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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2017/71-28

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnad 
av räddningstjänsten i Kosta
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Bevilja KFT-nämnden extra medel för ombyggnad av 

räddningstjänstens lokaler i Kosta till en beräknad kostnad av 550 
tkr.

2.  Medel tas ur välfärdsresursen 2017. 

Ärendebeskrivning
Ärendet om ombyggnad av räddningstjänstens lokaler var uppe för 
beslut vid arbetsutskottet 2017-03-21, men återremitterades då. KFT-
nämnden har nu återkommit med ytterligare underlag i ärendet. 

Bakgrunden är att räddningstjänsten kan komma att anställa kvinnor 
som räddningspersonal som måste få tillgång till egna duschar och 
wc. I samband med denna ombyggnad kommer det att installeras ett 
nytt ventilationsaggregat eftersom det gamla inte fungerat på ett par 
år. Räddningstjänsten får genom ombyggnaden också ny lokal till 
utbildning och möten och ett nytt gym. Lokalerna samnyttjas med 
personal från Lessebo kommun och Lessebohus.

Fastighetsingenjör Jan Axelsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-04-18, § 35.
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-21, § 28.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-04-18

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2017/61-28

Ombyggnad av räddningstjänsten Kosta
Beslut
KFT-nämnden begär av kommunstyrelsen extra medel för 
ombyggnad av räddningstjänstens lokaler i Kosta till en beräknad 
kostnad av 550 tkr.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten kan komma att anställa kvinnor som 
räddningspersonal och då måste de få tillgång till egna duschar och 
wc. Som det är idag duschar räddningstjänstens personal ihop med 
personal från Lessebo kommun och Lessebohus. I samband med 
denna ombyggnad kommer det att installeras ett nytt 
ventilationsaggregat eftersom det gamla inte fungerat på ett par år.
Räddningstjänsten får ny lokal till utbildning och möten och ett nytt 
gym.

Anders Palmengren (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av detta ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av tf tekniska chefen och fastighetsingenjören.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2017/42-37

Antagande av Lessebo kommuns energi, 
miljö- och klimatstrategiska program
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag till 
energi-, miljö- och klimatstrategiskt program för Lessebo kommun till 
år 2030. 

Ärendebeskrivning
Lessebo kommun behöver ett samlat dokument där miljö, energi och 
klimatfrågorna hanteras. Genom att kommunen har skrivit under 
Borgmästaravtalet behövs ett strategiskt dokument, med åtgärder 
som sträcker sig över en längre tidsperiod. Det nya ”Energi, miljö- och 
klimatstrategiska programmet” (programmet) kommer att ersätta 
kommunens befintliga energiplan samt energi- och miljöplan. 
Nuvarande energiplan antogs 2004 och är inaktuell, då stora 
förändringar i energisystemet har skett. Energi- och miljöplanen 
antogs 2012 och behöver nu uppdateras.  

Programmet har varit ute på remiss hos samtliga nämnder och bolag 
till och med 30 april. Synpunkterna har beaktats i det slutliga 
förslaget. Under arbetsutskottets diskussion kompletteras förslaget 
med ett förtydligande kring hur mätningen av andelen ekologisk mat 
ska ske.  

Energi- och miljöstrateg Åsa Garp föredrar förslaget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-10
Energi-, miljö- och klimatstrategiskt program för Lessebo kommun
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-05-10

Dnr  

Hid  

Antagande av energi,- miljö- och klimatstrategiskt program 
för Lessebo kommun. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag till energi,- miljö- och 
klimatstrategiskt program för Lessebo kommun med giltighet till år 2030

Ärendebeskrivning
Lessebo kommun behöver ett samlat dokument där miljö, energi och klimatfrågorna 
hanteras. Genom att kommunen har skrivit under Borgmästaravtalet behövs ett strategiskt 
dokument, med åtgärder som sträcker sig över en längre tidsperiod. Det nya ”Energi, miljö- 
och klimatstrategiska programmet” (programmet) kommer att ersätta kommunens befintliga 
energiplan samt energi- och miljöplan. Nuvarande energiplan antogs 2004 och är inaktuell, 
då stora förändringar i energisystemet har skett. Energi- och miljöplanen antogs 2012 och 
hade nu behövt uppdateras.  

Programmet har varit ute på remiss hos samtliga nämnder och bolag till och med 30 april. 

Bakgrund
Följande synpunkter har inkommit:

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget gällande kommunens energi, miljö 
och klimatstrategiska program.

Plan- och miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkt:
1.  Plan- och miljönämnden finner inga ytterligare åtgärder att lyfta fram.
2. Plan- och miljönämnden finner att de åtgärder där vi är medaktörer är relevanta.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på programmet 
och dess åtgärder:

 Säkra cykelvägar inom orterna bör prioriteras, dels för en säkrare skolväg för eleverna 
och dels för att uppmuntra invånarna att cykla istället för att åka bil. 

Synpunkten är beaktad och inskriven på sidan 21 samt åtgärd nr. 13 och 14.

 Bygga klimatsmart
Synpunkten är beaktad. På sidan 18 finns inskrivet att kommunen ska bygga hållbart 
och se på byggnadens hela livslängd. 
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-05-10

 Minska matsvinnet
Synpunkten är beaktad och inskriven på sidan 24 samt åtgärd nr. 20.

 Öka andelen ekologisk mat
Synpunkten är beaktad och inskriven på sidan 24 samt åtgärd nr. 21.

 Eftersträva två skollunchalternativ, varav ett vegetariskt.
Synpunkten är beaktad och inskriven på sidan 24.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter:
 Geografi och befolkning. Invånarantalet 1 januari 2017, 8 760.
Synpunkten är beaktad och inskriven på sidan 8.

 Näringsliv och turism. Komplettering med Järnmalm. Besöksnäringen ca 800 000 
besökare årligen.

Synpunkten är beaktad och inskriven på sidan 8.

 Tillförsel och slutanvändning, år 2002, Lessebo kommun. Kontroll av GWh-värden.
GWh-värdena är kontrollerade, men inte ändrade. De uppgifter som är införda är de 
uppgifter som finns i underlaget till statistiken (SCB).  
  
 Strategi 2, mål 5. Införande av Resepolicy för Lessebo kommun.
Synpunkten är beaktad och inskriven på sidan 21 samt åtgärd nr. 15.

 Strategi 1, mål 3. Komplettera med Plusenergihus.
Ordet plusenergihus är inte infört. Jag har valt att istället används energieffektiva 
byggnader. Känns som om Lessebo kommun inte är redo för att sätta upp mål med 
plusenergihus vid nybyggnation. 

 Register med förklaring på förkortningar.
Synpunkten är beaktad och förklaringar på förkortningar finns på sidan efter 
innehållsförteckningen. 

Lessebohus AB har lämnat muntliga synpunkter, vilka är beaktade.

Lessebo Fjärrvärme AB har lämnat in synpunkter på åtgärd 1 och åtgärd 2. Dessa 
åtgärder är beaktade. 

Åsa Garp
Energi- och miljöstrateg 

Beslutsunderlag
Energi-, miljö- och klimatstrategiskt program för Lessebo kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2017/19-21

Bostadsförsörjningsprogram för Lessebo 
kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge följande 
synpunkt i samrådet:
1. Tillstyrka förslaget i sin nuvarande form, under förutsättning att 

bebyggelseområden samordnas med den kommande 
översiktsplanen så snart denna är antagen. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07 att uppdra till plan- och 
miljönämnden att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för Lessebo 
kommun. Förslaget är nu utsänt för samråd och synpunkter ska 
lämnas till Plan- och miljöförvaltningen senast 2017-06-14. 

Beslutsunderlag
Förslag till bostadsförsörjningsprogram, samrådshandling 
2017-04-26
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-07, § 40.
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1(1) 

2017-04-26 

Dnr: 2017.0025.210 

Samrådsshandling 

 

Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Samråd för förslag till bostadsförsörjningsprogram  
 

Ett bostadsförsörjningsprogram syftar till att under ett antal år peka ut hur många 

bostäder som ska beredas för. Det är viktigt att både titta på den fysiska och den 

upplevda miljön för att då även inkludera sociala frågor som tillgänglighet. 

 

Syftet med programmet är även att det ska kunna inkluderas i kommunens nya 

översiktsplan som underlag till den framtida utvecklingen. 

 

Granskningstiden varar från 2017-05-02 till 2017-06-14. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen, plan-miljo@lessebo.se eller Lessebo kommun 

365 31 Lessebo, senast den: 

 

14 juni 2017 

 

Information om planförslaget finns på www.lessebo.se. Alternativt hör av dig till 

filip.mansson@lessebo.se eller 0478 125 53 för att få ett personligt exemplar skickat till 

dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 

filip.mansson@lessebo.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-02-07

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2017/19-21

Bostadsförsörjningsprogram för Lessebo 
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till plan- och miljönämnden att 
ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för Lessebo kommun

Ärendebeskrivning
Kraven på kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen är nu 
tydligare. Varje kommun ska i riktlinjer antagna från och med 2014 
bland annat redovisa vilka hänsyn de har tagit till nationella och 
regionala mål, och till andra planer och program som har betydelse 
för bostadsförsörjningen. Det regionala perspektivet ska finnas med i 
riktlinjerna. Länsstyrelsen och andra regionala organ ska också ha 
möjlighet att yttra sig över kommunens planering av 
bostadsförsörjningen. Om en kommuns riktlinjer inte motsvarar 
kraven kan regeringen förelägga kommunen att arbeta fram nya. 
Detta förtydligades i reglerna om kommunernas ansvar för 
bostadsförsörjning (Lag 2000:1383) som ändrades från den 1 januari 
2014 (Lag 2013:866).

Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag till kommuner för 
att öka bostadsbyggandet. Bidraget kan sökas senast den 1 oktober 
varje år och cirka 3,6 miljarder fördelas de två första åren. För att 
kunna söka statsbidraget krävs ett bostadsförsörjningsprogram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-06

Beslutsexpediering
Plan- och miljönämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2017/63-10

Granskning av intern kontroll
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen avge svar på 
granskningsrapport enligt nedan.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lessebo 
kommun genomfört en granskning av kommunens 
internkontrollarbete. Revisorernas samlade bedömning är att Lessebo 
kommun inte har en tillräckligt tillfredsställande uppföljning och 
rapportering av den interna kontrollen. 
Bedömningen grundar sig i avsaknad av en dokumenterad och 
strukturerad risk- och väsentlighetsanalys och i en otillräcklig politisk 
styrning. Därtill kommer att uppföljning och rapportering inte följer 
beslutade anvisningar, och därmed inte bedöms utgöra ett tillräckligt 
underlag för att få en samlad bild av den interna kontrollen.

Kommunen har påbörjat ett utvecklingsarbete som kommer att 
genomföras i följande steg:

1. Identifiera processer.
2. Under augusti månad i år (framöver januari) ges 

kommunstyrelsen samt respektive nämnd och styrelse 
möjlighet att genomföra risk- och väsentlighetsanalys på de 
processer som den är processägare för. Risk – och 
väsentlighetsanalysen görs enligt befintligt reglemente och 
anvisningar samt dokumenteras.

3. Därefter kommer förvaltningen att genomföra uppföljning 
och rapportering enligt av kommunstyrelsen beslutade 
anvisningar. 

4. Samtliga nämnders rapporter kommer sedan att ligga till 
underlag för kommunstyrelsens beslut angående den totala 
bilden av genomförda kontroller.

5. Bedömning av eventuellt behov av aktualisering av 
reglementen och anvisningar.

Kommunfullmäktige har 2017-04-24 antagit nytt reglemente och 
anvisning för internkontrollplan. 

Beslutsunderlag
Svar på revisorernas granskningsrapport 2017-05-10
Revisionsrapport ”Granskning av intern kontroll” 2017-04-18 

11



Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-05-10

Dnr 2017/63

Hid  

Svar på revisorernas granskningsrapport ang. 
internkontroll
Förslag till beslut
Att föreslå kommunstyrelsen att avge svar på granskningsrapport 
enligt nedan.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lessebo 
kommun genomfört en granskning av kommunens 
internkontrollarbete. Revisorernas samlade bedömning är att 
Lessebo kommun inte har en tillräckligt tillfredsställande 
uppföljning och rapportering av den interna kontrollen. 
Bedömningen grundar sig i avsaknad av en dokumenterad och 
strukturerad risk- och väsentlighetsanalys och i en otillräcklig 
politisk styrning. Därtill kommer att uppföljning och rapportering 
inte följer beslutade anvisningar, och därmed inte bedöms utgöra 
ett tillräckligt underlag för att få en samlad bild av den interna 
kontrollen.

Kommunen har påbörjat ett utvecklingsarbete som kommer att 
genomföras i följande steg:

1. Identifiera processer.
2. Under augusti månad i år (framöver januari) ges 

kommunstyrelsen samt respektive nämnd och styrelse 
möjlighet att genomföra risk- och väsentlighetsanalys på 
de processer som den är processägare för. Risk – och 
väsentlighetsanalysen görs enligt befintligt reglemente och 
anvisningar samt dokumenteras.

3. Därefter kommer förvaltningen att genomföra uppföljning 
och rapportering enligt av kommunstyrelsen beslutade 
anvisningar. 

4. Samtliga nämnders rapporter kommer sedan att ligga till 
underlag för kommunstyrelsens beslut angående den 
totala bilden av genomförda kontroller.

5. Bedömning av eventuellt behov av aktualisering av 
reglementen och anvisningar.

Kommunfullmäktige har 2017-04-24 antagit nytt reglemente och 
anvisning för internkontrollplan. 
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-05-10

Camilla Thure
Utvecklingsstrateg  Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll mars 2017
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2016/154-10

Åtgärder - Övergripande 
säkerhetsgranskning av kommunens 
säkerhet avseende externt och internt 
dataintrång
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Konsult upphandlas under 2017 för att projekt ska 
genomföras under 2018 för max 600 000 tkr. 
Medel tas: 9000-2886 Attest ekonomichef.

2. Dokumentation av de informella processer för rapportering av 
IT-incidenter med mera som enligt granskningsrapporten 
finns idag dokumenteras under hösten 2017. Görs inom 
befintlig ram. 

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer lämnade 2016-11-14 rapporten ”Övergripande 
säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende externt och 
internt dataintrång”. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-20 § 173 
att uppdra till kommunledningskontoret att arbeta fram en plan för 
att åtgärda identifierade förbättringsåtgärder.

Planen ser ut som följer: 

 Kontinuitetsplan för avbrott IT-miljö tas fram tillsammans 
med konsult. Uppskattad tid ca 100 h konsulttimmar.

 Den befintliga informella process för uppföljning av IT-
incidenter, identifierade risker och hot och vidtagna och 
planerade åtgärder som finns i nuläget dokumenteras hösten 
2017 inom befintlig ram.

 Informationstillgångarna klassades senast 2009. En ny 
klassning enligt nytt verksamhetsstöd bör ske under 2018. 
Behov av konsultstöd uppskattas till ca 200 konsulttimmar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-10
Granskningsrapport från kommunens revisorer 2016-10-14.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-20, § 173.
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-05-02

Dnr 2016/154

Hid  

Åtgärder övergripande säkerhetsgranskning 
av kommunens säkerhet avseende externt 
och internt dataintrång 
Förslag till beslut
Föreslår arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen:

1. Konsult upphandlas under 2017 för att projekt ska 
genomföras under 2018 för max 600 000 tkr. 
Medel tas: 9000-2886 Attest ekonomichef.

2. Dokumentation av de informella processer för rapportering 
av IT-incidenter med mera som enligt gransknings-
rapporten finns idag dokumenteras under hösten 2017. 
Görs inom befintlig ram. 

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer lämnade 2016-11-14 rapporten 
”Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet 
avseende externt och internt dataintrång”.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-20 § 173 att uppdra till 
kommunledningskontoret att arbeta fram en plan för att åtgärda 
identifierade förbättringsåtgärder.

I maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft som innebär att 
kommunen behöver göra ett stort utvecklingsarbete för att följa 
den nya dataskyddsförordningen. Detta måste prioriteras under 
hösten 2017 och våren 2018.

Kontinuitetsplan för avbrott IT-miljö tas fram tillsammans med 
konsult. Uppskattad tid ca 100 h konsulttimmar.

Den befintliga informella process för uppföljning av IT-incidenter, 
identifierade risker och hot och vidtagna och planerade åtgärder 
som finns i nuläget dokumenteras hösten 2017 inom befintlig ram.

Informationstillgångarna klassades senast 2009. En ny klassning 
enligt nytt verksamhetsstöd bör ske under 2018. Vi bedömer dock 
att vi behöver konsultstöd som uppskattas till ca 200 
konsulttimmar.

Enligt granskningsrapporten 2016-10-14 var den fysiska 
säkerheten utan anmärkning. Analysen av det tekniska skyddet i 
kommunens nätverk var också utan väsentliga iakttagelser. 
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-05-02

Bakgrund
Enligt befintlig plan i Risk- och sårbarhetsanalysen för 2015-2018 
skall kontinuitetsplaner (avbrottsplaner) tas fram under 
mandatperioden. 

Vi har ett rutiner informationssäkerhet som är upprättade enligt 
en tidigare standard BITS. MSB har tagit fram en ny vägledning av 
den nu gällande standarden ISO 27001 som släpps vid årsskiftet 
2017/2018. 

SKL släpper en ny version av användarstödet för att klassa 
information under senhösten 2017. 

En ny säkerhetsskyddslag är på gång. Informationssäkerhet är en 
del av säkerhetsskyddet. Vi har dessutom två nya säkerhetsskydds-
chefer på gång in. 

Camilla Thure
Utvecklingsstrateg  Kansliavd

Beslutsunderlag
Granskningsrapport från kommunens revisorer 2016-10-14.
Handlingsplan för informationssäkerhet  
Förkortningar och förklaringar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2016-11-29

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 173 Dnr 2016/154-10

Övergripande säkerhetsgranskning av 
kommunens säkerhet avseende externt 
och internt dataintrång
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna svar till revisonen enligt 
kommunledningskontoret förslag
1. Uppdra till kommunledningskontoret att arbeta fram en plan för 

att åtgärda identifierad förbättringsåtgärder.
2. Plan ska redovisas till kommunstyrelsen under våren 2017 och 

genomföras 2017-2018.
3. Ytterligare medel kan behövas tillföras utöver befintlig ram för att 

uppnå förbättringsåtgärder.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att göra en 
övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende 
externt och internt dataintrång.

Kommunstyrelsens styrningsmodell för IT- och informationssäkerhet, 
för att löpande identifiera prioriterade hot, är delvis ändamålsenligt i 
förhållande till de prioriterade hoten.

Revisorernas bedömning efter genomförd granskning är att det finns 
utrymme för förbättring.

De förbättringsåtgärder som identifierades är viktiga för att utveckla 
kommunens säkerhetsarbete och den nya dataskyddsförordningen. 
Följande åtgärder behövs:

 Processen för att analysera risker och hot finns men det vi saknar är 
att kommunens informationstillgångar inte är klassade. Detta är ett 
gediget arbete som kräver resurser i form av kompetens och tid. När 
informationen är klassad är kommunens arbetsmetod komplett för 
att hantera risker- och sårbarheter. 

 Dokumentera och utveckla den process som finns för att hantera IT-
incidenter.

 Ta fram avbrotts-/kontinuitetsplaner under mandatperioden, vilket 
vi enligt antagna och gällande RSA ska göra under mandatperioden. 
För IT behöver detta arbete ske i samhandling med avtalspartners. 

 En tydlig IT-strategi ska arbetas fram.
 Ansvarsfördelningen i frågor som rör IT-säkerhet behöver 

förtydligas.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport från kommunens revisorer 2016-10-14.
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-15 § 127.
Tjänsteskrivelse 2016-11-16.

Beslutsexpediering
Revisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2017/74-10

Årsredovisning 2016- Sydarkivera
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka 
att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet har upprättat bokslut för förbundet inklusive 
förvaltningsberättelse. Förbundsfullmäktige har fastställt bokslutet 
och skickat det till medlemmarna för beslut om ansvarsfrihet i 
enlighet med förbundsordningen. Kommunalförbundets revisorer 
tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016.  

Beslutsunderlag
Förbundsfullmäktiges protokoll 2017-03-31, § 6
Årsredovisning 2016, 2017-02-15
Revisionsberättelse 2017-03-15
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Dnr 2017/74

Hid  

Årsredovisning 2016 - Kommunalförbundet 
Sydarkivera
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att 
förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet har upprättat bokslut för förbundet inklusive 
förvaltningsberättelse. Förbundsfullmäktige har fastställt bokslutet 
och skickat det till medlemmarna för beslut om ansvarsfrihet i 
enlighet med förbundsordningen. Kommunalförbundets revisorer 
tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016.  

Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavdelningen

Beslutsunderlag
Förbundsfullmäktiges protokoll 2017-03-31, § 6
Årsredovisning 2016, 2017-02-15
Revisionsberättelse 2017-03-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2017/58-10

Antagande av ny förbundsordning för 
Sydarkivera
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin 
helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och 
ekonomi.

2. Godkänna Lessebo kommuns del av kostnaden för 
kommunalförbundet Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska 
planen för 2019-2020.

3. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-
2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda 
kommunalförbundet Sydarkivera.

Ärendebeskrivning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 4 antagit 
följande nya förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, 
Hörby, Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg. Beslutet baseras på 
inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I 
samband med att nya medlemmar antas, ska förbundsordningen 
förnyas och alla medlemskommuners kommunfullmäktige behöver 
besluta om förändringen. 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit en 
ny förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01 och önskar 
svar från deltagande kommuner om antagande senast 2017-12-01. 
Dessutom önskas godkännande av den ekonomiska planen, med en 
medlemsavgift på 27 kr per invånare. För Lessebos del innebär detta 
229 900 kr år 2018.

Beslutsunderlag
 Förbundsfullmäktige § 4 från den 31 mars 2017.
 Förbundsfullmäktige § 5 från den 31 mars 2017.
 Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 31 mars 

2017 inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter.
 Budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020.
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Dnr 2017/58

Hid  

Antagande av ny förbundsordning för 
Sydarkivera
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin 
helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och 
ekonomi.

2. Godkänna Lessebo kommuns del av kostnaden för 
kommunalförbundet Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska 
planen för 2019-2020.

3. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-
2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda 
kommunalförbundet Sydarkivera.

Ärendebeskrivning

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 4 antagit 
följande nya förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, 
Hörby, Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg. Beslutet baseras på 
inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I 
samband med att nya medlemmar antas, ska förbundsordningen 
förnyas och alla medlemskommuners kommunfullmäktige behöver 
besluta om förändringen. 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit 
en ny förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01 och 
önskar svar från deltagande kommuner om antagande senast 
2017-12-01. Dessutom önskas godkännande av den ekonomiska 
planen, med en medlemsavgift på 27 kr per invånare. För Lessebos 
del innebär detta 229 900 kr år 2018.

Bakgrund
Lessebo kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera.  
Kommunalförbundets uppgifter är att sköta arkivläggning åt 
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förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, 
förvaltning av gemensamt arkivsystem samt att ge råd och stöd när 
det gäller dokumenthantering och arkiv. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en 
etableringsfas. I dagsläget har Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar 
En grundläggande bevarandeplattform finns på plats och tas i bruk 
efter att förvaltningen i juni månad flyttar in i nya säkrare lokaler i 
Alvesta. 

I samband med anslutning av nya medlemmar har 
förbundsordningen reviderats. De större förändringarna i den nya 
förbundsordningen är som följer:

 Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare (tidigare 
7). 

 Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya 
förbundsmedlemmar. 

 Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver 
antagande av nya förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla 
medlemmars respektive fullmäktige utan beslutas av 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige. 

Den nya förbundsordningen bedöms inte ha några konsekvenser 
för Lessebo kommun. Medlemsavgiften per invånare för 2018 är 
oförändrad (27 kr). För Lessebos del innebär detta en mindre 
ökning med 2 900 kr från 2017-års avgift p.g.a. ökat invånarantal. 

Sara Nilsson
Kanslichef 

Beslutsunderlag
 Förbundsfullmäktige § 4 från den 31 mars 2017.
 Förbundsfullmäktige § 5 från den 31 mars 2017.
 Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 31 mars 

2017 inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter.
 Budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020.
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Dnr 2017/88

Hid  

Begäran om medel för till- och ombyggnad 
av Kvarndammskolan i Hovmantorp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Avsätta investeringsmedel i budget 2018 för till- och 
ombyggnad av Kvarndammskolan i Hovmantorp 
omfattande preliminärt 15 miljoner kronor.

2. Medel tas ur välfärdsresursen.
3. Uppdra åt KFT-nämnden att återkomma med 

investeringsprojekt, senast den 30 september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har vid olika tillfällen haft ärendet om 
lokalförsörjningsbehov inom utbildningsverksamheten uppe för 
diskussion. Med bakgrund i detta behov, har BUN begärt en 
tillbyggnad av tre klassrum och ombyggnad befintliga lokaler på 
Kvarndammskolan i Hovmantorp.

För att byggnationen ska kunna komma igång, krävs medel som 
bör inkluderas i kommande budget. För 2017 finns medel avsatta 
för påbörjande av projektering, men själva investeringskostnaden 
planeras först kommande år och åren därefter.

Bakgrund
Investeringen kräver samordning mellan flera olika nämnder 
gällande beställning, utförande och beslut. För att processen ska 
hinnas med och kunna beslutas om som en del av Lessebo 
kommuns budget 2018, har förvaltningarna enats om en process 
enligt nedan.

Den planerade besluts- och beredningsprocessen för 
nybyggnationsförslaget ser ut som följer:
1) BUN beslutar att uppdra till KFT att bygga om- och till 

Kvarndammskolan motsvarande deras behov (maj 2017).
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2) KFT-nämnden beslutar om att äska investeringsmedel (maj 
2017).

3) KS föreslår att investeringen utgör en del av budget 2018, 
vilket innebär att beslutet inkluderas i kommunstyrelsens 
förslag till budget 2018 (maj/juni 2017).

4) KFT-förvaltningen bereder konkret investeringsprojekt. (juni-
september 2017)

5) KS beslutar om investeringsprojekt som föreslås ingå i det 
reviderade budgetförslaget.(oktober-november 2017)

6) KF beslutar om reviderad budget. (november 2017)

Ärendet kompletteras med protokollsutdrag på beslut från Barn- 
och utbildningsnämnden och KFT-nämnden vid sammanträdet, då 
dessa ej var färdigställda vid utskick av kommunstyrelsens 
handlingar.

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KFT-nämnden
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Dnr 2017/87

Hid  

Begäran om medel för nybyggnad av LSS-
boende i Lessebo
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Avsätta investeringsmedel i budget 2018 för nybyggnation 
av LSS-boende i kombination med korttidsboende vid 
Vintervägen i Lessebo omfattande preliminärt 35 miljoner 
kronor.

2. Medel tas ur välfärdsresursen.
3. Uppdra åt KFT-nämnden att återkomma med 

investeringsprojekt senast den 30 september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att bevilja 2 mkr för 
projektering av nya LSS bostäder i Lessebo som ersätter 
Odengatan 8. Ärendet har beretts av KFT-nämnden och det 
planerade projektet består av 8 lägenheter och 7 korttidsplatser, 
som beräknas vara klara i slutet av 2018. 

För att byggnationen ska kunna komma igång, krävs medel för 
själva investeringskostnaden som bör inkluderas i kommande års 
budget.

Bakgrund
Investeringen kräver samordning mellan flera olika nämnder 
gällande beställning, utförande och beslut. För att processen ska 
hinnas med och kunna beslutas om som en del av Lessebo 
kommuns budget 2018, har förvaltningarna enats om en process 
enligt nedan. Socialnämnden har sedan tidigare beslutat att 
uppdra åt KFT-nämnden att påbörja projektering (2016-04-20 § 
43).

Den planerade besluts- och beredningsprocessen för 
nybyggnationsförslaget ser ut som följer:
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1) KFT-nämnden beslutar om att äska investeringsmedel (maj 
2017).

2) KS föreslår att investeringen utgör en del av budget 2018, 
vilket innebär att beslutet inkluderas i kommunstyrelsens 
förslag till budget 2018 (maj/juni 2017).

3) KFT-förvaltningen bereder investeringsprojekten genom att ta 
fram tre olika alternativ (nivå på ”klimatsmarta förskolor”) för 
konkreta investeringsprojekt. (juni-september 2017)

4) KS beslutar om vilket av dessa som ska föreslås ingå som ett 
investeringsprojekt i det reviderade budgetförslaget.(oktober-
november 2017)

5) KF beslutar om reviderad budget. (november 2017)

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från KFT-nämnden
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Dnr 2017/89

Hid  

Begäran om medel för nybyggnation av 
förskola i Lessebo
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Avsätta investeringsmedel i budget 2018 för nybyggnation 
av förskola i Lessebo omfattande preliminärt 33 miljoner 
kronor.

2. Medel tas ur välfärdsresursen.
3. Uppdra åt KFT-nämnden att återkomma med tre alternativ 

för investeringsprojekt, inklusive driftskostnader, senast 
den 30 september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har vid olika tillfällen haft ärendet om 
lokalförsörjningsbehov inom utbildningsverksamheten uppe för 
diskussion. Vid sammanträdet 2017-05-03 § 91 beslutades att 
bevilja plangruppens och Barn- och utbildningsnämndens förslag 
till placeringar av ny förskola vid Hackebackeskolan  i Lessebo.

För att byggnationen ska kunna komma igång, krävs medel som 
bör inkluderas i kommande budget. För 2017 finns medel avsatta 
för påbörjande av projektering, men själva investeringskostnaden 
planeras först kommande år och åren därefter.

Inriktningen är att förskolorna ska vara ”klimatsmarta” vilket 
innebär att ytterligare beredning krävs av ärendet för att komma 
fram till lämplig nivå. Med anledning av detta föreslås att KFT-
nämnden återkommer under hösten för diskussion av tre olika 
alternativ innan slutligt investeringsbeslut.

Bakgrund
Investeringen kräver samordning mellan flera olika nämnder 
gällande beställning, utförande och beslut. För att processen ska 
hinnas med och kunna beslutas om som en del av Lessebo 
kommuns budget 2018, har förvaltningarna enats om en process 
enligt nedan.
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Den planerade besluts- och beredningsprocessen för 
nybyggnationsförslaget ser ut som följer:
1) BUN beslutar att uppdra till KFT att bygga förskola 

motsvarande deras behov (maj 2017).
2) KFT-nämnden beslutar om att äska investeringsmedel (maj 

2017).
3) KS föreslår att investeringen utgör en del av budget 2018, 

vilket innebär att beslutet inkluderas i kommunstyrelsens 
förslag till budget 2018 (maj/juni 2017).

4) KFT-förvaltningen bereder investeringsprojekten genom att ta 
fram tre olika alternativ (nivå på ”klimatsmarta förskolor”) för 
konkreta investeringsprojekt. (juni-september 2017)

5) KS beslutar om vilket av dessa som ska föreslås ingå som ett 
investeringsprojekt i det reviderade budgetförslaget.(oktober-
november 2017)

6) KF beslutar om reviderad budget. (november 2017)

Ärendet kompletteras med protokollsutdrag på beslut från Barn- 
och utbildningsnämnden och KFT-nämnden vid sammanträdet, då 
dessa ej var färdigställda vid utskick av kommunstyrelsens 
handlingar.

Göran Jörgensson
 Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från KFT-nämnden

31



32



Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-05-23

Dnr 2017/90

Hid  

Begäran om medel för nybyggnad av 
förskola i Hovmantorp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Avsätta investeringsmedel i budget 2018 för nybyggnation 
av förskola i Hovmantorp omfattande preliminärt 33 
miljoner kronor.

2. Medel tas ur välfärdsresursen.
3. Uppdra åt KFT-nämnden att återkomma med tre alternativ 

för investeringsprojekt, inklusive driftskostnader, senast 
den 30 september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har vid olika tillfällen haft ärendet om 
lokalförsörjningsbehov inom utbildningsverksamheten uppe för 
diskussion. Vid sammanträdet 2017-05-03 § 91 beslutades att 
bevilja plangruppens och Barn- och utbildningsnämndens förslag 
till placeringar av ny förskola vid Askungen i Hovmantorp.

För att byggnationen ska kunna komma igång, krävs medel som 
bör inkluderas i kommande budget. För 2017 finns medel avsatta 
för påbörjande av projektering, men själva investeringskostnaden 
planeras först kommande år och åren därefter.

Inriktningen är att förskolorna ska vara ”klimatsmarta” vilket 
innebär att ytterligare beredning krävs av ärendet för att komma 
fram till lämplig nivå. Med anledning av detta föreslås att KFT-
nämnden återkommer under hösten för diskussion av tre olika 
alternativ innan slutligt investeringsbeslut.

Bakgrund
Investeringen kräver samordning mellan flera olika nämnder 
gällande beställning, utförande och beslut. För att processen ska 
hinnas med och kunna beslutas om som en del av Lessebo 
kommuns budget 2018, har förvaltningarna enats om en process 
enligt nedan.
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Den planerade besluts- och beredningsprocessen för 
nybyggnationsförslaget ser ut som följer:
1) BUN beslutar att uppdra till KFT att bygga förskola 

motsvarande deras behov (maj 2017).
2) KFT-nämnden beslutar om att äska investeringsmedel (maj 

2017).
3) KS föreslår att investeringen utgör en del av budget 2018, 

vilket innebär att beslutet inkluderas i kommunstyrelsens 
förslag till budget 2018 (maj/juni 2017).

4) KFT-förvaltningen bereder investeringsprojekten genom att ta 
fram tre olika alternativ (nivå på ”klimatsmarta förskolor”) för 
konkreta investeringsprojekt. (juni-september 2017)

5) KS beslutar om vilket av dessa som ska föreslås ingå som ett 
investeringsprojekt i det reviderade budgetförslaget.(oktober-
november 2017)

6) KF beslutar om reviderad budget. (november 2017)

Ärendet kompletteras med protokollsutdrag på beslut från Barn- 
och utbildningsnämnden och KFT-nämnden vid sammanträdet, då 
dessa ej var färdigställda vid utskick av kommunstyrelsens 
handlingar.

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från KFT-nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2017/76-10

Budget 2018 samt verksamhetsplan 2019-
2021 för Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för 2018.
2. Fastställa verksamhetsplan för 2019-2021 tillika budgetram för 

kommande treårsbudget.
3. Uppdra till kommunstyrelsens budgetberedning att fastställa 

slutliga budgetramar för kommande treårsbudget 2019-2021.
4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och 

anvisningar för kommande budgetarbete. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lagt fram ett förslag till budget 2018 
jämte verksamhetsplan 2019-2021. I förslaget ingår textbudget för 
nämnder och styrelser samt finansiering, redovisning av 
verksamhetsmål och finansiella mål, resultat-, finansierings- och 
balansbudget.

Finansiella mål 2018
- Resultat efter finansnetto minst + 10 mkr.
- Finansieringsgrad 100 % självfinansiering av investeringar samt 

amortering av låneskuld minst 8 mkr/år. 
- 50 % självfinansiering av investeringar som täcks ur 

välfärdsresursen.
- Soliditet för kommunen totalt, högre än 42 %.

I diskussionen uppdateras föreliggande förslag med följande 
förändringar:
1. Ökning av aktivitetsstöd för Kultur- och fritid med 50 tkr.
2. Ökning av 200 tkr till Kommunfullmäktige 2019 för utbildning av 
förtroendevalda med anledning av valet. 

Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2018 med verksamhetsplan 2019-2021, version 2, 
2017-05-11

36



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2017/78-10

Upplåning 2018 för Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Uppta nya lån för 2018 med 27 mkr, varav omsättning uppgår till 

27 mkr och nyupplåning till 0 mkr.
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för 

vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut.

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, 
som avser kommunen och dess helägda bolag för 2018.

Ärendebeskrivning
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2018 förutsätter 
nyupplåning med 0 mkr samt omsättning av lån med 27 mkr, total 
upplåning för 2018 med 27 mkr.

Ekonomichef Göran Jörgensson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2018 med verksamhetsplan 2019-2021, version 2, 
2017-05-11 
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Upplåning - Lessebo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Uppta nya lån för 2018 med 27 mkr, varav omsättning uppgår 

till 27 mkr och nyupplåning till 0 mkr.
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, 

för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut.

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa 
upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för 
2018.

Ärendebeskrivning
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2018 förutsätter 
nyupplåning med 0 mkr samt omsättning av lån med 27 mkr, total 
upplåning för 2018 med 27 mkr.

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2018-2020

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2017/79- 

Fastställelse av skattesats för 2018
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skattesatsen för 2018 ska vara 21,81, vilket innebär en oförändrad 
skattesats för Lessebo kommun.

Ärendebeskrivning
Förslag till budget för 2018 bygger bland annat på oförändrad 
skattesats på 21,81.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-10
Förslag till budget 2018 med verksamhetsplan 2019-2021, version 2, 
2017-05-11
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Fastställelse av skattesats för 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skattesatsen för 2018 ska vara 21,81, vilket innebär en oförändrad 
skattesats för Lessebo kommun.

Ärendebeskrivning
Förslag till budget för 2018 bygger bland annat på oförändrad 
skattesats på 21,81.

Göran Jörgensson
Ekonomichef, Ekonomiavd.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2017/77-10

Resultatinformation 2017:1
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 
redovisning av resultatinformation 2017:1 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Göran Jörgensson redovisar resultatinformation 
januari-april 2017 jämte prognos för helårsutfall. Helårsprognosen är 
att kommunen som helhet kommer att hålla sig inom budget för 2017.  

Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag
Resultatinformation 2017:1

41



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2017/72-10

Begäran om inträde i 
samordningsförbundet Värend (Finsam)
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
1. Begära inträde i samordningsförbundet Värend.
2. Uppta tilläggsanslag med 65 tkr för medlemsavgiften (redovisas på 
6300-7400-5810-8747) vilket täcks ur kommunstyrelsens förfogande 
i 2017 års redovisning.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det 
möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 
landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och 
rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett 
samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas 
och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.
Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla 
det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och 
rehabiliteringsarbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-08

42



Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-05-08

2017/72-10 

Hid  

Begäran om inträde i samordningsförbundet 
Värend (Finsam)

Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att begära inträde i 
samordningsförbundet Värend.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Värend vänder sig till personer mellan 16-
64 år, med prioritering för unga vuxna, som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatserför att uppnå egen försörjning 
och är motiverade eller kan motiveras till den förändring, som 
krävs för detta. Personerna ska vara aktuella på minst två av de 
samverkande myndigheterna. Samordningsförbundet kan om 
behov uppstår välja att prioritera speciella riskgrupper. 
Verksamheten inriktas till personer som befinner sig i en 
livssituation som gör att han/hon behöver fördjupat stöd och mer 
samordning för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller börja 
studera. 

I samordningsförbundet Värend ingår Växjö kommun, Tingsryds 
kommun, Alvesta kommun, Region Kronoberg, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Då Lessebo kommun kommer att avsluta Framtid Kronoberg 2017 
föreslås att inträde begärs i samordningsförbundet Värend 
(Finsam) som arbetar med stora delar av Framtid Kronobergs 
verksamhet.

Kostnaden för medlemskap är c:a 65.000 kronor per år.

Bakgrund
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det 
möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 
landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och 
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rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett 
samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska 
utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar 
och behov.
Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna 
utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- 
och rehabiliteringsarbetet.

Det finns idag totalt 81 samordningsförbund, som omfattar 247 av 
Sveriges kommuner. För vår geografiska indelning gäller 
Samordningsförbundet Värend.

Christina Nyquist
Kommunchef  Kansliavd

44



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 2017/73-21

Ändring av detaljplan för kv. Sofielund 
och Nordslund i Lessebo
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge plan- och 
miljönämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kvarteren 
Sofielund och Nordslund i Lessebo. Kvarteren ska i huvudsak kunna 
användas för bostadsutveckling i två våningar.

Ärendebeskrivning 
Inför försäljningen av Sofielund 7 till en privatperson behöver 
detaljplanen för området ses över. I kvarteren finns det två fastigheter 
som är anledningen till planändringen. Den ena är Sofielund 7 vilken 
ägs av kommunen och den andra är Sofielund 1 vilken ägs av JSB. 
Ingen av dessa är möjliga att utveckla på ett optimalt sätt på grund av 
vissa begränsningar i den gällande detaljplanen.

Denna detaljplan är från 1951 och är delvis upphävd genom ändringar 
i andra delar av bebyggelsestrukturen. På detta sätt har vissa 
områden fått möjligheten att fortsätta utvecklas men då under mer 
aktuella former. På samma sätt kan det aktuella området utvecklas 
utifrån aktuella rekommendationer.

I området finns det förutom prickmark och andra begränsande 
faktorer även en kommunal gata vilken inte leder någonstans. Detta 
är en bit mark som kommunen inte kan sälja eftersom det är inskrivit 
att det ska vara kommunalt huvudmannaskap för den. Genom 
planändringen kan den istället avslutas med en vändplan för att 
sedan nyttja resten för bebyggelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-08
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Ändring av detaljplan för kv. Sofielund och 
Nordslund i Lessebo
Förslag till beslut
Ge plan- och miljönämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för kvarteren Sofielund och Nordslund i Lessebo. Kvarteren ska i 
huvudsak kunna användas för bostadsutveckling i två våningar.

Motivering till beslut
Inför försäljningen av Sofielund 7 till en privatperson behöver 
detaljplanen för området ses över. Detta med hänsyn till att viss 
yta är i nuvarande detaljplan, från 1951, belagd med kommunal 
gata vilken inte leder till något. Det finns dessutom i området en 
stor andel mark som är belagd med prickmark vilket gör att vissa 
utvecklingsprojekt inte är möjliga.

Kvarteren ligger centralt i Lessebo och bör därför inte försvinna i 
den större planeringen. En förtätning av detta slag kommer ge 
möjligheter att dels erbjuda fler centrumnära bostäder samtidigt 
som andra grönområden kan bevaras.

Ärendebeskrivning
I kvarteren finns det två fastigheter som är anledningen till 
planändringen. Den ena är Sofielund 7 vilken ägs av kommunen 
och den andra är Sofielund 1 vilken ägs av JSB. Ingen av dessa är 
möjliga att utveckla på ett optimalt sätt på grund av vissa 
begränsningar i den gällande detaljplanen.

Denna detaljplan är från 1951 och är delvis upphävd genom 
ändringar i andra delar av bebyggelsestrukturen. På detta sätt har 
vissa områden fått möjligheten att fortsätta utvecklas men då 
under mer aktuella former. På samma sätt kan det aktuella 
området utvecklas utifrån aktuella rekommendationer.

I området finns det förutom prickmark och andra begränsande 
faktorer även en kommunal gata vilken inte leder någonstans. 
Detta är en bit mark som kommunen inte kan sälja eftersom det är 
inskrivit att det ska vara kommunalt huvudmannaskap för den. 
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Genom planändringen kan den istället avslutas med en vändplan 
för att sedan nyttja resten för bebyggelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Filip Månsson 
Planarkitekt, Plan – och miljöförvaltningen
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Hid  

Delgivningar/rapporter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till 
protokollet. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret lämnar en redovisning av inkomna 
skrivelser, protokoll mm enligt nedan. 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg Protokoll 2017-04-25

Kommunalförbundet Sydarkivera Reviderad budget för 
2017 och plan för 2018-
2019

Plan- och miljönämnden Planavtal Stationsgatan, 
Lessebo
Planavtal Vintervägen, 
Lessebo
Planavtal Gåsamålavägen, 
Skruv
Planavtal Bergsrådet 13 
och 14, Lessebo
Planavtal Gökaskratt, 
Hovmantorp

Sara Nilsson
Kanslichef 
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