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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2017/35-27

Årsredovisning 2016 - AB Lessebohus
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att redovisa 
årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
AB Lessebohus har överlämnat årsredovisning 2016 för kännedom.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för AB Lessebohus.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2017/36-27

Årsredovisning 2016 - AB Lessebo 
Fastigheter
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att redovisa 
årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
AB Lessebo Fastigheter har överlämnat årsredovisning 2016 för 
kännedom.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för AB Lessebo Fastigheter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2017/37-27

Årsredovisning 2016 - AB Kyrkebyn 3
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att redovisa 
årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
AB Kyrkebyn 3 har överlämnat årsredovisning 2016 för kännedom.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för AB Kyrkebyn 3.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2017/38-37

Årsredovisning 2016 - Lessebo 
Fjärrvärme AB
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att redovisa 
årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Lessebo Fjärrvärme AB har överlämnat årsredovisning 2016 för 
kännedom.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Lessebo Fjärrvärme AB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2017/39-10

Årsredovisning 2016 - Kosta 
Köpmanshus AB
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att redovisa 
årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kosta Köpmanshus AB har överlämnat årsredovisning 2016 för 
kännedom.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Kosta Köpmanshus AB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2017/40-17

Årsredovisning 2016 - 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg (RÖK)
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna årsredovisningen 2016.
2. Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning och granskningsrapport för 2016 föreligger avseende 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg.

Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen skall fattas av varje 
medlemskommuns kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2017/30-10

Årsredovisning för Lessebo kommun 
2016 jämte sammanställd redovisning
Beslut
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Överlämna årsredovisning med sammanställd redovisning för 
2016 till revisionen.

2. Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
- Godkänna årsredovisning med sammanställd redovisning för 
   2016.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och 
avslutning av 2016 års räkenskaper. Redovisningslagen för 
kommuner betonar vikten av en god ekonomisk hushållning, 
balanskravet och övergripande redovisningsprinciper - god 
redovisningssed. Vidare anger lagen minimikrav på utformningen av 
årsredovisningen samt att Rådet för kommunal redovisning utger 
rekommendationer.

Dokumentet delas i tre berättelser;
 Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning, 

finansieringsanalys för kommunen och sammanställd redovisning 
jämte noter.

 Nämndernas verksamhetsberättelse.
 Revisionsberättelse.

För samtliga koncernbolag finns också separata årsredovisningar.

2016 års resultat för kommunen uppgår till 51,2 mkr.

Soliditeten uppgår till 37,4 %.

Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för årsredovisning 2016.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2017/41-10

Ombudgetering av investeringsmedel 
2017
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
tilläggsanslag i 2017 års investeringsbudget med netto 6 060 tkr,  
vilket täcks genom att disponera medel ur rörelsekapitalet 2017 års 
redovisning.

Ärendebeskrivning
Investeringsbudget för 2016 uppgick till 28 942 tkr och 27 984 tkr har 
förbrukats vilket framgår av nedanstående sammanställning. 
Överskridande av investeringsprojekt beror på utgifter för lokaler och 
inventarier m.a.a. mängden nyanlända barn och elever. Nedskrivning 
har, liksom förra året, skett med 7 433 tkr (6 252 tkr). 
Förvaltningarnas önskemål om ombudgetering av investeringsmedel 
från 2016 har diskuterats på genomförda bokslutsberedningar.
I investeringsredovisningen har några projekt ännu ej slutförts och 
behov föreligger om överföring av budgetmedel till år 2017. 
Investeringsprojekt för 2016 framgår av bilaga 1 (ingår även i 
årsredovisningen för 2016). 

Nämnd
Budget 

2016
Varav 

TA/omdisp
Redov 

2016
Av-

vikelse
Redov 

2015

Kommunstyrelse 4 230 530 3 299 931 2 802
Kultur-fritid och 
teknisk nämnd 23 352 12 202 21 649 1 703 18 909

Plan- och miljönämnd 60 60 94 -34 62
Barn- och 
utbildn.nämnd 650 150 2 327 -1 677 1 712

Socialnämnd 650 0 615 35 706

Totalt 28 942 12 942 27 984 958 24 191

I bilaga 2 redovisas förslag till ombudgetering av investeringsmedel 
från 2016 till 2017 års investeringsbudget. I särskilt ärende 
återrapporteras anslag, för 2017, för drift- och investeringsbudget 
som täcks ur välfärdsresursen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-06.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2017/45-10

Slutredovisning av investeringsprojekt
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
slutredovisningarna 2016.

Ärendebeskrivning
I samband med upprättande av årsredovisning sammanställs 
slutredovisning av investeringsprojekt vars anslag överstiger 
1 000 tkr.

Kultur-, fritid- och teknisk nämnd har behandlat 10 st. 
slutredovisningar för 23 018 tkr. Överskridande har skett med 4 733 
tkr varav ombyggnationen av f.d. postlokalerna renoverades till 
skollokaler har den största avvikelsen.

Slutredovisningar med kommentarer framgår av bilagor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-06.
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 Slutredovisningar 2017

Slutredovisning av investeringsprojekt (tkr)

Projekt Anslag Förbrukn Avvikelse

7852 Bergdala ARV 1 350 1 988 -638
8116 F.d. postlokall till skola 1 900 3 526 -1 626
8709 Förråd, Hovmantorp 1 600 1 923 -323
7055 Lessebo station 2 670 2 807 -137
8703 City 5, lägenheter 4 400 5 140 -740
8621 Gökaskratt, tillbyggnad 3 300 3 690 -390
9105 Gökaskratt, invent.  70 94 -24
9107 Gökaskratt, minigolf 200 251 -51
7063 Hovmantorp station 1 495 2 300 -805
9106 Bowlinganläggning 1 300 1 299 1

Summa 18 285 23 018 -4 733
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-01-16

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2017/4-30

Projektavslut
Beslut
KFT-nämnden godkänner redovisade projektavslut.

Ärendebeskrivning
Tekniska chefen redovisar projekt som avslutats under 2016.

Beslutsunderlag
Projektredovisning.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2017/46-10

Välfärdsresurs 2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
återrapportering av Välfärdsresursen och omdisponeringar med 
5 727 tkr ur Välfärdsresursen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga återrapportering och 
förslag till nya omdispositioner i samband med upprättandet av 
årsredovisning och ombudgetering av investeringar.

Kultur-, fritid- och tekniska nämnden har behandla anslagsbegäran, 
2017-03-20, om renovering av förrådet/räddningsstationen i Kosta 
samt nybyggnad av maskinhall.

Nya anslag föreslås enligt nedan:
Projektering av kommunhus 1 000 tkr
Projektering av Kvarndammskolan      500 tkr
Akutreparation av Kostabadet       300 tkr
Akutreparation av Sporthallen       850 tkr
Akutreparation förråd, Kosta återremiss
Ny maskinhall återremiss
Stallet, 2 st. småbarnsavd. 3 077 tkr

Summa 5 727 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen med bilaga 3, 2017-03-20.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2017/10-10

Resultatinformation
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen notera resultatuppföljning 
januari – februari 2017 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Resultatuppföljning från nämnderna, januari – februari 2017 
föreligger.

Beslutsunderlag
Resultatuppföljning för januari – februari 2017.

34



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-02-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2016/159-29

Tilläggsanslag för utökning av lokaler 
inom barn- och utbildningsförvaltningen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Bevilja kommunstyrelsen i investeringsbudgeten 2017 

tilläggsanslag med 120 tkr för anskaffning av inventarier p.g.a. 
utökad verksamhet vid förskolan Stallet.

2. Bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för drift av 2 
småbarnsavdelningar med 2 408 tkr. 

3. Bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för 
driftkostnader för nya lokaler med 477 tkr.  

4. Bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för 
driftkostnader för tillkommande måltidskostnader med 192 tkr.

5. Finansieras genom ianspråktagande av medel ur välfärdsresursen 
i 2017 års redovisning med 3 077 tkr.

6. Uppdra till kommunledningskontoret att beakta medelsbehovet 
inför upprättande av budgetramar för 2018-2020. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse 2017-01-23 
tillskrivit kommunstyrelsen med begäran om medel för drift av 2 st. 
småbarnsavdelningar.

Kommunstyrelsen har behandlat ärende om utökning av lokaler inom 
barn- och utbildningsförvaltningen 2017-02-07 § 33. 

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att ta fram erforderligt underlag för 
tilläggsanslag avseende driftkostnader (personal, hyra, städ, måltider 
mm) för år 2017 och helåret 2018 och förslag till medelsanvisning.

På helårsnivå uppgår medelsbehovet till 4 616 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-07.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2017-03-14.
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Kommunledningskontoret
G Jörgensson 2017-03-14

Kommunstyrelsen

Ärende: Medelsanvisning tillkommande kostnader, förskola 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse av den 23 januari tillskrivit 
Kommunstyrelsen med begäran om medel för drift av 2 st. småbarnsavdelningar.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari, § 33/17, om investeringsmedel till KFT-nämnden 
för etablering av 2 st. paviljonger vid Stallets förskola. 

Vidare uppdrogs till kommunledningskontoret att ta fram erforderligt underlag för årliga 
driftkostnader vilket redovisas i bilaga. På helårsnivå uppgår medelsbehovet till 4 616 tkr.

Göran Jörgensson

Bilaga Stallet paviljong

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

Bevilja Kommunstyrelsen i investeringsbudgeten 2017 tilläggsanslag med 120 tkr för 
anskaffning av inventarier pga. utökad verksamhet vid förskolan Stallet

Bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för drift av 2 småbarnsavdelningar med 
2 408 tkr. 
Bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för driftkostnader för nya lokaler med 
477 tkr.  
Bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för driftkostnader för tillkommande 
måltidskostnader med 192 tkr.

Vilket finansieras genom ianspråktagande av medel ur välfärdsresursen i 2017 årsredovisning.

Uppdra till KLK att beakta medelsbehovet inför upprättande av budgetramar för 2018-2020. 

l:\ekonomi dokument\budget\budget 2017\medelsanvisning\medelsanvisning ta 2017 stallet 2 småbarsnavd och 
investeringar paviljong.docx
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Totalt

Stallet paviljonger (tkr) 2017-03-13

objekt 2713
projekt 8117

Investering, måltider
Vagnar 100 tkr proj 9411
Serveringsutrustning 20 tkr

Drift helår 8 mån 2017
Måltider 288 tkr 192
Internhyra 716 tkr 477
Förskolepersonal 3 500 tkr 2333
ITK 80 tkr 53
Fortbildning 10 tkr 7
Material 22 tkr 15

4616 3 077
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2017/44-36

Tilläggsanslag för tillkommande 
kostnader - Berghem
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Medge måltidsverksamheten att utöka bemanningen med 0,25 

årsarbetare på Sjöglimten. 
2. Finansieras genom interndebitering till Socialförvaltningen.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att beakta medelsbehovet 

inför upprättande av budgetramar för 2018-2020. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen flyttar f.n. verksamheten för ensamkommande 
barn från Lessebo till Villa Berghem i Hovmantorp. 

Måltidsverksamheten behöver utöka sin bemanning med 0,25 
årsarbetare på Sjöglimten.
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Kommunledningskontoret
G Jörgensson 2017-03-14

Kommunstyrelsen

Ärende: Medelsanvisning tillkommande kostnader, Berghem 

Socialförvaltningen flyttar f.n. verksamheten för ensamkommande barn från Lessebo till Villa 
Berghem i Hovmantorp. Måltidsverksamheten behöver utöka sin bemanning med 0,25 
årsarbetare.

Göran Jörgensson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta

Medge måltidsverksamheten att utöka bemanningen med 0,25 årsarbetare. 

Vilket finansieras genom interndebitering till Socialförvaltningen.

Uppdra till KLK att beakta medelsbehovet inför upprättande av budgetramar för 2018-2020. 

l:\ekonomi dokument\budget\budget 2017\medelsanvisning\medelsanvisning ta 2017 villa berghem måltider.docx
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2017/9-10

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § a och b, 
kommunallagen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. AB Lessebohus har under verksamhetsåret 2016, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten.

2. AB Lessebo fastigheter har under verksamhetsåret 2016, bedrivit 
sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten.

3. AB Kyrkbyn har under verksamhetsåret 2016, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten.

4. Lessebo Fjärrvärme AB har under verksamhetsåret 2016, bedrivit 
sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten.

5. Kosta Köpmanshus AB har under verksamhetsåret 2016, bedrivit 
sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens presidium har 
löpande under verksamhetsåret 2016 haft en betydande kontakt med 
helägda bolag. Kontakterna sker bland annat vid styrelsemöte, 
bokslutsgenomgång, budgetberedning, presidiemöten mellan 
kommunstyrelsen och bolagen, samt månatliga koncernövergripande 
ledningsgruppsmöten. Kommunchefen återredovisa årligen till 
kommunstyrelsen om ägardirektiv och bolagsordning följs. Detta 
utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra 
enligt 6 kap. 1 § a KL. Samtliga protokoll och affärsplaner delges 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-14.
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-03-13

Dnr 2017/9

Hid 
2017.239

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1§ a o b, 
kommunallagen
Förslag till beslut

1. AB Lessebohus har under verksamhetsåret 2016, 
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det kommunala ändamålet för verksamheten och i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller 
för verksamheten.

2. AB Lessebo fastigheter har under verksamhetsåret 
2016, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten.

3. AB Kyrkbyn har under verksamhetsåret 2016, bedrivit 
sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten.

4. Lessebo Fjärrvärme AB har under verksamhetsåret 
2016, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten.

5. Kosta Köpmanshus AB har under verksamhetsåret 
2016, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten.
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Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens 
presidium har löpande under verksamhetsåret 2016 haft en 
betydande kontakt med helägda bolag. Kontakterna sker 
bland annat vid styrelsemöte, bokslutsgenomgång, 
budgetberedning, presidiemöten mellan kommunstyrelsen 
och bolagen, samt månatliga koncernövergripande 
ledningsgruppsmöten. Kommunchefen återredovisa årligen 
till kommunstyrelsen om ägardirektiv och bolagsordning 
följs. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 1 § a KL. Samtliga 
protokoll och affärsplaner delges kommunstyrelsen.

Bakgrund
Genom en lagändring i kommunallagen som trädde i kraft 1 
januari 2013, infördes en skyldighet för kommunstyrelsen att 
i dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens 
aktiebolag bedrivit verksamhet på sätt som är förenligt med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap. 1 a § KL.

Christina Nyquist
Kommunchef  Kansliavd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2017/49-10

Reglemente för intern kontroll
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslag till nytt reglemente för intern kontroll för Lessebo kommun.

Ärendebeskrivning
Ett nytt reglemente för intern kontroll har upprättats, som förtydliga 
nämnders/styrelsers roll.

Kommunchef Christina Nyquist redogör nytt reglemente som ska 
ersätta reglemente som antogs av kommunfullmäktige 2012-12-17 § 
117.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för intern kontroll för Lessebo kommun.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2017/48-10

Kommunsstyrelsens anvisningar för 
intern kontroll
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslag till anvisningar för intern kontroll.

Ärendebeskrivning
Ett nytt förslag till anvisningar för intern kontroll har upprättats.

Kommunchef Christina Nyquist redogör för nya anvisningar för 
intern kontroll, som förtydliga tidigare antagna anvisningar som 
antogs av kommunfullmäktige 2012-12-17 § 118.

Beslutsunderlag
Förslag till anvisningar för intern kontroll.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2017/31-10

Kommunstyrelsens förebyggande arbete 
avseende mutor och oegentligheter
Beslut
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att lämna 
personchefens svar till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Under 2015 gjorde Revisionen en granskning av ”Kommunstyrelsens 
förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter”. 
Revisorerna vill nu göra en avstämning av kommunstyrelsens 
förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter.

Lessebo kommuns revisorer önskar svar på följande frågeställningar:
 Hur har det förebyggande arbetet mot oegentligheter förändrats?
 Hur har Kommunstyrelsen genomfört systematisk information till 

alla medarbetare om att bisyssla skall anmälas? 
 Hur har Kommunstyrelsen förtydligat det förebyggande arbetet 

avseende jäv och intressekonflikter?
 Hur har Kommunstyrelsen säkerställt att gällande styrdokument 

blir implementerade och förankrade, samt att medarbetarna ges 
en tillräcklig information och en adekvat utbildning inom 
ämnesområdet?

Personalchefen har i skrivelse lämnat förslag till svar på revisorernas 
frågeställningar.

I tjänsteskrivelse från 2016-03-10 finns att läsa: Att i kommunens 
ledningsgrupp samt i CESAM och i förvaltningarnas 
samverkansgrupper informera, en gång om året, om kommunens 
policydokument –  Bisyssla samt om ”Checklista vid 
nyanställning”.

Checklista vid nyanställning skall tillföras en punkt om jäv och 
intressekonflikter. I fråga om oegentligheter är rutinen att två för 
sig oberoende anställda mottagningsattesterar och den andre 
beslutsattesterar.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer 2017-02-21.
Tjänsteskrivelse från personalchefen
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Lessebo kommuns revisorer önskar svar på hur Kommunstyrelsen arbetar förebyggande med 
mutor och oegentligheter. 

Förslag till svar:

I tjänsteskrivelse från 2016-03-10 finns att läsa: Att i kommunens ledningsgrupp samt i CESAM och i 
förvaltningarnas samverkansgrupper informera, en gång om året, om kommunens policydokument –  
Bisyssla samt om ”Checklista vid nyanställning”.

Checklista vid nyanställning skall tillföras en punkt om jäv och intressekonflikter. I fråga om 
oegentligheter är rutinen att två för sig oberoende anställda  mottagnings attesterar och den andre 
besluts attesterar.

Ärendebeskrivning

Lessebo kommuns revisorer önskar svar på följande frågeställningar:

Hur har det förebyggande arbetet mot oegentligheter förändrats?

Hur har Kommunstyrelsen genomfört systematisk information till alla medarbetare om att bisyssla 
skall anmälas? 

Hur har Kommunstyrelsen förtydligat det förebyggande arbetet avseende jäv och intressekonflikter?

Hur har Kommunstyrelsen säkerställt att gällande styrdokument blir implementerade och 
förankrade, samt att medarbetarna ges en tillräcklig information och en adekvat utbildning inom 
ämnesområdet?

Jan-Peter Elf

Personalchef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2017/42-37

Synpunkter från Kommunstyrelsen, 
gällande Lessebo kommuns energi, miljö- 
och klimatstrategiskt program
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lämna följande 
synpunkter:
 Geografi och befolkning

Invånarantalet 1 december 8 760 
 Näringsliv och turism

Komplettering med Järnmalm
Besöksnäringen ca 800 000 besökare årligen

 Tillförsel och slutanvändning, år 2002, Lessebo kommun
Kontroll av GWh-värden. 

 Strategi 2, mål 5
Införande av Resepolicy för Lessebo kommun

 Strategi 1, mål 3
Komplettera med Plusenergihus.

 Register med förklaring på förkortningar.

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 är indelat i två delar. Del 1 består av en energiplan och 
del 2 av måldokumentet som i programmet kallas för ”Från vision till 
handling”. Del 2 består av ett visionsmål och ett mål enligt 
Borgmästaravtalet. Dessa mål ska uppnås genom ett systematiskt 
arbete, vilket utgår från 3 strategier, 8 delmål samt 24 åtgärder. 

Kommunens utvecklingsenheten önskas synpunkter på programmets 
innehåll och dess åtgärder senast den 30 april.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Energi- och miljöstrateg 2017-03-09.
Förslag till energi, miljö- och klimatstrategiskt program för Lessebo 
kommun.
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Kommunstyrelsen
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Lessebo kommun Box 13, 360 50 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613

info@lessebo.se. www.lessebo.se

 

Synpunkter från Kommunstyrelsen, gällande 
Lessebo kommuns energi, miljö- och 
klimatstrategiska program 

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 är indelat i två delar. Del 1 består av en energiplan 
och del 2 av måldokumentet som i programmet kallas för ”Från 
vision till handling”. Del 2 består av ett visionsmål och ett mål 
enligt Borgmästaravtalet. Dessa mål ska uppnås genom ett 
systematiskt arbete, vilket utgår från 3 strategier, 8 delmål samt 24 
åtgärder. Bakom varje åtgärd finns en ( ) där det antingen står 
gammalt mål eller nytt mål. De gamla målen är befintliga mål från 
energi- och miljöplanen. Vissa av de gamla målen har meningar 
med röd text. Den röda texten är nya tillägg.

Önskar att få in synpunkter på programmets innehåll och dess 
åtgärder senast den 30 april.

Med vänliga hälsningar

Åsa Garp
Energi- och miljöstrateg 

Tel direkt: 0478-125 13, Mobil: 076 135 58 87 
E-post: asa.garp@lessebo.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2016/25-21

Ny översiktsplan (ÖPL) för Lessebo 
kommun – landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS)
Beslut
1. Arbetsutskottet beslutar att anhålla om utökad remisstid till efter 

kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-04 (när protokollet är 
justerat,.2017-04-07).

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna 
följande komplettering till ny ÖPL för Lessebo kommun:

Kosta och områden runt tätorten är särskilt viktiga för 
landsbygdsutvecklingen och bör därför vara LIS-områden i 
översiktsplanen.

Ärendebeskrivning
I dagsläget har vi ingen antagen LIS-plan och det pågår ett arbete 
med en ny översiktsplan. Översiktsplanen är ute på samråd. Parallellt 
med detta pågår ett övergripande arbete med att utveckla Kosta som 
destinationsområde, där det också finns ett antal sjöar och vattendrag 
som kan bli ett hinder i landsbygdsutvecklingen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2016-03-16
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Dnr  

Hid  

Områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS)
Förslag till beslut
Kosta och områden runt tätorten är särskilt viktiga för 
landsbygdsutvecklingen och bör därför vara LIS-områden i 
översiktsplanen.

Ärendebeskrivning
I dagsläget har vi ingen antagen LIS-plan och det pågår ett arbete 
med en ny översiktsplan. Översiktsplanen är ute på samråd. 
Parallellt med detta pågår ett övergripande arbete med att utveckla 
Kosta som destinationsområde, där det också finns ett antal sjöar 
och vattendrag som kan bli ett hinder i landsbygdsutvecklingen.

Bakgrund
I 7 kap. Miljöbalken står det att strandskydd gäller vid havet och 
vid insjöar och vattendrag. Detta innebär att alla vattenområden är 
skyddade från exploatering. Genom att identifiera ett antal 
områden som LIS-områden, områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge är det möjligt att peka ut vissa områden för 
utveckling.

Christina Nyquist
Kommunchef  Kansliavd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-03-07

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2017/26-10

Intern kontrollplan för 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta förslag till Intern Kontrollplan för 2017.
2. Samtliga nämnder och helägda bolag återredovisar genomförda 

internkontroller till kommunstyrelsen som har förstärkt 
uppsiktsplikt.

3. Kommunstyrelsens anvisningar för internkontroll skall vara 
känd och följas inför internkontroll 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämna förslag till ny ”Intern 
Kontrollplan för 2017”.

Reglemente och anvisningar för intern kontroll har antagits av 
kommunfullmäktige 2012-12-17.

Beslutsunderlag
Intern Kontrollplan för 2017.
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-21 § 19.

Beslutsexpediering
Revisorerna
Utvecklingsstrateg
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INTERN KONTROLLPLAN FÖR 2017
Process Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Rapport till Risk- o 

sårbarhets- 
analys

Kommunstyrelsen
Ekonomisk rapportering 
enligt kommunstyrelsens 
arbetsordning

Att kommunstyrelsen 
erhåller ekonomisk 
rapportering minst tre 
gånger per år

Kommunchef Utvärdering Kommunstyrelsen 4-3

Styrelsebeslut Att beslut verkställs som 
fattas av kommunstyrelsen

Kommunchef Utvärdering Kommunstyrelsen 4-4

Representation Följa rutiner och 
lagstadgade regler vid 
representationer

Kommunchef Stickprov/utvärdering Kommunstyrelsen 2-4

Rutiner och information 
vid nyanställningar

Följa de rutiner som finns Kommunchef Stickprov/utvärdering Kommunstyrelsen 4-4

SITHS kort Att kommunen följer den 
rutin som finns för SITHS 
kort.

Kommunchef Utvärdering Kommunstyrelsen 4-4

Delegationsbeslut Uppföljning av 
delegationsbeslut

Kommunchef Stickprov Kommunstyrelsen 3-2

KommunfullmäktigebeslutAtt beslut verkställs som 
fattas av kommunfullmäktige

Kommunchef Stickprov Kommunstyrelsen 3-4
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Process Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Rapport till Risk- o 
sårbarhets- 

analys
Barn- och 
utbildningsnämnden
Digitalisering Digitalisering IT-samordnare Följa upp och 

utvärdera effekterna av 
de insatser som gjorts 
inom digitaliseringen. 
Både kvantitativt och 
kvalitativt. 

Barn- och 
utbildningsnämnden

3-3

Nyanländas lärande Nyanländas lärande Kvalitetsutvecklare Uppföljning/utvärdering 
av de insatser som 
gjorts inom satsningen 
kring nyanländas 
lärande samt följas 
upp Skolverkets 
allmänna råd. 
elevhälsan.

Barn- och 
utbildningsnämnden

3-3

Plan- och 
miljönämnden
Delegationsbeslut Kontroll av 

delegationsbeslut enligt 
Plan- och miljönämndens 
beslut

Plan- och miljöchef Genomgång av två 
ärende på varje nämnd

Plan- och 
miljönämnd

3-4

Budgetuppföljning Redovisning av 
budgetuppföljningsrapporter

Plan- och miljöchef Uttag och genomgång 
budgeten

Plan- och 
miljönämnd

3-3
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Process Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Rapport till Risk- o 
sårbarhetsanalys

Socialnämnden
Utredning IFO Andel förhandsbedömningar 

som handläggs enligt 
lagstiftande krav. 

IFO chef Granskning av nya 
ärenden under 2 
månader, 2 gånger /år. 
Har 
förhandsbedömningen 
blivit genomför inom 
14 dagar.
Urval barn och unga. 

Socialnämnd 5-2

Verkställighet IFO Andelen ärenden på 
försörjningsstöd som efter 
sex månader går ut i 
egenförsörjning. 

IFO chef Granskning av 
ärenden, 
försörjningsstöd som 
avslutas med 
anledning av att de är 
självförsörjande.
Mättillfälle i maj o 
oktober.
Målet är minst 50%.

Socialnämnd 2-5

Utredning ÄO Uppföljning av beviljande 
beslut inom SoL enligt 
gällande plan och 
lagstiftande krav. 

Omsorgschef Granskning av 40 
akter, 10 från varje 
serviceområde har 
uppföljning skett enligt 
plan.
Nya omfattande 
ärende – 1 månad
Mindre omfattande 
ärende – varje år urval 
brukare med insatsen 
hjälp i hemmet. 
Brukaren med 
trygghetstelefon och 
enstaka serviceinsat. 
exkluderas. 

Socialnämnd 2-3
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Process Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Rapport till Risk- o 
sårbarhetsanalys

Verkställighet ÄO Andel brukare som har en 
aktuell genomförandeplan.
.Uppföljning av beviljade 
beslut

Omsorgschef Granskning av 40 
akter, 10 från varje 
serviceområde. Finns 
aktuell 
genomförandeplan 
dokumenterad i 
Procapita. 
Genomförandeplanen 
ska enligt rutin följas 
upp i maj och 
november. 
Urval Brukare med 
insatsen hjälp i 
hemmet. Brukaren 
med trygghetstelefon 
och enstaka 
serviceinsatser 
exkluderas. 

Socialnämnd 3-3

Verkställighet OF Andel omsorgstagare som 
har en aktuell 
genomförandeplan enligt 
Sol/LSS.

Omsorgschef Granskning av 10 
akter har en aktuell 
genomförandeplan 
dokumenterad i 
Procapita.
Urval omsorgstagare 
med särskilt bende 
enligt SoL/LSS. 

Socialnämnd 3-3

Utredning OF Uppföljning av beviljade 
beslut inom Sol/LSS enligt 
gällande plan och 
lagstiftande krav. 

Socialchef Information ur egen 
ärenderegister 

Socialnämnd 2-3
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Process Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Rapport till Risk- o 
sårbarhetsanalys

Kultur- fritids- teknisk 
nämnd
Internkontroll Kontroll av att 

internkontrollen fungerar för 
vatten och 
avloppsverksamheten

VA-renhållningschef Stickprov KFT-nämnden 2-4

Upphandlingsregler Kontroll av att 
upphandlingsreglerna följs

Förvaltningschef Kontinuerlig 
uppföljning

KFT-nämnden 4-3

Delegationsbeslut Uppföljning av 
delegationsbeslut

Förvaltningschef Kontinuerlig 
uppföljning

KFT-nämnden 4-3

AB Lessebohus
Ekonomisk rapportering 
enligt bolagsstyrelsens 
arbetsordning

Att bolagsstyrelsen erhåller 
ekonomisk rapportering 
enligt arbetsordningen

VD Utvärdering Bolagsstyrelsen 4-3

Styrelsebeslut Att beslut verkställs som 
fattas av bolagsstyrelsen

VD Utvärdering Bolagsstyrelsen 4-3

Affärsplan, ägardirektiv., 
bolagsordning samt 
andra styrande dokument 
från Lessebo kommun

Att bolagets affärsplan, 
ägardirektiv, bolagsordning 
samt andra dokument följs 
upp minst en gång om året

VD Utvärdering Bolagsstyrelsen 3-3

AB Lessebo Fastigheter
Ekonomisk rapportering 
enligt bolagsstyrelsens 
arbetsordning

Att bolagsstyrelsen erhåller 
ekonomisk rapportering 
enligt arbetsordningen

VD Utvärdering Bolagsstyrelsen 4-3
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Process Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Rapport till Risk- o 
sårbarhetsanalys

Styrelsebeslut Att beslut verkställs som 
fattas av bolagsstyrelsen

VD Utvärdering Bolagsstyrelsen 4-3

Affärsplan Att bolagets affärsplan följs 
upp minst en gång om året

VD Utvärdering 2-2

Lessebo Fjärrvärme AB
Antas av styrelsen 28 
mars

Beslutas i kommunstyrelsen 2017-03-xx.  Processerna ska delges kommunstyrelsen efter granskning
L:\Kansli dokument\Christina N\Internkontroll\Lessebo\Processer\2016.xml
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Dnr 2017/53

Hid  

Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda 
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal

3. Uppta tilläggsanslag med 42 500 kronor för förvärv av aktier 
vilket täcks ur rörelsekapital i 2017 års redovisning.

Ärendebeskrivning
Inera AB har hittills ägts av landsting och regioner och haft fokus 
på att stödja utvecklingen av e-hälsa i Sverige. Avsikten med 
erbjudandet och att få till ett primärkommunalt delägarskap i 
Inera AB är att verksamheten ska kunna breddas och att bolagets 
erfarenheter och kunskap ska kunna återanvändas även för 
verksamhetsområden som skola, omsorg och samhällsbyggnad. 

Genom att vara delägare kan kommunen använda Ineras tjänster 
utan föregående upphandling. Erbjudandet avser fem aktier till en 
fastställd summa av 42 500 kronor.

Bakgrund
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat 
kring gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och 
stöd för digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. 
Bolaget bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med 
syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, 
Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med ändamålet att 
utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades 
Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare 
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB. 
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv 
och utökade uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal 
landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs i dag av 
SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-03-30

Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). 
Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och medarbetare 
i vård och omsorg.

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
Skrivelse från SKL 2017-03-24.
Aktieägaravtal
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2017-03-24 Vårt dnr:
16/04367

MISSIV  

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

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB 
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten 
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på 
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.  

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. 
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga 
handlingar finns också på skl.se/inera.

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre 
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och 
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. 
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal 
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma. 

För frågor hänvisas till inera@skl.se 

Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD

Bifogade dokument:

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
o Anslutningsavtal (bilaga 2)
o Aktieägaravtal (bilaga 3)
o Bolagsordning (bilaga 4)
o Ägardirektiv (bilaga 5)
o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)
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Bilaga 3   

AKTIEÄGARAVTAL

avseende

INERA AB
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1. PARTER 

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 
"Tillträdande Part".

2. BAKGRUND 

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget. 

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i 
bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier. 

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.  

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, 
övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett 
sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget 
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak 
utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från 
tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. 

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade. 
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal. 

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något 
åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.  

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 
anges i detta Avtal.  

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal. 

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd 
respektive bolagsstämma. 

6. ÄGARRÅD

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om 

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 
räkenskapsår;

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden; 

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 
kallelse till Ägarråd.

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att 
kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär. 

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 
ske på distans. 

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla. 

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre 
veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska 
ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, 
dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat 
med ett (1).  

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 
som är företrädda vid Ägarrådet. 

7. BOLAGETS STYRELSE 

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 
ordföranden. Suppleanter ska ej utses. 

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, 
landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga 
delägande kommuner, landsting och regioner.

8. STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 
styrelsen.  

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse. 
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10. REVISOR 

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   
lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 
regioner. 

11. VALBEREDNING

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i 
övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på 
kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner. 

12. AKTIEBREV

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas. 

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET 

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande. 

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.  

14. FÖRKÖP 

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda 
erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen 
för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande 
Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet 
och inte endast delvis. 

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta 
i sin helhet anses förkastat.

67



5

14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen 
för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen. 
Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande 
Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna, 
vederbörligen endosserade, till SKL Företag. 

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill 
av övriga Parter.

15. MEDDELANDEN

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev, 

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och 
bolagsordning.

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna. 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19. AVTALSTID 

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 
längre är aktieägare i Bolaget. 

20. ÖVRIGT

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. 

________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.

DATUM: DATUM:

[KOMMUN) SKL Företag AB
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TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnd

2017-03-29

Dnr  

Hid  

Kostnader för lån av hjälpmedel i Lessebo 
kommun för icke folkbokförda patienter

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden att anta förslag på 
avgift för hyra av hjälpmedel för patienter icke folkbokförda i 
Lessebo Kommun
- att vid hyra av hjälpmedel, max 14 dagar, fakturera en kostnad 

på 200 kronor per hjälpmedel  
- att vid långtidshyra av hjälpmedel, max tre månader, fakturera 

en kostnad på 200 kronor per påbörjad månad och hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
Idag saknas beslut om kostnader för utlåning av hjälpmedel i 
Lessebo kommun för patienter som är folkbokförd i annan 
kommun.

För fakturaunderlag se bilaga.

Fernando Germond Corrêa
Socialchef Socialförvaltningen

Viktoria Carlsson Inger Liljedahl
Hälso-och sjukvårdschef Avgiftshandläggare
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Korttidsuthyrning av hjälpmedel 

Personer som tillfälligt vistas i Lessebo kommun, eller som ska på resa, kan tillfälligt hyra ett 
hjälpmedel upp till 14 dagar. Detta förutsatt att produkten finns tillgänglig i befintligt lager. 
Brukaren ansvarar själv för hyreskostnad och transport av hjälpmedlet. 

Vid uthyrning av hjälpmedel görs ingen förskrivning och räknas därför inte som en hälso- och 
sjukvårdsinsats. Brukaren ansvarar själv för att hjälpmedlet hanteras och sköts i enlighet med 
produktens bruksanvisning. Om onormalt slitage eller skada uppstår kan brukaren bli 
ersättningsskyldig. 

De hjälpmedel som hyrs ut är följande: 

 Transportrullstol 
 Rollator 
 Fristående toalettförhöjning 
 Duschpall 
 Portabla ramper 

Uthyrningskostnaden är 200 kr per hjälpmedel. Om hjälpmedlet inte återlämnas inom 
uthyrningsperioden blir brukaren ersättningsskyldig. 

Rehabenhetens personal ansvarar för uthyrning av hjälpmedel. 

Långtidsuthyrning 

Personer som inte är folkbokförda i Lessebo kommun, men som vistas i kommunen under en 
längre period, kan hyra hjälpmedel upp till 3 månader, förutsatt att produkten finns 
tillgänglig i befintligt lager.

Vid behov av förskrivning av hjälpmedel debiteras brukarens hemkommun timkostnad för 
rådgivning av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast, samt uthyrningskostnad för hjälpmedlet. 
Brukaren ansvarar själv för kontakt med hemkommunen för skriftligt godkännande av 
faktureringsunderlag. Godkänt faktureringsunderlag ska lämnas till förskrivaren innan 
hjälpmedelsutprovning sker.

Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsinsats som dokumenteras i 
patientjournal och innebär att brukaren får hjälp med bland annat utprovning och information 
kring användning av hjälpmedlet. 
Uthyrningskostnaden är 200 kr per hjälpmedel och månad.  
Om hjälpmedlet inte återlämnas inom uthyrningsperioden blir brukaren ersättningsskyldig. 

Brukaren ansvarar för att hjälpmedlet hanteras och sköts i enlighet med produktens 
bruksanvisning. Om onormalt slitage eller skada uppstår kan brukaren bli ersättningsskyldig.
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Hjälpmedel

 Korttidshyrning

Antal................................................................

Typ ..............................................................................................

.....................................................................................................

 Långtidshyrning

Antal................................................................

Typ ..............................................................................................

.....................................................................................................
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-03-29

Dnr 2017/14

Hid  

Delgivningar/rapporter
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

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

Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg

Protokoll 2017-03-10

Plan- och miljönämnden  Planavtal – Vega 8, Hovmantorp
Antagen detaljplan för Målaren 2 

och Snickaren 7, Lessebo

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-03-30

Dnr 2017/15

Hid  

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutsrätt i vissa ärenden till 
ordföranden samt tjänstemän, enligt en av kommunstyrelsen 
antagna delegationsordning 2015-03-10 § 37.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

Ekonomichefen
 Upplåning nr 2/2017
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