasriket
med närhet till natur, vatten och kulturmiljöer.
Översiktsplanen utgår från vissa fokusområden för hållbar utveckling och då
bebyggelseutveckling, miljö och samhällsnära natur, infrastruktur, utveckling av
näringsliv och skola samt landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tyngdpunkten ligger
på kommunens större tätorter: Hovmantorp, Lessebo, Kosta och Skruv, vilka
sammanfattas nedan för respektive tätort.
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2. Miljökvalitetsmålen
Riksdagen har på nationell nivå tagit beslut om 16 miljökvalitetsmål. De 16 målen är
följande:


Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft



Bara naturlig försurning



Giftfri miljö



Skyddande ozonskikt



Säker strålmiljö



Ingen övergödning



Levande sjöar och vattendrag



Grundvatten av god kvalitet



Hav i balans samt levande kust och skärgård (berörs inte alls i Lessebo kommun)



Myllrande våtmarker



Levande skogar



Ett rikt odlingslandskap



Storslagen fjällmiljö (berörs inte alls i Lessebo kommun)



God bebyggd miljö



Ett rikt växt- och djurliv

Målen Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt och Ingen övergödning påverkas inte
av utvecklingsförslagen.

2.1 Begränsad klimatpåverkan
Stora delar av översiktsplanens utvecklingsförslag är lokaliserat till tätorterna. I
respektive samhälle har det dessutom prioriterats att nya områden exploateras i direkt
anslutning till redan befintliga områden.
På detta sätt kan bilberoendet minska då fler människor får en nära koppling till
befintliga resmöjligheter inom kollektivtrafiken. Genom denna placering av områden
kan stora naturområden bevaras och inte exploateras.

2.2 Frisk luft
Genom fokus på förtätning och bättre gång- och cykelmöjligheter kommer det bli
säkrare att röra sig inom respektive samhälle. På samma sätt bidrar lokaliseringen av
industriområdena till samhällenas utkanter till att skapa en boendemiljö utan tunga
transporter i form av lastbilar, vilket bidrar till att uppfylla miljömålet.

2.3 Giftfri miljö
Det finns i nuläget ett flertal områden som är utpekade som förorenade på grund av
exempelvis glasbruk och träindustri. Genom exploatering kommer sanering bli aktuellt.
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Planen är att sanera två objekt per år, som är förorenade på grund av glasbruket, i
glasrikeskommunerna. Dock kommer inte alla förorenade områden att kunna saneras
inom de närmaste åren, vilket bidrar till att miljömålet inte uppfylls.
Både för de industriområden som har pekats ut i översiktsplanen som förslag och
de som redan är befintliga kommer det vara viktigt att deras eventuella påverkan på
samhällena hålls på ett minimum. Risken blir annars att det inte blir möjligt att uppfylla
miljömålet Giftfri miljö.

2.4 Säker strålmiljö
Vid byggnation i närheten av högspänningsledning måste försiktighetsmått och
rekommenderade avstånd följas. Det som är viktigt är att säkerställa att människors
hälsa och den biologiska mångfalden inte utsätts för farlig strålning på grund av
exploatering. Kan bli aktuellt att beakta vid exploatering i Hovmantorp och Lessebo.

2.5 Levande sjöar och vattendrag
Vid byggnation i närheten eller i direkt anslutning till vattenskyddsområde och
dricksvattentäkter kommer det vara väldigt viktigt att hänsyn tas. I Lessebo kommun
finns det tre ytvattentäkter och vid två av dessa, Rottnen och Läen, finns det utpekade
bebyggelseområden. Hantering av dagvatten måste ses över och beaktas för att minska
påverkan som det kan ha på sjöar och vattendrag. Dagvatten måste alltid renas innan
det rinner vidare ut i sjöarna då det för med sig föroreningar och partiklar, vilket bidrar
till att uppfylla miljömålet.

2.6 Grundvatten av god kvalitet
I Lessebo kommun finns det en grundvattentäkt, vilken ligger norr om Skruv. Denna är
skyddad genom ett vattenskyddsområde och vid byggnation måste hänsyn tas och
uppställda föreskrifter hållas. För att säkerställa att grundvattnet även fortsättningsvis
ska ha god kvalité föreslås ingen expansion i denna del av Skruv.

2.7 Myllrande våtmarker och Levande skogar
Dessa två mål är tätt knutna till varandra eftersom det i många skogar finns vissa
områden som är våtmarker. Denna samverkan mellan olika miljömål är viktig att bevara.
I Lessebo kommun har vissa områden valts bort på grund av att de motverkade
miljömålen mer än de gagnade något annat. Det kommer också vara viktigt i de
områden som pekats ut för exploatering att påverkan på naturen är på en låg nivå och
att så mycket som möjligt av naturmarken kan bevaras.
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2.8 Ett rikt odlingslandskap
Lessebo kommun är en skogrik kommun med majoriteten av marken bestående av
skogar. Med hänsyn till detta bör alla exploateringsförslag som pekas ut på åkermark
väljas bort i de lägen som andra alternativ finns. Att bevara dessa områden är väldigt
viktigt för att lantbruk och öppna landskap ska kunna fortsätta finnas kvar.

2.9 God bebyggd miljö
I samtliga fyra tätorter finns det utpekade bebyggelseområden. I samtliga fall kommer
det vara viktigt att undersöka hur de nya områdena kommer fungera i samklang med
den befintliga bebyggelsestrukturen. De planerade grönstråken kommer att bidra till att
uppfylla målet. På samma sätt kommer utvecklingen av Strömbergshyttan mot mer
aktivitetsområde som kombineras med bostäder och handel att medföra att målet
uppfylls.
Kulturellt värdefulla miljöer, till exempel riksintresseområdena i Lessebo och Kosta
ska bevaras och all ny bebyggelse ta hänsyn till dessa bebyggelse- och industrimiljöer.
Under förutsättning att hänsyn och avvägningar görs i respektive exploateringsområde
bedöms översiktsplanen och dess effekter inte motverka miljömålet. Istället kan målet i
vissa fall främjas då det ger möjlighet till utveckling av befintliga områden.

2.10 Ett rikt växt- och djurliv
Genom bevarande av naturområden främjas växt- och djurlivets förutsättningar. Även
vid byggnation är det möjligt att göra avvägningar och avgränsningar för att den
eventuella påverkan på växt- och djurliv ska vara på ett minimum. Detta är viktigt att
beakta i byggnation i närheten av natur och i ärende som berör strandskyddsområden.
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3. Miljökvalitetsnormerna
Det finns tre miljökvalitetsnormer att beakta vid exploatering, byggnation och
lovgivande, nämligen, luft, vatten och buller.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer
som rör vattenkvalitet och havsmiljö. Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning
kring miljökvalitetsnormer som rör luftkvalitet och omgivningsbuller

3.1 Vatten
Miljökvalitetsnormerna för vatten delas in i två delar; kemisk och ekologisk status. Det är
den sammanvägda statusen inom respektive del som måste uppnå god status.
Enligt Vatteninformation Sverige, VISS, uppnår inga vattendrag och sjöar i Lessebo
kommun i nuläget god kemisk status.
De sjöar och vattendrag som i nuläget uppnår god ekologisk status är Lillasjöån,
Vasen, norra delen av Öjen, Linneforsån och Löften. Resterande undersökta sjöar och
vattendrag ska uppnå god status 2021 respektive 2027. Dessa är:
Sjöar (samtliga 2021)

Vattendrag (samtliga 2027)

Läen

Bäck vid Öljeholm

Rottnen

Lesseboån

Oset

Ronnebyån

Sörsjön

Bäck från Läen
Bäck från Öjen
Fibbleån
Fagerekeån
Fagerhultsån
Lyckebyån

För att lyckas uppnå god ekologisk status 2021 respektive 2027 kommer det vara viktigt
att frågor som exempelvis försurning, förekomst av tungmetaller, djurlivet och påverkan
från dagvatten beaktas.
Det kommer vara viktigt att restriktioner, åtgärder och försiktighetsmått införs i
arbete som kan påverka vattnet. I vissa fall kommer det vara frågan om att i samband
med exploatering ta fram försiktighetsmått och restriktioner, medan det i befintliga
miljöer kan vara frågan om olika lokala åtgärder. Dessutom bör åtgärder som kalkning
av sjöar och vattendrag fortsätta för att bearbeta problem med försurning.
I exempelvis Hovmantorp måste alla arbeten ställas i relation till den potentiella
påverkan som de kan ha på Rottnen, med hänsyn till att det är en dricksvattentäkt. Det
är viktigt att beakta vilket avstånd som finns och vilka säkerhetsmått som tas. I Lessebo
finns samma problematik vid byggnation i närheten av Läen då det är Lessebos
dricksvattentäkt.
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Men även vid byggnation utanför respektive vattenskyddsområde måste hänsyn tas
och en beräkning utföras för att exempelvis dagvatten från exploatering inte ska
påverka befintligt vatten. I många fall hänger olika vattenområden samman och
påverkas därmed också av varandra.
Att peka på specifika lösningar för att uppnå god kemisk status är enligt VISS inte
möjligt i alla fall. Ett exempel är Rottnen där bland annat halterna av kadmium är över
gränsvärdet, men det finns ingen specifik åtgärdsplan för att lösa detta. Med hänsyn till
detta kommer det vara viktigt att kontinuerligt arbeta med dessa frågor och där det är
möjligt minska de farliga halterna.

3.2 Luft
Miljökvalitetsnormen för luft är speciellt viktig att beakta vid förtätning, byggande av
transportinfrastruktur och industrier. I Lessebo kommun utförs provtagning i Lessebo
samhälle. Resultaten från både 2012 och 2014, vilka är de senaste utförda, visar på
halter av kvävedioxid och partiklar under årsmedelvärde.

3.3 Buller
Höga bullernivåer kan skapa boendesituationer där det inte längre är möjligt att bo kvar.
Bullerkällor kan vara industrier, järnväg och biltrafiken. I Lessebo kommun finns det
framförallt riksväg 25, riksväg 28 och järnvägen bland trafikinfrastrukturen som är
starka bullerkällor. Vid byggnation i närheten av dessa områden måste omgivningsbuller
beaktas och arbetas med vid exploatering samt genom byggnation.
Genom en ny sträckning av riksväg 25 för den tunga trafiken vid Lessebo kan
bullernivåer i samhället minska.
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4. Konsekvenser och nollalternativ
Två alternativ kommer presenteras för respektive tätort i kommunen, ett nollalternativ
och ett huvudalternativ. Nollalternativet pekar på en framtid där inga
utvecklingsområden exploateras. Huvudalternativet fokuserar på om majoriteten
utvecklas. Kommunen styr inte över enstaka bebyggelseutveckling på landsbygden.

4.1 Lessebo samhälle
Nollalternativet
Utan någon utveckling i Lessebo samhälle kommer det inte vara möjligt att uppnå
miljömål som exempelvis God bebyggd miljö. Det kommer inte heller gå att erbjuda fler
människor bostäder, goda gång- och cykelvägar eller en skola i framkant. Samhällets
utveckling skulle riskera att avstanna. Dock skulle påverkan på natur- och
kulturmiljöerna vara på en minimumnivå.
Samhället skulle med tiden riskera att förlora sin roll i den kommunala och
regionala utvecklingen och människor skulle bosätta sig i andra samhällen eller
kommuner. Detta skulle riskera att medföra att samhället förlorar invånare för varje år
som går.
Huvudalternativet
Vid ett genomförande av huvudalternativet kommer Lessebo samhälle kunna utveckla
nya bostadsområden med en stark koppling till olika natur- och kulturvärden genom
goda förbindelser. Det kommer också vara möjligt för skolan att fortsätta utvecklas och
bidra till en god kunskapsutveckling av kommunens invånare.
Genom mer invånare och en utveckling av skolan kommer också näringslivet och
turismen att gynnas. Vid utveckling kommer det vara viktigt med en balans mellan
bevarande och exploatering där inga värden förbises till fördel för andra. Fokus kommer
behöva ligga på helheten och hur varje del i utvecklingen påverkar denna för att därmed
en avvägning i de olika projekten ska vara möjlig.
Det kommer också vara viktigt att stärka samhällets centrum och dels hur
människor upplever detta, men också möjligheten att ta sig dit samt nyttja det. Genom
detta alternativ kommer förutsättningarna att öka för fler personer att bo och arbeta i
samhället, vilket kommer bidra till ett ökat underlag för kollektivtrafik och affärer.

4.2 Hovmantorps samhälle
Nollalternativ
Utan någon utveckling i Hovmantorp kommer samhällets utveckling att avstanna. Vid
detta läge skulle påverkan på naturen minimeras och växt- och djurlivet inte påverkas i
någon större grad. Områden som exempelvis Abbakuse vid elljusspåret skulle då
fortsätta vara ett skogsområde.
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Dock skulle detta medföra att befolkningen i samhället inte kan öka, vilket skulle
begränsa service som affärer, skola och kollektivtrafik. Hovmantorps utveckling är tätt
knuten till hela kommunens och utan någon utveckling i detta samhälle skulle en stor
del av kommunen riskera att utsättas för samma.
Huvudalternativ
Alternativet innebär att Hovmantorp får möjligheten att stärka sin roll både i den
kommunala utvecklingen, men även i den regionala. Hovmantorp ligger nära
kommungränsen mot Växjö och kommer kunna knyta samman Lessebo kommun tätare
med Växjö. Samtidigt blir det möjligt för fler att bosätta sig i samhället och ha närhet till
både Växjö och dess utbud men också till samhällsnära natur i Hovmantorp.
Ett sådant område som kommer kunna nyttjas mer av befolkningen är Abbakuse,
vilket är ett naturområden som kommer bevaras och samexistera med både befintlig
och ny bebyggelse. Dock kommer elljusspåret att behöva få en ny dragning, vilket inte
bedöms medföra några större negativa konsekvenser. Påverkan på kulturminnena
kommer också att undvikas.
I centrala Hovmantorp kommer utveckling att kunna fortsätta genom att vissa
förorenade områden kan saneras och bli tillgängliga för allmänheten, vilket också är
positivt för miljön.

4.3 Skruvs samhälle
Nollalternativ
Om utvecklingen i Skruv skulle skilja från det föreslagna i översiktsplanen skulle det vara
svårt att kunna få samhället att växa. Detta skulle medföra att samhället riskerar att
minska i storlek, vilket skulle leda till fler negativa konsekvenser för dem som är boende
där. Ett exempel är tågstoppet som då inte skulle bli en verklighet utan tågen skulle
fortsätta att bara köra förbi. Även servicen skulle bli sämre och få en nedgående trend.
Utan någon ny byggnation i Skruv kommer ingen påverkan på naturen ske, vilket
inte heller medför att tillgängligheten till naturen ökar.
Huvudalternativ
Genom alternativet kommer underlaget för ett tågstopp och därmed sannolikheten att
det byggs att öka. Detta kommer vara en viktig del i både den kommunala och den
regionala utvecklingen för att kunna binda samman Lessebo kommun med Emmaboda
kommun och då Kalmar län.
Med ett större invånarantal kommer det vara möjligt att även bibehålla olika leder
och grönområden för allmänheten och turister att nyttja. Detta kommer att fortsätta
stärka Skruvs roll i den kommunala utvecklingen samt det underlag som kommer finnas
för servicen i samhället. Dessutom kommer attraktionen till Skruv och dess
naturomgivningar att väsentligt öka.
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4.4 Kosta samhälle
Nollalternativ
Utan utveckling i Kosta skulle expansionen som har funnits avstanna. Detta skulle leda
till att det blir ett läge av ingen utveckling alls, varken positiv eller negativ under ett antal
år innan risken för negativ sådan inträder. Om utveckling blir negativ skulle det få stora
konsekvenser då Kosta är ett samhälle med stark bas i verksamheter och handel.
Besöksantalet till Kosta och därmed hela kommunen skulle minska drastiskt och
medföra stora negativa konsekvenser för kommunens utvecklingsmöjligheter.
Utan utveckling i Kosta kommer sjöar som Iglagöl och Blågöl riskera att inte bli
sanerade utan fortsätta vara förorenade.
Huvudalternativ
I takt med att de olika utvecklingsförslagen realiseras kommer service, verksamheter
och livsmöjligheter att öka i Kosta. Det kommer blir möjligt för fler att bosätta sig med
närhet både till höga natur- och kulturvärden. På detta sätt kan områden som
elljusspåret och områdena runt sjöarna stärkas för vandring och friluftsliv.
I Kosta finns ingen järnväg men genom översiktsplanens förslag kommer underlaget
för bussarna att öka. Detta kommer medföra att kommunikationerna till och från Kosta
inom kommunen kommer öka, vilket i sin tur medför att fler får möjlighet att uppleva
Kosta utan behov av bil.
Påverkan på naturen kommer öka, men genom att göra insatser som sanering av
mark och vatten kommer naturen i sin helhet att gynnas av översiktsplanen. Planens
förslag innebär ingen negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövård.

4.5 Strömbergshyttan
Nollalternativ
Utan någon utveckling eller satsning på besöksnäringen i Strömbergshyttan skulle orten
fortsatt minska i attraktivitet. Risken blir då att de nyligen uppstartade verksamheterna
med miljöverkstad och antikförsäljning skulle läggas ned. Ingen förbättring skulle kunna
ske med de förorenade markområdena vid glasbruksbyggnaden eller övrig sanering vid
Högehall. Omgivande natur skulle fortsatt växa fritt och ingen påverkan på denna sker.
Huvudalternativ
Förslaget innebär att Strömbergshyttan åter kan få liv och rörelse med turistverksamhet
och möjligheter för sport och friluftsliv i omgivande natur och sjöar.
Ett nytt aktivitetsområde med exempelvis cykelvägar för mountainbikes medför
påverkan på naturen. Syftet med sådana är dock att de ska följa naturligt i terrängen
utan större schaktningar och avverkningar och endast med smärre förbättringar med
gruspåläggning.
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Förutsättningar kommer på sikt att finnas för sanering av förorenade massor.
Möjligheter ges för krav på sanering av nedskräpade tomter och platser. Nya bryggor vid
badplatserna och en eventuell bro till rastplatsen ska utföras så att påverkan på
vattenmiljön minimeras.

4.6 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Nollalternativ
Mindre utvecklingsmöjligheter på landsbygden påverkar behovet av service och
möjligheter i kommunens tätorter. Alternativet innebär att påverkan på orörd natur
minskar.
Risken skulle bli att människor ansöker om strandskyddsdispens vid alla sjöar och
vattendrag istället för i ett fåtal utpekade områden, vilket ökar risken för att de mer
värdefulla strandområdena tas i anspråk.
Huvudalternativ
Alternativen vid de olika sjöarna för LIS innebär att fler strandnära och attraktiva
bostäder kommer vara möjliga att bygga. Fler människor kommer få möjlighet att bo
och vistas med sjöar i sin närhet och uppleva naturen med dess värden, vilket kan
medföra en ökad förståelse för bevarande.
Dock kommer risken för negativ påverkan på strand- och vattenmiljöer att öka.
Denna risk måste beaktas och minimeras i samband med byggnation, vilket ska göras i
varje enskilt fall inom LIS områdena.

4.7 Konsekvenser för de olika miljöfaktorerna
4.7.1 Landskapsbild
Ny bebyggelse i samtliga fyra tätorter påverkar landskapsbilden och stadsbilden mer
eller mindre beroende på plats, dock mera lokalt. Inga känsliga landskapsvyer påverkas
och bebyggelse som utvidgning och komplettering varför stadsbilden redan är
påverkad. Industriområden i Hovmantorp påverkar landskapsbilden utmed riksväg 25.
Detta behöver inte vara negativt då det snarare kan ses som marknadsföring.
Bebyggelse vid Kårlanda och väster om prästgården påverkar landskapsbilden särskilt
sett utifrån sjön Rottnen. Ny bebyggelse intill Abbakuse påverkar naturmiljön eftersom
elljusspåret måste läggas om. En fjärrtafikled förbi Lessebo påverkar landskapsbilden i
vissa delar. Landskapsbilden och naturmiljön utmed LIS-sjöarna kan bli mer eller mindre
påverkade av nya anläggningar och mest i de områden där det inte finns någon
bebyggelse idag. Vid tillståndsgivning måste detta minimeras.

4.7.2 Kulturmiljöer och fornlämningar
Kulturmiljön vid Djurhult i Lessebo kan påverkas negativt av ny bebyggelse. Det
förutsätts därför att hänsyn tas till den befintliga bebyggelsens karaktär. Utveckling av
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handel och hotell i Kosta behöver inte vara negativt under förutsättning att värdefulla
bebyggelseområden intill inte berörs. Riksintressena i både Lessebo och Kosta ska
beaktas vid all exploatering i eller i närheten av områdena. Huruvida fornlämningar kan
påverkas kan inte bedömas i nuläget då områdena inte är detaljavgränsade. Kulturmiljö
och fornminnen kan påverkas inom LIS-områdena vid Tjugosjö och Transjö.

4.7.3 Friluftsliv och rekreation
Nya grönområden, grönstråk, gång- och cykelleder kommer förhoppningsvis att få
positiva konsekvenser för friluftsliv och rekreation.

4.7.4 Växt- och djurliv, strandskydd samt naturmiljö
Naturmiljön kan påverkas negativt i samband med exploatering vid Abbakuse i
Hovmantorp. Vid exploatering inom LIS-områdena kan påverkan på växt-och djurliv till
viss del ske. Det ska dock bevakas vid eventuella tillstånd att så inte sker.

4.7.5 Trafik och buller
Mer utveckling, byggnation och fler människor innebär mer trafik, vilket kan bli negativt
för miljön. Planens syfte är dock att skapa ett samhälle som är fossilfritt utsläpp till luft
och miljö ska minska jämfört med idag. En fjärrtrafikled förbi Lessebo för tung trafik får
positiva konsekvenser för luft, buller och trafiksäkerhet.

4.7.6 Vatten
Vattenskyddsområdena i Hovmantorp och i viss mån i Lessebo och Skruv kan påverkas
negativt av byggnation. Dagvatten måste omhändertas lokalt och renas före utsläpp i
recipient. Påverkan på vatten kan också ske vid byggnation inom LIS-områden.

4.7.7 Luft-och markföroreningar
Förorenade områden ska saneras innan byggnation är möjlig, vilket ger positiva
konsekvenser för miljön och de boende. Planen är att sanera två objekt per år, som är
förorenade på grund av glasbruket, i glasrikeskommunerna.

4.7.8 Klimatfaktorer
I kommunen finns endast ett område som är hotat av översvämningar och det är längs
med Ronnebyån från dess utflöde i Rottnen vid Ånäs och söderut. Dessa områden
berörs inte av några utvecklingsförslag. Eventuell byggnation ska dock planeras och
grundläggas på nivåer så att risker inte uppstår.
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5. Icke-teknisk sammanfattning
Huvudalternativet innebär en utveckling enligt översiktsplanens förslag medan
nollalternativet påvisar en utveckling där allt rullar på som innan. Jämfört med
nollalternativet innebär huvudalternativet en risk för fler negativa konsekvenser
eftersom detta innebär ianspråktagande av mer mark och eventuell påverkan på vatten.
Den generella miljöpåverkan bedöms dock kunna hållas på en låg nivå i de områden
som är utpekade och som har analyserats för utbyggnad. Dessa områden ska prioriteras
då miljöpåverkan bedöms vara minst där. Eftersom ny bebyggelse planeras med tydlig
koppling till befintlig infrastruktur och samhällsservice bedöms detta få positiva
konsekvenser för miljön genom att biltrafiken och utsläpp till mark och vatten inte ska
öka. Härigenom kommer också rekreationsområden och grönområden att sparas och
kunna utvecklas för allmänheten. Byggnation ska också ske på ett sätt som klassas som
klimatsmart, med möjligheter för effektiv energihushållning, fler solceller och fler elbilar,
vilket därmed främjar god miljö och social hållbarhet.
Nollalternativet kan betyda visst mått av stagnation och att allt ”rullar på som
vanligt” utan någon kommunal styrning i form av denna översiktsplan. Det innebär inte
heller någon vägledning för andra myndigheter och beslutsfattare. Troligen tas mindre
markarealer i anspråk för bostäder och verksamheter, vilket i sig innebär mindre
miljöpåverkan. Detta skulle medföra att kommunens roll i den regionala utvecklingen
inte skulle förbättras utan förbli samma.
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Utställningens genomförande
Förslaget till ny översiktsplan för Lessebo kommun har varit ute för utställning under
perioden 2017-12-11 till 2018-02-12. Efter utställningen ska de synpunkter som har
kommit in under utställningstiden sammanställas i ett särskilt utlåtande innan förslaget
kan gå vidare till antagande.
Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
Under yttrandetiden har det inkommit 17 svar varav 8 har inneburit yttrande eller
erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av respektive yttrande och
hur Lessebo kommun bemöter yttrandet. Även de svar som kommit in men som inte
innebär någon erinran kommer att presenteras.
Inkomna synpunkter
Emmaboda kommun
Emmaboda kommun skriver att en fortsatt gynnsam samverkan mellan kommunerna
kommer även fortsättningsvis vara högt prioriterad.
Bemötande
Kommentaren noteras.
E.on
Eon noterar de ändringar som har gjorts sedan samrådet och har inget ytterligare att
erinra.
Bemötande
Kommentaren noteras.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra.
Bemötande
Kommentaren noteras.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen påpekar att fler LIS-områden bör placeras vid Läen och Öjen. På
samma sätt bör områden runt Kosta vara LIS-områden. Att kommunen kommer ha den
tillväxt som är presenterad i översiktsplanen är naivt och baseras på en fortsatt hög
flyktingström.
Kommunstyrelsen anser att det bör finnas en gång- och cykelväg mellan Lidholmsvägen
och Smålandsgatan som i förlängningen kan leda vidare till en tunnel under riksväg 25 i
slutet på Smålandsgatan. På samma sätt bör en gång- och cykeltunnel placeras i slutet
på Föraregatan.
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Kommunstyrelsen önskar ett förtydligande kring viljeinriktningen med riksväg 25 att den
även fortsatt ska gå genom Lessebo. Förbifarten ska endast vara för tung fjärrtrafik.
Dessutom måste området i Lessebo gärde inkluderas.
I Hovmantorp bör tidigare förslag till rondell på riksväg 25 inkluderas. Dessutom bör
hela riksväg 25 höjas och en tunnel i slutet på Skolgatan byggas. Det planerade
industriområdet kan då placeras i tidigare läge.
Kommunstyrelsen anser inte att det ska bli mer byråkrati eller mer bygglovsskyldighet
på landsbygden än vad det redan är. Det finns ingen anledning att begränsa hur stor del
av fastigheten som får räknas som tomt.
Bemötande
Varken vid Läen eller Öjen finns det några bra ytor där LIS-område är lämpligt och där
det bedöms leda till någon större utveckling, vilket är anledningen till att dessa sjöar har
uteslutits. LIS-områden behöver inte pekas ut för att ansökan om strandskyddsdispens
för enstaka anordningar eller byggnader ska kunna göras. Inte heller får LIS-områden
som resultat att dispens per automatik ges utan varje åtgärd prövas fortfarande separat.
Att knyta samman Lidholmsvägen och Smålandsgatan genom en gång- och cykelväg kan
göras exempelvis i samband med utbyggnaden av bostäder eller som ett eget projekt.
Att göra en tunnel under riksväg 25 dels i slutet på Smålandsgatan och i förlängningen
av Föraregatan är projekt som bör ses över längre fram i tiden. I första skedet planeras
en gång- och cykeltunnel under riksväg 25 vid Åkerhultsvägen.
Detaljer om vilka fordon som får trafikera en viss väg är inget som lyfts i översiktsplanen
utan något som måste lyftas i samband med att vägen planeras och projekteras i inför
byggnation. En illustration över en potentiell förbifart av riksväg 25 i Lessebo samhälle
tas fram och läggs in i översiktsplanen.
Lessebo gärde, även kallat Ekebacken, är ett område som ligger relativt långt från
befintlig bebyggelse. Det skulle krävas väldigt stora investeringar för att få någon form
av bebyggelse i området. Det skulle då även bli frågan om byggnader kan uppföras i
detta område utan att påverka natur- och kulturvärden negativt. Då det finns andra
områden, vilka har pekats ut i översiktsplanen, som ligger nära befintlig bebyggelse och
infrastruktur är dessa mer realistiska att kunna bygga i ett första skede. Att spara
områden som Ekebacken är dessutom en viktig aspekt för att kunna erbjuda gröna
naturområden nära tätorter.
Vad gäller att höja riksväg 25 skulle det skapa mycket fler problem än det skulle lösa. Ett
problem är att det skulle skapa en bullersituation där hela Hovmantorp mellan
riksvägen och järnvägen, där vägen höjs, utsätts för väldigt höga bullernivåer. Detta
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skulle medföra att det riskerar att få till följd att människor inte skulle unna fortsätta bo i
denna del av Hovmantorp som tidigare med hänsyn till den påverkan på hälsan som
buller har.
Dessutom skulle varken en höjning av riksvägen eller en rondell medföra att ett
industriområde kan placeras längre västerut. Väster om område H2 finns det bostäder
som måste finnas på ett tillräckligt avstånd för att inte påverkas negativt. Väster om
dessa finns det stora områden som är våtmark och som inte är lämpade för bebyggelse.
Texten om bygglov ses över och förtydligas med hänsyn till att detta endast är kopierade
riktlinjer som har antagits av plan- och miljönämnden.
Lantmäteriet
Lantmäteriet har ingen erinran
Bemötande
Kommentaren noteras.
Länsstyrelsen Kronoberg
Länsstyrelsen saknar en sammanfattande och avvägd markanvändningskarta där
kommunens syn på mark- och vattenanvändning redovisas tydligt. Dessutom skulle
översiktsplanen vinna på om kommunens tätorter redovisades mer samlat istället för
sektorsvis. Planen behöver bättre framhäva de värden som finns i de angivna kultur- och
naturmiljöerna.
Länsstyrelsen påpekar att delarna kring miljökonsekvensbeskrivningen fortfarande är
oklara och måste tydliggöras. Eftersom planen påbörjades innan den 1 januari 2018
måste en miljökonsekvensbeskrivning enligt tidigare lagstiftning tas fram. Denna måste
dessutom skickas ut på samråd till myndigheter och allmänheten.
Hänsynstagande till flera av riksintressena är alltför generellt angivna främst när det
gäller naturvård och kulturmiljö. Länsstyrelsen är dock medveten om att alla frågor inte
kan lösas i översiktsplanen men behovet av hänsynstagande och eventuella konflikter
behöver synliggöras inför kommande ärenden.
För Natura 2000-områden finns framtagna bevarandeplaner. Länsstyrelsen efterfrågar
även ett resonemang om hur kommunen avser att förhålla sig till områden med höga
naturvärden i planeringen.
Även beskrivningarna som berör riksintresse för kulturmiljövård behöver utvecklas.
Detta då kommunen behöver beskriva vilka värden som finns i området och inte bara
hänvisa till Länsstyrelsens beskrivningar.
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Länsstyrelsen påpekar precis som trafikverket att kartorna över riksintresse bör
förtydligas då riksintresse för kommunikation är svårt att utläsa. Dessutom bör ny
bebyggelse inte planeras eller placeras på ett sätt som kan medföra påtaglig skada på
riksintresse.
En tydlig redovisning gällande miljökvalitetsnormer för luft- och vattenkvalité saknas.
Genomförda mätningar i Lessebo tätort 2012 och 2014 för kvävedioxid och partiklar
(PM10) visar på halter under miljökvalitetsnormens årsmedelvärden. Det saknas en
koppling mellan föroreningar i dagvatten och MKN.
Länsstyrelsen efterfrågar en mer övergripande analys av kommunens LIS-områden och
deras placering. LIS-områden i eller i närheten av tätorter får endast pekas ut om de har
liten betydelse för att tillgodose strandskyddets intressen, vilket berör område 1 och 7.
Dessutom utgör område 2 och 3 tillsammans en betydande del av Rottnens strand och
länsstyrelsen är tveksam till att detta överensstämmer med 7 kap 18 § miljöbalken.
I område 2 finns en population av strandjordtungan som är utrotningshotad. Dessutom
har skogsödla som är fridlyst påträffats i området. i samband med att exploatering blir
aktuell i de olika LIS-områdena behöver en tidig inventering av djur- och naturvärden
samt värden för friluftsliv genomföras.
Länsstyrelsen påpekar också att frågor som närheten till industriområden, förorenad
mark, trafikbuller samt krav på vatten- och avloppslösningar är viktiga att belysa. Ett
exempel är för området vid Djurhult öster om pappersbruket. Det måste här
säkerställas att det finns tillräckligt skyddsavstånd.
Radon kan förekomma utanför de utpekade områdena. Infrastrukturen bör
kompletteras med vatten- och avloppsfrågor. I Kosta är område K1 utpekat på ett sätt
att ett förhållningssätt gentemot förorenad mark krävs. Detta gäller även för
Strömbergshyttan och Transjö.
Kommunen behöver ange att hänsyn ska tas till gällande riktvärden för buller. Vid
planering av ny bostadsbebyggelse där risk för överskridande av gällande riktvärden
behöver bullerberäkningar tas fram vilka styr placeringen. På samma sätt måste hänsyn
tas till att riksväg 25 och 28 samt järnvägen är transportled för farligt gods.
Länsstyrelsen noterar att de geotekniska förhållandena har presenterats men att även
frågan om ras/skred behöver lyftas. Texten kring strandskydd bör kompletteras med
hur det ska hanteras i detaljplanering och byggande.
Det angivna max-avståndet till grönområden på 1 km är betydligt längre än vad som
rekommenderas, nämligen 300 meter. Det bör även förtydligas att det är
Kulturmiljöprogram för Kronobergs län som menas när det står Kulturmiljöprogram.
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Kommunen bör ta fram ett grönstrukturprogram och ett kulturmiljöprogram för att
tydligare belysa de olika frågornas förutsättningar, hänsyn och konflikter. Det saknas
riktlinjer angående hänsyn kopplat till det öppna landskapet inom de övriga områden
som är utpekade i det regionala kulturmiljöprogrammet. Även en kvantitativ översikt
över fornlämningar i kommunen saknas.
Länsstyrelsen nämner även att det finns en byggnadsfri zon på 12 meter längs med
allmänna vägar vilken har utökats till 30 meter för riksväg 25 och riksväg 28. För att
uppföra byggnader inom denna zon krävs att frågan prövas antingen genom bygglov
eller att särskilt tillstånd ges av länsstyrelsen.
Bemötande
Ett nytt kapitel, Utvecklingsförslag, har tagits fram för respektive samhälle. Detta ger en
samlad bild på en översiktlig nivå. För synpunkter som trafikverket har lämnat, se
bemötande därunder.
En miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap 12-13 §§ miljöbalken har tagits
fram. Dessutom kommer kapitlet om miljöfaktorerna att ses över och förtydligas.
Texterna kring riksintresse för bland annat naturvård och kulturmiljövård har
kompletterats och förtydligats med riktlinjer samt tydligare kartor.
Avsnittet om miljökvalitetsnormer utökas och tas även upp i MKB:n.
Samtliga LIS-områdena har setts över beträffande avgränsningar och flera har
arealmässigt minskats ned. Den fria passagen utmed vattnet har markerats på
kartbilderna. Om exploatering blir aktuellt kommer utförliga inventeringar beträffande
växt- och djurliv samt friluftsliv att ske.
Påpekanden beträffande närhet till industrier, förorenad mark, trafikbuller,
översvämningar, radonförekomst, krav på vatten-och avloppslösningar och liknande är
självklart sådant som kommer att undersökas och utredas i anslutning till varje särskilt
exploateringsprojekt.
Kommunen undersöker möjligheterna att via externa medel finansiera framtagandet av
ett kommunalt kulturmiljöprogram. Planer finns att ta fram detta under 2019.
Översiktsplanen kompletteras med en översiktlig kartbild över
fornlämningsförekomster.
I en kommun som Lessebo där skogen och naturen finns runt knuten är ett
grönstrukturprogram för närvarande inte högprioriterat. Kommunen planerar dock att
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ta fram detta program. Utvecklingsförslagen för tätorterna visar hur befintliga
grönområdena bättre kan knytas samman genom gång- och cykelvägar.
Riktlinjer för hänsyn till kulturmiljövärden i byar och miljöer utpekade i det regionala
kulturmiljöprogrammet har införts i översiktsplanen.
Medborgare: Dennis och Ida Lönnetun
Medborgarna påpekar att det vore olämpligt att bygga område H5 då det är ett populärt
naturområde. Dessutom nämner medborgarna att deras fastighet kommer tappa i
värde och att det inte längre kommer vara möjligt att använda elljusspåret på samma
sätt som tidigare.
Bemötande
Se bemötande till yttrande från Jennie Holmström.
Medborgare: Frederik Kjellson
Medborgare motsätter sig område H1 då det är inom dennes fastighet. Detta då
kommunen inte har kunnat ge ett förslag på bytesmark. Om detta inte sker anser
medborgaren att området inte ska finnas med i översiktsplanen.
Bemötande
Område H1 ses över och förminskas samt LiS-området tas bort. Diskussioner mellan
Lessebo kommun och kyrkan sker för tillfället.
Medborgare: Jennie Holmström
Medborgaren ifrågasätter idén med att bygga vid elljusspåret. Om Hovmantorp ska
fortsätta vara attraktivt måste detta område bevaras som det är.
Bemötande
Område H5, vid elljusspåret, minskas ned för att minska påverkan på elljusspårets
sträckning. Dock kommer elljusspåret behöva dras om något för att kunna samexistera
med bebyggelsen. Tanken är att elljusspåret ska kunna bevaras så mycket som möjligt
samtidigt som viss byggnation ges möjlighet. Syftet med detta är att skapa en
kombination både av ett nytt område och bevarande av natur.
Medborgare: Åsa Garp
Medborgaren anser att område H5 inte ska exploateras med hänsyn till områdets
speciella kultur- och naturmiljö. För Hovmantorpsborna är Abbakuseberget, med dess
säregna naturmiljö och elljusspår, ett jätteviktigt rekreationsområde. Det finns
dessutom i närheten en vacker utkiksplats över Hovmantorp och Rottnen. Abbakuse är
väldigt speciellt med stora stenar och stenblock, troligen från inlandsisen.
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Bemötande
Område H5, vid elljusspåret, minskas ned för att minska påverkan på de värden som
finns i området och elljusspårets sträckning. Utkiksplatsen berörs inte av förslaget utan
kommer bevaras. Syftet med detta är att skapa en kombination både av ett nytt
bebyggelseområde och bevarande av natur- och kulturmiljöerna.
Medborgarmöte 17/1 2018
Under mötet framkom det att alla de grönområden som redan finns och som föreslås i
översiktsplanen också måste skötas. Annars riskerar de att få till följd att mer vilt
kommer in bland bebyggelsen.
Det uppkom dessutom frågor kring möjlighet till två nya bostadsområden, dels mellan
Tallvägen och järnvägen i Hovmantorp men också norr om riksväg 25, norr om folkets
hus i Hovmantorp. Det som lyftes specifikt kring området norr om riksväg 25 är att om
all bostadsutveckling fortsätter söderut längs med Rottnen kommer det bli en obalans i
samhället med hänsyn till avståndet till centrala Hovmantorp och dess utbud.
Bemötande
Kommentaren angående grönområden noteras och lyfts till kultur, fritids och tekniska
nämnden samt samhällsbyggnadsförvaltningen då de är ansvariga för kommunens
grönområden.
Med hänsynsavstånd till bäckar, högspänningsledningen och järnvägen blir det inte kvar
ett stort område som kan bebyggas mellan Tallvägen och järnvägen. Hela området
påverkas av strandskydd. På grund av detta valdes området bort i ett tidigare skede av
framtagandet av ny översiktsplan.
Att bygga norr om riksväg 25 för bostäder har varit uppe i samband med samrådet av
översiktsplanen. Det framkom då viss kritik att det ur ett genomförandeperspektiv inte
var det lättaste att bygga ut. Detta med hänsyn till hur människor skulle behöva ta sig till
och från området med fordon, till fots eller med cykel. Det finns få möjligheter att skapa
säkra in- och utfarter till riksväg 25.
Regionförbundet Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län har inget att erinra. De lyfter dock upp att både kust till
kustbanan samt riksväg 25 är viktiga leder att fortsätta utveckla.
Bemötande
Kommentaren noteras.
SGU
SGU avstår från att yttra sig.
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Bemötande
Kommentaren noteras.
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har inte några synpunkter. De nämner dock att de gärna är med i
framtida planer inklusive detaljplaner som berör dem.
Bemötande
Kommentaren noteras.
Socialnämnden
Socialnämnden noterar att deras tidigare synpunkter har bemötts även i
bostadsförsörjningsprogrammet och har inget ytterligare att erinra.
Bemötande
Kommentaren noteras.
Trafikverket
Trafikverket saknar en tydlig sammanfattande avvägd markanvändningskarta som kan
vara underlag vid exempelvis tillståndsprövningar. För tätorterna finns detta i
konsekvensbeskrivningen, men det är inte givet att det vid prövning är den delen som
uppmärksammas.
I kartbilderna över riksintresse är det svårt att utläsa infrastrukturens placering.
Dessutom bör texten om tågstopp i Skruv ses över för att på ett bättre sätt beskriva
problematiken kring stopp. Det krävs inte bara en perrong för att få tågstopp utan även
tåg som stannar.
Trafikverket önskar att det på sidan 31 även införs väglagens restriktioner med
byggnadsfria zoner längs allmänna vägar. Detta för att säkerställa att inte negativ
inverkan uppkommer på trafiksäkerheten.
Kommunikationerna hade med fördel kunnat tydliggöras i tätortskartorna samt
befintliga och nya cykelvägar. Trafikverket påpekar vad gäller industriområdena i
Hovmantorp att det i första hand är de som är söder om riksväg 25 som bör nyttjas.
Dock motsätter de sig inte området norr om väg 25 under förutsättning att
trafikutredning utförs för att kartlägga åtgärder som måste vidtas vid anslutning.
Dessutom bör bullerkartorna ses över för att bland annat även visa kartläggning vid
maxnivåer.
Bemötande
Tydligare hänvisningar och beskrivningar läggs in. Dessutom skapas en samlad kartbild
vilken läggs i ett kapitel som heter Utvecklingsförslag.
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Kartbilderna över riksintresse är tagna från Länsstyrelsen webbgis och inget som
kommunen har tagit fram själva. Texten kring ett tågstopp i Skruv ses över för att
tydligare beskriva problematiken som finns. Önskad text om bebyggelsefria zoner längs
med vägarna förs in i översiktsplanen.
Samtliga kartor som vissa gång- och cykelvägar ses över och förtydligas kring vad som är
befintligt och vad som är föreslaget. Bullerkartorna ses över både med hänsyn till
trafikmängden och för att även via maxnivå under dagtid.
Uppvidinge kommun
Uppvidinge kommun väljer att inte lämna synpunkter.
Bemötande
Kommentaren noteras.
Styrgruppen för framtagande av ny översiktsplan
Lessebo kommun
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Anmälan om ersättningsetablering
enligt lagen 1993:1652 om ersättning
för fysioterapi (18RGK399)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ingå samverkansavtal enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Ärendet omfattas av sekretess.

