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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 207 Dnr 2017/21-10

Ersättningar mm till förtroendevalda i 
Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda, att gälla från 2019-01-01. Bilaga .1
2. Anta sammanställning av ersättningar till förtroendevalda, att 

gälla från 2019-01-01. Bilaga 4.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att arbeta fram nya 

reglementen och arbetsordningar med anledning av ny 
kommunallag och arbetsgruppens förslag om reglementen.

4. Uppdra till budgetberedningen att beakta ökade arvodeskostnader 
med ca 1 500 tkr, i 2019 års budget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07 att göra en översyn av 
bestämmelserna om arvoden till förtroendevalda, samt att tillsätta en 
parlamentarisk arbetsgrupp med en representant från varje parti i 
Kommunfullmäktige. Personalchefen utsågs som sammankallande.

Arbetsgruppen har överlämnat följande förslag till ersättningar mm 
för förtroendevalda i Lessebo kommun
1. Anta Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda, att gälla från 2019-01-01. Bilaga .1
2. Anta Kommunfullmäktiges presidium och dess arbetsuppgifter, 

att gälla från 2019-01-01. Bilaga 2. 
3. Anta reglemente Kommunstyrelsens ordförande, 

Kommunstyrelsens vice ordförande, att gälla från 2019-01-01. 
Bilaga 3.

4. Anta sammanställning av ersättningar till förtroendevalda, att 
gälla från 2019-01-01. Bilaga 4.

5. I arvodesgruppens minnesanteckningar från det sjätte och sista 
mötet framgår det att, Patrik Nyquist (v) har inkommit med 
följande förslag:
I arvodet för vice ordförande i Kommunstyrelsen ingår allt. Efter 
diskussion yrkar Ragnar Lindberg med bifall av Anders Jonsäng 
att sammanträdesarvode också skall utges. Patrik Nyquist, Per-
Inge Olsson yrkar avslag på Ragnar Lindbergs och Anders 
Jonsängs förslag. Arvodesgruppen hänskjuter frågan för 
avgörande till Kommunfullmäktige. Bilaga 5.

Därutöver framgår det också att Marcus Dackling har inkommit 
med förslag till komplettering angående vice ordförande i 
Kommunstyrelsen: Vi moderater anser att vice ordförande 
posterna ska gå till oppositionen. Med oppositionen menar vi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Justerande sign Utdragsbestyrkande

det/de partier som inte styr kommunen. Det/de partier som styr 
kommunen med eller utan valtekniskt samarbete är inte 
opposition enligt moderaterna. Det oppositionsparti som får flest 
röster intar Kommunstyrelsens vice ordförandepost. Övriga vice 
ordförandeposter gör oppositionen upp om fördelningen. Ragnar 
Lindberg och Anders Jonsäng yrkar avslag på Marcus Dacklings 
förslag. Arvodesgruppen hänskjuter frågan för avgörande till 
Kommunfullmäktige. Bilaga 5.

Personalchef Jan-Peter Elf redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
1. Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
2. Kommunfullmäktiges presidium och dess arbetsuppgifter.
3. Reglemente Kommunstyrelsens ordförande, Kommunstyrelsens 

vice ordförande.
4. Sammanställning av ersättningar till förtroendevalda.
5. Minnesanteckningar från arvodesgruppens sjätte sammanträde.
6. Ersättningsnivå 2017.
7. Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 135.

Yrkanden
Patrik Nyquist (v), Margareta Löfström (m) och Marcus Dackling (m) 
yrkar att i arvodet för vice ordförande i Kommunstyrelsen ska allt 
ingå.

Lars Altgård (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Kommunfullmäktiges presidium och dess arbetsuppgifter
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en vice ordförande (presidium). Presidievalen ska 
förrättas på första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. Presidiet väljs för fullmäktiges 
löpande mandatperiod. Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera 
och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
som ledamot ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Om ordföranden eller vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost bör 
fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 
tjänstgöringstiden för den som har avgått. 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 

Presidiet har bland annat följande arbetsuppgifter:
 Planera varje kommunfullmäktige och de speciella inslag som ska syfta till att 

kommunfullmäktigemötena blir meningsfulla och stimulera till ideologisk debatt.
 Bestämma vilken lokal kommunfullmäktige ska sammanträda i. 
 Om det föreligger särskilda skäl besluta om att ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. 
 Följa upp enskilda beslut i kommunfullmäktige.
 Föra dialog med gruppledarna i kommunfullmäktige.
 Föreslå tillsättande och entledigande av tillfälliga beredningar.
 Föreslå för kommunfullmäktige de uppdrag som ska ligga till grund för 

beredningarnas arbete. I förslaget skall anges: Vad som ska göras, när ärendet 
skall vara klart, hur ärendet ska redovisas samt resurser för att lösa 
beredningsuppgiften.  

 Samordna beredningarnas arbete genom regelbundna träffar med ordförande och 
vice ordföranden för beredningarna. 

 Ta initiativ till partiöverläggningar samt överläggningar med kommunstyrelse eller 
nämnder och vara kommunfullmäktiges kontakt med den kommunala revisionen.

 Ha två möten per år med den kommunala revisionen. Presidiet ansvarar för 
revisorernas budget. 

 Bestämma i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

 I tveksamma fall besluta om ett medborgarförslag får ställas.
 Besluta om ett medborgarförslag ska överlämnas till styrelsen eller nämnd för 

ställningstagande och beslut.
 I tveksamma fall besluta om ett ärende ska behandlas som ett medborgarförslag 

eller är ett klart verkställighetsärende som överlämnas till berörd nämnd för 
besvarande/åtgärd.

 Besluta om frågestund för ledamöterna i kommunfullmäktige. Ämnet ska höra till 
kommunfullmäktiges eller nämnds handläggning.

 Bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 Upprätta förslag till budget för kommunfullmäktige och ansvara för 

kommunfullmäktiges och beredningarnas kostnader.
 Ta initiativ till organisatoriska förändringar inom kommunens verksamheter och 

upprätta förslag till ersättningar och arvoden till kommunala förtroendevalda 
tillsammans med utsedda ledamöter från varje invalt parti i kommunfullmäktige. 

 Representera kommunen vid officiella besök, invigningar och andra lämpliga 
tillfällen. 
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Telefon vx:       0478-125 00

Telefon direkt: 0478-125 25

 

E-post: jan-peter.elf@lessebo.se

Hemsida: http://www.lessebo.se

Postadress: Box 13, 360 50 Lessebo

Besök: Storgatan 78
 

Reglemente

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande

Fr.o.m. 2019-01-01
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Reglemente för kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom 
kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska följande reglemente gälla för denne.

Allmänna uppgifter

Kommunalrådet skall vara ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunalrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa 
kommunfullmäktiges beslut om ansvarsområde.

Enligt kommunstyrelsens reglemente, är kommunstyrelsens ordförande ansvarig att närmast 
under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

Uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen,

samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

bidra till samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, samt

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Närvarorätt

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige 
angivit i särskilt beslut. Ordförande får då delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon särskild.

Tjänstgöringsskyldighet

Kommunalrådet ska ägna tid motsvarande heltid åt uppdrag för kommunen.

Arvode
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Ersättning utgår till kommunalråd med arvode som kommunfullmäktige beslutar.

Kommunalrådet har utöver nämnda arvode inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för 
deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknande uppdrag som 
sammanhänger med uppdraget som kommunalråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

Ledighet

Kommunalrådet har rätt att ta ledigt från sina kommunala sysslor utan reduktion av arvodet 
förutsatt att ledigheten förläggs på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Ledighet för semester enligt HÖK, Allmänna Bestämmelser, § 27 mom 5.

Semester som inte är uttagen vid årets slut medför inte rätt till kontant ersättning.

För kommunalråd som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under 
tid som överstiger 1 månad ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Grupplivskydd

Kommunalråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

Pensionsförmåner

Kommunalråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna 
”Bestämmelser om anställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med 
tillhörande anvisningar angivna grunder.
Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

Företagshälsovård

Kommunalråd (minst 40 % av heltid ska omfattas av kommunens företagshälsovård).

Reglemente för ordförande tillika kommunalråd på 50 % av heltid
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I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom vice 
ordförandes ansvarsområde föreskrivs ska följande reglemente gälla för denne.

Allmänna uppgifter

Vice ordförande ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa 
kommunfullmäktiges beslut om ansvarsområde.

Det är vice ordförandes ansvar att ha inseende över nämnd/styrelses förvaltning och 
uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen, 
samt ta initiativ i dessa frågor

bidra till samverkan mellan egna nämnden/styrelsen och kommunens övriga nämnder

vid behov delta vid uppvaktningar hos myndigheter eller konferenser och sammanträden med 
myndigheter, företag och enskilda

se till att ärendena inom arbetsområdet behandlas utan dröjsmål

vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och arbetstagare i 
kommunförvaltningens lokaler

vice ordförande ska följa det i kommunfullmäktige antagna reglementet för dennes nämnds 
eller styrelses ansvarsområde.

vara ordförande i personalutskottet med ansvar för kommunens personalpolitik

Tjänstgöringsskyldighet

Vice ordförande ska ägna tid motsvarande 50 % av heltid åt uppdrag för kommunen.

Arvode
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Ersättning utgår till vice ordförande med arvode som kommunfullmäktige beslutar.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

Ledighet

Vice ordförande har rätt att ta ledigt för semester från sitt kommunala uppdrag utan reduktion 
av arvodet under den tid som gäller för arbetstagare i motsvarande ålder enligt gällande avtal 
HÖK, Allmänna Bestämmelser, § 27 mom 5.

Ledighet som inte är uttagen vid årets slut medför inte rätt till kontant ersättning.

För vice ordförande som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 
under tid som överstiger 1 månad ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Grupplivskydd

Ordförande garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

Pensionsbestämmelser

Vice ordförande har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna 
”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i 
tillhörande anvisningar angivna grunder.

För förtroendevald med deltidsuppdrag, som omfattas av OPF-KL beräknas 
samordningsbeloppet vid samordning av visstidspension/avgångsersättning och 
förvärvsinkomst enlig följande:

(Förvärvsinkomst – 3/12 prisbasbelopp) x 75 % tidsfaktor x sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden motsvarar genomsnittlig sysselsättningsgrad under de senaste fyra åren 
inklusive avgångsåret.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

Företagshälsovård
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Kommunalråd (minst 40 % av heltid) ska omfattas av kommunens företagshälsovård.
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Sammanställning av ersättningar till förtroendevalda

 Gruppen föreslår att inrätta ett sammanträdesarvode fördelat på halvdag upp till 5 
timmar som skulle vara 864 kronor samt ett heldags arvode som skulle vara 1728 
kronor.

 Gruppen är enig att föreslå att Lessebo kommun skall from 2019-01-01 ha 1,5 
arvoderade kommunalråd.

Förtroendevald %* kr/mån KR/år***

Kf ordf 5 2871 34452
Kf vice ordf 2,5 1436 17226
Kf 2:e vice ordf 2 1148 13780
Revision ordf 5 2871 34452
Revision vice ordf 2,5 1436 17226
Revisorer 2 1148 13780
KS ordf 100 57420** 689040
1:e vice ordf 50 28710 344520
KS Au 2 1148 13 780
Valnämnd 1 574 6890
Kft/PoM 10 5742 68904
Kft/PoM vice ordf 5 2871 34452
BUN ordf 20 11484 137808
BUN vice ordf 10 5742 68904
BUN Au 2  13780
Soc ordf 25 14355 172260
Soc vice ordf 12,5 7178 86136
Soc Au 3 1723 20676

* Är baserat på KS ordf 100% ersättning
**  Ersättningen är 90 % av Riksdagens ledamöters grundarvode som när detta 

skrivs är 63800kr/mån  
***  Procentsatsen är uträknad nästintill exakt

Lessebohus ordf 7 4019 48228
Lessebohus vice ordf 3,5 2010 24120
Lessebo fjärrvärme ordf 6 3445 41340
Lessebo fjärr vice ordf 3 1723 20676

11



12



Telefon vx:       0478-125 00

Telefon direkt: 0478-125 25

 

E-post: jan-peter.elf@lessebo.se

Hemsida: http://www.lessebo.se

Postadress: Box 13, 360 50 Lessebo

Besök: Storgatan 78
 

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med arbetsgruppen för översyn av 
arvoden till förtroendevalda.

Närvarande: Ragnar Lindberg (s)
Anders Jonsäng (c)
Ingemar Aronsson (SD)
Marcus Dackling (M)
Patrik Nyquist (V)
Per-Inge Olsson (MP)

Jan-Peter Elf, sekreterare

Datum: 2017-10-18

Detta är arbetsgruppens sjätte möte.

Ragnar Lindberg gick igenom förra mötets mötesanteckningar.

Till dagens möte har Ragnar Linberg inkommit med förslag till ”Kommunfullmäktiges 
presidium och dess arbetsuppgifter”.
Efter diskussion antogs förslaget med ett tillägg, nämligen att: Presidiet ansvarar för 
revisorernas budget”. 

Patrik Nyquist har inkommit med följande förslag: I arvodet för viceordf. 
Kommunstyrelsen ingår allt.
Efter diskussion yrkar Ragnar Lindberg med bifall från Anders Jonsäng att vice 
ordförande i kommunstyrelsen erhåller arvode enligt förslag samt att 
sammanträdesarvode skall utges. Patrik Nyquist, Per-Inge Olsson yrkar avslag på 
Ragnar Lindbergs och Anders Jonsängs förslag. Arvodesgruppen hänskjuter frågan 
för avgörande till Kommunfullmäktige.

Marcus Dackling har inkommit med förslag till komplettering angåendeviceordförande 
i Kommunstyrelsen: Vi moderater anser att viceordförande posterna ska gå till 
oppositionen. Med oppositionen menar vi det/de partier som inte styr kommunen. 
Det/de partier som styr kommunen med eller utan valtekniskt samarbete är inte 
opposition enligt moderaterna. Det oppositionsparti som får flest röster intar 
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Kommunstyrelsens viceordförandepost. Övriga viceordförandeposter gör 
oppositionen upp om fördelningen.

Ragnar Lindberg och Anders Jonsäng yrkar avslag på Marcus Dacklings förslag.
Arvodesgruppen hänskjuter frågan för avgörande till Kommunfullmäktige.

Bifogade filer:

Arvodesgrupp sammanställning 2017,
Arvodesgrupp Reglemente Kommunalråd mfl 2017
Arvodesgrupp Kommunfullmäktiges presidium och dess arbetsuppgifter 2017 samt
Bestämmelser ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
Är upprättade och ändrade enligt arvodesgruppens förslag.

Jan-Peter Elf
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 211 Dnr 2017/148-25

Försäljning av fastigheten City 5 i 
Lessebo
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
försäljning av City 5 i Lessebo för 4 926 tkr, redovisas på projekt 7021 
i 2017 års redovisning, till AB Lessebohus 

Ärendebeskrivning
Diskussioner har förts mellan presidierna för Kommunstyrelsen och 
AB Lessebohus om att renodla fastighetsbeståndet. Därför föreslås att 
AB Lessebohus ska äga de fastigheter för uthyrning (lägenheter och 
lokaler) och kommunen äger renodlade verksamhetsfastigheter. 

Kommunledningskontoret föreslår att Lessebo kommun säljer, till AB 
Lessebohus, hyres- och lokalfastigheten City 5, hyreslägenheter och 
affärslokaler i Lessebo för bokfört värde. Bokfört värde avser det 
beräknade värdet den 31 december 2017, 4 926 tkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 139.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, med bilagor, 2017-11-03.
KFT-nämndens protokoll 2017-11-20 § 104.
Förslag till köpehandling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-11-20

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2017/196- 

Fastighetsköp och försäljning
Beslut
KFT-nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna köp av:

 Varggropen 1, LSS-boende på Runda vägen 1, Lessebo
 Skruv 36:10, förskolan Lilltorpet, Skruv

KFT-nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna försäljning av:

 City 5, hyreslägenheter och lokaler på Bruksgatan 2, Lessebo
 Linneskruv 1:48, hyreslägenheter Långebo, Strömbergshyttan

Ärendebeskrivning
Inriktningen för Lessebo kommun är att äga egna verksamhetslokaler 
till nytta för kommunens utveckling. Hyreslägenheter och lokaler för 
extern uthyrning tillhör AB Lessebohus verksamhetsområde. Idag 
finns det några fastigheter där ovanstående ej överensstämmer med 
inriktningen.

Genom att renodla ägandet för de fastigheter som ej följer 
inriktningen kan en kostnadseffektivitet uppnås, eftersom vi som 
ägare av egna verksamhetslokaler kan använda 
självkostnadsprincipen i internhyran. På motsvarande sätt kan AB 
Lessebohus bedriva kostnadseffektiv förvaltning för hyreslägenheter 
och externa lokaler. 

Köp och försäljning mellan Lessebo Kommun och AB Lessebohus 
föreslås att ske till bokfört värde och respektive organisation står för 
egna lagfartskostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Kommunledningskontoret
G Jörgensson 2017-11-03

Kommunstyrelsen

Ärende: Inköp av fastigheten Varggropen1, Skruv 36:10 och avyttring av fastigheten 
City 5 och Linneskruv 1:48 

Under ett antal år har diskussioner förts mellan presidierna för kommunstyrelsen och AB 
Lessebohus om att renodla fastighetsbeståndet. Härför föreslås att AB Lessebohus skall äga 
fastigheter för uthyrning (lägenheter och lokaler) och kommunen äger renodlade 
verksamhetsfastigheter. Bokfört värde avses det beräknade värdet per fastighet per den 31 
december 2017. 

Fastigheter med i huvudsak kommunal verksamhet med ett fåtal lägenheter kvarstår i 
kommunens ägo. Det avser BrunoMatson-husen i Kosta, Stationen i Hovmantorp och 
Biblioteket i Hovmantorp och fyra stycken räddningsstationer. 
Vid ett senare tillfälle skall 5 marklägenheter, avstyckas från servicehuset Furugården i Skruv, 
för att avyttras till AB Lessebohus, ärendet återkommer när avstyckningen och värdering är 
klargjord.

Kommunledningskontoret föreslår att Lessebo kommun förvärvar, från AB Lessebohus, 
verksamhetsfastigheterna 

 Varggropen 1, Lss-boende på Runda vägen 1, Lessebo för bokfört värde (5 085 tkr)
 Skruv 36:10, Förskolan Lilltorpet, Skruv för bokfört värde (1 356 tkr)

Kommunledningskontoret föreslår att Lessebo kommun avyttrar, till AB Lessebohus, hyres- 
och lokalfastigheterna 

 City 5, Hyreslägenheter och affärslokaler, Lessebo för bokfört värde (4 926 tkr)

 Linneskruv 1:48, Hyreslägenheter, Strömbergshyttan för bokfört värde (258 tkr)

Göran Jörgensson
Bilagor
Köpehandlingar för 4 st fastigheter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå KF besluta
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Avyttra City 5 för 4 926 tkr, redovisas på projekt 7021 i 2017 års redovisning, till AB 
Lessebohus

Avyttra Linneskruv 1:48 för 258 tkr, redovisas på projekt 7022 i 2017 års redovisning, till AB 
Lessebohus

Medge att AB Lessebohus må avyttra Fastigheterna Varggropen 1 och Skruv 36:10 till 
Lessebo kommun för ett sammanlagt belopp om 6 441 tkr 

Varggropen 1
Uppta tilläggsanslag med 5 085 tkr för att inköpa fastigheten Varggropen 1, redovisas på 
projekt 7051 i 2017 års investeringsredovisning vilket täcks ur rörelsekapitalet 2017

Uppta tilläggsanslag med 216 tkr för att täcka avgiften för stämpelskatten, redovisas på 
projekt 7051 i 2017 års investeringsredovisning vilket täcks ur rörelsekapitalet 2017

Lilltorpet
Uppta tilläggsanslag med 1 356 tkr för att inköpa fastigheten Skruv 36:10, redovisas på 
projekt 7052 i 2017 års investeringsredovisning vilket täcks ur rörelsekapitalet 2017

Uppta tilläggsanslag med 58 tkr för att täcka avgiften för stämpelskatten, redovisas på projekt 
7052 i 2017 års investeringsredovisning vilket täcks ur rörelsekapitalet 2017

l:\ekonomi dokument\budget\budget 2017\medelsanvisning\medelsanvisning fsg av fastigheter kommun o 
lessebohus.docx
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 212 Dnr 2017/149-25

Försäljning av fastigheten Linneskruv 
1:48 i Strömbergshyttan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
försäljning av Linneskruv 1:48 i Strömbergshyttan för 258 tkr, 
redovisas på projekt 7022 i 2017 års redovisning, till AB Lessebohus.

Ärendebeskrivning
Diskussioner har förts mellan presidierna för Kommunstyrelsen och 
AB Lessebohus om att renodla fastighetsbeståndet. Därför föreslås att 
AB Lessebohus ska äga de fastigheter för uthyrning (lägenheter och 
lokaler) och kommunen äger renodlade verksamhetsfastigheter. 

Kommunledningskontoret föreslår att Lessebo kommun säljer, till AB 
Lessebohus, hyres- och lokalfastigheten Linneskruv 1:48, 
hyreslägenheter i Strömbergshyttan för bokfört värde. Bokfört värde 
avser det beräknade värdet den 31 december 2017, 258 tkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 140.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, med bilagor, 2017-11-03.
KFT-nämndens protokoll 2017-11-20 § 104.
Förslag till köpehandling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 213 Dnr 2017/146-25

Inköp av fastigheten Varggropen 1 i 
Lessebo
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna köp av fastigheten Varggropen 1, LSS-boende på Runda 

vägen 1 i Lessebo.
2. Uppta tilläggsanslag med 5 085 tkr för att inköpa fastigheten, 

redovisas på projekt 7051 i 2017 års investeringsredovisning vilket 
täcks ur rörelsekapitalet 2017.

3. Uppta tilläggsanslag med 216 tkr för att täcka avgiften för 
stämpelskatten, redovisas på projekt 7051 i 2017 års 
investeringsredovisning vilket täcks ur rörelsekapitalet 2017.

Ärendebeskrivning
Diskussioner har förts mellan presidierna för Kommunstyrelsen och 
AB Lessebohus om att renodla fastighetsbeståndet. Därför föreslås att 
AB Lessebohus ska äga de fastigheter för uthyrning (lägenheter och 
lokaler) och kommunen äger renodlade verksamhetsfastigheter. 

Kommunledningskontoret föreslår att Lessebo kommun förvärva, 
från AB Lessebohus, verksamhetsfastigheten Varggropen 1, LSS-
boende på Runda vägen 1 i Lessebo för bokfört värde. Bokfört värde 
avser det beräknade värdet den 31 december 2017, 5 085 tkr.

Enligt ägaranvisning för AB Lessebohus ”punkt 10 
Underställningsplikt” ska bolaget se till att kommunfullmäktige ta 
ställning innan beslut fattas om avyttrande av fast egendom, 
överstigande 30 prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, med bilagor, från ekonomichefen 2017-11-03.
KFT-nämndens protokoll 2017-11-20 § 104.
Förslag till köpehandling.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 141.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 214 Dnr 2017/147-25

Inköp av fastigheten Skruv 36:10
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna köp av fastigheten Skruv 36:10, förskolan Lilltorpet i 

Skruv.
2. Uppta tilläggsanslag med 1 356 tkr för att inköpa fastigheten, 

redovisas på projekt 7052 i 2017 års investeringsredovisning 
vilket täcks ur rörelsekapitalet 2017.

3. Uppta tilläggsanslag med 58 tkr för att täcka avgiften för 
stämpelskatten, redovisas på projekt 7052 i 2017 års 
investeringsredovisning vilket täcks ur rörelsekapitalet 2017.

Ärendebeskrivning
Diskussioner har förts mellan presidierna för Kommunstyrelsen och 
AB Lessebohus om att renodla fastighetsbeståndet. Därför föreslås att 
AB Lessebohus ska äga de fastigheter för uthyrning (lägenheter och 
lokaler) och kommunen äger renodlade verksamhetsfastigheter. 

Kommunledningskontoret föreslår att Lessebo kommun förvärva, 
från AB Lessebohus, verksamhetsfastigheten Skruv 36:10, förskolan 
Lilltorpet i Skruv för bokfört värde. Bokfört värde avser det beräknade 
värdet den 31 december 2017, 1 356 tkr.

Enligt ägaranvisning för AB Lessebohus ”punkt 10 
Underställningsplikt” ska bolaget se till att kommunfullmäktige ta 
ställning innan beslut fattas om avyttrande av fast egendom, 
överstigande 30 prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14, § 142.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, med bilagor, 2017-11-03.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen 2017-11-09.
Förslag till köpehandling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 215 Dnr 2017/158-70

Internbudget för socialnämnden 2017 - 
flyktingbudget
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge 
Socialnämnden utökad budgetram för 2018 med 6 530 tkr vilket täcks 
genom disposition ur eget kapital i 2018 års redovisning.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2017-11-22 § 150 beslutat att anhålla om 6 530 tkr 
i utökad budgetram för 2018.

Ett underskott på 6 530 tkr redovisas inom flyktingverksamheten 
samt HVB-verksamheten.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2017-11-22 § 150.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 144.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2017-11-08

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 174 Dnr 2017/69-700

Internbudget 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta internbudgeten 2018 på 168 127 tkr. 
Socialnämnden får därmed anhålla om 6 530 tkr från 
kommunstyrelsen i utökad budgetram för år 2018. 

Ärendebeskrivning
Ekonom Hanna Salomonsson informerar om hur arbetet med 
internbudget 2018 har gått. Ett underskott på 6 530 tkr redovisas 
inom flyktingverksamheten samt HVB verksamheten. 

Bakgrund
Budgetramen för socialförvaltningen är 161 597 tkr. 

Beslutsunderlag
Muntlig information 2017-11-08
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-06

Beslutsexpediering
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Dnr 2017/159

Hid 
2017.1107

Avsägelse – Mona Wirkander (s)
Förslag till beslut
1. Godkänna avsägelse från Mona Wirkander (s).
2. Hos Länsstyrelsen begära om ny sammanräkning för att 

utse ny ersättare i Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Mona Wirkander (s), Skruv, avsäger sig i skrivelse 
2017-11-29 uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mona Wirkander

36



37



Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Dnr 2017/117

Hid 
2017.1109

Valärenden
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta följande val

Fyllnadsval – Valnämnden t.o.m. 2018-12-31.
Som ersättare i Valnämnden efter Kristina Brundin (s), välja

…………………………………………………………………………………………

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-12-07

Dnr 2017/20

Hid

Delgivningar/rapporter
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Rapport ej verkställda beslut
Socialnämnden har skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum.

Individrapportering föreligger för kännedom från socialnämnden 
för ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för perioden 
2017-07-01—2017-09-30.

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Protokoll från länsstyrelsen om nya ersättare/ledamot i 
kommunfullmäktige 
Ledamot – Jan O Eriksson (s) efter Örjan Wilhelmsson (s).
Ersättare – Ahmed Yonis Warsame (s) efter Jan O Eriksson (s).

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2017-11-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr 2017/60-750

Individrapportering - Ej verkställda beslut enl. 
SoL och LSS 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar att redovisningen ej verkställda beslut enl. 
SoL och LSS är redovisad samt för kännedom översända densamma 
till kommunfullmäktige och Lessebo kommuns revisorer.

Ärendebeskrivning
Individrapportering ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service (LSS) för perioden 2017-07-01—
2017-09-30.

Beslutsunderlag
Individ rapportering SoL och LSS 2017-07-01—2017-09-30

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att 
redovisningen ej verkställda beslut enl. SoL. och LSS är redovisad 
samt för kännedom översända densamma till kommunfullmäktige 
och Lessebo kommuns revisorer.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Lessebo kommuns revisorer 
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL och LSS 

 
Avser period: 
170701-170930

Nr Verksamhet
enl SoL
ÄO,  IFO,
HO (SoL) 
LSS

Denna individ- 
rapport avser 
Barn (t o m 17 år)
Vuxen (från 18 år)
Familj (barnfamilj)

Beslutsdatum 
för gynnande 
beslut som ej 
är verkställt

Datum för
när avbrott i 
verkställigheten
skedde 

Typ av bistånd enl 
SoL, LSS

Skäl till att beslutet 
ännu ej verkställts eller att 
insatsen avbrutits

Datum när 
beslutet 
faktiskt
har verkställts

Övriga kommentarer
eller upplysningar i ärendet

24 SoL Vuxen 2017-03-08 Särskilt boende Personen har ansökt om 
särskilt boende men vill 
endast på hemorten. Har 
därför tackat nej till 
erbjudande om bostad på 
andra orter i kommunen 
2017-03-08 och 2017-06-
07.

Personen fick ett nytt erbjudande 
om lägenhet på hemorten i 
september, tackade ja och kommer 
att flytta in den 1 oktober.

25 SoL Vuxen 2017-05-16 Boendestöd Personen är i missbruk. 
Personalen jobbar inte 
med klienter som är 
positiva på alkohol eller 
narkotika.

26 SoL Barn 2017-05-01 Kontaktfamilj Svårt att finna ett lämpligt 
hem

27 SoL Barn 2017-05-01 Kontaktfamilj Svårt att finna ett lämpligt 
hem

28 SoL Barn 2017-05-01 Kontaktfamilj Svårt att finna lämpligt 
hem

29 SoL Vuxen 2017-06-01 Särskilt boende Personen har blivit 
erbjuden lägenheter på 
andra orter den 1 juni och 
den 30 augusti men tackat 
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nej båda gångerna då 
personen endast vill bo på 
hemorten.

Redovisat i socialnämnden ………………………………
Adn assustebt 1/anne/blankett
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PROTOKOLL

Dnr:

1/2

2017-11-28

201-5778-2017

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
28 november 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Lessebo
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Jan O Eriksson
Ny ersättare: Ahmed Yonis Warsame
Avgången ledamot: Örjan Wilhelmsson

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Lessebo

Ledamot Ersättare

Lars Altgård
Monica Widnemark
Kristina Brundin
Göran Borg
Anders Johansson
Charlotta Book
Ragnar Lindberg
Anton Håkansson
Anders Palmengren
Lena Henriksson
Jan O Eriksson *
Monika Stasny
Emil Wetterling
Birgitta Valdemarsson
Roger Hultenius
Tommy Truedsson

1. Monica Johansson
2. Dragomir Zekic
3. Ann-Kristin Berg
4. Jim Lindberg
5. Andreas Eidevåg
6. Johan Borg
7. Mona Wirkander
8. Ahmed Yonis Warsame *
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