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1(1) 

2017-06-13 

Dnr: 2017.0026.214 

Samrådsshandling 

 

Postadress Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Samråd för förslag till ny detaljplan för Vega 8 

m.fl, Lessebo kommun 
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för Vega 8 m.fl i centrala 

Hovmantorp, Lessebo kommun, vilket är utsänt för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och 

bygglagen. Planen innebär att området kan utvecklas för bostadsbebyggelse i högre 

höjd än tidigare. Tidigare har det som högst varit möjligt med bostäder i upp till tre 

våningar, men detta ändras nu till som högst åtta. Syftet är att nyttja marken effektivt för 

att kunna spara andra grönområden. 

 

 
 

Planområdet 

Granskningstiden varar från 2017-06-14 till 2017-07-19. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

19 juli 2017 

 

Information om förslaget finns att tillgå på Lessebo kommuns anslagstavla och 

Hovmantorps bibliotek samt www.lessebo.se/detaljplaner  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 

filip.mansson@lessebo.se  
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1(1) 

2017-06-13 

Dnr: 2017.0072.214 

Samrådsshandling 

 

Postadress Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Samråd för förslag till ny detaljplan för del av 

Lessebo 9:1, Lessebo kommun 
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av Lessebo 9:1 i norra 

Lessebo, Vintervägen, Lessebo kommun, vilket är utsänt för samråd enligt 5 kap 11 § 

plan- och bygglagen. Planen innebär att Vintervägen sträckning fastställs i en detaljplan. 

Vägen har tidigare varit planlagd men den detaljplanen har upphävts i samband med att 

bostadsområde väster om vägen upphävdes. Detaljplanen gör ingen förändring till den 

nuvarande situationen utan säkerställer endast att det juridiska ansvaret fortsätter vara 

kommunalt. 

 

 
 

Planområdet 

Granskningstiden varar från 2017-06-14 till 2017-07-19. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

19 juli 2017 

 

Information om förslaget finns att tillgå på Lessebo kommuns anslagstavla och Lessebos 

bibliotek samt www.lessebo.se/detaljplaner  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 

filip.mansson@lessebo.se  
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1(1) 

2017-06-13 

Dnr: 2017.0072.214 

Samrådsshandling 

 

Postadress Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Samråd för förslag till ny detaljplan för del av 

Lessebo 9:1, Lessebo kommun 
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av Lessebo 9:1 i centrala 

Lessebo, Stationsgatan, Lessebo kommun, vilket är utsänt för samråd enligt 5 kap 11 § 

plan- och bygglagen. Planen innebär att Stationsgatan med angränsande fastigheter i 

Lessebo samhälle planeras för förtätning. Det ska både finnas möjligt till 

bostadsbebyggelse och handel. Då planområdet ligger inom riksintresse för 

kulturmiljöområde behöver det regleras i planen vad som är tillåtet ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv. 

 

 
 

Planområdet 

Granskningstiden varar från 2017-06-14 till 2017-07-19. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

19 juli 2017 

 

Information om förslaget finns att tillgå på Lessebo kommuns anslagstavla och Lessebos 

bibliotek samt www.lessebo.se/detaljplaner  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 

filip.mansson@lessebo.se  
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1(1) 

2017-06-13 

Dnr: 2017.0071.214 

Samrådsshandling 

 

Postadress Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Samråd för förslag till ny detaljplan för 

Bergsrådet 13 m.fl, Lessebo kommun 
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för Bergsrådet 13 m.fl i centrala 

Lessebo samhälle vid Gula skolan, Lessebo kommun, vilket är utsänt för samråd enligt 5 

kap 11 § plan- och bygglagen. Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för 

handel. Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad och skola. Syftet 

med planändringen är att möjliggöra för torgverksamhet att bildas och en allmän 

parkering att bildas. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö vilket medför 

att stor hänsyn måste tas vid exploatering. 

 

 
 

Planområdet 

Granskningstiden varar från 2017-06-14 till 2017-07-19. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

19 juli 2017 

 

Information om förslaget finns att tillgå på Lessebo kommuns anslagstavla och Lessebos 

bibliotek samt www.lessebo.se/detaljplaner  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 

filip.mansson@lessebo.se  
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1(1) 

2017-06-13 

Dnr: 2017.0076.214 

Samrådsshandling 

 

Postadress Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Samråd angående upphävande av 

avstyckgninsplan för Ljuders skola m.m 
Denna underrättelse avser förslaget till upphävande av avstyckningsplanen för Ljuders 

skola m.m, vilket är utsänt för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Den 

befintliga avstyckningsplanen pekar ut ett område runt Ljuders skola som kvartersmark, 

gator och parkmark. I kvartersmarken, som är både bostäder och offentliga 

verksamheter, har det lagts in prickmark som inte får bebyggas. Eftersom planen är 

fastställd 1943 och är placerad på landsbygden är det bättre att upphäva planen. På 

detta sätt kommer hela närområdet att vara landsbygd. 

 

 

 

Granskningstiden varar från 2017-06-14 till 2017-07-19. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

19 juli 2017 

 

Information om förslaget finns att tillgå på Lessebo kommuns anslagstavla och Lessebos 

bibliotek samt www.lessebo.se/detaljplaner  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 

filip.mansson@lessebo.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2017/5-73

Svar på motion om utdelning av 
halkskydd
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Ärendebeskrivning
Tommy Truedsson (s) föreslog i motion 2016-12-12 till 
kommunfullmäktige att halkskydd ska delas ut kostnadsfritt till alla 
pensionärer. Socialnämnden har i beslut 2017-05-24 § 68 ställt sig 
positiva till motionen. 

Socialnämndens motivering är att fallolyckor är en av de vanligaste 
dödsorsakerna för personer över 65 år i Sverige. Var tredje person 
som är 65 år eller äldre faller minst en gång per år. Fler än 70. 000 
personer behöver sjukhusvård för skador efter ett fall. Av de 18 .000 
höftskador som inträffar i Sverige varje år har de flesta orsakats av 
fall. Utgången av en fallolycka är oftast inte så drastisk, men den kan 
ändå orsaka stort lidande för den enskilde, där framför allt äldre 
riskerar att ådra sig exempelvis benfrakturer eller handledsskador. 
Förutom det personliga lidandet så medför detta stora kostnader för 
sjukvården. På motsvarande sätt kan fallolyckor innebära ökade 
kostnader för kommunen, då den enskilde kan få ett ökat behov av 
vård och omsorg. En höftfraktur innebär en merkostnad för 
kommuner och landsting på 150 .000-200 .000 kronor första året 
efter olyckan.

Kostnaden för halkskydd beräknas bli ca 97 500 kr första året och 
därefter 75 000/år. 

Beslutsunderlag
Motion från Tommy Truedsson (s) om utdelning av halkskydd 2016-
12-12
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-15
Socialnämndens beslut 2017-05-24 § 68.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2017-05-24

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2017/35-700

Yttrande angående motion om utdelning av 
halkskydd
Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig positivt till att Lessebo kommun 
delar ut halkskydd kostnadsfritt till enskilda 65 år och äldre.

Ärendebeskrivning
I Sverige är fallolyckor en av de vanligaste dödsorsakerna för personer 
över 65 år. Var tredje person som är 65 år eller äldre faller minst en 
gång per år. Fler än 70. 000 personer behöver sjukhusvård för skador 
efter ett fall. Av de 18 .000 höftskador som inträffar i Sverige varje år 
har de flesta orsakats av fall.
Utgången av en fallolycka är dock oftast inte så drastisk, men den kan 
ändå orsaka stort lidande för den enskilde, där framför allt äldre 
riskerar att ådra sig exempelvis benfrakturer eller handledsskador. 
Förutom det personliga lidandet så medför detta stora kostnader för 
sjukvården. På motsvarande sätt kan fallolyckor innebära ökade 
kostnader för kommunen, då den enskilde kan få ett ökat behov av 
vård och omsorg. En höftfraktur innebär en merkostnad för 
kommuner och landsting på 150 .000-200 .000 kronor första året 
efter olyckan.
Som ett led i arbetet med att förebygga fallolyckor kan kommunen 
dela ut gratis halkskydd till äldre personer. Målet med insatsen är att 
minska risken för halkolyckor och att den enskilde ska känna sig trygg 
att gå ut vintertid. 

Kostnaden för halkskydd beräknas bli ca 97 500 kr första året och 
därefter 75 000/år. Underlag för beräkningen:
Antal personer över 65 år 2016 = 2 000
Kostnad för halkskydd = 75 kr/styck
Uppskattning av hur många som kommer att hämta ut halkskydd = 
65 % första året, därefter 50 % (uppgift från Göteborg). 

År 1                  2 000 x 75 x 0.65 = 97 500
Följande år    2 000 x 75 x 0.50 = 75 000 kr

Beslutsunderlag
Motion om utdelning av halkskydd från Lessebo kommun för att 
minska risken för halkolyckor 2016-12-12
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-20 § 12 dnr: 2017/5-73 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-15

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden ställa sig positivt 
till att Lessebo kommun delar ut halkskydd kostnadsfritt till enskilda 65 
år och äldre.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnd

2017-03-15

Dnr  

Hid  

Yttrande angående motion om utdelning av 
halkskydd
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig positivt till att Lessebo kommun delar ut 
halkskydd kostnadsfritt till enskilda 65 år och äldre.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått i uppdrag att yttra sig angående en motion 
där Tommy Truedsson (s) föreslår att Lessebo kommun delar ut 
halkskydd kostnadsfritt till alla pensionärer för att minska risken 
för halkolyckor.  

Bakgrund
I Sverige är fallolyckor en av de vanligaste dödsorsakerna för 
personer över 65 år. Var tredje person som är 65 år eller äldre 
faller minst en gång per år. Fler än 70. 000 personer behöver 
sjukhusvård för skador efter ett fall. Av de 18 .000 höftskador som 
inträffar i Sverige varje år har de flesta orsakats av fall.

Utgången av en fallolycka är dock oftast inte så drastisk, men den 
kan ändå orsaka stort lidande för den enskilde, där framför allt 
äldre riskerar att ådra sig exempelvis benfrakturer eller 
handledsskador. Förutom det personliga lidandet så medför detta 
stora kostnader för sjukvården. På motsvarande sätt kan 
fallolyckor innebära ökade kostnader för kommunen, då den 
enskilde kan få ett ökat behov av vård och omsorg. En höftfraktur 
innebär en merkostnad för kommuner och landsting på 150 .000-
200 .000 kronor första året efter olyckan.

Som ett led i arbetet med att förebygga fallolyckor kan 
kommunen dela ut gratis halkskydd till äldre personer. Målet 
med insatsen är att minska risken för halkolyckor och att den 
enskilde ska känna sig trygg att gå ut vintertid. 
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnd

2017-03-15

Kostnaden för halkskydd beräknas bli ca 97 500 kr första året och 
därefter 75 000/år. Underlag för beräkningen:
Antal personer över 65 år 2016 = 2 000
Kostnad för halkskydd = 75 kr/styck
Uppskattning av hur många som kommer att hämta ut halkskydd 
= 65 % första året, därefter 50 % (uppgift från Göteborg). 
År 1                  2 000 x 75 x 0.65 = 97 500
Följande år    2 000 x 75 x 0.50 = 75 000 kr

Fernando Germond Correa                Göran Liljedahl
Socialchef                                               Verksamhetsutvecklare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2016/42-82

Återrapportering kring elljusspåren i 
Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
återrapporteringen. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 § 42 att göra förbättringar 
av kommunens elljusspår och uppdra till KFT-nämnden att 
återrapportera till kommunstyrelsen en tidsplan och kostnadskalkyl. 

Enligt uppdrag återrapporterar KFT-nämnden renovering av Kosta 
elljusspår, som är det första spår som åtgärdats. Den omfattar 
avverkning/röjning, vegetationsavtagning, terrassering, bärlager och 
nytt ytmaterial stenmjöl samt LED-belysning.  Oförutsedda utgifter 
kan komma att ta medel i anspråk, t ex byte av vägtrummor under 
spåret. Även kostnad för skyltning tillkommer. Projektet är pågående 
och ej slutredovisat men ligger just nu inom budgetramen. 

I samband med renovering av spåret har medel för tillgänglighet samt 
mötesplats använts för att i bygga en rastplats vid sjökanten samt ett 
aktivitetsområde. 

Ett elljusspår planeras åtgärdas per år, där Skruv står näst på tur. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef 2017-05-11
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 

2017-05-11

Dnr 2017/88

Återrapportering Kosta elljusspår samt 
tidsplan på övriga spår i kommunen.
Enligt uppdrag återrapporterar KFT-nämnden renovering av Kosta 
elljusspår ((Dnr 2016/42-82). Den omfattar avverkning/röjning, 
vegetationsavtagning, terrassering, bärlager och nytt ytmaterial 
stenmjöl samt LED-belysning.  Oförutsedda utgifter kan komma 
att ta medel i anspråk, t ex byte av vägtrummor under spåret. Även 
kostnad för skyltning tillkommer. Projektet är pågående och ej 
slutredovisad. 

I samband med renovering av spåret har medel för tillgänglighet 
samt mötesplats använts för att i samband med spåret bygga en 
rastplats vid sjökanten samt ett aktivitetsområde. 

Kostnadskalkyl
Avsatt i budget:
1 160 000 
Antaget anbud: 470 000 + ÄTA (extra tilläggskostnader till fast 
pris)

Tillkommande kostnad: skyltning (inkl. spårkarta, anslagstavla, 
parkbänkar vid spåret) ca 40 000 kr

LED-belysning-ca 200 000 kr (150 000 från budget 2016)

Sammanlagt: ca 560 000 plus slutkostnad, ej slutredovisat projekt

Kostnadskalkyl Mötesplats: 
Budget 100 000, gymutrustning: 120 000 kr
Ej slutredovisad

Kostnadskalkyl Rastplats:
Budget 100 000, möbler: 74 000
Ej slutredovisad

Tidsplan
I samarbete med Svea skog har avverkning skett först. Övrig 
markentreprenad började 2/5 och beräknas vara klart senast 16/6. 
LED-belysning förväntas vara helt utbytta senast 16/6.
Gym samt rastplats beräknas levereras i maj.
Tillkommer uppsättning av skyltar mm. Invigning beräknas till 
efter sommaren med de sista detaljerna på plats, t ex sopkärl med 
träskydd, grillplats mm.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 

2017-05-11

Övriga spår: Beräknat renovera ett elljusspår varje år med start i 
Skruv 2018.

Caroline Arvill
  Kultur- och fritidsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-05-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2017/88-443

Återrapportering Kosta elljusspår
Beslut
Enligt uppdrag återrapporterar KFT-nämnden renovering av Kosta 
elljusspår ((Dnr 2016/42-82). Den omfattar avverkning/röjning, 
vegetationsavtagning, terrassering, bärlager och nytt ytmaterial 
stenmjöl samt LED-belysning.  Oförutsedda utgifter kan komma att ta 
medel i anspråk, t ex byte av vägtrummor under spåret. Även kostnad 
för skyltning tillkommer. Projektet är pågående och ej slutredovisad. 

I samband med renovering av spåret har medel för tillgänglighet samt 
mötesplats använts för att i samband med spåret bygga en rastplats 
vid sjökanten samt ett aktivitetsområde. 

Ärendebeskrivning
Avsatt i budget:
1 160 000 
Antaget anbud: 470 000 + ÄTA

Tillkommande kostnad: skyltning (inkl. spårkarta, anslagstavla, 
parkbänkar vid spåret) ca 40 000 kr

LED-belysning-ca 200 000 kr (150 000 från budget 2016)

Kostnadskalkyl Mötesplats: 
Budget 100 000, gymutrustning: 120 000 kr
Ej slutredovisad

Kostnadskalkyl Rastplats:
Budget 100 000, möbler: 74 000
Ej slutredovisad

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2017/65-10

Intresseförfrågan - Samverkan i 
gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor i Kronobergs län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo 
kommun deltar i utredningen om gemensam överförmyndarnämnd i 
Kronobergs län. 

Ärendebeskrivning
Växjö och Alvesta kommuner har inkommit med en förfrågan om 
Lessebo kommuns intresse att delta i en utredning om gemensam 
överförmyndarnämnd i Kronobergs län fr.o.m. 2019-01-01. Svar 
önskas senast 2017-08-21. Förfrågan har ställts till samtliga 
kommuner i Kronobergs län. 

Bakgrunden till förfrågan är att åstadkomma en minskad sårbarhet 
för överförmyndarverksamheten i länet och därmed skapa ökad 
rättssäkerhet för de som är berörda. 

Förfrågan gäller i första hand att utreda möjligheterna till samverkan 
genom gemensam nämnd och handläggning. I ett senare skede då 
utredningen presenterats, får respektive kommun ta ställning till 
huruvida man önskar gå vidare med samverkan eller ej. 

Beslutsunderlag
Intresseförfrågan - Samverkan i gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor i Kronobergs län 2017-04-20
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-16
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Dnr  

Hid  

Intresseförfrågan - Samverkan i gemensam 
nämnd för överförmyndarfrågor i 
Kronobergs län
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo 
kommun deltar i utredningen om gemensam 
överförmyndarnämnd i Kronobergs län. 

Ärendebeskrivning
Växjö och Alvesta kommuner har inkommit med en förfrågan om 
Lessebo kommuns intresse att delta i en utredning om gemensam 
överförmyndarnämnd i Kronobergs län fr.o.m. 2019-01-01. Svar 
önskas senast 2017-08-21. Förfrågan har ställts till samtliga 
kommuner i Kronobergs län. 

Bakgrunden till förfrågan är att åstadkomma en minskad sårbarhet 
för överförmyndarverksamheten i länet och därmed skapa ökad 
rättssäkerhet för de som är berörda. 

Förfrågan gäller i första hand att utreda möjligheterna till 
samverkan genom gemensam nämnd och handläggning. I ett 
senare skede då utredningen presenterats, får respektive kommun 
ta ställning till huruvida man önskar gå vidare med samverkan 
eller ej. 

Bakgrund
Överförmyndarverksamheten inom Lessebo kommun har i 
dagsläget följande omfattning:

- Godmanskap och förvaltarskap 97 ärenden (handhas av 59 
gode män och förvaltare)

- Ensamkommande barn med god man: 51 ärenden (handhas av 
20 gode män)

- Förmyndarskap och särskilt förordnade vårdnadshavarskap: 
45 st
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Årsarbetstiden i verksamheten uppgår till 1,25 % som fördelas på 
överförmyndare och handläggare. För tillfället pågår en 
nyrekrytering av handläggarpersonal, som beräknas påbörja 
anställning under hösten 2017. 

I skrivelsen från Växjö och Alvesta kommuner lyfts sårbarheten 
som ett argument att samverkan skulle kunna gynna ingående 
kommuner, och som ett motiv till att alltfler kommuner i landet 
ingått samverkan. I Lessebo har verksamheten under de senaste 
åren genomgått ett utvecklingsarbete som resulterat i en stabil 
organisation och tydliga rutiner, men sårbarheten är ett faktum 
också här. Samverkan inom en gemensam nämnd skulle kunna 
vara ett alternativ för att skapa kontinuitet men det skulle också 
kunna också finnas interna lösningar för hur verksamheten 
organiseras för att minska sårbarheten. 

Kansliets förslag är att Lessebo kommun deltar i utredningen, för 
att i ett senare skede ta ställning till en gemensam nämnds fördelar 
och nackdelar, då ett konkret förslag på uppbyggnad och kostnad 
finns. Utredningen bemannas med resurser från de ingående 
kommunerna, vilket innebär att medverkan kommer att krävas 
från befintlig personal. 

Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavd

Beslutsunderlag
Intresseförfrågan - Samverkan i gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor i Kronobergs län 2017-04-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2017/68-28

Begäran om tilläggsanslag för installation 
av oljeavskiljare på räddningstjänsten och 
kommunförrådet i Hovmantorp
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medge 
förskottering av investeringsmedel för installation av oljeavskiljare i 
kommunförrådet/räddningsstationen i Hovmantorp med 500 tkr 
(redovisas på 2610-61-9750-0098-2422-projekt8712), vilket täcks 
inom rörelsekapitalet i 2017- års redovisning.

Ärendebeskrivning
KFT-nämnden har beslutat 2017-04-18 § 37 att begära tilläggsanslag 
för installation av oljeavskiljare på 
kommunförrådet/räddningsstationen i Hovmantorp med 500 tkr.

Förvaltningen uppmanas att uppta medel i KFT-nämndens förslag till 
investeringsbudget för 2018 samt att förslag till beslut innebär att 
installationen kan göras redan under innevarande år genom att medel 
för ändamålet förskotteras ur kommande investeringsbudget år 2018.

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-04-18, § 37
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-05
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-04-18

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2017/63-28

Installation av oljeavskiljare på 
räddningstjänsten och kommunförrådet i 
Hovmantorp
Beslut
KFT-nämnden begär av kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 500 
tkr för installation av oljeavskiljare på räddningstjänsten och 
kommunförrådet i Hovmantorp.

Ärendebeskrivning
Det saknas oljeavskiljare på räddningstjänsten och kommunförrådet i 
Hovmantorp. Eftersom man tvättar räddningsfordon, maskiner, 
gräsklippare med mera både utanför och inne i hallen är oljeavskiljare 
ett krav. Detta är angeläget att åtgärda snarast eftersom området 
ligger på skyddad mark för vattentäkt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av tf tekniska chefen och fastighetsingenjören.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Dnr 2017/68

Hid  

Begäran om tilläggsanslag för installation av 
oljeavskiljare på räddningstjänsten och 
kommunförrådet i Hovmantorp
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medge 
förskottering av investeringsmedel för installation av oljeavskiljare 
i kommunförrådet/räddningsstationen i Hovmantorp med 500 tkr 
(redovisas på 2610-61-9750-0098-2422-projekt8712), vilket täcks 
inom rörelsekapitalet i 2017- års redovisning.

Ärendebeskrivning
KFT-nämnden har beslutat 2017-04-18 § 37 att begära 
tilläggsanslag för installation av oljeavskiljare på 
kommunförrådet/räddningsstationen i Hovmantorp med 500 tkr.

Förvaltningen uppmanas att uppta medel i KFT-nämndens förslag 
till investeringsbudget för 2018 samt att förslag till beslut innebär 
att installationen kan göras redan under innevarande år genom att 
medel för ändamålet förskotteras ur kommande 
investeringsbudget år 2018.

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-04-18, § 37
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2017/69-28

Begäran om tilläggsanslag för installation 
av oljeavskiljare på räddningstjänsten och 
kommunförrådet i Kosta
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medge 
förskottering av investeringsmedel för installation av oljeavskiljare i 
kommunförrådet/räddningsstationen i Kosta med 400 tkr (redovisas 
på 2610-61-9750-0098-2433-projekt8711), vilket täcks inom 
rörelsekapitalet i 2017- års redovisning.

Ärendebeskrivning
KFT-nämnden har beslutat 2017-04-18 § 36 att begära tilläggsanslag 
för installation av oljeavskiljare på 
kommunförrådet/räddningsstationen i Kosta med 400 tkr.

Förvaltningen uppmanas att uppta medel i KFT-nämndens förslag till 
investeringsbudget för 2018 samt att förslag till beslut innebär att 
installationen kan göras redan under innevarande år genom att medel 
för ändamålet förskotteras ur kommande investeringsbudget år 2018.

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-04-18 §36.
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-05
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-04-18

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2017/62-28

Installation av oljeavskiljare 
räddningstjänsten, Kosta
Beslut
KFT-nämnden begär av kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 400 
tkr för installation av oljeavskiljare på räddningstjänsten och 
kommunförrådet i Kosta.

Ärendebeskrivning
I lokalen saknas en oljeavskiljare och eftersom räddningstjänsten och 
kommunens personal tvättar bilar och maskiner inom området måste 
det finnas en sådan. Här finns en befintlig spolplatta.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av tf tekniska chefen och fastighetsingenjören.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Dnr 2017/69

Hid  

Begäran om tilläggsanslag för installation av 
oljeavskiljare på räddningstjänsten och 
kommunförrådet i Kosta
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medge 
förskottering av investeringsmedel för installation av oljeavskiljare 
i kommunförrådet/räddningsstationen i Kosta med 400 tkr 
(redovisas på 2610-61-9750-0098-2433-projekt8711), vilket täcks 
inom rörelsekapitalet i 2017- års redovisning.

Ärendebeskrivning
KFT-nämnden har beslutat 2017-04-18 § 36 att begära 
tilläggsanslag för installation av oljeavskiljare på 
kommunförrådet/räddningsstationen i Kosta med 400 tkr.

Förvaltningen uppmanas att uppta medel i KFT-nämndens förslag 
till investeringsbudget för 2018 samt att förslag till beslut innebär 
att installationen kan göras redan under innevarande år genom att 
medel för ändamålet förskotteras ur kommande 
investeringsbudget år 2018.

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-04-18 §36.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2016/127-10

Rutin för uppföljning och bevakning av 
verkställighet av politiska beslut
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta rutin för 
uppföljning och bevakning av verkställighet av politiska beslut. 

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer gav 2016 PwC i uppdrag att granska 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04 att beakta det som redovisas 
i revisionsrapporten och uppdrog till kommunledningskontoret ta 
fram en rutin för att stärka uppföljning och bevakning av politiska 
beslut, för vilket ett förslag nu presenteras. Förslaget bygger på att de 
rutiner som finns idag dokumenteras och förtydligas. 

Beslutsunderlag
Rutin för uppföljning och bevakning av verkställighet av politiska 
beslut, daterat 2017-06-05
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-04, § 140.
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-05

30



Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-06-05

Dnr 2016/127

Hid  

Rutin för uppföljning och bevakning av 
verkställighet av politiska beslut 
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta rutin för 
uppföljning och bevakning av verkställighet av politiska beslut. 

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer gav 2016 PwC i uppdrag att granska 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04 att beakta det som 
redovisas i revisionsrapporten och uppdrog till 
kommunledningskontoret ta fram en rutin för att stärka 
uppföljning och bevakning av politiska beslut, för vilket ett förslag 
nu presenteras. Förslaget bygger på att de rutiner som finns idag 
dokumenteras och förtydligas. 

Bakgrund
I rapporten från juni 2016 görs bedömningen att 
kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig och tillräcklig 
intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 
Revisorerna rekommenderar dock att rutinerna för uppföljning 
och bevakning av beslut dokumenteras för att ytterligare stärka 
den interna kontrollen. Rekommendationen är också att 
säkerställa att det av varje ärendeakt i arkivet framgår vad som 
hänt i ärendet efter det att ärendet behandlats i ett politiskt organ. 

Föreliggande förslag har tagit hänsyn till rekommendationerna och 
förtydligat dagens rutiner. Huvudansvar för det praktiska 
genomförandet ligger på nämndssekreteraren som en del av 
kommunstyrelsens årshjul.

Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden beslutade i 
augusti 2016 respektive januari 2017 om egna rutiner för 
uppföljning av beslut med liknande innehåll.
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Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavd

Beslutsunderlag
Rutin för uppföljning och bevakning av verkställighet av politiska 
beslut, daterat 2017-06-05
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-04, § 140.
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1

Inledning
Rutinen är ett led i kommunstyrelsens interna kontroll med syfte att följa upp och bevaka att beslut 
verkställs. Kommunstyrelsen, i egenskap av kommunfullmäktiges verkställande organ och utifrån 
sin samordnande roll, säkerställer verkställighet både inom den egna verksamheten och att 
återrapportering sker från övriga nämnder i förekommande fall. 

Rutinen kompletterar kommunstyrelsens internkontrollplan, där verkställighet kan ingå som ett 
kontrollmoment beroende på utfall i den risk- och väsentlighetsanalys som ska göras årligen. Inom 
ramen för internkontrollplanen görs stickprov på samtliga ärenden, medan denna rutin endast 
gäller ärenden så som definieras nedan.

Ärenden som rutinen gäller för
Rutinen gäller för de beslut som fattas i kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen, som 
innehåller ett uppdrag till kommunstyrelsen eller annan nämnd alternativt att beslutet anger att 
uppföljning ska ske. 

Tillvägagångssätt 
För samtliga ärenden som omfattas av rutinen enligt ovan, ska det i beslutet noteras till vem 
uppdrag lämnas och när uppdraget ska verkställas, alternativt uppföljning ska ske. Beslut om 
verkställande/uppföljning tas till protokollet och registreras i ärendehanteringssystemet. I ärendet 
ska också framgå vilken funktion som ansvarar för ärendets genomförande och uppföljning. 
Bevakningsfunktionen i ärendehanteringssystemet används för att skapa en automatisk 
påminnelse om uppföljningen vid den beslutade tidpunkten. 

En gång per år, i samband med årsredovisningen, görs uppföljning av verkställigheten för de 
ärenden som rutinen gäller.

Ansvar
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Tar politiska beslut, med tydliga anvisningar om vem som ges uppdraget och när 
genomförande/uppföljning ska ske. Kommunstyrelsen ansvarar också för att säkerställa 
genomförande av samtliga ärenden både inom den egna verksamheten och övriga nämnder, genom 
att ta del av och besluta om den uppföljning som ska göras i enlighet med denna rutin.

Förvaltningschef

Har ett övergripande ansvar för förvaltningens verkställande av beslut samt uppföljning av dessa.

Nämndssekreterare

Ansvarar för dokumentation i ärendehanteringssystemet, där hela ärendet från start till slut ska 
kunna följas. Ansvarar för uppföljning av ärenden enligt denna rutin en gång per år och 
rapportering av denna till kommunstyrelsen.

Ansvarig tjänsteman

Ansvarar för genomförande, uppföljning och rapportering av de ärenden som de tilldelats av 
förvaltningschef. 

L:\Kommunstyrelse dokument\REGLEM\2017\Rutin för verkställighet.docx
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 2017/80-10

Information om valdistriktsindelning inför 
2018 års val
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte göra 
några förändringar i Lessebo kommuns nuvarande indelning i 
valdistrikt.

Ärendebeskrivning
På förslag av kommunfullmäktige ska Länsstyrelsen besluta om 
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över 
indelningen under 2017.

Om kommunen avser att ändra gällande valdistriktsindelning bör 
förslag om detta ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 oktober 
2017.

Lessebo kommun har idag följande valdistrikt:

- Lessebo N
- Lessebo S
- Hovmantorp Ö
- Hovmantorp V
- Ekeberga
- Ljuder

Beslutsunderlag
Valdistriktsindelning inför 2018 års val – skrivelse från Länsstyrelsen 
i Kronobergs län 2017-05-16
Nuvarande valdistriksindelning 2017-05-18
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1 (1)
Datum
2017-05-16

Ärendenummer
201-2641-2017
 

Kommunfullmäktige, kommunerna i Kronobergs län

 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats
351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende
Ann Jonasson

VALDISTRIKTSINDELNING INFÖR 2018 ÅRS VAL

Skicka in ev. förslag till ändring i valdistriktsindelningen till länsstyrelsen
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen under 2017. 
Om kommunen avser att ändra gällande valdistriktsindelning bör förslag om 
detta ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 oktober 2017.
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 
december året före det år som beslutet ska tillämpas för första gången.

Valdistriktens storlek
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 
Tänk på att ange de särskilda eller synnerliga skäl som ni anser gäller i ett 
förslag om ny indelning av valdistrikt där distrikten inte följer ovan angivna 
storleksbestämmelser.
Bestämmelserna finns till bland annat för att valhemligheten ska skyddas och 
för att det rent praktiskt ska fungera med röstsammanräkning och rapportering 
på valnatten.

Ann Jonasson
Länsjurist

Kopia till
Valnämnderna i Kronobergs län
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Dnr 2017/26

Hid  

Risk- och väsentlighetsanalys 2017
Förslag till beslut
Fastställa risk- och väsentlighetsanalysen efter genomförandet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen skall genomföra en risk- och 
väsentlighetsanalys. 

Följande processer har identifierats med stöd av dokumentet 
Arbetsordning och reglemente för kommunstyrelsen:

Huvudprocesser där kommunstyrelsen är processägare:
 Boende
 Demokrati och mångfald
 Energi och miljö
 Näringsliv och sysselsättning

Stödprocesser där kommunstyrelsen är processägare:
 Personal
 Ekonomisk förvaltning
 Kostverksamhet
 Hantering av personuppgifter
 Inköp

Kommunstyrelsen ska bedöma vilka av dessa processer som bör 
kontrolleras med utgångspunkt från omfattning och:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer 

med mera.

De styrande dokumenten Reglemente för intern kontroll samt 
Kommunstyrelsens anvisningar för intern kontroll ska användas 
vid risk- och väsentlighetsanalysen.

De processer som enligt risk- och väsentlighetsanalysen bedöms 
ha en risk på 3 eller högre och en väsentlighet på 3 eller högre ska 
någon form av kontrollåtgärd övervägas. 

Bakgrund
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Revisionsbyrån Ernst & Youngs bedömer i sin granskning av 
Lessebo kommuns arbete med intern kontroll att den inte är 
tillfredsställande. Det grundar sig i att det tidigare är ledande 
tjänstemän och inte ansvariga nämnder som har genomfört risk- 
och väsentlighetsanalysen. 

Intern kontroll är en process där såväl politisk ledningen och övrig 
personal samverkar och där en rimlig grad av säkerhet uppnås i 
kontrollen för att kunna uppnå mål och säkra en effektiv 
förvaltning samt undvika allvarliga fel.

Camilla Thure
Utvecklingsstrateg  Kansliavd

Beslutsunderlag
Processkarta
Reglemente för intern kontroll
Kommunstyrelsens anvisningar för intern kontroll
Mall risk- och väsentlighetsanalys

39



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-04-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 2017/26-10

Intern kontrollplan för 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2017-03-07 § 51 om 

internkontrollplan för 2017.
2. Ärendet återkommer efter att processer som ska kartläggas 

kompletterats.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämna förslag till ny ”Intern 
Kontrollplan för 2017” som antogs av kommunstyrelsen 2017-03-07 § 
51.

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

Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Intern Kontrollplan för 2017.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-07  § 51.

Beslutsexpediering
Revisorerna
Utvecklingsstrateg
Kommunchef
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HUVUDPROCESS: 
Vara eller tjänst som kommunen tillhandahåller till medborgare, 
företagare eller andra intressenter

MÅL

Boende
• Minst 60 % ska uppleva Lessebo kommun som en attraktiv plats att bo och verka i.
• Öka andelen som känner sig trygga i Lessebo kommun.
• Andelen hyresgäster som upplever trygg boendemiljö i kommunens bostadsbolag ska öka eller bibehållas.
• Invånare över 65 som bor i ordinärt boende eller på särskilt boende ska känna ökad trygghet.
• Andelen hushåll som har tillgång till fiberuppkoppling ska öka.

Barn- och utbildning
• Öka andelen elever som går ut grundskolan i Lessebo med behörighet till gymnasiet.
• Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ska ligga på samma nivå som genomsnittet i likanande kommuner med 

högt mottagande av nyanlända.
• Verksamheten i förskolor och grundskolor ska hålla så hög kvalitet att eleverna väljer Lessebo kommuns 

förskolor.
• Barn, ungdomar och medarbetare ska uppleva en trygg miljö.
• Pedagogerna använder och utforskar digitala verktyg i lärsituationen för att hitta nya sätt att träna olika 

förmågor och utveckla det pedagogiska innehållet.

Demokrati och mångfald
• Andelen medborgare som upplever att de får god service i kontakt med Lessebo kommun ska öka.
• Andelen som är nöjda med inflytande och insyn ska öka.
• Lessebo kommuns personalsammanstättning ska spegla befolkningssammansättningen.
• Det ska bli enklare att kommunicera med kommunen och vår information ska bli tillgängligare.
• Elevdemokration ska öka genom att fler elever upplever att klassråden i skolorna fungerar på ett bra sätt.

Kultur och fritid
• Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska öka.
• Antal turistnätter ska öka. 
• Andelen invånare som är nöjda med kulturutbud o h idrotts- och motionsanläggningar ska öka.
• Fler ska nyttja bibliotekets tjänster.

Energi och miljö
• Aktivt minska kommunens transporter.
• Energieffektivisera våra fastigheter.
• Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 % till 30 % 2017.

Näringsliv och sysselsättning
• Egenförsörjningen ska öka.
• Sysselsättningsgraden ska öka.
• Varje förvaltning ska ha minst 3 % nystartsjobb exkl anställda på intern service
.
Stöd, omsorg och folkhälsa
• Kostnaden per brukare i äldreomsorgen ska minska med bibehållen kvalitet.
• Nöjdheten med brukare i hemtjänsten ska förbli oförändrad eller öka.
• Minska skadegörelsen.

Lessebo som attraktiv arbetsgivare
• Minska sjukfrånvaron.
• Öka eller behålla andelen nöjda medarbetare.
• Vi ska ha en sund personalpolitik.

Processägare  Process

KS:    Ekonomisk förvaltning   
KS:    Personal
KS:    Kostverksamhet
KS:
SAMTLIGA NÄMNDER: Inköp  
SAMTLIGA NÄMNDER: Hantering av personuppgifter
KFT:    Äga och förvalta kommunala fast. och anl. 
KFT:    Upphandling 

M 

E
 
D
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G
 
A
 
R
 
E 

STÖDPROCESSER:
Verkar som stöd för att huvudprocesserna. Påverkar inte i sig själv 
medborgarna.
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Mall risk- och väsentlighetsanalys

RiskbedömningMål Process Omfattning
Risk

1-5 1
Väsentlighet

1-5

Kontrollåtgärd
(Utgå från dokumenterade rutinbeskrivningar, 
anpassad kompetensnivå, personal som är väl 
insatt i rutiner, uppgifter och ansvar)

Huvudprocesser kommunstyrelsen
 Attraktivt boende
 Trygghet
 Tillgång fiber
 Minska skadegörelse

Boende Redovisas 
mötet

 God service
 Nöjda insyn/inflytande
 Kommunikation 

Demokrati och mångfald 2 036 tkr2

 Egenförsörjning öka
 Sysselsättningsgrad öka
 Minst 3 % nystartsjobb

                             Näringslivs och sysselsättning 12 842 tkr3

 Minska kommunens trpt
 Energieffektivisera

Energi och miljö     864 tkr4

Stödprocesser kommunstyrelsen
Ekonomisk förvaltning inkl. försäkring. Redovisas 

mötet
 Minskad sjukfrånvaro
 Nöjda medarbetare
 Sund personalomsättning
 Personalsammansättning

Personal 5 640 tkr5

 Öka andelen ekologiska råvaror Kostverksamhet 26 179 tkr6

Hantering av personuppgifter -

Inköp 34 015 tkr7

1 1 försumbar, 2 lindring, 3 Kännbar, 4 Allvarlig, 5 Mycket allvarlig
2 Vht 9100; akt 0017, 0019, 0107, 0125, 0108
3 Vht 6100, 6200
4 Vht 2070
5 Vht 1310,9130
6 Vht 2750, 2700
7 Källa LR utfall 2016 42



Kommunstyrelsen
2017-08-01

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

SKL Dan Lems
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm

Framtida insatser för bredbandsutbyggnad 
med statliga medel 
Regeringens bredbandsstrategi är att 95% av alla hushåll och företag i 
Sverige ska ha tillgång till bredband 100Mbit/sek år 2020. Region 
Kronobergs mål är 98%. Statliga medel och EU-medel till 
bredbandsutbyggnad finns att tillgå idag i form av statsstöd, till allt större 
delen via landsbygdsprogrammet.
För Lessebo kommuns del har stamnätet byggts ut i sin helhet och det 
återstår några byanät att byggas ut. Parallellt med detta har vi fått 
information om att kopparaccessen till det analoga telefoni-abonnemang 
börjar kopplas ner 2017-09-30 i några av våra orter.

Stödet som utgår från Landsbygdsprogrammet inom EU delas ut enligt ett 
poängssystem:

1. Anslutningsgrad minst 85% av de fast boende vill ansluta sig.
2. Kompetens ska finnas för att driva byggandet av 

bredbandsprojekt.
3. Hur många boende som finns i området. Fritidshus räknas inte. 

För Kronobergs län ligger det inne ansökningar om ca 115 MSEK och en 
rimlig gissning är att Kronoberg kommer att erhålla ca 25 MSEK av 
dessa. Nuvarande programperiod sträcker sig fram till 2020, först 
därefter kan det komma nya medel.

Flera av våra föreningar har fått avslag vid två tillfällen och 
kommer med nuvarande regelverk med stor sannolikhet att få 
avslag även i omgång tre. De uteblivna medlen gör samtidigt att 
inga nya initiativ till nya föreningar stimuleras. Förmodad 
tilldelning kommer inte räcka och föreningar som får ännu ett 
avslag tappar motivation att driva föreningen vidare. Likaså får de 
inte ersättning för hittills nedlagda kostnader. Den ideella kraften 
på landsbygden har varit en stark motor för 
bredbandsutbyggnaden.

Mindre kommuner arbetar intensivt för att behålla och få nya 
invånare och företagare till sina kommuner. Med gällande 
regelverk kommer med stor sannolikhet både invånare och 
företagare att söka sig till större städer och landsbygden kommer 
därför inte att utvecklas och vi kommer inte att kunna nå 
regeringens målsättning med bredbandsutbyggnaden på 95%. 
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Kommunstyrelsen
2017-08-01

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

Med vänliga hälsningar

Christina Nyquist
Kommunchef  Förvaltning

Tel direkt: 0478-12527, Mobil: 0730912527 
E-post: christina.nyquist@lessebo.se 

Bilaga

Yttrande från HovetS byanät ekonomisk förening

44



45



46



Sida 1 av 3
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-01

Dnr  

Hid  

Förskottering av EU-bidrag för 
fiberutbyggnad
Förslag till beslut
Beslut tas efter det att vi har haft ägarsamråd i Wexnet kring 
förskottering eller att Wexnet har huvudansvaret.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2015-04-07, §59, 
beslutat att förskottera sökta EU-medel till byanät i kommunen 
med 50% mot upprättande av revers. HovetS byanät Ekonomisk 
förening har beviljats förskottering med 50% av 2.031.456 kr och 
Fagereke Fiber Ekonomisk förening 50% av 1.112.040 kr. Till 
Fagereke Fiber är det utbetalt 200.000 kr. Frågan har ställts från 
föreningarna om att få hela EU-bidraget förskotterat av 
kommunen.

Fiberföreningarna får vänta i många år innan besked ges om 
tilldelning av medel, en del föreningar kommer att få medel på sikt 
och några kommer sannolikt att bli utan. De uteblivna medlen får 
samtidigt att inga nya initiativ till föreningar stimuleras. Samtidigt 
säger reglerna i nuvarande stöd att inga kostnader får upparbetas 
innan ansökan är inlämnad, vilket innebär att får inte föreningarna 
bidrag vid omgång tre faller deras nuvarande ansökningar och nya 
måste lämnas in. 

Förslag på lösningar:

 Förskottering av sökt belopp till föreningen i väntan på medel 
från landsbygdsprogrammet. Förslaget bygger helt och hållet på att 
medel kommer föreningen tillhanda. Ifall stöd uteblir från 
landsbygdsprogrammet och ingen möjlighet finns för föreningen 
att återbetala skulden är frågan om kommunen kan efterskänka 
denna? Ifall förskotteringen överstiger 200 000 Euro blir det en 
fråga om reglerna om statsstöd uppfylls eller inte. Håkan Hylén 
jordbruksverket: ” Så länge lånet är avsett att utgöra ett lån som 
ska betalas tillbaka är det inga problem. Därmed uppstår ingen 
offentlig medfinansiering. Det är dock viktigt att det inte finns 
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några lånevillkor i avtalet som innebär att investeringen överlåts 
utan konkurrensutsatt försäljning enligt 4 kap 102 § (SJVFS 
20016:19), om det mot förmodan skulle uppstå eventuella 
svårigheter att betala tillbaka lånet. 

 En annan lösning är att Wexnet tar huvudansvaret och 
ansöker om stöd. Tillsammans med byanäten byggs stamnätet ut 
så att den slutliga kostnaden för företag och hushåll hamnar på 
nuvarande belopp. Wexnet bygger då ut både ”motorväg” 
(stamnät) som idag men lägger till ”tillfartsvägar” som då går in 
under begreppet stamnät. Wexnet ansöker om stöd, (tar över 
föreningarnas ansökan) undertecknar och driver projektet och står 
som ägare till utbyggnaden. Inga avtal ingås med andra parter. 
Detta förslag medför att kommunen måste gå in med ägartillskott 
till Wexnet AB. 

Ovanstående lösningar har dialog förts med Växjö och Alvesta kommun 
hur de kommer att agera i frågan.

Pågående uppdrag
 Regeringen har uppdragit åt Post- och telestyrelsen (PTS) 

att analysera och föreslå hur framtida insatser för 
bredbandsutbyggnad med statliga medel kan utformas. 
Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast 
den 15 november 2017. Synpunkter inhämtas från Statens 
jordbruksverk, Tillväxtverket, Länsstyrelserna, SKL samt 
bredbandskoordinatorerna. Detta ger kommunerna 
möjlighet att lämna synpunkter till SKL senast den 24 
augusti 2017.

 Region Kronoberg satar 10 miljoner och arbetar med att ta 
fram en modell för bredbandsutbyggnad av Kronobergs län 
där tanken är att finansiera med max 10% av investeringen. 
Region Kronoberg vill träffa kommunerna för en dialog hur 
satsningen ska se ut.

 Undertecknad har begärt ett extra ägarsamråd för Wexnet 
AB:s medlemmar för att diskutera hur vi ska hantera de 
byanät som får avslag av EU-medel till byggnation av 
bredbandsnät.

Bakgrund
Regeringens bredbandsstrategi är att 95% av alla hushåll och 
företag i Sverige ska ha tillgång till bredband 100Mbit/sek år 
2020. Region Kronobergs mål är 98%. Statliga medel och EU-
medel till bredbandsutbyggnad finns att tillgå idag i form av 
statsstöd, till allt större delen via landsbygdsprogrammet men 
även via regionalfondsprogrammet i de nordliga delarna av landet.
För Lessebo kommuns del har stamnätet byggts ut i sin helhet och 
det återstår två till tre byanät att byggas ut. Inledningsvis är det 
HovetS byanät och Fagereke Fiber som har gjort två ansökningar 
till Landsbygdsprogrammet inom EU och fått avslag på samtliga.
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Stödet som utgår från Landsbygdsprogrammet inom EU delas ut 
enligt ett poängssystem:

1. Anslutningsgrad minst 85% av de fast boende vill ansluta 
sig.

2. Kompetens ska finnas för att driva byggandet av 
bredbandsprojekt.

3. Hur många boende som finns i området. Fritidshus räknas 
inte. 

Tidigare har Ljuder och Ekeberga fått EU-medel och därmed 
kunnat bygga ut bredbandsnätet.

För Kronobergs län ligger det inne ansökningar om ca 115 MSEK 
och en rimlig gissning är att Kronoberg kommer att erhålla ca 25 
MSEK av dessa. Nuvarande programperiod sträcker sig fram till 
2020, först därefter kan det komma nya medel.

Parallellt med detta har vi fått information om att kopparaccessen 
till det analoga telefoni-abonnemang till Bergdala kommer att 
kopplas ner 2017-09-30. Trygghetslarm inom äldreomsorgen 
påverkas inte av detta då larmen är digitala och kommunikation 
sker via mobilnätet.

Christina Nyquist
Kommunchef  Kansliavd

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-05-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 2012/218-10

Förskottering av EU-bidrag för 
fiberutbyggnad
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kommunchefen att utreda 
frågan om förskottering av hela EU-bidraget till byanät. 
Återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i 
augusti 2017. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2015-04-07, § 59, 
beslutat att förskottera sökta EU-stöd till byanät i kommunen med 50 
% mot upprättande av revers. HovetS byanät Ekonomisk förening har 
beviljats förskottering med 50 % av 2 031 456 kr och Fagereke Fiber 
Ekonomisk förening 50 % av 1 112 040 kr. 

Fagereke Fiber ekonomisk förening har nu inkommit med ytterligare 
ansökan om förskottering av hela den sökta summan, då besluten om 
EU-bidrag dragit ut på tiden. HovetS byanät ekonomisk förening har 
inkommit med detsamma, med reservation för att utbetalning ska ske 
först när EU-bidrag beslutats. 

Det är ännu oklart huruvida EU-stöd kommer att beviljas till de 
berörda byanäten och aspekter kring hur en eventuell förskottering 
ska hanteras ekonomiskt och juridiskt behöver därför utredas 
ytterligare. Samordning inom Wexnet krävs också, för likartad 
hantering i de ingående kommunerna. Utredning bör ske snarast för 
att underlätta projektgenomförandet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-06, § 140.
Ansökan från Fagereke Fiber ekonomisk förening 2017-05-08
Ansökan från HovetS byanät ekonomisk förening 2017-05-14
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From:                                 Robért Strand Ann
Sent:                                  Tue, 9 May 2017 10:32:32 +0200
To:                                      Evolution KS;Nilsson Sara
Subject:                             VB: Ansökan om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag för fiberutbyggnad

 
Från: par [mailto:parsoderkvist@hotmail.com] 
Skickat: den 8 maj 2017 19:59
Till: Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen.Lessebo@lessebo.se>
Kopia: Jörgensson Göran <Goran.Jorgensson@lessebo.se>
Ämne: Ansökan om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag för fiberutbyggnad
 
Till Lessebo Kommunstyrelse
 
Ansökan om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag för fiberutbyggnad
 
Fagereke Fiber Ekonomisk Förening (org nr: 769629-1439) har ansökt om EU-bidrag, 60% av den 
totala kostnaden, för att kunna gräva fram fiber till de boende i byarna Fetebo, Hässle, 
Linneskruv, Fagereke, Lövås, Hästebäck och Bergdala. Besluten om EU-bidragen till mindre 
fiberföreningar har dragit ut väldigt länge på tiden varför vi nu ansöker om att Lessebo kommun 
skall förskottera motsvarande summa som EU-bidraget så att vi kan genomföra projektet 
snarast. Flertalet av de fastigheter där det bor fastboende i vårt område, hela 88%, kommer att 
bli fiberanslutna i projektet och dessutom ett antal fritidsfastigheter.
 
Vi har ansökt om 1 112 040:- i EU-bidrag och Lessebo kommun har hösten 2016 förskotterat 
200 000:- . Detta i samband med att vi samförlade fiberslang när EON grävde ner elkablar i 
Hässle. Så summan vi nu önskar att kommunen skall förskottera, mot revers, är 912 040:- 
(1 112 040 – 200 000:-).
 
Med Vänlig Hälsning
Pär Söderkvist
(ordf Fagereke Fiber)
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      HovetS byanät Ekonomisk förening 
2017-05-14

Till   Lessebo kommun
         Kommunstyrelsen
Och Tingsryds kommun
         Kommunstyrelsen

Ansökan om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag för 
fiberutbyggnad

HovetS byanät Ekonomisk förening ( org, nr: 769629-9457) har ansökt om  
EU-bidrag 2 276 338  kr vilket motsvarar 60% av den totala kostnaden för att kunna 
gräva fiber till byarna Fiskesbro, Ormeshaga, Linnehult och Ugnanäs i Lessebo kommun 
samt Tällekullen, Skogsryd m fl byar, Öljemåla, Skogsnäs och Hammarsnäs i Tingsryds 
kommun.

I dagsläget vet vi inte när beslut kommer i den tredje beslutsomgången och ej heller om vi 
överhuvudtaget får något bidrag eftesom vi är en liten förening i glesbygd som enligt 
nuvarande regler för stöd inte kan nå upp till de högsta poängen för stöd.

Vi har inom verksamhetsområdet en anslutningsgrad på 88% av de fastboende och totalt 
för närvarande 91 medlemmar, varav 37 inom Tingsryds kommun och 54 inom Lessebo 
kommun.
Vi har samförlagt fiberslang med Eon, (Granebo- Ledbacken) vilken enligt 
slutbesiktningen blev 4000 m i Lessebo och 2700 m i Tingsryd. ( eg. 6678 m) 
I samband med samförläggningen erhöll vi förskott från kommunerna  med 306 230 kr 
varav 262 500 från Lessebo och 43 730 från Tingsryd. (Skillnaden beror på en 
felberäkning var kommungränsen går, därför mindre förskott från Tingsryd).

Det vi nu önskar att kommunerna ska förskottera mot revers är 2 276 338.. Fördelas detta 
på 91 anslutningar blir det 25 015 per medlem och då
 37 x 25 015 =  925 555 kr för Tingsryd – 43 730= 881 825       avrundat  881 800
 54 x 25 015 = 1 350 810 för Lessebo, - 262 500 = 1 088 310 avrundat  1 088 300.

Begäran om utbetalning av förskottet sker  då vi vet mer om vi får  bidrag eller ej.

Med vänlig hälsning

Ingegärd Widerström, ordf Olof Andersson  vice ordf.
Ugnanäs Skogsryd
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Kommunstyrelsen
2017-06-19

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

Roger Johansson/Berdalahyttan
Bergdala Glasbruk
360 51 Hovmantorp

Förutsättningar för företagande i Bergdala 
Roger
Har idag fått ett brev som är undertecknat av Peter Madsen, 
Christoffer Karlsson, Kerstin Fröberg, Björn Zethreaus, Sophie 
Vallulv, Jörgen Melin, Tore Johansson, Eva Ahlbergs samt Roger 
Johansson. 

Vi är medvetna om vilken stor problematik det medför att 
kopparnätet försvinner i kombination med att fibernätet inte är 
utbyggt. Frågan har varit uppe i KSAU med beslut om utredning 
kring ekonomi och den juridiska aspekten. Jag har träffat en jurist 
för att se vad kommunen kan göra i denna fråga. Har också begärt 
ett extra ägarsamråd med Wexnet då det är de som ansvarar för 
fiberfrågorna. Jag har också begärt ett möte med Region 
Kronoberg för att se om de har en möjlighet att hjälpa oss i denna 
fråga. 
Jag återkommer till er så fort jag vet hur vi gemensamt kan lösa 
problematiken.

Med vänliga hälsningar

Christina Nyquist
Kommunchef  Kansliavd

Tel direkt: 0478-12527, Mobil: 073-0912527 
E-post: christina.nyquist@lessebo.se 
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Dnr 2017/98

Hid  

Svar på revisorernas fråga angående 
kommunens arbete mot våldsbejakande 
extremism
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar svar till kommunens revisorer enligt 
nedan.

Ärendebeskrivning
Lessebo kommun uppmärksammade problemet i sin Risk- och 
sårbarhetsanalys 2015-2018. En av åtgärderna är att under 
mandatperioden anta en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. En del i att motverka våldsbejakande extremism är till 
exempel att motverka utanförskap, att arbeta med 
värdegrundsarbetet i skolan samt föräldraskapsstöd. Detta finns 
med i kommunens utvecklingsstrategi för 2015-2018.

Socialchef och utvecklingsstrateg har aktivt medverkat i det arbete 
som har genomförts på nationell och regional nivå sedan 2014. 
Socialchefen har till exempel medverkat i Krissamverkan 
Kronobergs arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism. 

En ny terrorlagstiftning trädde i kraft den 1 april 2016 då det 
bland annat blev brottsligt att resa till ett annat land med avsikt 
att förbereda eller begå terrorbrott, ta emot utbildning i 
terrorbrott och finansiera terrorbrott.

Maj 2016 kom Socialstyrelsens skrift ”Våldsbejakande extremism 
– Stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna”. 
Materialet saknar dock vägledningen utan hänvisar till 
kartläggningsmetoder. Dessa metoder används sedan tidigare 
inom socialtjänsten i Lessebo. 

I januari 2017 antogs ett nytt samverkansavtal mellan 
Lokalpolisområde Nybro och Lessebo kommun. Enligt det avtalet 
våldsbejakande extremism ett särskilt fokusområde med 
förebyggande och evidensbaserat metodiskt arbete mot 
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radikalisering, våld i offentlig miljö och demokratihotande 
brottslighet.

Våren 2017 kom den Nationella Samordnaren med erbjudande om 
deltagande i en uppdragsutbildning som anordnas av Lunds 
universitet. Det är första tillfället som utbildningen ges. Lessebo 
kommun ansökte och kommunens utvecklingsstrateg antogs. 
Planen är att denna utbildning ska utmynna i en handlingsplan 
och riktlinjer för Lessebo kommun mot våldsbejakande extremism. 
Resultatet ska presenteras för kommunstyrelsen efter det att 
utbildningen är avslutad i oktober 2017.

Som ett led i detta arbete antog BRÅ vid sitt möte 2017-06-15 ett 
förslag från socialchef och utvecklingsstrateg att genomföra 
workshops med samtliga förvaltningar under hösten 2017. Detta 
blir en viktig del i implementering av plan och riktlinjer mot 
våldsbejakande extremism.

Bakgrund
2014 tillsatte regeringen en Nationell Samordnare mot 
våldsbejakande extremism (VBE) för att samordna arbetet mot på 
lokal och nationell nivå. Kommunens revisorer har i sin skrivelse 
daterad 2017-06-13 begärt att få veta vilka riktlinjer och vilken 
plan för att motverka våldsbejakande extremism som tagits fram i 
Lessebo kommun samt bilagor på lämnade svar i socialstyrelsens 
webbenkät ”Socialtjänstens erfarenheter av våldsbejakande 
extremism”.

Fernando Germond Correa
Socialchef

Camilla Thure
Utvecklingsstrateg  Kansliavd

Bilaga
Lessebo kommuns svar lämnade till webbenkät 2016 samt 
2017 ”Socialtjänstens erfarenheter av våldsbejakande 
extremism”.
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Respondent: kommunstyrelsen@lessebo.se 

Från:
Ämne: 

Insamlade svar Skickade 2015-09-04 10:00:40

1. Dina kontaktuppgifter.
Ditt namn: Fernando Germond Correa
Din mailadress: Fernando.germond-correa@lessebo.se
2. Har ni inom socialtjänsten under det senaste året varit i kontakt med barn, unga eller unga vuxna 

som på något sätt varit involverade i, eller misstänkts riskera att bli involverade i, våldsbejakande 
extremism?

Barn och unga under 18 år Nej
Unga vuxna 18-25 år Ja
3. Inom vilka av verksamhetsområdena har ni varit i kontakt med barn, unga eller unga vuxna som 

varit involverade i eller misstänkts riskera att bli involverade i våldsbejakande extremism?
Individ och familj
4. Vilken typ av våldsbejakande extremism har ni varit i kontakt med?
Religiös våldsbejakande extremism
5. På vilka sätt har ni fått kännedom om att barn, unga eller unga vuxna på något sätt är eller 

misstänks riskera att bli, involverade i våldsbejakande extremism?
Annat, ange vad: : Kontakt med moské
6. Har ni gett några insatser till barn, unga eller unga vuxna som velat lämna extrema och 

våldsbejakande grupper (politiska eller religiösa)?
Ja, inom religiös våldsbejakande extremism
8. Har ni gett några insatser till barn, unga eller unga vuxna som återvänt till Sverige efter väpnade 

konflikter (politiska eller religiösa) utomlands?
Ja, inom religiös våldsbejakande extremism
10. Har ni gett några stödjande insatser till anhöriga till barn, unga eller unga vuxna som är eller 

misstänks riskera att bli involverade i (politisk eller religiös) våldsbejakande extremism?
Nej, det har vi inte
12. Har ni några särskilda metoder som stöd i arbetet med barn, unga och unga vuxna som är eller 

misstänks riskera att bli involverade i våldsbejakande extremism?
Nej
13. Har ni några skriftliga dokument (nedskrivna rutiner, handlingsplaner eller liknande) som styr 

arbetet med barn, unga och unga vuxna som är eller misstänks riskera att bli involverade i 
våldsbejakande extremism?

Nej
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Respondent: kommunstyrelsen@lessebo.se 

Från:
Ämne: 

Insamlade svar Skickade 2017-02-22 10:40:16

Dina kontaktuppgifter

Ditt namn: Fernando Germond Correa
Din befattning: Socialchef
Din mailadress: fernando.germond-correa@lessebo.se
Ditt tel.nr: 0703472073
1. Har ni inom socialtjänsten kännedom om att det i er kommun under 2016 förekommit någon form 
av våldsbejakande extremism bland barn och unga vuxna?

Ja
2. Under 2016, på vilka sätt har socialtjänsten fått kännedom om att barn eller unga vuxna på något 
sätt är eller misstänks riskera att bli, involverade i våldsbejakande extremism?

Från Polisen
3. Har ni under 2016 inom socialtjänsten varit i kontakt med barn eller unga vuxna som på något sätt 
är involverade i, eller misstänkts riskera att bli involverade i, våldsbejakande extremism?

Barn under 18 år, som själva varit involverade Nej
Barn under 18 år, som inte själva varit involverade, men där föräldrar, syskon eller andra närstående varit 
det

Nej

Unga vuxna 18-25 år, som själva varit involverade Nej
Unga vuxna, 18-25 år, som inte själva varit involverade, men där föräldrar, syskon eller andra närstående 
varit det

Ja

4. Inom vilka verksamhetsområden har ni varit i kontakt med barn eller unga vuxna som är 
involverade i eller misstänkts riskera att bli involverade i våldsbejakande extremism?

Annat, ange vilket: : polisen
5. Vilken typ av våldsbejakande extremism har ni varit i kontakt med?

Annan våldsbejakande extremism, ange vilken: : brottslighet av möjlig religiös natur
6. Har ni under 2016 gett några insatser till barn eller unga vuxna som är eller riskerat att bli 
involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer eller rörelser?

Nej, inga sådana insatser har getts
7. Har ni under 2016 gett några insatser till barn eller unga vuxna som velat lämna våldsbejakande 
extremistiska miljöer eller rörelser?

Nej, inga sådana insatser har getts
8. Har ni under 2016 gett några insatser riktade till återvändare, dvs. personer som befunnit sig i 
våldsbejakande extremistmiljöer utomlands och återvänt?

Nej, inga sådana insatser har getts
9. Har ni under 2016 gett några stödjande insatser till anhöriga till barn eller unga vuxna, vilka är 
eller misstänks riskera att bli involverade i våldsbejakande extremism?

Nej, inga sådana insatser har getts
10. Har ni i kontakten med barn, unga vuxna eller deras anhöriga som är eller riskerar att bli 
involverade i våldsbejakande extremism, identifierat behov av kontakt med hälso- och sjukvården?

Nej
11. Har ni under 2016 använt något speciellt arbetssätt som stöd i arbetet med barn och unga vuxna 
som är eller misstänks riskera att bli involverade i våldsbejakande extremism? 
Eller till deras anhöriga?

Nej
12. Har ni några skriftliga dokument (nedskrivna rutiner, handlingsplaner eller liknande) som styr 
arbetet med barn och unga vuxna som är eller misstänks riskera att bli involverade i våldsbejakande 
extremism?

Nej
13. Har ni i arbetet med barn och unga vuxna i er kommun under 2016 använt er av eller tagit del av 
Socialstyrelsens stödmaterial "Våldsbejakande extremism" - publicerad i maj 2016?

Vet ej
Är du som besvarar dessa frågor intresserad av att bli kontaktad av Socialstyrelsen för att vara med i 
vår referensgrupp för uppdraget att fortsatt stödja socialtjänstens arbete mot våldsbejakande 
extremism? 

59



Ja

60



Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-01

Delgivningar/rapporter
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

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

AB Lessebohus Protokoll 2017-03-30,
2017-05-31
2017-05-31 (bolagsstämma)
2017-06-29

AB Lessebo Fastigheter Protokoll 2017-03-30,
2017-05-31
2017-05-31 (bolagsstämma)
2017-06-29

AB Kyrkebyn 3 Protokoll 2017-03-30,
2017-05-31
2017-05-31 (bolagsstämma)
2017-06-29

Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg

Protokoll 2017-06-02

Näringslivets Regelnämnd
NNR

NNRs kommungranskning 
Slutrapport 2016

Länsstyrelsen i Kronobergs län Rapport – 
Bostadsmarknadsanalys 2017 för 
Kronobergs län

Sveriges Kommuner och 
Landsting

Förbundsavgift år 2018 till 
Sveriges Kommuner och 
Landsting

Överenskommelse om att stärka 
arbetet med mänskliga 
rättigheter
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