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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-05-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2016/178-21

Antagande - Detaljplan för Stora vägen i 
Kosta
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplan för Stora vägen i Kosta samhälle enligt plan- och bygglagen 
kap. 5 § 27.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för Stora vägen i Kosta samhälle har tidigare 
varit ute på granskning och är nu aktuellt för antagande. Under 
granskningen kom det in 4 yttrande varav 1 hade några synpunkter på 
planförslaget. Dessa synpunkter har beaktats och planhandlingarna 
har uppdaterats med hänsyn till dessa. 

Syftet med detaljplanen är att överföra huvudmannaskap från 
vägsamfällighet till kommunalt för vägnätet i Kosta samhälle 
samtidigt som Stora vägen planeras som en enhetlig gata. Detta 
kommer göras genom att hela vägen i sin nuvarande utformning 
detaljplaneläggs som Gata med kommunalt huvudmannaskap.

Plan- och miljönämnden har 2017-03-15 § 24 godkänt den upprättade 
detaljplanen och överlämnat den till fullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-18 § 49.
Plan- och miljönämndens protokoll 2017-03-15 § 24.
Granskningsredogörelse 2017-03-01.
Behovsbedömning 2017-03-01.
Plankarta 2017-02-17.
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Lessebo kommun
Kronobergs län

2016-09-14Skapad datum:
2017-01-13Uppdaterad datum:

Filip Månsson

Planförfattare:

 

SWEREF99_15_00Koordinatsystem i plan:

Till planen hör:
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning av MKB
Samrådsredogörelse

Lessebo kommun

Stora vägen
Kosta samhälle

Detaljplan för

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns
primärkarta 2017-01-13

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg

Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Slänt
Äng resp. åkerO UU
Lövskog resp. barrskogn p

Lövträd resp. barrträdG f

Fastighetsgräns

Dike, bäck, å

Stödmur

Trakt

Körbanas kant

FastighetsbeteckningLessebo 3:1

Gång o cykelväg

Kvartersgräns

Granskning

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

GATA Lokaltrafik

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft

Sektion 1
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Lessebo kommun
Kronobergs län

2016-09-14Skapad datum:
2017-01-13Uppdaterad datum:

Filip Månsson

Planförfattare:

 

SWEREF99_15_00Koordinatsystem i plan:

Till planen hör:
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning av MKB
Samrådsredogörelse

Lessebo kommun

Stora vägen
Kosta samhälle

Detaljplan för

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns
primärkarta 2017-01-13

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg

Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Slänt
Äng resp. åkerO UU
Lövskog resp. barrskogn p

Lövträd resp. barrträdG f

Fastighetsgräns

Dike, bäck, å

Stödmur

Trakt

Körbanas kant

FastighetsbeteckningLessebo 3:1

Gång o cykelväg

Kvartersgräns

Granskning

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

GATA Lokaltrafik

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft

Sektion 2
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Lessebo kommun
Kronobergs län

2016-09-14Skapad datum:
2017-01-13Uppdaterad datum:

Filip Månsson

Planförfattare:

 

SWEREF99_15_00Koordinatsystem i plan:

Till planen hör:
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning av MKB
Samrådsredogörelse

Lessebo kommun

Stora vägen
Kosta samhälle

Detaljplan för

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns
primärkarta 2017-01-13

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg

Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Slänt
Äng resp. åkerO UU
Lövskog resp. barrskogn p

Lövträd resp. barrträdG f

Fastighetsgräns

Dike, bäck, å

Stödmur

Trakt

Körbanas kant

FastighetsbeteckningLessebo 3:1

Gång o cykelväg

Kvartersgräns

Granskning

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

GATA Lokaltrafik

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft

Sektion 3
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2016-09-14Skapad datum:
2017-01-13Uppdaterad datum:

Filip Månsson

Planförfattare:

 

SWEREF99_15_00Koordinatsystem i plan:

Till planen hör:
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning av MKB
Samrådsredogörelse

Lessebo kommun

Stora vägen
Kosta samhälle

Detaljplan för

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns
primärkarta 2017-01-13

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg

Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Slänt
Äng resp. åkerO UU
Lövskog resp. barrskogn p

Lövträd resp. barrträdG f

Fastighetsgräns

Dike, bäck, å

Stödmur

Trakt

Körbanas kant

FastighetsbeteckningLessebo 3:1

Gång o cykelväg

Kvartersgräns

Granskning

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

GATA Lokaltrafik

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft

Sektion 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-05-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 2017/54-73

Kvalitet i särskilt boende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 Anta rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boende”.
 Utvärdering ska lämnas till kommunstyrelsen efter 12 månader.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid 
sammanträdet den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera 
Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i 
syftet att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre 
nattetid.

Socialnämnden vill särskilt belysa punkt 3 i SKLs rekommendation, 
ärende nr 16/04652,”Ta fram strategier för att utveckla 
digitaliseringens möjligheter”, vilket faller under kommunstyrelsens 
ansvarsområde.

Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt 
sätt visar hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin 
behöver exempelvis omfatta områden som infrastruktur, 
informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering och 
former för samverkan med andra kommuner.

Socialnämnden har vid sammanträde 2017-03-22 § 41 beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att anta rekommendationen ”Kvalitet i 
särskilt boenden”.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-18 § 51.
Socialnämndens protokoll 2017-03-22 § 41.
Tjänsteskrivelse 2017-02-17.
Meddelande från SKL 3/2017.

Yrkanden
                          Lars Altgård (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2017-03-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2017/32-730

Kvalitet i särskilt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boenden”.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid 
sammanträdet den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera 
Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i 
syftet att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre 
nattetid.

Socialnämnden vill särskilt belysa punkt 3 i SKLs rekommendation, 
ärende nr 16/04652,”Ta fram strategier för att utveckla 
digitaliseringens möjligheter”. Vilket faller under kommunstyrelsens 
område.
Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt 
sätt visar hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin 
behöver exempelvis omfatta områden som infrastruktur, 
informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering och 
former för samverkan med andra kommuner.

Bakgrund
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden 
för äldre har SKL i dialog med kommuner med flera aktörer tagit fram 
bifogad rekommendation. Bakgrunden är att regeringen våren 2016 
avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt 
boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att 
säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om 
att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet 
runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre. 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämnden att 
föreslå kommunstyrelsen att anta rekommendationen ”Kvalitet på 
särskilda boenden för äldre nattetid”.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 47 2017-03-08
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-17
Meddelande från SKL s styrelse 3/2017 - Kvalitet i särskilt boende

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
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Sida av
TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnden

2017-02-17

Dnr  

Hid  

Kvalitet i särskilt boende
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 
rekommendationen ”Kvalitet på särskilda boenden för äldre 
nattetid”.

 Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid 
sammanträde den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera 
Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta 
rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på 
särskilda boenden för äldre nattetid.

Bakgrund
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda 
boenden för äldre har SKL i dialog med kommuner med flera 
aktörer tagit fram bifogad rekommendation. Bakgrunden är 
att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. 
Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att 
säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt 
försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle 
finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa 
de äldre. 

Fernando Germond Correa
Socialchef  

Beslutsunderlag
Meddelande från styrelsen 3/2017. Kvalitet i särskilt boende
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-05-30

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2017/74-10

Beviljande av ansvarsfrihet Sydarkivera 
2016
Beslut
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
Årsredovisning 2016, 2017-02-15
Revisionsberättelse 2017-03-15
Förbundsfullmäktiges protokoll 2017-03-31, § 6.
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-15, § 62.

13



Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-05-10

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-05-30

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr 2017/58-10

Antagande av ny förbundsordning för 
Sydarkivera
Beslut
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.
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-15, § 63.
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-04-24

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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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-04-24

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2017-05-30

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2017/92-10

Årsredovisning VoB Kronoberg 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka 
att direktionen för VoB Kronoberg beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016. 

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har upprättat bokslut för 
förbundet inklusive förvaltningsberättelse. Kommunalförbundets 
revisorer tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Beslutsunderlag
VoB Kronoberg årsredovisning 2016, inkl. revisionsberättelse 2017-
05-11
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§ 113 Dnr 2017/72-10

Begäran om inträde i 
samordningsförbundet Värend (Finsam)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-15, § 68.
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Kommunstyrelsen
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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
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-05-30

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr 2017/42-37

Antagande av energi-, miljö- och 
klimatstrategiskt program för Lessebo 
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Lägga till åtgärden ”Erbjuda två lunchalternativ i skolan och 
förskolan, varav ett vegetariskt, senast år 2025” ” i energi-, miljö- och 
klimatstrategiskt program för Lessebo kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta förslag till energi-, miljö- och klimatstrategiskt program för 
Lessebo kommun till år 2030.
2. Återrapportering av programmet ska ske en gång per år till 
kommunfullmäktige.
3. Uppdatering av programmet ska ske i början av varje 
mandatperiod. 

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. I kommunstyrelsens diskussion lyfts hantering av 
uppdatering och återrapportering.

Energi- och miljöstrateg Åsa Garp föredrar förslaget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-10
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-15, §58
Energi-, miljö- och klimatstrategiskt program för Lessebo kommun

Yrkanden
Margareta Löfström (m) yrkar på att lägga till en ny åtgärd i 
programmet ”Erbjuda två lunchalternativ i skolan och förskolan, 
varav ett vegetariskt, senast år 2025”. Göran Borg (s) tillstyrker 
Löfströms yrkande.
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Kommunstyrelsen
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2017-05-30

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Yrkandet från Löfström hanteras som ett tillägg till arbetsutskottets 
förslag till beslut.

Omröstning
Kommunstyrelsen beslutar att anta Löfströms yrkande som ett tillägg 
till arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anta 
programmet. Ändringen i programförslaget görs innan 
kommunfullmäktige. 
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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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 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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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-05-30

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2017/77-10

Resultatinformation 2017:1
Beslut
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-15, § 67.
Resultatinformation 2017:1
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§ 107 Dnr 2017/76-10

Budget 2018 samt verksamhetsplan 2019-
2021 för Lessebo kommun
Beslut
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. 
- Soliditet för kommunen totalt, högre än 42 %.

Kommunledningskontoret återkommer med förslag till revidering av 
finansbudget och investeringsbudget (per projekt) samt förslag till 
drift- och investeringsbudget för medel som finansieras ur 
välfärdsresursen 2018 för beslut på kommunfullmäktiges 
sammanträde i november.

Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-15, § 64.
Förslag till budget 2018 med verksamhetsplan 2019-2021, version 3, 
2017-05-22
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§ 110 Dnr 2017/78-10

Upplåning - Lessebo kommun
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.

Ekonomichef Göran Jörgensson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-15, § 65.
Förslag till budget 2018 med verksamhetsplan 2019-2021, version 3, 
2017-05-22
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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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§ 111 Dnr 2017/79- 

Fastställelse av skattesats för 2018
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-10
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-15, § 66.
Förslag till budget 2018 med verksamhetsplan 2019-2021, version 3, 
2017-05-22
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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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