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Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde på Lessebo kommunkontor,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr 2018/8-10

Genomförda kontrollmoment, Intern
kontroll för kommunstyrelsen 2018
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. godkänna uppföljning av genomförda kontrollmoment för intern
kontroll 2018 samt,
2. uppdra till kommunchef att vidta åtgärder med anledning av de
brister som funnits vid kontroll. Återredovisas i april 2019.
Ärendebeskrivning
Arbete påbörjades 2018 med att utveckla arbetet med intern kontroll.
Tanken med processen är att i ett första steg utveckla kartläggningen
av de risker som finns i verksamheten. Kommunstyrelsen gjorde
2018-02-06 en risk- och väsentlighetsanalys som mynnade ut i
kontrollmoment för kommunstyrelsen interna kontroll 2018.
Kontrollmomenten antogs 2018-03-06 och har nu genomförts. En av
kontrollerna på näringslivsområdet har ej kunnat återrapporteras
p.g.a. sjukskrivning. Kontrollmoment på ekonomiska transaktioner
genomförs varje år utöver övriga processer i internkontrollen.
Dessutom har uppföljning gjorts av ärendehantering, genom den
årliga kontrollen av verkställighet som redovisades i april 2018.
Några kontrollmoment visar att det saknas dokumenterade rutiner.
Exempelvis processen boende, där det saknas en dokumenterad rutin
från det att uppdrag ges om detaljplan till byggnation. Uppföljningen
visar också att kunskap saknas om vissa rutiner kring exempelvis
oegentligheter och bisysslor.
Beslutsunderlag
Kontrollmoment 2018
Genomfört kontrolloment Boende
Genomfört kontrollmoment Bisysslor och oegentligheter
Genomfört kontrollmoment Arbetsmarknad
Genomfört kontrollmoment Kostverksamheten
Stickprov fakturagranskning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/8-10
Hid

Tjänsteskrivelse - Genomförda
kontrollmoment, Internkontroll 2018
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
intern kontroll 2018 samt uppdra till kommunchef att vidta
åtgärder med anledning av de brister som funnits vid kontroll.
Ärendebeskrivning
Arbete påbörjades 2018 med att utveckla arbetet med intern
kontroll. Tanken med processen är att i ett första steg utveckla
kartläggningen av de risker som finns i verksamheten.
Kommunstyrelsen gjorde 2018-02-06 en risk- och
väsentlighetsanalys som mynnade ut i kontrollmoment för
kommunstyrelsen interna kontroll 2018. Kontrollmomenten
antogs 2018-03-06 och har nu genomförts. En av kontrollerna på
näringslivsområdet har ej kunnat återrapporteras p.g.a.
sjukskrivning. Kontrollmoment på ekonomiska transaktioner
genomförs varje år utöver övriga processer i internkontrollen.
Dessutom har uppföljning gjorts av ärendehantering, genom den
årliga kontrollen av verkställighet som redovisades i april 2018.
Några kontrollmoment visar att det saknas dokumenterade
rutiner. Exempelvis processen boende, där det saknas en
dokumenterad rutin från det att uppdrag ges om detaljplan till
byggnation. Uppföljningen visar också att kunskap saknas om
vissa rutiner kring exempelvis oegentligheter och bisysslor.
Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavd
Beslutsunderlag
Kontrollmoment 2018
Genomfört kontrolloment Boende
Genomfört kontrollmoment Bisysslor och oegentligheter
Genomfört kontrollmoment Arbetsmarknad
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Genomfört kontrollmoment Kostverksamheten
Stickprov fakturagranskning
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Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018
Kontrollmomenten är fastställda efter genomför risk och väsentlighetsanalys i kommunstyrelsen 2018-02-06.

Process

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Boende

Dokumenterad rutin
från det att uppdrag
ges om detaljplan till byggnation

Kanslichef/
Kontroll att dokumenterad
Säkerhetsansvarig rutin finns. Samt säkerställa
att det finns en tydlig organisation

3
2
1

4
4
4

Verksamhet
Rapportering
Efterlevnad av lagar mm

Näringsliv o sysselsättning

Processkartlägga arbetsmarknadsavdelningens och socialförvaltningens
arbete med invånare med
ekonomiskt bistånd som kan komma
i arbete på arbetsmarknadsavd.

Kanslichef/
Se hur många från ekonomiskt
Säkerhetsansvarig bistånd som kommer i arbete
på arbetsmarknadsavdelningen.

4
2
2

4
2
2

Verksamhet
Rapportering
Efterlevnad av lagar mm

Hur snabbt går det för ett företag att
köpa/bygga på mark/industrimark i
Lessebo kommn.

Näringslivsstrateg

Bisysslor

Kanslichef/
Genomgång av dokumenterade
Säkerhetsansvarig rutiner. Säkerställa att rutinerna
följs.

2
2
2

4
5
3

Verksamhet
Rapportering
Efterlevnad av lagar mm

Oegentligheter

Kanslichef/
Genomgång av dokumenterade
Säkerhetsansvarig rutiner. Säkerställa att rutinerna
följs.

Säkerställa att det finns en ändmålenlig och likvärdig verksamhet.

Kanslichef/
Två gånger per år säkerställa att
Säkerhetsansvarig måltiderna följer kostpolicyn och
är likvärdig i samtliga kök.

4
4
4

4
4
4

Verksamhet
Rapportering
Efterlevnad av lagar mm

Kanslichef/
Kontrollera att matsedel och
Säkerhetsansvarig inköpta varor stämmer överens

4

4

Verksamhet

Ärendehandläggning
Ekonomiska transaktioner

Kostverksamheten

Metod

Risk

Väsentlighet

Följa två ärende under 2018.
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Genomfört kontrollmoment Bisysslor och
oegentligheter
Process: Ärendehandläggning Ekonomiska transaktioner
Kontrollmoment: Bisysslor och Oegentligheter
Metod: Genomgång av dokumenterade rutiner. Säkerställa
att rutinerna följs.
Resultat
I samband med nyanställning ska Information ges till
arbetstagaren avseende regler för Bisysslor och hur
oegentligheter hanteras. När det gäller bisysslor regleras
detta genom Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA).
Sammanfattningsvis står det att:
7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något
uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba
förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares
opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens
anseende.
7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera
arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en
bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016).
7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna
de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna
bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016).
7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har
eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 §
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skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall
vara skriftligt och innehålla en motivering. Lag (2001:1016).
Det är tydligt att kommunen har dokumentation som klart
visar regelverket. Det finns en checklista i samband med
nyanställning på Komin:
https://komin.lessebo.se/sidor/anstallning-ocharbetsmiljo/introduktion-av-nyanstallda/checklista-vidnyanstallning.html
Då når vi även undersidan:
https://komin.lessebo.se/sidor/anstallning-ocharbetsmiljo/rekrytering/bisyssla.html
Här finns även blanketten anmälan bisyssla:
https://komin.lessebo.se/download/18.4363a57315f06b25ba0a3f/15
08140971393/Bisyssla%20anmälan.pdf
Oegentligheter kan tolkas på flera sätt. Å ena sidan kan avses
direkta bedrägerier, muta och jävsituationer. Det finns klart
uttalat och dokumenterat tillika vad som menas men denna
information sprids inte i samband med anställning. Enstaka
personer har tagit del av den. Personalavdelningen har till
samtliga chefer i Q3 2017 haft en genomgång och visat en
sammanställning av lagtexter i en Power Point. Tanken har
varit att respektive chef i samband med anställning ska
redogöra för innehållet.
Tio personer har valts ut som är nyanställda under 2018 och
åtta har hittills svarat. Frågan som ställts via e-post är:
1.
I samband med din anställning, har du fått information om
regler avseende bisysslor?
2.
I samband med din anställning, har du fått information om
regler och rutiner avseende oegentligheter?
Utfall:
Svaren gällande bisysslor är att när åtta personer
responderat svarar 4 JA och 4 NEJ. Hälften uppger att de
fått information om regler för bisysslor. Svarsalternativet
VET EJ har inte funnits med.
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Svaren gällande oegentligheter är att när åtta personer
responderat svarar 8 NEJ. Samtliga uppger alltså att de inte
fått information om regler och rutiner kring oegentligheter.
Svarsalternativet VET EJ har inte funnits med.
Utöver detta finns en möjlighet att på ett felaktigt sätt
utnyttja kommunens IT struktur för att förstöra information,
söka information som den anställde inte ska ha tillgång till
eller sprida budskap som bryter mot kommunens
värdegrund. Sker detta medvetet torde det klassas som
oegentligheter.
I samband med anställning delges dokumentet
”Informationssäkerhetsinstruktion - användare” där
ytterligare information finns om hur datanätverk, datorer
och telefoner får utnyttjas. Vidare informeras medarbetaren
om att all aktivitet i datanätverk loggas och registreras. Detta
förtydligas med denna text:
”När du är inloggad och arbetar i systemen lämnar du spår
efter dig. Systemens loggningsfunktion används för att
spåra obehöriga intrång. Detta görs för att skydda
informationen och för att undvika att oskyldiga misstänks
om oegentligheter inträffar.”
Sammanfattningsvis vad gäller bisysslor finns dokument och
rutiner som inte efterlevs. När det gäller oegentligheter finns
informationsmaterial som inte delges den nyanställde och
således är det är tveksamt om chefer har kunskapen att
informera om detta.
Under 2019 kommer en ny personalhandbok att lanseras via
komin.lessebo.se där samtliga dokument kommer att finnas
enligt personalavdelningen. Kvarstår gör dock att respektive
chef vid introduktion av nyanställd måste upplysa i större
grad än vad som görs idag. En rutin behöver skapas för detta.
Utveckling
Det har framkommit att det inte görs löpande kontroller när
det gäller bisysslor utan vi förlitar oss på att den anställde
rapporterar om situationen förändras. När det gäller
oegentligheter såsom mutor och jäv finns inte heller någon
kontrollrutin.
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Eftersom all data-aktivitet loggas finns här
varningsmekanismer om en anställd på ett otillbörligt sätt
försöker få tillgång till information som vederbörande inte
har rätt till eller försöker ladda ner egna programvaror på
datorer. Vidare finns kontrollmekanismer för att inte kunna
använda kommunens IT struktur för att exempelvis utnyttja
e-post på ett felaktigt sätt genom exempelvis spam.

Patrik Itzel
Beredskaps- & Säkerhetssamordnare Kansliavdelningen
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Hid

Genomfört kontrollmoment Arbetsmarknad
Process: Arbetsmarknad
Kontrollmoment: Process kartlägga arbetsmarknadsavdelningens och socialförvaltningens arbete med invånare
med ekonomiskt bistånd som kan komma i arbete på
arbetsmarknadsavdelningen
Metod: Se hur många från ekonomiskt bistånd som kommer
i arbete på arbetsmarknadsavdelningen.
Resultat
30 personer har eller har haft anställning i kommunen under
året fram till 1 december. 1 maj var antalet 19 personer och
den 1 december har detta ökat till 25. Samtidigt har 5
personer lämnat som inte längre är i behov av bistånd.
Arbetsmarknadschefen träffar Ekonomiskt Bistånd på
Socialförvaltningen med jämna mellanrum och får namn av
dem på personer med högt biståndsbehov eller andra större
behov.
Dessa försöker avdelningen sedan jobba med för att få ut
dem på praktik och anställning via Miljöverkstan eller Vårt
dagliga bröd.
Arbetsmarknadsavdelningen får också från
Arbetsförmedlingen uppgift om de som närmar sig slutet på
etableringsåtgärder och försöker på samma sätt finna
sysselsättning för dem.
Utveckling
Då det har varit omöjligt att hitta dokumentation före april
2018 har intervju gjorts med Arbetsmarknadschef Fia Flink.
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Vad som möjligen behöver åtgärdas är tidigare
dokumentation som saknas. Dock görs bedömningen att
tillräcklig dokumentation finns för verksamheten efter april
2018. Det finns exempel på att uppföljningar inte kunnat
göras under året vilket lett till återbetalning av stöd och
externa medel.
Avdelningen har skapat en ny rutin som kommer att gälla
från 1 januari 2019. Bland annat innebär det att de personer
som tas in under förutsättningarna ovan organisatoriskt ska
lyda under respektive verksamhet, inte som idag centralt
under Arbetsmarknadsenheten.

Patrik Itzel
Beredskaps- & Säkerhetssamordnare Kansliavd
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Dnr 2018/8-10
Hid

Genomfört kontrollmoment
Kostverksamheten
Process: Kostverksamheten
Kontrollmoment: Säkerställa att det finns en
ändamålsenlig och likvärdig verksamhet.
Metod: Två gånger på år säkerställa att måltiderna följer
kostpolicyn och är likvärdig i samtliga kök.
Kontrollera att matsedel och inköpta varor stämmer överens.
Resultat
Måltiderna produceras i hög grad från grunden i
verksamhetens fem tillagningskök. Målsättningen är att
erbjuda vällagade, näringsriktiga och successivt fler
nyskapande klimatsmarta menyer i våra restauranger.
Tillagningsköken finns i:
 Lessebo på Bikupan
 Hovmantorp på Kvarndammskolan och på
Sjöglimtens boende
 Kosta på Kosta servicehus
 Skruv på Furugården
Lessebo kommuns kostpolicy bygger på råd och
rekommendationer från Livsmedelsverket. De säkerställer
och skapar förutsättningar för bra matvanor, säkra råvaror
och en god måltidsmiljö.
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Kommunens kostpolicy är publik och kan tankas ner från
kommunens hemsida. Policyn är reviderad av
kommunfullmäktiga senast 2016-09-26.
I den vision som uttrycks står bland annat att kommunens
vision för måltidsverksamheten är:


Sträva efter att varor som köps in ska vara
rättvisemärkta och närproducerade.



Sträva efter klimatsmart förhållningsätt när det gäller
inköp och matsedels planering.

I intervju med kostchefen betonas att så är fallet och att
upphandling idag sker för att i största möjliga grad efterleva
denna vision.
För förskola och skola gäller vidare enligt policyn bland
annat att:


Lunchmåltiden ska i förskola och skola tillgodose 2535 % av dagsbehovet i energi och näringsämnen enligt
gällande näringsrekommendationer från SLV, Statens
livsmedelsverk.



Lunchmåltiden bör schemaläggas och serveras vid
samma tidpunkt varje dag. Genom kontinuitet och
regelbundenhet regleras aptiten på ett bra sätt.

Vid samtal med kostchefen framkommer det att matsedel
planeras på ett sådant sätt att näringsinnehållet väl stämmer
överens med Statens livsmedelsverks rekommendationer.
Vid fysiska besök konstateras att måltider serveras enligt
schema och vid samma tidpunkt varje dag.
För äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning betonas i policyn att:


Måltiderna inom äldreomsorgen och omsorgen om
personer med funktionsnedsättning ska serveras jämt
fördelade över dagen, vid behov ska extra mellanmål
serveras oavsett tid på dygnet.



Vid hantering av matdistribution är det viktigt med
regelbundna leveranstider av maten, varm och kall
mat ska hållas väl åtskilda samt leverans med rätt
temperatur för respektive produkt. Personal som
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distribuerar maten ska ha fullgoda kunskaper i
livsmedelshygien.


De äldre ska ha god tillgång till dryck

Vid kontroll på produktionsanläggningarna och intervjuer
med kostchef och personal konstateras att policyn väl
efterlevs.
Kommunen erbjuder även specialkost till de som har en
födoämnesöverkänslighet eller av religiösa skäl inte kan äta
av ordinarie mat. I produktionsenheterna lagas därför alltid
ett vegetariskt alternativ som komplement till ordinarie
utbud.
Kommunen ska producera likvärdig kost i samtliga kök,
tillika ska salladsbufféer vara likvärdiga vid samtliga
serveringar.
Vid besök i produktionsköken konstateras att de måltider
som produceras är likvärdiga men hänsyn måste tas till de
skillnader i maskinparken som råder. Kökschefen i
Hovmantorp menade exempelvis att eftersom ett stekbord
saknas så förändras vissa rätter.
Presentationen av måltiderna är likvärdiga även om
avvikelser förekommer med tanke på lokala förutsättningar
som storlek och placering av serveringsbord.
Alla produktionsanläggningar följer samma recept men
måltiderna är inte identiska men likvärdiga.
Uppföljningen att matsedel och inköpta varor stämmer
överens är för närvarande inte möjlig att göra inom rimlig
tidsåtgång. Under 2019 införs ett nytt system som enkelt gör
att menyer och råvaruåtgång lätt kan synkroniseras med
beställningar.

Övrigt
Kommunens matsedel finns i en app som heter ”Skolmaten”
och som kan tankas ner till både Android och iPhone.
Dagen då kontroll görs står följande:
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Pasta med linssås och broccolisallad (Klimatsmart,
Gluten)
Köttfärssås och spagetti (Gluten).

Patrik Itzel
Beredskaps- & Säkerhetssamordnare Kansliavd
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Genomfört kontrollmoment Boende
Process: Boende
Kontrollmoment: Dokumenterad rutin från det att
uppdrag ges om detaljplan till byggnation
Metod: Kontroll att dokumenterad rutin finns samt
säkerställa att det finns en tydlig organisation.
Resultat rutiner
Rutiner för hur en detaljplan ska tas fram finns lagstadgat i
Plan- och bygglagen. För processen som sker efter
detaljplanens antagande till byggnation finns ingen
dokumenterad rutin. Granskning av olika pågående ärenden i
Lessebo kommuns diarium, visar på att processen sett olika
ut i olika fall.
Exempel:
Strandtorget i Hovmantorp
Detaljplan antogs 2016-10-24. 2018-03-06 beslutar
kommunstyrelsen att uppdra till kommunchef att undersöka
möjligheter att sälja marken, med uppföljande styrelsebeslut
2018-04-03 att marken ska säljas genom mäklare och vilka
utgångspunkter som finns för byggnation. 2018-10-09
beslutar kommunstyrelsen, efter det att mäklare ej funnit
några intressenter, att uppdra till samhällsbyggnadschefen
att i första hand erbjuda AB Lessebohus att köpa och bebygga
marken, därefter privata intressenter vid behov.
Törnrosa i Hovmantorp
Detaljplan antogs 2009-09-15. Först i oktober 2017 skickar
KFT-nämnden ett äskande till kommunstyrelsen om medel
för exploatering och senare godkänna investering och
igångsättande. Hur initiativet togs innan beslut i KFTnämnden är ej dokumenterat.
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Båda exemplen saknar dokumentation av hur initiativ tas till
att påbörja exploatering respektive försäljning, och vilka
diskussioner som förs innan diskussionen kommer till
nämnd respektive styrelse. Processen från detaljplan till
byggnation bör också ses över, så att onödig fördröjning inte
sker. Här finns således ett behov av att dokumentera
rutinen, och säkerställa framåt att denna följs så att ärendena
tydligt går att följa i efterhand.
Resultat organisation
Organisationen för framtagande av detaljplan finns
fastslagen genom PBL och reglementen. Kommunstyrelsen är
enligt reglemente ansvarig för ledning och samordning av
Mark- och bostadspolitiken och därvid tillse att en
tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för köp, försäljning,
byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd
av plan- och bygglagen av fastigheter eller fastighetsdel inom
belopp av högst 1 000 000 kronor och inom av
kommunfullmäktige anslagen budgetram.
I KFT-nämndens reglemente har det inte funnits något om
exploatering. Det finns därmed en otydlighet gällande
initiativrätten i denna typ av frågor.
Sammantaget finns det alltså ingen tydlig organisation, och
behov finns av att fastställa en sådan. Den nya
samhällsbyggnadsnämndens reglemente har förtydligats
genom att samhällsbyggnadsnämnden skall genomföra
kommunens exploateringar och administrera
exploateringsbudgeten samt administrera köp/försäljning av
mark och fastigheter efter beslut i kommunstyrelsen. I den
nya politiska organisationen är det dessutom samma nämnd
som ansvarar för att ta fram detaljplaner, vilket skulle kunna
underlätta långsiktig planering. Kommunen har också en
plangrupp, vilken i dagsläget saknar formellt uppdrag, men
som skulle kunna vara del i en tydligare organisation.

Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr 2018/185-10

Ansökan om medfinansiering för
internationell glaskonferens, GAS 2020
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo
kommun medfinansierar GAS 2020 med totalt 150 000 kronor år
2019 - 2020 under förutsättning att övriga kommuner gör detsamma.
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen för Region Kronoberg har beslutat om en förstudie
för att i maj 2020 anordna en internationell glaskonferens i Glasriket,
GAS (Glass Art Society). Region Kronoberg har finansierat förstudien
med 830.000 kronor till Kulturparken Småland AB.
Under förutsättning att GAS fattar definitivt beslut om att hålla
konferensen i Glasriket går projektet in i genomförandefasen.
Kulturparken Småland ansöker om medfinansiering för fortsatt
planering och genomförande av glaskonferensen. Ansökan omfattar
150.000 kronor från vardera Lessebo, Uppvidinge, Emmaboda,
Nybro, Växjö och Kalmar kommun för åren 2019-2020.
Kommunchef Christina Nyquist redogör för de olika projekten inom
Glasriket.
Beslutsunderlag
Ansökan och projektbeskrivning från Kulturparken Småland AB, inkl.
budget 2018-12-03

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2018-12-19

Dnr
Hid

Medfinansiering av den internationella
glaskonferensen, GAS 2020
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo
kommun medfinansierar GAS 2020 med 150.000 kronor under
förutsättning att övriga kommuner gör detsamma.
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen för Region Kronoberg har beslutat om en förstudie
för att i maj 2020 anordna en internationell glaskonferens i
Glasriket, GAS (Glass Art Society). Region Kronoberg har
finansierat förstudien med 830.000 kronor till Kulturparken
Småland AB.
Under förutsättning att GAS fattar definitivt beslut om att hålla
konferensen i Glasriket går projektet in i genomförandefasen.
Kulturparken Småland ansöker om medfinansiering för fortsatt
planering och genomförande av glaskonferensen. Ansökan är
150.000 kronor från Lessebo, Uppvidinge, Emmaboda, Nybro,
Växjö och Kalmar kommun.
Bakgrund
Glass Art Society är en internationell ideell organisation grundad
1971 med säte i Seattle, vars syfte är att främja intresset och
utvecklingen av glaskonst och att stödja det världsomspännande
samhället av konstnärer som arbetar med glas.
När Glass Art Society samlades 2018 var Murano i Italien platsen
och 2019 är konferensen i St. Petersburg i Florida. Nu är deras
plan att vara i Småland och Glasriket i maj 2020. Då planeras en
tredagars konferens om glas med över tusen delegater från hela
världen. Konferensen planeras att utgå från Växjö, Kalmar och
Kosta.
Christina Nyquist
Kommunchef Kansliavd
Beslutsunderlag

Ansökan från Kulturparken Småland AB
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GAS 2020 Småland
Projektbeskrivning

1 Sammanfattning
Organisationen Glass Art Society (GAS) har beslutat att de 2020 vill arrangera en omfattande
glaskonferens i Glasriket, dvs. i Kronobergs och Kalmar län. GAS har ca 2 000 medlemmar
från 40 länder och anordnar årligen sedan 1971 denna internationella konferens.
Syftet med GAS-konferensen är att främja glasets utveckling, engagera designer, konstnärer
och samlare, visa på innovationer och ny teknik inom området samt bygga nätverk.
Evenemanget blir också ett forum för information, kompetensutveckling och diskussion inom
området. Konferensen 2018 hölls i Italien och genomförs 2019 i USA.
Tema för konferensen är inte slutgiltigt formulerat men det innefattar innovation, förnyelse
genom tradition, visioner och ungdom.
Titel är under skisstadiet och kan tex vara Mutation in glass – innovation through tradition.

2 Innehåll
1
2
3

4

5

6

7
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3 Syfte & mål
Projektet syftar till att rusta upp Glasriket och dess aktörer för att bygga upp en långsiktig
resurs som gynnar besöksnäring och innovation och ger tillväxt för industri, design, konst och
konsthantverk genom export till nya marknader.

3.1 Syfte

Projektet ska samla Glasriket och svenskt glas till att arrangera den internationella
konferensen GAS 2020 i Småland, Sverige, och därmed stärka svenskt glas position på
kartan.
Planeringen för konferensen är samtidigt en uppbyggnadsfas där Glasrikets aktörer
samarbetar och samverkar sinsemellan och med andra kontakter nationellt och internationellt.
Själva konferensen blir en deadline för denna uppbyggnad och en manifestation av den
identitet och de resurser man i Glasriket vill visa fram och vara stolt över.
Efter konferensen finns det som byggts upp i form av resurser, anläggningar och kontaktnät
kvar att arbeta vidare med. Det kan leda till expansion, tillväxt och nya marknader för såväl
glasbruken som studioglaset men också för besöksnäringen och glasets kringindustri.

3.2 Mål

Denna kraftsamling kommer sedan svenskt glas tillgodo genom att
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den självbild och identitet som har byggts upp under arbetet finns kvar
Det som byggts upp fysiskt kommer aktörerna tillgodo
De nätverk och kontakter som byggts upp kan utnyttjas framöver
Besöksmålen har gjorts tydligare, tillgängligare och mer attraktiva
Erfarenheterna av att arrangera evenemang kan utnyttjas framåt
Samverkan och samarbete leder till tillväxt
Grunden läggs för ett nätverk för forskning, utveckling och utbildning
Upprustning av kulturmiljöerna ger en kreativ miljö
Rutiner byggs och samverkan i besöksnäringen

3.3 Målgrupper

Det visar sig redan på detta stadium att engagemanget är stort i samhälle och näringsliv kring
denna möjlighet. Många ser det som den möjlighet vi väntat på för att kraftsamla kring det
nya glasriket. Redan nu har aktörerna börjat skapa visioner, kommunicera med varandra och
bygga hopp för framtiden. Det finns också fått stor respons utanför Småland och Glasriket där
folk ser detta som en viktig möjlighet där de vill deltaga men också bidra med tex pre‐ och
post conference activities i bl a Köpenhamn och Bornholm, Stockholm och Helsingfors.

4 Arbetssätt
4.1 Organisation

Organisationen kompliceras av de många aktörerna och platserna. Dessutom måste det hela
samordnas med GAS i USA.

2 (6)
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Projektägare och huvudman
Region Kronoberg är genom Kulturparken Småland huvudman för fas I som löper fram till
och med maj 2019. Därefter måste eventuellt ny huvudman engageras. Ny finansiering måste
också ordnas.
GAS Conference Committee 2020
En speciell kommitté inom styrelsen för GAS i USA kommer att bildas. Det sker förmodligen
efter konferensen i Florida i mars 2019.
Intressentgrupp
Intressentgruppen är bildad och har hållit sitt första möte. Ledamöter är:
•
•
•
•
•
•

Region Kronoberg: Helen Hägglund
Region Kalmar län: Maria Agestam
Linnéuniversitetet: Erika Lagerbielke
Emmaboda kommun: Maja Heuer
Emmaboda kommun: Jan Dzedins
Orrefors Kosta Boda: Maria Olofsson

•
•
•
•
•
•

Lessebo kommun: Bodil Askencrantz
Målerås glasbruk: Martin Robertsson
Orranäs bruk: Jeanette Lennartsdotter
Nybro kommun: Susanne Stockman
Designarkivet: Eva Wängelin
Glasakademin: Fredrik Nielsen

Projektgrupp
Projektgruppen består av Gunnel Holmér (projektledare) och Ole Victor. Båda är anställda på
Kulturparken Småland, Sveriges glasmuseum. Projektgruppen kommer att utökas allt efter
behov. Närmast övervägs en aktiv glaskonstnär och en evenemangserfaren medarbetare. På
sikt och vid behov kan ytterligare personer tas in.
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper kommer att bildas för många avgränsade arbetsuppgifter och delprojekt. En del
av dem kommer att ha övergripande central karaktär och en del praktisk och lokal.
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4.2 Verksamhetsbeskrivning

Arbetet bedrivs enligt organisationsplanen (sid 2). Projektledaren och projektgruppen leder
arbetet. Projektet delas in i arbetsgrupper som genomför arbetet. Intressentgruppen övervakar
och hjälper till. Samråd sker med GAS i USA.

4.3 Aktörer

Det är många organisationer och personer att samverka med.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Glass Art Society (GAS)
Region Kronoberg
Region Kalmar
Glasriketkommunerna
Glasriket AB
Destination Småland
Destination Kalmar
Destination Kosta
Visit Sweden
Växjö o co
Glasindustrin: Orrefors Kosta Boda,
Målerås glasbruk, Skruvs glasbruk,
Bergdala glasbruk, inklusive Reijmyre
samt några mindre industrier.
Kringindustri exempel: ESSEMCE,
Glasma, Corgab, Fantazilaboratoriet.

•
•
•

•
•
•
•

•

Glasakademin
Studioglaset
Glasakademin representerar en stor del
av det svenska studioglaset nationellt. I
Småland finns Micke Johansson i Örsjö,
Transjö hytta, Westholms glasstudio etc.
The Swedish Glass Net
Linnéuniversitetet
Svensk Form & Svensk Form Småland
(Formcentrum Småland kan bildas)
Föreningar exempel: Svenska
Glasbruksföreningen,
Glasbranschföreningen, Konst- och
bruksglasföreningen, Bruksongar (Surte),
Gamla Reijmyre etc
Allmänheten

4.4 Tid- och aktivitetsplan

Projektet är uppdelat i fas I och fas II. Fas I startade sommaren 2018 och föregicks av ett
förarbete. Fas I drivs av Region Kronoberg genom Kulturparken Småland och avrapporteras i
maj 2019. Därefter tar fas II vid.
Samverkan med Glasriket på tillväxt
De fyra Glasriketkommunerna har 2018 beviljats medel för att utöver marknadsföring
gemensamt arbeta med destinationsutveckling tillsammans med besöksnäringen under de
kommande tre åren.

5 Förväntat resultat
5.1 Före konferensen (i planeringsskedet fram till 2020):
-

Befrämjande av små och medelstora företag och nyetableringar kring glaset
Internationalisering med främst Danmark och Finland (redan positiv respons) men
också resten av Norden och EU.
Uppbyggnad av det nya Glasriket
Samverkan med projektet Glasriket på tillväxt
Samordning av näringsliv och samhälle med Lnu kring Glasriket
Uppföljning av Glasrikeuppdraget och implementering av dess resultat
Uppbyggande av besöksmålen i Glasriket inför konferensen
Uppbyggande av nätverk mellan aktörerna inom och utanför regionen

5.2 Under och efter konferensen (juni 2020):
-

Manifestation av Svenskt Glas internationellt
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-

Uppvisning av det nya glasriket – hur man förnyar en näring så att den överlever och
blomstrar
Möjlighet för Lnu att föra fram sin roll i regionen som sammanhållande och drivande
Manifestation av Lnu:s forskning på området (FTK)
Värvningsmöjlighet till Lnu:s utbildningar på området (Nordisk master i glasdesign,
glasterminen, LUSA Glasdesign, etc)
Kontaktskapande med resten av världen (hundratals delegater från USA och Asien)
Kraftsamling av glasindustrin, studioglaset och kringindustrin
Besöksnäring kring glas men också naturupplevelser och andra lokala tillgångar

5.3 Efter konferensen

En enorm möjlighet att arrangera GAS 2020 som kan utgöra en kickstart på det nya glasriket
och visa vägen för Småland, Sverige, Norden och Europa - ja varför inte hela världen!
Detta skulle befästa Svenskt glas och Glasriket på kartan.
- Arbetstillfällen
- Tillväxt och expansion i näringslivet
- Ökad turistnäring för besöksmålen
- Bättre värvning av elever till Riksglasskolan
- Ökad forskning kring glas
- Bättre marknad för glasbruken och studioglaset
- Bättre marknad för RISE Glass (GlaFo)
- Tillvaratagande av det som byggts upp inför konferensen
- Underhålla och utveckla de nya nätverken nationellt och internationellt
- Fortsatt konferensverksamhet vart eller vartannat år kring Svenskt och Nordiskt glas
- Ta vara på modellen så att andra framtida konferenser i andra ämnen kan ta vara på
den
- Utnyttja Glasriket AB och dess potential
- Konferensen kan bli mall för framtida GAS-konferenser

5.4 Övriga resultat
-

Möjlighet till fortsatt konferensverksamhet kring glas i Sverige
Bildande av nätverk för glas nationellt och internationellt
etc…

6 Konsekvens för miljö, jämställdhet och integration
6.1 Miljö och hållbar utveckling som möjlighet och utmaning

Sverige är ledande för hållbar utveckling inom glas. RISE Glass jobbar med
återvinningsprojekt som ”från usch till resurs”. Professor William Hogland och Lnu jobbar
med bla phytoremediering 1. Vi kan hjälpa till att föra ut detta i världen.

6.2 Strävan efter jämställdhet

Glasbranschen är traditionellt mansdominerad men studioglaset är mer jämt fördelat mellan
könen. Här behöver vi studera förhållandena för att utröna hur projektet kan bidra.

1

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/project-phytoremediation-park-in-kingdom-of-glass/
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6.3 Integration och nyanländ kompetens

Inventering av konsthantverkare och konstnärer bland de nyanlända.

7 Formalia
Projektets namn är GAS 2020 Småland.

7.1 Huvudman

Projektägare och huvudman är Region Kronoberg genom Kulturparken Småland från
sommaren 2018 till och med maj 2019 (Fas I). Därefter måste projektet eventuellt organiseras
om med ny projektägare. Några möjliga projektägare efter maj 2019:

7.2 Geografiskt område

Projektet omfattar främst Kronoberg och Kalmar län med fokus på Glasriket.
Glasrikekommunerna är Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge. Utöver dessa är också
Kalmar och Växjö med. Ambitionen är att få med hela glassverige.

7.3 Bakgrund och förarbete

Projektet startade genom förarbeten redan 2015. Sedan dess har en arbetsgrupp i olika
konstellationer arbetat på uppdrag av Glasrikeuppdraget. 2018 gick Region Kronoberg in som
huvudman, projektägare och finansiär för vad som kallas Fas I och pågår till och med maj
2019.

7.4 Kontaktpersoner

Gunnel Holmér och Ole Victor.
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Förslag budget GAS 2020
1500 Deltagare

Baserad på budget för GAS i Corning
Kostnader
Lokaler
Transporter
Föreläsare
Projektledning
Övrig personal
Ceremonier
Måltider
Print
Andel till GAS
Resor/uppehälle GAS
Resor personal
Utrustning till besökspunkter

HT18

168 750 kr
246 250 kr

VT19

168 750 kr
246 250 kr

HT19

VT20
300 000 kr
500 000 kr
50 000 kr
218 750 kr
421 750 kr
296 250 kr
260 875 kr
300 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
800 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
300 000 kr

Typ av kostnad

ex Växjö konserthus (65000 kr/dag), Kalmarsalen mm
Bussar inkl logistiksamordning
Resor för föreläsare ‐ betalar man inga föreläsningsarvoden?
Projektgruppen
Program, ekonomi, marknad, volontärsamordnare
Öppning/avslutningsceremonier, underhållning, lokaler m m
Ceremonier, volontärer, personal

GAS 2018, 2019
Ljud, ljus, tält, scener ‐ ev ska den här kostnaden fördelas på
respektive aktör som ska vara besökspunkt

200 000 kr

Marknadsföring
Artist commission
Frakter & Shipping

300 000 kr
80 000 kr
Summa kostnader 415 000 kr 415 000 kr 715 000 kr 4 062 625 kr
Intäkter
HT18
VT19
HT19
VT20
Konferensavgift full
2 100 000 kr
Konferensavgift student
450 000 kr
Deltagaravgift arbetsutbyte
75 000 kr
Totalt intäkter
‐ kr
‐ kr
‐ kr 2 625 000 kr
Potentiella finansiärer (exempel)
HT18
VT19
HT19
VT20
Region Kronoberg
415 000 kr 415 000 kr
246 091 kr
246 091 kr
Tillväxtverket

Betalning till formgivare, Circus etc
Total summa kostnader: 5 607 625 kr
Baserat att 40% betalar fullpris ca 3500 kr
Baserat att 20% betalar studentpris ca 1500 kr
Baserat att ca 5% betalar deltagaravgift ca 1000 kr

Kulturrådet

Regionförbundet Kalmar län
Sven Westbergs fond
Linnéuniversitetet
Glasriketkommunerna
Kalmar kommun
Växjö kommun
Summa finansiering 415 000 kr
‐ kr

Finansieringsbehov (fattas)

296 516 kr

449 141 kr
20 000 kr

298 263 kr
74 566 kr
74 566 kr

298 263 kr (149 131 kr vardera)
74 566 kr
74 566 kr

415 000 kr 990 000 kr
‐ kr ‐ 275 000 kr

1 162 625 kr Total finansiering: 2 982 625 kr
275 000 kr Totalt finansieringsbehov: 0 kr (fattas)
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2 982 625 kr
Totalt
830 000 kr
492 181 kr
?
745 656 kr
20 000 kr
‐ kr
596 525 kr
149 131 kr
149 131 kr
2 982 625 kr

Procent
28%
17%
?
25%
1%
20%
5%
5%
100%

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr 2018/184-10

Svar på frågor från revisionen kring
hantering av offentliga handlingar
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avge svar enligt
tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning
Revisorerna inkom 2018-11-28 med en skrivelse med begäran om
svar på följande frågor:





Vad finns det för dokumenterade rutiner och policy avseende
hantering av handlingar som exempelvis e-post och brev? Även mejl
och frågor via Kommunens hemsida betraktas som offentliga
handlingar.
Hur säkerställs att kommunens anställda och förtroendevalda har
tillräcklig kunskap om hur handlingar ska hanteras?
Hur säkerställs att lagstiftning gällande registrering av allmänna
handlingar efterlevs?
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 § 228 att uppdra till
kommunchef ta fram förslag på svar och att avge svar vid kommande
sammanträde.
I tjänsteskrivelsen beskrivs att det finns dokumenterade rutiner i
form av styrdokument, men att deras omfattning och aktualitet
varierar mellan olika nämnder. Varje nämnd ansvarar också för att
hantering av sina handlingar och eventuell utbildning till
medarbetare och förtroendevalda. Sammantaget finns emellertid ett
stort behov av att se över hela processen från posthantering till
arkivering. Kansliet har för avsikt att under början av 2019 påbörja ett
arbete för att uppdatera arbetet i Lessebo, vilket kommer att innebära
nya rutiner för posthantering, nya dokumenthanteringsplaner,
diarieplaner och arkivplaner. I samband med detta kommer också
utbildningar med medarbetare att genomföras, och nya rutiner för
uppföljning att skapas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-13
Skrivelse från revisorerna 2018-11-28
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-04 § 228

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 3
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2018-12-13

Dnr 2018/184-10
Hid

Tjänsteskrivelse - Svar på frågor från
revisionen om hantering av allmänna
handlingar
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avge svar enligt
tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning
Revisorerna inkom 2018-11-28 med en skrivelse med begäran om
svar på följande frågor:





Vad finns det för dokumenterade rutiner och policy avseende
hantering av handlingar som exempelvis e-post och brev? Även
mejl och frågor via Kommunens hemsida betraktas som
offentliga handlingar.
Hur säkerställs att kommunens anställda och förtroendevalda
har tillräcklig kunskap om hur handlingar ska hanteras?
Hur säkerställs att lagstiftning gällande registrering av allmänna
handlingar efterlevs?
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 § 228 att uppdra till
kommunchef att ta svar och att avge svar vid kommande
sammanträde.
Svar
Grunden för hanteringen av handlingar i Lessebo kommun är
styrdokumentet ”Registrering och hantering av allmänna
handlingar”, som antogs av kommunstyrelsen 2010-10-19. Varje
nämnd har också en arkiveringsplan/dokumenthanteringsplan
som beskriver vad som ska bevaras och vad som kan gallras. Vissa
av planerna ger också vägledning kring var handlingarna finns, och
huruvida de ska diarieföras eller hållas ordnade på annat sätt. Det
kan dock konstateras att planerna håller olika detaljeringsgrad och
deras aktualitet varierar.
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Sida 2 av 3
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2018-12-13
Kommunstyrelsen antog 2016-08-09 en gallringsplan för
handlingar av liten och kortvarig betydelse. Exempel på sådana
handlingar är reklam, nyhetsbrev, inbjudningar, cirkulär, enkla
förfrågningar av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär.
Detta gäller därmed en stor del av både inkommande brev och epost samt frågor via kommunens hemsida. Dessa gallras efter
genomläsning eller svar, och varken diarieförs eller sparas.
Varje nämnd ansvarar för hantering av sina handlingar och
eventuell utbildning till medarbetare och förtroendevalda.
Samtliga nämndsekreterare har genomgått utbildning i
offentlighet och sekretess, och är ofta den som stöttar kollegor
kring diarieföring och utlämnande av offentliga handlingar.
Kanslichef står till förfogande vid behov för förvaltningarna, och
har bl.a. medverkat hos Samhällsbyggnadsförvaltningens
ledningsgrupp för att höja kompetensen i dessa frågor under 2018.
Sydarkivera är också en resurs, både i form av utbildningar och
bollplank i både i konkreta frågor och på policynivå. Kunskapen
behöver dock höjas generellt kring hela kedjan från inkommande
post till arkivering. Gällande förtroendevalda planeras kortare
utbildning i frågan i samband med de utbildningar som arrangeras
i början av 2019.
Kontroll av efterlevnaden sker, enligt styrdokumentet, främst
genom intern kontroll. Svårigheten att genomföra kontrollen är
dock det faktum att de handlingar som inte registrerats per
definition inte finns att kontrollera, vilket gör att det är omöjligt att
veta hur heltäckande den registrering som sker är, och om det
finns vissa typer av dokument som missas. Utifrån kansliets
bedömning av hur postflödet och antal inkommande ärenden till
diariet ser ut dagligen, åtminstone hos kommunstyrelsen, torde
efterlevnaden kunna bli bättre och fler handlingar registreras.
Sammantaget finns ett stort behov av att se över hela processen
från posthantering till arkivering. Arbetssättet har skiftat inom
området, och idag följer dokumenthantering, diarieföring och
arkivering en annan logik än när de flesta av dokumenten i
Lessebo togs fram. Sydarkivera är en påskyndare av s.k.
processbaserad dokumenthantering, vilket innebär ett annat och
mer detaljerat sätt att arbeta med hur handlingar ska registreras,
förvaras och arkiveras. Kansliet har för avsikt att under början av
2019 påbörja ett arbete för att uppdatera arbetet i Lessebo, vilket
kommer att innebära nya rutiner för posthantering, nya
dokumenthanteringsplaner, diarieplaner och arkivplaner. I
samband med detta kommer också utbildningar med medarbetare
att genomföras, och nya rutiner för uppföljning att skapas. Detta är
ett mycket omfattande arbete där kommunens
nämndsekreterargrupp kommer att utgöra navet, och ta stöd från
Sydarkivera.
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Sara Nilsson
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Beslutsunderlag
Skrivelse från revisorerna 2018-11-28
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-04 § 228
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-12-04
§ 228

Dnr 2018/184-10

Frågor från revisionen kring hantering av
offentliga handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Uppdra till kommunchef att ta fram förslag till svar på skrivelsen.
2. Begära förlängning av svarstid från revisionen, för att möjliggöra
beredning. Svar avges i samband med kommande
kommunstyrelse.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har 2018-11-29 inkommit med skrivelse till
kommunstyrelsen med frågor om kommunens rutiner för hantering
av handlingar, efterlevnad av offentlighet- och sekretesslagstiftning
samt säkerställande av kunskap inom organisation inom detta
område. Svar önskas senast den 17 december.
Beslutsunderlag
Skrivelse från revisorerna 2018-11-29

Beslutsexpediering
Revisorerna
Kommunchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Lessebo Kommun
Revisionsgruppen
2018-11-28
Till Kommunstyrelsen

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 5 kap ska allmänna handlingar registreras
så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Om det är uppenbart att en
allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken
registreras eller hållas ordnad.
Justitieombudsmannen (JO) har vid ett antal tillfällen fått anmälningar avseende kommunens
hantering av allmänna handlingar.
JO har uttryckt sig och anser att det finns skäl att rikta allvarlig kritik mot nämnderna.
Mot bakgrund av ovan finner revisorerna anledning att ställa följande frågor:


Vad finns det för dokumenterade rutiner och policy avseende hantering av handlingar
som exempelvis e-post och brev? Även mejl och frågor via Kommunens hemsida
betraktas som offentliga handlingar.
 Hur säkerställs att kommunens anställda och förtroendevalda har tillräcklig kunskap
om hur handlingar ska hanteras?
 Hur säkerställs att lagstiftning gällande registrering av allmänna handlingar efterlevs?

Revisorerna önskar svar på frågorna senast 17:e december

För Lessebos revisorer

Örjan Davoust

Per-Anders Johansson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr 2018/137-10

Svar på motion om kommunfullmäktiges
sammanträdestider
Beslut
Arbetsutskottet förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till yttrande från fullmäktiges
presidium.
Ärendebeskrivning
Monika Stasny (S) har i motion 2018-09-24 om fullmäktiges
sammanträdestider, föreslagit att mötestidernas förläggning ses över
och läggs på tider som är mer passande för småbarnsföräldrar och
yrkesarbetare med tidiga arbetstider.
Fullmäktiges presidium har berett frågan och inkommit med
yttrande.
Mötenas förläggning är avgörande för hur deltagandet i fullmäktige
ser ut, och därmed en demokratifråga. Det kan finnas flera olika skäl
till att dags- respektive kvällsmöten föredras. Presidiet ser dock att
dagens upplägg möjliggör för det stora flertalet att delta. Om möten
läggs dagtid, finns behov för många att ordna med ledighet från
ordinarie arbete, vilket också innebär en ökad kostnad för kommunen
som ska ersätta förlorad arbetsinkomst. Uppdraget ska dock självklart
gå att förena med att vara småbarnsförälder, och av denna anledning
finns också möjlighet att få ersättning för barntillsynskostnader enligt
”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” i
Lessebo kommun.
Presidiet delar bedömningen att alltför sena möten bör undvikas,
men konstaterar samtidigt att de flesta möten tar maximalt 2 timmar.
Möjligheter finns att tidigarelägga vissa sammanträden något,
beroende på dess innehåll och bedömning av hur lång tid
sammanträdet tar. Exempel på sammanträden där detta kan vara
lämpligt är det årliga budgetsammanträdet. Presidiet tar med sig
detta önskemål, och kan besluta om förändrad tid vid behov.
Beslutsunderlag
Motion från Monika Stasny 2018-09-24
Yttrande angående motion från kommunfullmäktiges presidie 201812-19

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Lessebo 2018-12-19

Motion om kommunfullmäktiges sammanträdestider
Monika Stasny (S) har lämnat en motion om fullmäktiges sammanträdestider, där hon föreslagit att
mötestidernas förläggning ses över och läggs på tider som är mer passande för småbarnsföräldrar
och yrkesarbetare med tidiga arbetstider.
Fullmäktiges presidium har berett frågan.
Mötenas förläggning, är precis som Monika Stasny skriver, avgörande för hur deltagandet i
fullmäktige ser ut, och därmed en demokratifråga. Det kan finnas flera olika skäl till att dagsrespektive kvällsmöten föredras. Presidiet ser dock att dagens upplägg möjliggör för det stora
flertalet att delta. Om möten läggs dagtid, finns behov för många att ordna med ledighet från
ordinarie arbete, vilket också innebär en ökad kostnad för kommunen som ska ersätta förlorad
arbetsinkomst. Uppdraget ska dock självklart gå att förena med att vara småbarnsförälder, och av
denna anledning finns också möjlighet att få ersättning för barntillsynskostnader enligt
”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” i Lessebo kommun.
Presidiet delar bedömningen att alltför sena möten bör undvikas, men konstaterar samtidigt att de
flesta möten tar maximalt 2 timmar. Möjligheter finns att tidigarelägga vissa sammanträden något,
beroende på dess innehåll och bedömning av hur lång tid sammanträdet tar. Exempel på
sammanträden där detta kan vara lämpligt är det årliga budgetsammanträdet. Presidiet tar med sig
detta önskemål, och kan besluta om förändrad tid vid behov.
Motionen anses därmed besvarad,

Monica Widnemark (S)

Anders Jonsäng (C)

Börje Erlandsson (M)

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr 2018/110-10

Svar på motion om en äldreomsorg med
individen i centrum
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till yttrande från Socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Ingmar Aronsson (-) har inkommit med motion med förslag kring en
äldreomsorg med individen i centrum. Socialnämnden har berett
frågan och avgett yttrande enligt nedan:
Äldreomsorgen i Lessebo kommun bygger på den nationella
värdegrunden som finns i 5 kap. 4 § socialtjänstlagen:
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att
leva och bo självständigt under trygga förhållande och ha en aktiv
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.
Det är vår strävan att vården och omsorgen alltid ska utgå från den
äldres behov och den äldre har inflytande över hur insatser ska
utföras. Omsorgen ska vara personcentrerad vilket innebär att det är
individen som är i fokus inte hjälpen i sig.
Motionen innehåller förslag gällande seniorlots, kartläggning av den
äldres behov samt rätt till boende från 85 år.
Svar angående seniorlots:
Socialnämnden är skylig att informera allmänheten om dess
verksamheter. Detta sker bland annat genom att
myndighetshandläggare, omsorgspersonal, enhetschefer och
medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården informerar
äldre och närstående vilka insatser som finns tillgängliga och har man
gör för att ansöka om dessa. Utförlig information finns på
kommunens hemsida och kommunens reception hjälper också till att
besvara frågor.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
Svar angående kartläggning av den äldres behov:
Vid ansökan om insatser inom äldreomsorgen genomför
myndighetshandläggarna en utredning där individens behov
kartläggs. Utredning ska omfatta alla behov och sociala behov ska
beaktas även om ansökan gäller till exempel städning.
För att den äldre ska ha inflytande över hur insatser genomförs
upprättas en genomförandeplan. Kontaktpersonen, den äldre och
eventuellt närstående går igenom alla insatser och dokumenterar hur
den äldre vill att insatserna ska utföras. Även här ska de sociala
behoven belysas. Socialnämnden kommer under 2019 att inleda ett
arbete för att minska andelen äldre som besväras av ensamhet.
Svar angående rätt till äldreboende från 85 år:
Lessebo kommun tillhör de få kommuner som har god tillgång på
särskilt boende för äldre. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen
inrätta särskilt boende för service och omvårdnad för äldre med
behov av särskilt stöd. Detta bör beaktas så att det är denna målgrupp
som i första hand får lägenheter i särskilt boende.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2011-09-06 har personer som är 75
år eller äldre möjlighet att hyra bostad i kommunens serviceboende
utan biståndsbedömning av socialtjänsten.
Det är socialnämndens uppfattning att äldreomsorgen håller en god
kvalitet och ser inga behov av de förslag som lämnas i motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-24
Socialnämndens protokoll 2018-11-17 § 154
Motion från Ingmar Aronsson (-) 2018-06-25

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-28
§ 154

Dnr 2018/111-700

Remiss svar till Kommunfullmäktige- en
äldreomsorg med individen i centrum
Beslut
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget samt översänder det till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens yttrande angående motionen från Ingemar
Aronsson.
Äldreomsorgen i Lessebo kommun bygger på den nationella
värdegrunden som finns i 5 kap. 4 § socialtjänstlagen:
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att
leva och bo självständigt under trygga förhållande och ha en aktiv
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.
Det är vår strävan att vården och omsorgen alltid ska utgå från den
äldres behov och den äldre har inflytande över hur insatser ska
utföras. Omsorgen ska vara personcentrerad vilket innebär att det är
individen som är i fokus inte hjälpen i sig.
Motionen innehåller förslag gällande seniorlots, kartläggning av den
äldres behov samt rätt till boende från 85 år.
Svar angående seniorlots:
Socialnämnden är skylig att informera allmänheten om dess
verksamheter. Detta sker bland annat genom att
myndighetshandläggare, omsorgspersonal, enhetschefer och
medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården informerar
äldre och närstående vilka insatser som finns tillgängliga och har man
gör för att ansöka om dessa. Utförlig information finns på
kommunens hemsida och kommunens reception hjälper också till att
besvara frågor.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-28
Svar angående kartläggning av den äldres behov:
Vid ansökan om insatser inom äldreomsorgen genomför
myndighetshandläggarna en utredning där individens behov
kartläggs. Utredning ska omfatta alla behov och sociala behov ska
beaktas även om ansökan gäller till exempel städning.
För att den äldre ska ha inflytande över hur insatser genomförs
upprättas en genomförandeplan. Kontaktpersonen, den äldre och
eventuellt närstående går igenom alla insatser och dokumenterar hur
den äldre vill att insatserna ska utföras. Även här ska de sociala
behoven belysas. Socialnämnden kommer under 2019 att inleda ett
arbete för att minska andelen äldre som besväras av ensamhet.
Svar angående rätt till äldreboende från 85 år:
Lessebo kommun tillhör de få kommuner som har god tillgång på
särskilt boende för äldre. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen
inrätta särskilt boende för service och omvårdnad för äldre med
behov av särskilt stöd. Detta bör beaktas så att det är denna målgrupp
som i första hand får lägenheter i särskilt boende.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2011-09-06 har personer som är 75
år eller äldre möjlighet att hyra bostad i kommunens serviceboende
utan biståndsbedömning av socialtjänsten.
Det är socialnämndens uppfattning att äldreomsorgen håller en god
kvalitet och ser inga behov av de förslag som lämnas i motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-19
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14, §160
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-24
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden anta yttrande
som sitt eget efter vissa redaktionella ändringar samt översända
yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr 2018/155-51

Svar på motion angående
trygghetshöjande åtgärder gällande Stora
vägen i Kosta
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden, då inkommet remissyttrande
behandlar verkställighet av åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden
ombes inkomma med nytt remissyttrande som redogör för nämndens
inställning till motionens intentioner.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Ingegerd Widerström (M) har inkommit
med motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder gällande Stora vägen
i Kosta. Motionärerna har lämnat flera konkreta förslag på åtgärder.
KFT-nämnden har utrett frågan och ritningar har tagits fram. En
kostnadsbedömning har gjorts, uppgående till 1,5 mkr och KFTnämnden äskar i sitt yttrande om extra medel.
Beslutsunderlag
Motion från Marcus Dackling (M) och Ingegerd Widerström (M)
2018-10-18
KFT-nämndens protokoll 2018-12-10 § 83
Ritningar

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd
Sammanträdesdatum
2018-12-10
§ 83

Dnr 2018/175

Motion: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
gällande Stora vägen i Kosta
Beslut
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd föreslår kommunfullmäktige
svara att motionen är besvarad genom förslag på åtgärder enligt
redovisad utredning.
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd äskar tilläggsanslag till budget på
1,5 miljoner kronor för att kunna genomföra åtgärderna.
Ärendebeskrivning
Motionen tar upp förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora
vägen i Kosta. En utredning är genomförd för hela Stora vägen vilken
visar ett antal förbättringsåtgärder med syfte att dämpa hastigheten.
Att ta bort stopplikten ut på Orreforsvägen anses vara olämpligt och
ej en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Åtgärderna bedöms till totalt 1,5
miljoner kronor och det krävs en finansiering utöver nuvarande
budget för att kunna genomföra dessa.
Beslutsunderlag
Motion: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder gällande Stora vägen i
Kosta
Förslagsritningar: 100T0101-05

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr 2018/141-10

Svar på medborgarförslag angående "fetttratt"
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig
positiv till medborgarförslaget samt att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att, i samråd med Södra Smålands Miljö
och Avfall AB, utreda förutsättningarna för genomförande.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit om att alla i kommunen ska få varsin
”fett-tratt” att använda på en PET-flaska för att samla matfett från
hushållen. KFT-nämnden har yttrat sig om motionen och ser positivt
på förslaget. Detta har införts inom andra kommuner och det är
positivt för VA-nätet att fett ej spolas ner i avloppen.
Omhändertagandet bör ske i samband med vår
renhållningsverksamhet och Södra Smålands Miljö och Avfall AB som
svarar för denna från och med 2019-01-01. KFT-nämnden föreslår
också att eventuell utdelning skulle kunna ske på
återvinningscentralen. Kostnaden för inköp bör belasta den
kommunala budgeten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-10-03
KFT-nämndens protokoll 2018-12-10 § 84.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd
Sammanträdesdatum
2018-12-10
§ 84

Dnr 2018/176

Medborgarförslag "fett-tratt"
Beslut
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd föreslår kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är positivt och förutsättningarna för att
genomföra detta utreds vidare i samråd med SSAM AB
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget tar upp behovet av en fett-tratt att använda på en
PET-flaska för att samla matfett från hushållen. Det har införts inom
andra kommuner och det är positivt för vårt VA-nät att det ej spolas
ner i avloppen. Omhändertagandet bör ske i samband med vår
renhållningsverksamhet och SSAM AB som svarar för detta från och
med 2019-01-01 får utreda omhändertagandet under året. Eventuell
utdelning skulle kunna ske på återvinningscentralen. Kostnaden för
inköp belastar den kommunala budgeten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag: fett-tratt

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
SSAM

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr 2018/138

Svar på medborgarförslag: Den biologiska
mångfalden i Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad, med hänvisning till svar på tidigare motion i
frågan.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit kring att skapa fler ängar i Lessebo
kommun, eftersom detta bidrar till biologisk mångfald.
Förslagsställarna hänvisar också till olika geografiska platser som
skulle kunna vara lämpliga.
KFT-nämnden har yttrat sig om motionen. Nämnden menar att
mycket av det som påpekas i förslaget stämmer, att det blir högre
biologisk mångfald samt lägre koldioxidutsläpp eftersom ängar kräver
mindre klippning än gräsmattor. Ska man anlägga en äng krävs det
dock en del inledande arbete vid själva anläggandet och etableringen.
Första året kräver en äng lite extra skötsel eftersom oönskat ogräs
måste hållas borta. Efter första året minskar dock skötsel av ängen till
att enbart behöva slåss 1-2 ggr/år. Alltså betydligt mindre skötsel än
för en gräsmatta. Detta innebär att det blir ekonomiskt lönsamt på
sikt att ha ängar istället för gräsmattor.
Att återgå från äng till gräsmatta är kostsamt och tidigare erfarenhet
visar att det ej upplevs positivt att bo granne med en vildvuxen äng
och de problem som det kan innebära med oönskat djurliv. Om
ängsmark skall anläggas krävs ökade budgetresurser initialt och ytan
skall vara väl avgränsad.
Det har tidigare inkommit liknande medborgarförslag.
Kommunfullmäktige behandlade ett sådant 2018-02-19 § 3.
Bedömningen då var att det redan idag finns ett antal platser med
naturlig ängsmark inom tätbebyggt område. Lessebo kommun har
också stor tillgång till både skogs- och ängsmark i nära anslutning till
kommunens orter, därför kommer i nuläget inte ängsmark i
tätbebyggt område att utökas. Hänsyn ska emellertid tas till
medborgarförslaget i kommande skötselplaner, för att se på
möjligheterna till utökning framåt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-09-07
KFT-nämndens protokoll 2018-12-10 § 85.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd
Sammanträdesdatum
2018-12-10
§ 85

Dnr 2018/177

Medborgarförslag: Den biologiska
mångfalden i Lessebo kommun
Beslut
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd föreslår kommunfullmäktige
svara att medborgarförslaget har tidigare prövats och skall ny
prövning ske, skall ytan vara begränsad.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget tar upp att Lessebo kommun behöver jobba med
den biologiska mångfalden, speciellt i tätorterna. Förslaget är att
anlägga ängsmark istället för gräsmattor inom de 4 tätorterna.
Mycket av det eleverna påpekar stämmer, att det blir högre biologisk
mångfald samt lägre koldioxidutsläpp eftersom ängar kräver mindre
klippning än gräsmattor. Ska man anlägga en äng krävs det dock en
del inledande arbete vid själva anläggandet och etableringen. Första
året kräver en äng lite extra skötsel eftersom oönskat ogräs måste
hållas borta. Efter första året minskar dock skötsel av ängen till att
enbart behöva slåss 1-2 ggr/år. Alltså betydligt mindre skötsel än för
en gräsmatta. Detta innebär att det blir ekonomiskt lönsamt på sikt
att ha ängar istället för gräsmattor.
Att återgå från äng till gräsmatta är kostsamt och tidigare erfarenhet
visar att det ej upplevs positivt att bo granne med en vildvuxen äng
och de problem som det kan innebära med oönskat djurliv. Om
ängsmark skall anläggas krävs ökade budgetresurser initialt och ytan
skall vara väl avgränsad.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag: Den biologiska mångfalden i Lessebo kommun

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr 2019/1-45

Införande av nya metoder för återvinning
av blyglas från glasdeponier - Tuffoprojekt i Glasriket
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo
kommun medfinansierar med totalt 230 000 kronor under åren
2019-2022, under förutsättning att övriga kommuner gör detsamma.
Medfinansieringen sker i form av arbetstid, resekostnader och lokaler
och tas inom ordinarie driftsbudget.
Ärendebeskrivning
I dagsläget ingår kommunen i ett Vinnovaprojekt kring innovativ
sanering som avslutas våren 2019. Kommunen tecknat en
avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen i Kronoberg och Kalmar,
Regionen i Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, SGU samt
kommunerna i Glasriket om fortsatt arbete med innovativ sanering.
Fortsatt arbete med innovativ sanering går vidare in i ett möjligt
samarbete med RISE. RISE glas ska ansöka om medel för ett nytt
projekt, främst för att arbeta vidare med sortering och med att kunna
smälta glas i större skala. Projektet heter ”Verifiering och införande
av nya metoder för återvinning av blyglas från glasdeponier”. De har
redan fått sitt första steg av ansökan godkänt av SGI, som äger
TUFFO-medlen, vilket visar att det är ett bra projekt de har skrivit
ihop.
Projektet blir ett treårigt projekt, som börjar den 1 september 2019.
Detta stämmer tidsmässigt bra med vårt nu pågående
Vinnovafinansierade projekt som avslutas våren 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-03
Meddelande från Länsstyrelsen 2018-12-20
Tuffo application

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2019-01-03

Dnr
Hid

Medfinansiering till projekt om innovativ
sanering - TUFFO-projekt
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo
kommun medfinansierar med 230.000 kronor totalt under tre år
under förutsättning att övriga kommuner gör detsamma.
Medfinansieringen sker i form av arbetstid, resekostnader och
lokaler.
Ärendebeskrivning
I dagsläget ingår kommunen i ett Vinnovaprojekt kring innovativ
sanering som avslutas våren 2019. Kommunen tecknat en
avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen i Kronoberg och Kalmar,
Regionen i Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, SGU samt
kommunerna i Glasriket om fortsatt arbete med innovativ
sanering.
Fortsatt arbete med innovativ sanering går vidare in i ett möjligt
samarbete med RISE. RISE glas ska ansöka om medel för ett nytt
projekt, främst för att arbeta vidare med sortering och med att
kunna smälta glas i större skala. Projektet heter ”Verifiering och
införande av nya metoder för återvinning av blyglas från
glasdeponier”. De har redan fått sitt första steg av ansökan godkänt
av SGI, som äger TUFFO-medlen, vilket visar att det är ett bra
projekt de har skrivit ihop.
Projektet blir ett treårigt projekt, som börjar den 1 september
2019. Detta stämmer tidsmässigt bra med vårt nu pågående
Vinnovafinansierade projekt som avslutas våren 2019.

Bakgrund
I Glasriket finns idag ett 40-tal deponier som klassats som mycket
hög risk av länsstyrelserna. Blyglaset där lakar ut bly till växter och
vattendrag och är också skadligt för människor. Många vattendrag
i Glasriket är utpekade som intressanta ur naturvårdssynpunkt.
Genom att ta tillvara blyglaset sparar vi råvaror samtidigt som vi
renar naturen.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2019-01-03
Målet är att verifiera metoderna i fullskala för att samhället ska
våga satsa på en innovativ sanering av Glasriket istället för att
täcka deponierna eller flytta blyglaset till deponier för farligt avfall
så att det aldrig kan återanvändas.

Christina Nyquist
Kommunchef Kansliavd
Beslutsunderlag

Beslutsunderlag
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MEDDELANDE
Datum
2018-12-20

Ärendenummer

303-7151-2018

TILL KOMMUNERNA I GLASRIKET OM DET NYA TUFFO-PROJEKTET
Arbetet med Innovativ sanering går vidare in i ett möjligt samarbete med RISE.
RISE glas ska ansöka om medel för ett nytt projekt, främst för att arbeta vidare
med sortering och med att kunna smälta glas i större skala. Projektet heter
”Verifiering och införande av nya metoder för återvinning av blyglas från
glasdeponier”. De har redan fått sitt första steg av ansökan godkänt av SGI, som
äger TUFFO-medlen, vilket visar att det är ett bra projekt de har skrivit ihop.
Nu ser jag möjligheten att lägga in vårt arbete med innovativ sanering som ett av
flera arbetspaket i deras ansökan. Se bilaga om projektet. Det skulle innebära att
vi blir del av ett treårigt projekt, som börjar den 1 september 2019. Detta
stämmer tidsmässigt bra med vårt nu pågående Vinnovafinansierade projekt som
avslutas våren 2019.
Jag ser flera skäl för oss som idag arbetar med innovativ sanering att gå in i detta
gemensamma projekt
Det skapar en tydlighet gentemot alla att det finns ett gemensamt projekt som
arbetar med innovativ sanering, hela vägen från glasbruksområdet, med sanering,
via sortering och smältning till användande av glasprodukten, i ett samarbete
mellan länsstyrelserna och kommunerna
Både detta projekt och fortsättningen av Innovativ sanering är viktiga för
Glasriket, och båda behöver medfinansiering. På det här sättet kanaliserar vi
medfinansieringen till ett projekt
Detta är ett bredare projekt, vilket gör att alla frågor kommer att hanteras samlat
under ledning av RISE glas
Vi behöver projektet som ger oss mandat att arbeta vidare
Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 januari. Ett medfinansieringsintyg
kommer att behöva skrivas av varje kommun.
Budgeten innebär 230 000 kr som medfinansiering per kommun totalt under tre
år. Jag föreslår en medfinansiering i form av tid (ca 200 000), resekostnader och
lokaler (ca 30 000). Men det finns naturligtvis andra möjligheter att finansiera
också. Budgeten ligger fördelad över åren för kommunernas del:

Postadress
351 86 VÄXJÖ
Kontakt i detta ärende
Malin Bendz-Hellgren

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

010-223 72 20
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MEDDELANDE
Datum
2018-12-20

Ärendenummer
303-7151-2018

2018 – 30 000
2019 – 70 000
2020 – 70 000
2021 – 60 000
I ett av delprojekten deltar Ragnsells som projektpart. Man kan tänka att det
skulle kunna innebära ett problem när det gäller kommande upphandlingar. Jag
har därför haft kontakt med Upphandlingsmyndigheten och de har svarat att det
inte borde vara ett problem, man måste kunna samarbeta. Problem skulle kunna
uppstå om Ragnsells får information från projektets deltagare som ingen annan
får. Detta löser vi genom att vara mycket transparenta med information, med
hjälp av hemsida och nyhetsbrev samt seminarier för leverantörer.
SGU har ändå valt att inte delta som projektpart i projektet, eftersom de just nu
gör upphandlingar. SGU utvecklar metoder och strukturer för upphandling och
genomförande och vill inte ha projektkoppling till någon speciell leverantör i det
här skedet. När det så småningom blir kommunerna som upphandlar kommer
marknaden att vara genomlyst och metoder definierade. Därför är det min (och
Björn Lindbom på SGU) bedömning att kommunerna kan delta i projektet och
ändå vara objektiv upphandlande part i framtiden.
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MEDDELANDE
Datum
2018-12-20

Ärendenummer

303-7151-2018

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET VERIFIERING OCH INFÖRANDE
AV NYA METODER FÖR ÅTERVINNING AV BLYGLAS FRÅN
GLASDEPONIER
I Glasriket finns idag ett 40-tal deponier som klassats som mycket hög risk av
länsstyrelserna. Blyglaset där lakar ut bly till växter och vattendrag och är också
skadligt för människor. Många vattendrag i Glasriket är utpekade som intressanta
ur naturvårdssynpunkt. Genom att ta tillvara blyglaset sparar vi jungfruliga
råvaror samtidigt som vi renar naturen. Vi får också mindre koldioxidutsläpp och
lägre energiförbrukning eftersom det inte bildas koldioxid då man smälter om
glas samt att det är mindre energikrävande.
Målet är att verifiera metoderna i fullskala för att samhället ska våga satsa på en
innovativ sanering av Glasriket istället för att täcka deponierna eller flytta
blyglaset till deponier för farligt avfall så att det aldrig kan återanvändas.
Resultaten kommer i form av verifierade metoder, prototyper, rapporter och
utställning.
I projektet kommer metoder för återvinning av blyglas att verifieras i fullskala.
Det gäller metoder för att:


Identifiera områden med blyglas på deponier



Separera glas från annat skräp och separera olika glas-sorter



Gräva upp glaset på ett sådant sätt att det inte blandas med annat



Smälta blyglaset och separera glas från bly

Vi kommer också att identifiera möjliga marknader och produktionsmetoder för
det återvunna glaset, ta fram prototyper i återvunnet glas och göra en publik
utställning för att visa resultat och möjligheter.
RISE Glas (glasforskare) leder projektet i tät samverkan med Glasriketkommunerna och länsstyrelserna (behovsägare), Målerås Glasbruk (glastillverkare), Ragn-Sells (återvinningsföretag), Linnéuniversitetet (forskning deponi
och rening), Form Us With Love (industridesigners) och Orrefors Park
(studioglashytta och återvinningspark). Vi knyter genom projektet till oss
deltagare från arbetet ”innovativ sanering” som arbetar med att ta ett större
helhetsgrepp på kommunernas sanering av Glasriket där man hittills jobbat med
enstaka projekt.

Postadress
351 86 VÄXJÖ
Kontakt i detta ärende
Malin Bendz-Hellgren

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

010-223 72 20
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2018-12-20

Ärendenummer
303-7151-2018

På kort sikt kan kommunerna ställa krav på hur man gräver ut deponier och
mellanlagrar materialet så att man kan återanvända glaset när fullskalemetoderna
finns på plats. Kommunernas deltagande i arbetet och hur deras roll gentemot
SGU, som idag är huvudman, ska formaliseras kommer att utredas.
Långsiktigt kan fullskalemetoderna användas på alla deponier med blyglas i
världen. Sverige kan bli ledande inom detta område. Inkomster från försäljning av
återvunnet glas, bly (som Boliden är intresserad av) kan påskynda saneringen av
Glasriket. Ett mer holistiskt perspektiv på återvinning kan användas för att
återvinna andra metaller som tex koppar på andra deponier. Det finns olika
sorters blyglas som fortfarande används som deponeras som farligt avfall. Det
skulle också kunna användas som en resurs. Länsstyrelser och även så
småningom kommuner kan implementera ny kravställning vid upphandling.
Vi ser affärsmöjligheter för miljöteknikexport, utgrävning, sortering, transporter,
smältning, design, produktion, marknadsföring, turistupplevelse och försäljning.
Sist men inte minst kommer vi att få en markant förbättring av miljö och hälsa.
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Tuffo – Call 2018: Application Stage 2
Ansökan ska skickas som Word-fil och PDF till sgi@swedgeo.se. Ange Tuffo 2018 i e-postens ämnesrad.
Utlysningen stänger och fullständig ansökan ska vara SGI tillhanda kl. 15.00 den 31 januari 2019.
OBS! Signaturblankett, Bilaga S1, samt åtagandebrev för medfinansiering, Bilaga S2, ska ha inkommit till SGI
(SGI, 581 93 Linköping) inom fem arbetsdagar efter utlysningens stängning. Märk kuvertet ”Tuffo-ansökan”.
Ansökan ska skrivas på engelska eftersom den kommer att utvärderas av en internationell expertpanel.
Projektbeskrivningen ska skrivas i denna mall, och får vara på max tio A4-sidor med typsnitt Times New Roman
12 punkter, regular, inklusive källförteckning men exklusive bilagor. All kursiv instruktionstext, liksom
beskrivningen på sid 3–5, får tas bort.
Följande bilagor ska bifogas ansökan: Bilaga A: Tidplan och eventuell illustration av projektorganisationen,
Bilaga B1och B2: Budget och finansiering, Bilaga C: CV:n, Bilaga D: Publikationslistor, Bilaga E:
Konferensbidrag och Bilaga Q: Kompetens. Observera att för Bilagorna C, D och E ska en bilaga per
huvudsökande och medsökande bifogas.
I dokumentet ”Anvisningar till sökande och utvärdering – Tuffo Steg 1 och Steg 2, 2018 års utlysning” finns
ytterligare information om krav på projektet samt vad som behöver ingå i ansökan.
Bidrag beviljas med maximalt 50 % av total projektbudget.
Swedish project title

Verifiering och införande av nya metoder för återvinning av blyglas från glasdeponier
English project title

Verification and implementation of new technology for recycling of lead glass from
landfills
Name of main applicant:
Administrating organisation:
Postal address:
Email address:
Total costs applied for (kSEK):
Total project budget (kSEK):
Funding period (Start date – end date):

Christina Stålhandske
RISE
P.G. Vejdes väg 15, 351 96 Växjö
Christina.stalhandske@ri.se

20190901-2022-09-01

1. Research questions

The project will challenge the ideas what waste glass is and can be used for by verifying
methods in full scale and how knowledge should be implemented in the ongoing
remediation of the Kingdom of Crystal.That is:
 A geophysical identification of lead glass hot spots (area in landfill with high glass
content) method
 Sorting methods glass from other materials on site and separation of different glass
qualities
 An excavation method that minimize mixture of glass and other materials.
 A lead glass melt separation method that separates lead from glass.
1 (28)

Statens geotekniska institut
581 93 LINKÖPING
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35

Tel:
Fax:
E-post:

+46 13-20 18 00
+46 13-20 19 14
sgi@swedgeo.se

64

Bankgiro: 5211-0053
Org.nr:
20 21 00-0712



A permanent solution for implementation where the municipalities Nybro, Lessebo,
Uppvidinge and Emmaboda work together

Verifying the methods in full scale will make it possible to turn waste to a resource in a
circular economy and there will no longer be any need to cover hazardous lead glass waste
or deposit it at landfills to reduce leaching.
The project will answer the following questions and build on the results described in
section 7. State-of-the-art:
 Is it possible to find lead glass hot spots in full scale?
 Is it possible to efficiently excavate the glass for recycling?
 Can the sorting equipment sort out different glass qualities well enough?
 How many different glass fractions are possible to separate with the sorting
equipment?
 Does the melting method work in a large scale?
 What crucible material work with the corrosive lead glass melt?
 Where and how to temporarily store the excavated glass?
 How should the implementation work be organised?
Is it possible to reduce heavy metals in large scale melts?
2. Popular scientific description in Swedish

I projektet kommer metoder för återvinning av blyglas att verifieras i fullskala. Det gäller
metoder för att:
 Identifiera områden med blyglas på deponier
 Separera glas från annat skräp och separera olika glas-sorter
 Gräva upp glaset på ett sådant sätt att det inte blandas med annat
 Smälta blyglaset och separera glas från bly
Vi kommer också att identifiera möjliga marknader och produktionsmetoder för det
återvunna glaset, ta fram prototyper i återvunnet glas och göra en publik utställning för att
visa resultat och möjligheter.
I Glasriket, en del av Småland där en mycket stor del av Sveriges glasproduktion en gång
fanns, finns idag ett 40-tal deponier som av länsstyrelserna klassas som mycket hög risk.
Blyglaset där lakar ut bly till växter och vattendrag och är också skadligt för människor.
Många vattendrag i Glasriket är utpekade som intressanta ur naturvårdssynpunkt. Genom
att ta tillvara blyglaset sparar vi jungfruliga råvaror samtidigt som vi renar naturen. Vi får
också mindre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning eftersom det inte bildas
koldioxid då man smälter om glas samt att det är mindre energikrävande.
Målet är att verifiera metoderna i fullskala för att samhället ska våga satsa på en innovativ
sanering av Glasriket istället för att täcka deponierna eller flytta blyglaset till deponier för
farligt avfall så att det aldrig kan återanvändas. Resultaten kommer i form av verifierade
metoder, prototyper, rapporter och utställning.
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RISE Glas (glasforskare) leder projektet i tät samverkan med Ragn-Sells (återvinningsföretag), Linnéuniversitetet (forskning deponi och rening), Glasriketkommunerna Lessebo,
Emmaboda, Uppvidinge samt Nybro (behovsägare), Målerås Glasbruk (glastillverkare),
Form Us With Love (industridesigners) och Orrefors Park (studioglashytta och
återvinningspark). Vi arbetar också i mycket nära samverkan med projektet ”innovativ
sanering” (“Innovative remediation”) som följer utvecklingen i det här projektet nära och
arbetar med att ta ett större helhetsgrepp på kommunernas sanering av Glasriket där man
hittills jobbat med enstaka projekt.
På kort sikt kan kommunerna ställa krav på hur man gräver ut deponier och mellanlagrar
materialet så att man kan återanvända glaset när fullskalemetoderna finns på plats.
Långsiktigt kan fullskalemetoderna användas på alla deponier med blyglas i världen.
Sverige kan bli ledande inom detta område. Inkomster från försäljning av återvunnet glas,
bly (som Boliden är intresserad av) kan påskynda saneringen av Glasriket. Ett mer
holistiskt perspektiv på återvinning kan användas för att återvinna andra metaller som tex
koppar på andra deponier. Det finns olika sorters blyglas som fortfarande används som
deponeras som farligt avfall. Det skulle också kunna användas som en resurs. Länsstyrelser
och SGU (Geological Survey of Sweden) kan implementera ny kravställning vid
upphandling.
Vi ser affärsmöjligheter för miljöteknikexport, utgrävning, sortering, transporter, smältning,
design, produktion, marknadsföring, turistupplevelse och försäljning. Sist men inte minst
kommer vi att få en markant förbättring av naturen.
Societal value
3. Relevance – Tuffo

Describe and explain in what context the proposed project is important for the objectives of
Tuffo and the questions in the Tuffo call. Describe and explain and how the project fulfils
Tuffos requirements (chapter 4.5, “Anvisningar för sökande och utvärdering – Tuffo Steg 1
och Steg 2, 2018).
Reduced risks
The innovative methods will eliminate the leaching of lead, antimony and arsenic from
glass waste to humans, land and water. It will directly contribute to the environment quality
goal “toxic free environment”. Several rivers in the Kingdom of Crystal are classified as
very high natural values by Naturvårdsverket (Environmental Protection Agency) and/or
are of national interest for nature conservation. Melting glass from virgin raw materials
produce carbon dioxide, remelting glass does not.
Stronger link between research and after treatment
By a holistic approach combining a lead glass hot spot identification method, excavation
and sorting method with the lead glass melt separation method, we create a strong link and
interaction between research and post treatment including all the major parties.
Increased sustainability and efficiency
Today hazardous glass waste landfills are being excavated and transported to a deposit for
hazardous waste to control and reduce leaching.

3 (28)
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The methods developed in this project would enable the use of hazardous glass waste as a
raw material resource instead. We expect the rate of remediation of contaminated glass
landfills to pick up as there will be a decrease in deposit costs and an income from the sale
of new raw materials. There could also be a decrease in deposition since the upscaled glass
melting separation will be applicable to currently deposited lead glass as well.
Improved housekeeping with natural resources
By using the methods, we will get a better housekeeping of natural resources. We get raw
materials from waste instead of mining for new raw materials.
New and innovative methods – urgent to verify
We are in desperate need to show that the up-scaled methods work. The combination gives
an unheard-of chance for Sweden to be the leading star of remediation of hazardous glass
landfills.
The results from full-scale tests and the demonstrations of what can be done with the
recycled glass will show the recycling potential. The Municipalities in the Kingdom of
Crystal (hereafter called municipalities) are beginning to collaborate on innovative
remediation giving this full-scale project paramount importance for the 40 high risk
landfills in the area.
We need to show that it is possible to find, excavate, sort and melt separate the lead glass in
full-scale for the society's various actors to dare to make the necessary investments to
implement the innovative remediation methods.
Research in the forefront with a strong partnership
With this project we will be able to show that it is possible to use a holistic approach with
innovative, sustainable methods to get rid of hazardous lead waste glass landfills.
Something that will not be possible without the support of Tuffo. The results together with
showing the market potential will get the attention of the target groups and stakeholders,
making it easier to decide to use and implement the innovative remediation methods.
A full-scale operation would need a large scale to realize. To reach this industrial scale a
coordinated approach needs to be undertaken coordinating the remediation of all sites in the
Kingdom of Crystal. Today much of the remediation work is done on a case by case
approach that hinders recycling.
4. Expected impact

Define suitable indicators for evaluation of the project success. Describe how the expected
results can make a difference in the short- and long-term for the treatment of contaminated
areas in Sweden. Define suitable indicators for the evaluation that the expected deliveries
fulfil the objectives, research call and requirements of Tuffo.
Project success indicators
 Show that it is possible to find lead glass hot spots in full scale. (Ragn-Sells and
Linnaeus University)
 Obtain an appropriate sorting method to sort the glass at glass waste sites. (RagnSells and Linnaeus University)
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Develop a large-scale method to show how much lead there are in the lead glass at
the glass waste sites (Ragn-Sells and Linnaeus University)
Verify the melt separation process in full industrial scale (RISE and Målerås)
Implementation of new knowledge in the ongoing remediation of the Kingdom of
Crystal
Design and produce prototypes for volume production (Form Us With Love)
Produce glass prototypes for volume production (Målerås)
Design and produce prototypes for small scale production to be used in the existing
glass tourist remediation park (Orrefors park and Linnaeus University)
Execute exhibition (RISE and Form Us With Love)
Distribution of results, prepare / introduce requirements for procurement
(Municipalities)

Tuffo indicators
 Increased collaboration and stronger link between partners in research and
remediation.
 Increased Swedish research in an area where we have the potential to be an
international leader.
 Increased knowledge at stakeholders and target groups of innovative remediation
methods and possibilities.
 Show that the methods work in solving problems at contaminated sites.
 Show the possibility to save natural resources by using waste as a resource instead.
 Show that the methods could be used at many sites nationally and internationally.
 Income from recycled lead and glass can be used to increase speed of remediation.
 Decreased lead exposure to humans and environment by innovative remediation.
 No carbon dioxide production when remelting glass instead of virgin raw materials.
Short term difference
In the short-term we can cooperate with the Municipalities to make sure that ongoing
remediations of hazardous landfills will be excavated carefully and the glass temporarily
stored so that it is not lost as a future resource by mixing it with other materials and covered
permanently.
It is also important that there is a sufficient amount of glass as raw material. Consequently,
it is important to implement new procurement requirements before more remediations is
started without precautions are taken so the glass is available as future raw material.
This demands an immediate change of routines. The remediation is ongoing, so this is a
most acute and live topic.
It is of paramount importance that we coordinate the development and verification of
methods with the remediation actions in progress and we do this by including the
continuation of the project “Innovativ sanering” described in section 12.
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Long term difference
In the long-term the methods could be used at all hazardous lead glass waste sites.
The melt separated hazardous waste glass will become lead raw material that the company
Boliden is interested in using and the remaining silica-containing glass can be reused as a
raw material in new glass.
The methods in combination with the competence developed can be used at the remediation
of all glasswork landfills. We expect the rate of remediation of contaminated glass areas to
pick up as the sustainable remediation full scale methods is verified. The cost for the
proposed melting process will balance the decreasing cost for deposits and the revenue of
selling the glass and metal raw materials. This will help increasing the remediation pace.
The developed glass melt separation method is generalizable and can be used on other leadcontaining glass like cathode ray tubes (CRT), specialty glasses (for example windows in
X-ray rooms) and LCD glass.
Other contaminated sites could hold interesting levels of other metals (like copper) that
might be extracted with a similar holistic approach.
Municipalities, County Administrative Boards and SGU will be able to implement the
results. In the extension we see business opportunities for export of environmental
technology, excavation, sorting, transporting, melting, designing, production, marketing,
tourism and selling.
Finally, we will get significant improvement in the environment.
5. Expected applicability and universality

Define the target groups. Describe and explain how the results will reach the target groups
and become applicable and used in practice. Define the universality of the results, how it
can be used in several treatment projects in addition to the specific project to which the
application relates.
Target groups
1. Municipalities and Counties of the Kingdom of Crystal
2. SGU and Naturvårdsverket
3. Academia
4. Interested public
5. Companies and entrepreneurs working with remediation
1.-3. will be targeted through meetings in the partnership networks and on-going and
coming projects as well as in newsletters.
1.&2. are the driving forces and make the change in requirements to implement the
innovative remediation methods.
3. Scientific publication.
1.-5. Will be invited to seminar and exhibition as well as tourist remediation park.
5. Will be continuously informed about the progress of the research, cooperation and
ongoing remediation.
Universality of the results
The methods combined with the knowledge built in this project can be used on all lead
glass landfills.
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The County Administrative Boards will collaborate on creating a list of prioritised landfills
for future remediation of the 40 classified as high-risk. All future remediations will be able
to use the developed methods.. Älghult, Gadderås and Björkå, next in line, should be able
to implement the method to sort out and separately store glass cullet to prepare for the
melting and production of recycled glass. Grants for remediation of Älghult and Flerohopp
have been applied for. During 2018 investigation work with Åryd, Smålandshyttan and
Alsterbro hasstarted. These remediations will probably start later and will be relevant for
the methods, as well as the remaining glass works. This is a long-term effort that has only
just started where municipalities, County Administrative Boards, SGU and
Naturvårdsverket will find new innovative ways of cooperation.
There are many more landfills in the Nordic countries as well as in the EU that could use
the results.
6. Cooperation and dissemination of results

Define relevant stakeholders/end users to communicate with, to ensure the needs, relevance,
applicability and impact of the results. Describe how stakeholders/end users will be
involved. Specify the plan of dissemination and implementation of results, both to the target
groups and the national/international scientific community.
Stakeholders
The stakeholders of society are: Municipalities and Counties of the Kingdom of Crystal,
SGU and Naturvårdsverket.
The municipalities are partners in the project and responsible for the dissemination in their
respective organizations, to landowners of hazardous waste glass sites and subcontractors.
They are involved in the project contributing with their expertise and know-how regarding
the landfills and the studies they have performed.
RISE Glass report to the most important groups regularly in another national project
innovativ sanering aiming at the creation of a common organization coordinating the
municipalities among themselves in the Kingdom of Crystal and towards the counties and
SGU. They also address the Environmental Protection Agency and SGI (Swedish
Geotechnical Institute). There will be reports and discussions at the meetings with the
project “innovative remediation”. SGI will also get project reports as financiers of the Tuffo
project.
Target groups
 Municipalities and County Administrative Boards of the Kingdom of Crystal
 SGU and Naturvårdsverket
 Academia
 Companies and entrepreneurs working with remediationInterested public
RISE Glass will report in the newsletter “innovative remediation”, Glass and use the RISE
communication channels.
Linneus University will disseminate results to the scientific community by writing and
presenting scientific papers for journals with high impact factor.

7 (28)

70

The partnership members will be responsible to disseminate results in their respective
organizations and networks.
Form Us With Love will curate an exhibition to share project results with prototypes in
2021. Kulturparken Småland – The Swedish Glass Museum has expressed an interest to
display an exhibition with the results of this project. The exhibition will be open to everyone
interested.
SGI will have an example of cross-border cooperation and knowledge, where Sweden is a
model in the development of a sustainable society that can be disseminated in their network.
7. Description of the remediation object connected to the Tuffo project

Define in bullets: Name and location of the object, Principal, Investigation phase,
Contamination situation and Planned start of remediation.
We will explore sites with different conditions to make the results of the project as widely
applicable as possible.




Easily available lead glass containing landfill.
Landfill where we know that there is lead glass and likely hood of hot spot.
Landfill with widely distributed glass.

Madesjö has an easily available lead containing glass landfill site and glass should be able
to retrieve from this site.
One of the following landfills with lead glass could be used, Kosta, Orrefors, Gadderås,
Björkå or Älghult.
Remediation of the Hovmantorp site has already been carried out and we will use material
from this site. This is one of the hardest cases, as the glass is widely distributed with no hot
spot.
Quality
8. State-of-the-Art

Give an overview of the current research area covered by the project, including key
references. Describe how the project relates to previous research in the area.
The project Glass deposits - from waste to resource! (Vinnova 2014-03544) develops a
method for separating heavy metals from molten glass. The project has shown (in small
scale 0.3 dm³) that it is possible to reduce the lead content in the melt from 30 weight%
lead down to below 0.1 weight%. Both arsenic and antimony are also efficiently removed
from the glass to the metal phase. The method is now upscaled to 6 dm³ and similar
successes is achieved.
An important benefit of this method is that both the glass and metal phase can be reintroduced to circulation. The metal phase is a resource for the metal company Boliden and
the glass can be modified to make new glass products. This is an innovative solution that
will decrease the amount of glass deposited after excavation of old glass works sites. Today
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the glass is transferred to new landfills for hazardous waste. This is not sustainable, neither
environmental nor economical. In this project we will verify that the methods can be
upscaled to industrial size and describe the market potential of turning the waste to new
products.
The question of how contamination will influence the separation technique was studied in
the project Identification of quality tolerances for the recycling of glass and lead from glass
landfills (Energimyndigheten 2016-004052). It was found that quite high levels of organic
materials are acceptable but refractory and crucible materials should be kept low. The
results from this study will be used when setting up the specification for the sorting
equipment.
In the project Glass landfill material characterization in the Glasriket (Vinnova 201605279) questions regarding sustainable remediation was studied, above all characterization
of landfill materials and identification of glass dense areas, i.e. hot spots, in old glasswork
landfills. This knowledge will be used to identify hot spots within this project.
Pär Elander studied the sorting possibilities of glass from landfill and made the report
“Glasbruksprojektet Avfallshantering vid saneringar av glasbruksområden” (Waste
management when decontaminating glass waste landfills) on behalf of SGU. Pilot sorting
was successfully performed optically at an industrial sorting plant in Austria. The same
technique and plant will be used in this project.

9. Challenges addressed

Describe the challenges addressed and specify how the project innovates the current
research area.
Every landfill is unique, and the glass distribution and availability vary. How can the glass
be recovered without mixing with non-glass material? Hot spot identification by
geophysical maps has potential for improving the recovery process and will be tested.
Municipalities need to put new demands in their procurement of excavations to facilitate
recovery. The project results will give input to new guidelines for on-site excavation. The
municipalities also need to solve the storing of the sorted excavated glass so it possible to
use the glass as a resource when the full-scale recycling has been built up. The
municipalites, County Administrative Boards, SGU and Naturvårdsverket need to continue
their work with innovative remediation (previously supported by Vinnova) to find ways to
remediate the Kingdom of Crystal as fast as possible and with the approach of circular
economy.
The melting of glass can tolerate some impurities, but better sorting will result in less
melting time and higher glass quality. The sorting will be tested, and variables identified for
best results.
To introduce the methods at future remediations, industrial size tests of melting with cullet
separated and sorted with a sustainable method is needed. This is necessary for the
commercialisation of the method.
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We need a market for the recycled glass to make this a viable business. To take recycling in
consideration when designing a product is important for sustainability. Strength,
transparency, colour and finish are some of the properties that can be altered when
modifying the recycled glass to create new products. Investigating the best production
methods, concept development and prototyping will show different possibilities. It is
important to define the market and segments in which the products could be inserted.
Possible applications would be architectural elements, production of daily used goods or
limited-edition products.
10. Relevance – Research question

Describe and explain why the research question is relevant and important to fulfil. In what
context is the specific research question important for the objectives of Tuffo and for the
questions in the Tuffo call?
With the Geophysical identification of lead glass hot spots and the methods for sorting the
material and melting the glass, the remediations of glass landfills will be more effective and
have a bigger and more definitive effect. This will give the region a tool and support a
faster remediation.
The consortium with municipalities, companies, academia and institutes will give the
project a stable foundation and will provide a broad arena to communicate the results.
There are several remediation projects in the pipeline and if there is a method for
remediation instead of relocating, the effect will be substantially better for both humans and
the environment. The municipalities are involved in the project to learn about the new
methods, to make valuable contributions of know-how i.e. regarding what different
situations the glass can be found, what scenarios is needed to consider when planning the
excavations and how they should cooperate and organize the ongoing remediation work.
They will also help in locating who could take the method into real production when the
project is concluded.
11. Method and performance

Describe the scientific theories/methods which will be used, specify the innovativeness.
Give a summary of the project’s structure and work/time plan (an illustration can be
included in Appendix A.)
The project will follow the RISE Project Model. The project theory is that no material is
truly unusable. The project will demonstrate the potential of reusing a material classified as
hazardous waste in a wholly new, innovative way. More about project implementation in
annex A.
0. Project Management 2019-09-01 – 2022-09-01 (RISE Glass leader)
Project management and meetings, communication and reports.
1. Sorting 2019-09-01 – 2022-09-01 (Ragn-Sells leader)
Geophysical identification of lead glass hot spots, excavating, sorting and full-scale sorting.
A method for finding the lead glass hotspots will be optimized, including geophysical
methods. Then we will identify lead glass hotspots and define an appropriate excavation
method to simplify recycling. Technique for sorting the excavated mass and separate glass
cullet from other materials will be tested. We will evaluate how well the sorting method
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works in sorting the glass of different glass compositions. Glass without hazardous
materials in one fraction and preferably different fractions for different hazardous glass
contents.
2. Melting 2020-01-01 – 2021-11-30 (RISE Glass leader)
Testing crucible material, small and full-scale tests, glass recovery.
Identification of crucible material suitable for the separation method is important. The
cullet from sorting will be melted, and the heavy metals will be separated from the molten
glass. All will be pre-tested in small scale and verified in industrial scale to ensure that the
method works. Industrial melting is performed as the last melt of a crucibles lifetime in
Målerås. The number of possible melt are limited. Suitable glass compositions for
prototyping will be calculated and verified.
3. Reuse 2019-09-01 – 2022-09-01 (RISE Glass leader)
Usability study, concepting, prototypes, design, curation, full scale tests and exhibition.
We will also identify possible market segments (legal and financially viable) for the
recycled glass, making glass prototypes for mass market and art glass from the recycled
glass. Finally, we will exhibit the results of the project to show project results and the
possibilities to remediate the Kingdom of Crystal (located in the province of Småland in
southern part of Sweden).
4. Implementation 2019-09-01 – 2022-09-01 (County Administrative Board of
Kronoberg)
Innovative remediation aims at finding new methods for remediation and improving the
public organisation cooperation, with the goal to speed up the remediation and a circular
economy-approach. The work package will support the municipalities of the Kingdom of
Crystal when they elaborate their future organisation for the implementation of innovative
remediation, consisting of new tasks for the municipalities and cooperation the county
administrative boards. The municipalities need to be more involved in the remediation
work. The work will include a structure for public procurement, sorting and intermediate
storage of glass cullet as well as methods for cleaning soil, making it environmentally
possible to put the soil back where it came from and minimisation of transports.
This work package will also lead the communication of results and findings from the work
package as well as the public information about the remediation process, including public
procurement. This will be done with newsletters and a homepage in cooperation with The
National Agency for Public Procurement.
In a sister project, a PhD student from Linnaeus University will the study organisation,
definition of tasks and mandate in a public cooperation consisting of many different
authorities, such as county administrative boards and municipalities.
12. Competence of the project group (to be written in Appendix Q)

Define the strength, expertise and role in relation to the project, for all personnel in the
project group, using the template in Appendix Q. Specify especially the experience of
dissemination and implementation of research results to end users.
13. Project risks

Define potential risks with the proposed project and describe how they will be managed.
 Export and import permits for the material to be sorted could take long to get apply as soon as possible
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Crucibles must hold the corroding lead glass melt - early crucible material tests
Encounter too many issues with large scale melting to draw conclusions. Several
small-scale tests will be performed to prepare for the main full-scale tests.
 Lead leakage during melting – try shorter melting time at the first full scale test.
 Delivery time of different crucibles – early ordering and tests.
 Legal issues, is it OK to melt lead containing glass at Målerås Glasbruk? – close
cooperation with municipality.
 Legal issues – permit for excavating at sites – contact land owner.
No market for recycled glass products - Form Us With Love and Orrefors Park is involved
to identify a broad range of possibilities.

Appendices
The appendices listed below must be submitted. The content of each appendix is described in
templates, which should be used. Please note: Make as many copies of appendices C, D and E
as needed. The text must be written in English using Times New Roman 12 points.
Included in this form:
A.
B1.
B2.

Time & action plan
Costs applied for from Tuffo
Total costs & funding

C.

CVs (main

D.
E.
Q.

applicant and co-applicants)
Publication lists (main applicant and co-applicants)
Lists of conference contributions (main applicant and co-applicants)
Competence (all project participants)

Available for download on the Tuffo-web:
S1.
S2.

Signatures of main applicant
Letter of commitment from co-funding partners
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Appendix A: Time & action plan
Time and action plan

Include an illustration of the project structure and work plan, if relevant.
 Project Management 2019-09-01 – 2021-09-01 (RISE Glass leader)
 Coordinating
 Set up and lead project meetings
 Communication within and around the project
 Reporting
 Final report


Sorting 2018-09-01 – 2021-09-01 (Ragn-Sells leader)
 Digging
Based on available information from previous studies identify a shortlist
of two-five (2-5) landfill sites where hotspots containing lead glass
cullet can be expected.
If needed additional geophysical surveys to identify exact location for
hotspots if that information is not available.
Dig out material from sites and pack in to big bags.
 Permits
Apply for permit to dig and take out samples from actual sites.
Store Big bags on Linneberga Site.
Possibly wait for permit for export from Austria to Sweden.
 Shipping
Send big bags to/from sorting test.
 Sorting
Sorting test
Sorted material of different qualities – Leaded glass, Unleaded Glass
with no Arsenic, Unleaded Glass with Arsenic and Glass containing
Cadmium.



Melting 2019-01-01 – 2020-11-30 (RISE Glass leader)
 Small scale crucible material test
Test if the crucible material used in Målerås Glasbruk is suitable for the
heavy metal separation or if other material is needed.
 Small scale test
Optimization of melt conditions and glass composition for full scale
tests
 Glass recovery
Finding and optimizing a method for glass recovery
 Full Scale tests
Up to five full scale tests at Målerås Glasbruk.



Reuse 2018-09-01 – 2021-09-01 (RISE Glass leader)
 Usability study
Explore phase, field research and benchmarking. Based on the data that
we already possess we define preliminary tracks and gut feeling ideas.
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Gather the insights and define a strategic direction for the project.
 Curation
Curation of the exhibition to be opened during 2019. Showcasing glass
industry heritage, backgrounds, the sanitation process and also the
pieces result of the prototyping phase.
 Concepting
Define visual tracks linked to the research and defined strategic
direction.
 Prototype
could start with the first test production. We see this phase as a key step
to understand the possibilities in the production of sanitated glass goods.
 Design
 Full scale tests
Testing the design in full scale
 Exhibition
To specify the resulting products and also set the appropriate product´s
production method. In relation to the cycles in the sanitation process we
will align material availability to possible products volume.
Implementation 2019-09-01 – 2022-09-01 (County Administrative Board
of Kronoberg )
 planning and implementation together with the two county administrative
boards,the four municipalities and SGU
 Methods for long term storage of sorted or unsorted glass cullet
 Investigation of ownership for glass cullet
 Meetings with providing companies before public procurement
 Public procurement of the new methods
 Communication activities

INFOGA Gant schema!
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Appendix B1: Costs applied for from Tuffo
Guideline


To open the form for the budget: Double-click the Excel sheet, and then fill in the
requested information.



Fill in all direct costs items applied for, excluding VAT/moms. If needed, more rows
can be inserted into the Excel sheet.



Divide costs into the four categories 1.) Salaries, 2.) Running costs, 3.) Equipment
depreciation costs and 4.) Premises costs. (see SUHF http://www.suhf.se)



Equipment depreciation costs are costs for equipment with more than three years of
economic life and an acquisition cost above a certain amount (use the practice at your
research organization).



Under each year, fill in ONLY the column with "Direct costs". A calculation of the
total costs, including indirect costs, will be done automatically when the column with
"OH %" is filled in.



The OH percentage rate and the direct cost categories on which the percentage rate
should be added (on Salaries OR on Salaries + Running costs) depends on where the
cost belongs (which institution/department). The practice of each
institution/department needs to be followed.

Note! The applicant is responsible for checking that the actual sums of costs applied for are
correct.
Note! The total budget including funding from other sources, should be described in in the
form “Appendix B2: Total project costs & funding”.

Year 1

Specification
Direct Costs
1. Salaries (incl. Social
fees/LKP)

Year 2

Year 3

Year 4

Indirect
cost
(OH)
(%)

Direct
costs

Direct + Indirect costs

Direct
costs

Direct + Indirect costs

Direct
costs

Direct + Indirect costs

Direct
costs

Direct +
Indirect
costs

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

RISE

64,3

334,6

248,8

234,5

Form Us With Love

43

106

169

182

Målerås Glasbruk

2

50

71

27

Linӕus University

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Salaries:

0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Running cost (incl.
equipment <500 kSEK)

(%)

(kSEK)

Travels and expenses
Equipment

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

(kSEK)

31,6

61,5

40,3

25,5

70

117,7

54,1

26,2

Material

0

82,8

79,1

8

Lab

0

33

44

0

35

150

120

40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Other direct kosts

Sum Running costs:
3. Equipment depreciation costs

0,0
(kSEK)

0,0
(kSEK)

0,0
(kSEK)

0,0
(kSEK)

0,0
(kSEK)

0,0
(kSEK)

0,0
(kSEK)

0,0
(kSEK)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Premises costs

Sum Equipment and
Premises costs:

0,0

Sum DIRECT COSTS:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Amount APPLIED FOR
(incl. Indir. costs):

0,0
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0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

Appendix B2: Total project costs & funding
Project title
Main applicant

Report the total project costs for defined parts of the project.
Table 1. Total project costs (kSEK)
Salaries
(incl. OH)

Running
costs

Description (project part)

Equipment
and
Premises

Sum

Project Management
Sorting
Melting
Reuse
Implementation
Total project costs:

Report the total project funding including funding from other sources (accepted and applied
for).
Table 2. Funding (kSEK)
Funder

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Sum

Tuffo
Nybro Kommun

30

70

70

60

230

Uppvidinge Kommun

30

70

70

60

230

Lessebo Kommun

30

70

70

60

230

Emmaboda Kommun

30

70

70

60

230

Ragn-Sells

80

160

40

20

300

Form Us With Love

40

120

170

170

500

Orrefors Park

4

10

66

73

153

Målerås Glasbruk

2

52

84

18

156

Länsstyrelsen Kronoberg (funding)

30

100

100

70

300

Länsstyrelsen Kalmar (funding)

30

100

100

70

300

Länsstyrelsen Kronoberg (time)

60

40

40

30

170

Linnӕus University
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Länsstyrelsen Kalmar (time)
Total project funding:

10

40

40

30

120

346

902

920

701

2919

Degree of funding from Tuffo:
(share of total project funding)
max 50 %
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Appendix C: CV
Use the template below. Submit CVs for the project leader and all co-applicants (max 4
pages/person). The CVs should be written in Times New Roman 12 points, regular. Additional lines
may be added to the tables. This introduction could be removed.
Name:

Christina Stålhandske

Education – Research education
Type of
degree

Examination
date

Subject

Dissertation title

Name of
supervisor

Ph.D.

19961220

Inorganic and
physical
chemistry

Ingemar Persson
N,NDimethylthiofromamide
A structural and
spectroscopic study of
the solvent and some
solvated metal ions and
complexes

Organisation

Swedish
University
of
Agricultural
Sciences

Education – Basic and advanced education
Type of degree

Year of
degree

Subject

Organisation

Master of
Science

1993

Chemical Engineering

Royal Institute of Technology

Postdoctoral assignments and research exchange
Type

Period start:
year, month

Period end:
year, month

Institution/Department

Organisation

Postdoc
position

1997, 01

1998, 02

Centre for
Metalloenzymes

University of Georgia, USA

Docentur (”Associate Professor”)
Year

Subject

Institution/Department

Organisation

Employment – Current employment
Start:
year, month

Position

Employer

Institution/Department

Amount of time
for research in
the position (%)

2016,10

Director Glass

RISE

Glass

30
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Employment – Previous employment
Start:
year, month

End:
year, month

Position

Employer

2015,6

2016,9

COO

Glafo

1998,11

2015,5

Researcher

Glafo

Institution/Department

Interruptions in research/employment (parental leave, etc.)
Start:
year, month

End:
year, month

Description

2001,6
2003,3
2005,11
2009,4

2002,5
2004,4
2007,1
2010,3

Parental leave
Parental leave
Parental leave
Parental leave

Supervised Ph.D./Lic. students and Post docs – Main supervisor
Start
year

End
year

Name

Institution/Department

Organisation

Supervised Ph.D./Lic. students and Post docs – Second supervisor
Start
year

End
year

Name

2010

2016

Lina Grund Bäck

2008

2012

Stefan Karlsson

Institution/Department

Organisation

Linneaus
University
Linneaus
University

Experience of disseminating results to stakeholders/end users
Year

Description

1998-

All projects conducted at RISE Glas (Former Glafo) are applied and have
industrial partners. Dissemination of results to industry is always a part
of the projects and non-confidential project results are distributed to the
glass industry. It is done in meetings, through news-letters, conferences
and workshops.
Disseminating RISE Glas activities to Glasforskningsföreningen Glafo
Disseminating RISE Glas activities to Glasbruksföreningen
Disseminating RISE Glas activities during RISE Glas themes day
Disseminating RISE Glas activities during Nordiska Glastekniska Föreningens (NGF) conferences

201520152015-

1998-2010

Research grants, awards, distinctions, and other merits
Year

Description

2016 2015-2016

Forskningsstyrelsen glas (Glas research administrative board)
Memmber of the board of Glafo AB
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201520152001

Reference group Innovativ Sanering (Innovative excavation)
Reference group of research for structural mechanics of glass (LTH part
of Lunds University)
Nordisk Glastekniksförenings award for reserachers
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Name:

Malin Bendz-Hellgren

Education – Research education
Type of
degree

Examination
date

Subject

Dissertation title

Name of supervisor

Organisation

Ph.D.

19971001

Plant pathology

Heterobasidion
annosum root and butt
rot of Norway spruce
(Picea abies).
Colonization of the
fungus and its impact
on tree growth

Jan Stenlid

Swedish
University
of
Agricultural
Sciences

Education – Basic and advanced education
Type of degree

Year of
degree

Subject

Organisation

Master of
Science

1991

Forest management

SUAS

Postdoctoral assignments and research exchange
Type

Period start:
year, month

Period end:
year, month

Institution/Department

Organisation

Docentur (”Associate Professor”)
Year

Subject

Institution/Department

Organisation

Employment – Current employment
Start:
year, month

Position

Employer

Institution/Department

Amount of time
for research in
the position (%)

2003,08

Controller

County
Administrative
Board of
Kronoberg

Staff administration

25%

Employment – Previous employment
Start:
year, month

End:
year, month

Position

Employer

2015,6

2016,9

COO

Glafo

22 (28)

85

Institution/Department

1998,11
199801

2015,5
200304

Researcher
Developer

Glafo
SUAS

Environmental data

Interruptions in research/employment (parental leave, etc.)
Start:
year, month

End:
year, month

Description

2001,6
2003,3
2005,11
2009,4
1995,09
1998,10
2001,10

2002,5
2004,4
2007,1
2010,3
1996,03
1999,08
2003,08

Parental leave
Parental leave
Parental leave
Parental leave
Parental leave
Parental leave
Parental leave

Supervised Ph.D./Lic. students and Post docs – Main supervisor
Start
year

End
year

Name

Institution/Department

Organisation

Supervised Ph.D./Lic. students and Post docs – Second supervisor
Start
year

End
year

Name

Institution/Department

Organisation

Experience of disseminating results to stakeholders/end users
Year

Description

1991-1997

All projects conducted during my PhD work were disseminated

1998-2018

My work at the county administrative board includes public
dissemination

Research grants, awards, distinctions, and other merits
Year

Description
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Use the template below. Submit “List of publications” for the project leader and all co-applicants
(max 2 pages/person). The “List of publications” should be written in Times New Regular 12 points,
regular. Additional lines may be added to the tables. This introduction could be removed.
Name:

Christina Stålhandske

h-index
(give source and date):

14 Scopus 20171130 Uppdatera!

Total number of
citations (give source
and date):

673 Scopus 20171130 Uppdatera!

Publication list for a selection of XX publications of total XX publications

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Authors; Title; Year; Journal; Volume; Pages

Number
of
citations

Journal
impact
factor

C. Stålhandske, K. Persson, M. Lang and A. Jönsson , Fluid jet

0

1.383

14

2.339

0

0.265

11

1.163

11

0.265

83

0.265

0

0.265

polishing of planar flat glass surfaces and within holes, 2014,
Glass Technology: European Journal of Glass Science and
Technology Part A,55,2, 49-54
Louise Blyberg, Maria Lang, Karin Lundstedt, Matilda
Schander, Erik Serrano Magnus Silfverhielm, and Christina
Stålhandske , Glass, timber and adhesive joints – innovative
load bearing building components, 2014, Construction and
Building Materials, 55, 470-478
B. Jonson and C. Stålhandske , Devitrification and
dilatometric properties of low Tg unleaded silicate glasses,
2013, Glass Technology: European Journal of Glass Science
and Technology Part A, 2,108-110
Mattias Edén, Peter Sundberg, Christina Stålhandske , The
split network analysis for exploring composition-structure
correlations in multi-component glasses: II Multinuclear NMR
studies of alumina-borosilicates and glass-wool fibers, 2011 ,
Journal of Non-Crystalline Solids, 357, 1587-1594
Stefan Karlsson, Bo Jonson, Peter Sundberg and Christina
Stålhandske, B. Jonson, Surface Analysis of float glass suing
Surface Ablation Cell (SAC) Part 2. Determination of the
diffusion characteristics of K+-Na+ ion exchange, 2010, Glass
Technol.: Eur. J. Glass Sci. Technol. A, 2,
Stefan Karlsson, Bo Jonson, Christina Stålhandske, The
technology of chemical glass strengthening– A review, 2010
Glass Technol.: Eur. J. Glass Sci. Technol. A 2, 41–54
C. Stålhandske, K. Lundstedt and B. Jonson, A CIELAB
approach facilitating glass decolourising and recycling of
coloured cullet, 2009, Glass Technol.: Eur. J. Glass Sci.
Technol. A, 2, 89-94
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8.

C. Stålhandske and Elisabeth Flygt , Forskningsprojekt i
gränssnittet mellan glas och trä, 2009, Husbyggaren, No 4, 3637

0

9.
10.

Appendix E: Conference contribution
Use the template below. Submit “List of conference contributions” for the project leader and all coapplicants (max 1 page/person). The “List of conference contributions” should be written in Times
New Regular 12 points, regular. Additional lines may be added to the tables. This introduction could
be removed.
Name:

Christina Stålhandske
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List of conference contributions for a selection of 10 contributions of total 18
conference contributions
Authors*; Title; Year; Name of conference; City, Country

Poster

Oral

Invited

Christina Stålhandske, Lina Grund Bäck , Eternal Glass and
Glass deposits - from waste to resource, 2017, Nordic Glass
Utility, Växjö, Sverige
Christina Stålhandske, Parisa Sehati, Peter Sundberg, Lars
Mattsson, Peter Sjövall, Ola Albinsson and Åsa Lundevall,
The influence of surface composition and plasma treatment
on adhesion, 2015, GPD, Tampere, Finland
Christina Stålhandske, Innovative glass for new business
opportunities, 2014, ICG, Kosta, Sverige
Christina Stålhandske, Maria Lang, Marita Jansson, Kent
Persson, Anders Jönsson, Polishing glass with fluid jet
technology, 2012, Challenging glass 3, Delft, The
Netherlands
Christina Stålhandske, Polishing with water jet technology,
2011, ICF XXI Technical Exchange Conference, Rogaska,
Slovenia
Christina Stålhandske, Polishing glass by means of water
cutting technology – cross-disciplinary collaboration for
sustainable development, ICG annual meeting 2011 , 1st
Hi-Tech International Forum on Glass, Shenzhen China
Christina Stålhandske, Maria Lang, Flexible glass polishing
with a cerium oxide containing fluid jet, 2011, GPD,
Tempere, Finland
Christina Stålhandske, Energy aspects of using a wall unit
where glass and wood together have a load-bearing
function, GPD 2011, Tempere, Finland

X

X

E. Flygt, C. Stålhandske , Reuse and recycling of coloured cullet
ICF, 2008, Istanbul, Turkiet
L Grund, B Jonson, K Lundstedt and C Stålhandske, Fining
efficiency and oxygen activity in soda - alkaline earth - silica
glasses, 2008, 9th ESG conference, Trencin,

x

*Underline the name of the author who performed the presentation.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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Appendix Q: Competence
Project title

Verification of new technology for recycling of lead glass from landfills

Main applicant

Christina Stålhandske

Table Q1. Expertise and role for all personnel in the project group.
Name

Employer and position

Expertise in relation to the project /
Experience of implementation

Time*

Main contribution / role in the project

Christina
Stålhanske
Anders Widing
Anders Kihl
Graham Aid
Jonas Pettersson
Jeanette
Lennartsdotter
Stefan Brandstedt

RISE, Director Glass

See CV

12

Glass separation method / Project manager

RISE, Project Manager
Ragn-Sells
Ragn-Sells
Form Us With Love, CEO
Orrefors Park, Designer

Glass researcher
Waste Management
Waste Management
Designer, reused material
Glass blower and designer

12
2
2
14
6

Glass separation method /Project partner
Glass Sorting method, excavation /Project partner
Glass Sorting method, excavation /Project partner
Material reuse, design /Project partner
Material reuse, glass design /Project partner

Målerås Glasbruk,
production manager
Lnu, Professor

Glass processing Expert

10

Glass Processes & melting /Project partner

William Hogland

Landfill composition, Geophysical
identification / Sorting

Statens geotekniska institut
Bankgiro:
5211-0053
581 93 LINKÖPING
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35

Landfill & sorting method /Project partner

Tel:
Fax:
E-post:

+46 13-20 19 14
sgi@swedgeo.se

Org.nr:

90

20 21 00-0712

+46 13-20 18 00

Name

Employer and position

Expertise in relation to the project /
Experience of implementation

Richard Mutafela

Linnӕus university,
Researcher
Emmaboda Kommun,
Head of department/
environmental inspector
Lessebo Kommun,
Environmental inspector
Nybro Kommun,
Environmental inspector
Uppvidinge Kommun,
Investigator/Planner

Landfill composition, Geophysical
identification / Sorting
Landfill handling

Landfill & sorting method /Project partner

Implementation of project results in
municipalities
Landfill handling

Experience with municipal cooperation
projects/Project partner
Experience with prospecting and main studies of
landfills /Project partner
Experience with municipality projects, landfill
projects and municipal cooperation /Project
partner

Kristina Persson
Åsa Garp
Malin Ekstedt
Lars Helde
Karin Holst
Malin BendzHellgren
Maria Levin
David Lokrantz

Uppvidinge Kommun
County Administrative
Board/Controller
County Administrative
Board of Kronoberg/
Head of department
County Administrative
Board of
Kalmar/Hndläggare

Time*

Experience with prospecting and main studies of
landfills /Project partner

Municipality organisation and project

Project planning and leading

Main contribution / role in the project

20%

Leads the workpackage number XX

Landfill, “tillsyn”

, Experience with prospecting and main studies of
landfill

Landfill, “tillsyn”

Experience with prospecting and main studies of
landfills

* % of full time, dedicated to the Tuffo project.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-01-08
§

Dnr

Dialog kring byggnation av Udden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchefen att ta fram
förslag på exploatering för Udden, för presentation och beslut
kommande kommunstyrelse.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Christina Nyquist redogör för planerna för området
Udden i Hovmantorp. Sanering pågår med bidrag från
Naturvårdsverket, klar i mars 2019. Planområdet medger 60-80
bostäder eller 10-12 villor.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2019-01-08

Dnr
Hid

Byggnation på Kv. Udden - Hovmantorps
nya glasbruk
Förslag till beslut
Kommunen utlyser en exploateringstävling med inriktning att
skapa en attraktiv boendemiljö som ett alternativ till
villabebyggelse. Viktningen kommer att vara pris och kvalitét.
Ärendebeskrivning
I oktober 2016 lämnade Lessebo kommun in en ansökan till
Naturvårdsverket om bidrag för åtgärder inför bostadsbyggnation
på kv. Udden. I juni 2017 fick vi beslut om bidrag från
Naturvårdsverket med 47.500.000 kronor. Saneringsarbetet
startade våren 2018 med SGU som huvudman. Länsstyrelsen ska
lämna en slutredovisning av projektet till Naturvårdsverket senast
juni 2022 med uppgifter om antal bostäder som kommer att
uppföras.
Detaljplanen medger 6.200 kvm BTA (bruttoarea) för kv. Udden 1
och 8. På kv. Udden 8 finns sex stycken fastigheter som ägs av AB
Lessebohus. Detta innebär att det återstår 4.624 kvm BTA att
bebygga. Om kommunen väljer att skapa villatomter på fastigheten
kan det uppföras ca. 15 st. tomter. Väljer kommunen ett alternativ
till villabebyggelse i form av lägenheter kan vi skapa ca 50-60
bostäder.
Bakgrund
I Glasriket finns idag ett 40-tal deponier som klassats som hög risk
av länsstyrelserna. I beslut gällande utvidgning av stadsplanen
gällande kv. Udden 1987-07-07 skriver länsstyrelsen att allt
miljöfarligt avfall inom planområdet ska omhändertas innan
byggnation.

Christina Nyquist
Kommunchef Kansliavd
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets beslut om bidrag till åtgärder inför
bostadsbyggande på kv. Udden.
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Kommunstyrelsen
2019-01-09

Dnr
Hid

Delgivningar/rapporter 2019-01-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter
m.m. för kommunstyrelsen. Denna gång har följande inkommit för
delgivning:
AB Kyrkebyn 3

Protokoll 2018-11-29

AB Lessebo Fastigheter

Protokoll 2018-11-29

AB Lessebohus

Protokoll 2018-11-29

Samordningsförbundet
Värend

Protokoll 2018-12-07

Kommunassurans Syd

Informations- och nyhetsbrev 6, 2018

Räddningstjänsten
Östra Kronoberg

Protokoll 2018-12-06

Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavd

94

