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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-01-10

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2016/176-80

Begäran om tilläggsanslag för ändring av 
bidragsregler
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Ändra bidragsreglerna för LOK-stödet från 5-20 år till 5-25 år. 

samt från 5 deltagare till 3 deltagare per sammankomst. 
2. Datum för redovisningen av bidraget skall anpassas till 

Smålandsidrottens redovisningsdatum till augusti och februari. 
3. Medel täcks inom befintlig bidragsbudget för kultur- och 

fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschefen föreslår att åldersintervallet för 
aktivitetsbidrag från Lessebo kommun anpassas efter 
Riksidrottsförbundets regelverk. I dagsläget redovisar föreningar två 
rapporter med skilda system. Förslaget innebär att åldersintervallet 
för aktivitetsbidrag ändras från 5 – 20 år till 7 – 25 år samt från fem 
deltagare till tre deltagare per sammankomst. 
Kostnaden beräknas till max 30 tkr inklusive påverkan på uthyrning 
av kommunens anläggningar med dispositionsrätt där det idag är 
avgiftsfritt för ungdomar.

En ändring till 5 – 25 år ger en kostnadsökning på cirka 1 tkr.

Även datum för redovisningen av bidrag bör anpassas, idag har 
Smålandsidrotten redovisningsdatum i augusti och februari, Lessebo 
kommun har i augusti och december.

Tidigare neddragning av föreningsbidrag i kombination med ökat 
tryck på föreningar ur integrationsperspektiv innebär att stödet till 
föreningar kan behövas justeras och regelverket förenklas.

KFT-nämnden har vid sammanträde 2016-11-21 § 64 beslutat att 
anhålla om att kommunfullmäktige ska besluta att
4. Ändra bidragsreglerna för LOK-stödet från 5-20 år till 5-25 år. 

samt från 5 deltagare till 3 deltagare per sammankomst. 
5. Datum för redovisningen av bidraget skall anpassas till 

Smålandsidrottens redovisningsdatum till augusti och februari. 
6. Med anledning av ändrade bidragsregler äska om tilläggsanslag 

till kultur- och fritidsförvaltningens budget 2017 med 30 tkr.

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2016-11-21 § 64.
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-13 § 143.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2016-11-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2016/121- 

Begäran om tilläggsanslag för ändring av 
bidragsregler
Beslut
KFT-nämnden anhåller om att kommunfullmäktige besluta
1. Ändra bidragsreglerna för LOK-stödet från 5-20 år till 5-25 år. 

samt från 5 deltagare till 3 deltagare per sammankomst. 
2. Datum för redovisningen av bidraget skall anpassas till 

Smålandsidrottens redovisningsdatum till augusti och februari. 
3. Med anledning av ändrade bidragsregler äska om tilläggsanslag 

till Kultur- och fritidsförvaltningens budget 2017 med 30 tkr.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschefen föreslår att åldersintervallet för 
aktivitetsbidrag från Lessebo kommun anpassas efter 
Riksidrottsförbundets regelverk. I dagsläget redovisar föreningar två 
rapporter med skilda system. Förslaget innebär att åldersintervallet 
för aktivitetsbidrag ändras från 5 – 20 år till 7 – 25 år samt från fem 
deltagare till tre deltagare per sammankomst. 
Kostnaden beräknas till max 30 tkr inklusive påverkan på uthyrning 
av kommunens anläggningar med dispositionsrätt där det idag är 
avgiftsfritt för ungdomar.

En ändring till 5 – 25 år ger en kostnadsökning på cirka 1 tkr.

Även datum för redovisningen av bidrag bör anpassas, idag har 
Smålandsidrotten redovisningsdatum i augusti och februari, Lessebo 
kommun har i augusti och december.

Bakgrund
Tidigare neddragning av föreningsbidrag i kombination med ökat 
tryck på föreningar ur integrationsperspektiv innebär att stödet till 
föreningar kan behöva justerar och regelverk förenklas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschefen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 

2016-11-10

Dnr 2016/121

Begäran om tilläggsanslag för ändring av 
bidragsregler 
Förslag till beslut
Att äska tilläggsanslag till Kultur-och fritidsförvaltningens 
driftbudget med 30 000: - .

Ärendebeskrivning
Kultur-och fritidschefen föreslår att åldersintervallet för 
aktivitetsbidrag från Lessebo kommun anpassas efter 
Riksidrottsförbundet regelverk. I dagsläget redovisar föreningar 
två rapporter med skilda system. Förslaget innebär att 
åldersintervallet för aktivitetsbidrag ändras från 5-20 år till 7-25 år 
samt från fem deltagare till tre deltagare per sammankomst. 
Kostnaden beräknas till max 30 000: - inklusive påverkan på 
uthyrning av kommunens anläggningar med dispositionsrätt där 
det idag är avgiftsfritt för ungdomar.

En ändring till 5-25 år ger en ökad kostnad på ca 1000: -.

Även datum för redovisning av bidrag bör anpassas, idag har 
Smålandsidrotten redovisningsdatum i augusti och februari, 
Lessebo kommun har i augusti och december. 

Bakgrund
Tidigare neddragning av föreningsbidrag i kombination med ökat 
tryck på föreningar ur integrationsperspektiv innebär att stödet till 
föreningar kan behöva justeras och regelverk förenklas.

Caroline Arvill
  Kultur- och fritidsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-02-07

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2015/16-10

Upphandlingspolicy för Lessebo kommun 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunens upphandlingspolicy inte föranleder någon förändring 
med anledning av riksdagens beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 § 15 att anta förslag till 
upphandlingspolicy för Lessebo kommun.
 När regeringens utredning om krav på villkor enligt kollektivavtal 

i upphandlingslagarna är klar ska kommunens 
upphandlingspolicy ses över på nytt. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet senast 2015-11-30 § 164 och 
beslutade att tekniska chefen återkommer i ärendet.

Riksdagen har 2016-11-30 sagt nej till bl.a. regeringens förslag om 
arbetsrättsliga krav vid upphandling, det vill säga att lagstifta om att 
myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester 
för leverantörernas personal.

Upphandlare Eva Bergdahl redogör om vad som krävs för att Lessebo 
kommun själv upprättar dokument där kraven klargörs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från upphandlingsansvarig 2017-01-31.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-10 § 11.
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Med anledningen av kommunstyrelsens beslut dnr 2015/16-10 att undersöka möjligheten till 
dokument i vilka Lessebo Kommun specificerar skall krav avseende kollektivavtalsliknande villkor.

 Finns möjlighet att ställa krav på att svensk lagstiftning ska följas?

I ett krav dokument kan Lessebo kommun ställa krav på att svensk lagstiftning följs gällande 
arbetsförhållanden. Det går bra att här hänvisa till exempel ArbetsmiljöLagen, SemesterLagen, 
ArbetstidsLagen, Lagen om anställningsskydd och DiskrimineringsLagen. Vad som krävs är att Lessebo 
kommun klart specificerar vad det är man hänvisar till.

 Finns möjlighet att ett kravdokument ställa krav på att gällande kollektivavtal ska följas?

Hänvisas till kollektivavtal måste det specificeras vilket kollektivavtal och vad i kollektivavtalet 
kommunen hänvisar till. Detta kräver att kommunen har tillgång till kollektivavtalet och kan lägga 
med hela eller delar av det i förfrågningsunderlaget. Då kollektivavtalen, som är avtal mellan 
arbetsmarknadens parter, inte är offentliga har Lessebo kommun inte någon garanterad tillgång till 
dessa avtal.

 Finns möjlighet att i ett kravdokument ställa krav på minimilön?

Lessebo kommun kan i en upphandling kräva att en viss minimilön skall gälla. Av erfarenhet uppger 
då samtliga leverantören den efterfrågade lönen under lönekostnader och svårighet att bedöma det 
ekonomiska mest fördelaktiga anbudet uppstår lätt. Här krävs samtidigt kännedom om vilken 
minimilön som bör sättas i upphandlingen.

 Samtliga punkter enligt ovan kräver en noggrann uppföljning av avtalet och den leverantör 
som Kommunen sluter avtal med. Brister Kommunen i uppföljningen kan det medföra både 
att upphandlingen måste göras om eller att konkurrensverket vid en granskning meddelar 
kännbara avgifter. Konkurrerande leverantörer som medverkat vid anbudsgivningen har även 
möjlighet att stämma kommunen inom ett år från avtalets tecknande.

Eva Bergdahl

Upphandlingsansvarig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-01-10

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2016/64- 

Svar på medborgarförslag ang 
trafikproblem Stationsgatan i Lessebo
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget anses besvarad i och med KFT-nämndens svar. 

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit om trafikproblem på Stationsgatan i 
Lessebo. Vägen trafikeras av mycket tung trafik. Stationsgatan har 9 
st. in- och utfarter som enligt högerregeln skall gälla. 
Förslagsställaren föreslår att Lessebo kommun tar upp en diskussion 
med Trafikverket och Polismyndigheten att göra Stationsgatan till 
huvudled.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 § 33 att överlämna 
medborgarförslaget till KFT-nämnden för att besvaras.

KFT-nämnden har 2016-09-19 § 51 beslutat att hos Trafikverket 
begära att Stationsgatan i Lessebo görs till huvudled. Trafikverket har 
meddelat att det är Länsstyrelsen som beslutar i frågan.
Tekniska förvaltningen har skickat begäran vidare till Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
KFT-nämndens protokoll 2016-09-19 § 51.
Skrivelse till Länsstyrelsen 2016-12-12.
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-13 § 147.
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BESLUT 1 (4)
Datum
2017-01-25

Ärendenummer
258-6372-2016

Kultur-, fritids- och tekniska nämnden i Lessebo 
kommun
info@lessebo.se

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats
351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende
Anders Pyrell

ANSÖKAN OM INFÖRANDE AV HUVUDLED PÅ 
STATIONSGATAN I LESSEBO 

BESLUT
Länsstyrelsen avslår ansökan. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Kultur-, fritids- och tekniska nämnden i Lessebo kommun (nedan nämnden) har 
hos länsstyrelsen ansökt om införande av huvudled på Stationsgatan i Lessebo.

Som skäl till ansökan anförs bl.a. följande. Idag går mycket tung trafik på gatan i 
form av lastbilar och framförallt bussar. Många upplever gatan som en huvudled 
vilket innebär problem då högerregeln gäller. 

Länsstyrelsen har remitterat ansökan till Trafikverket Region Syd, som är 
väghållare, samt Polismyndigheten.

Trafikverket Region Syd avstyrker ansökan och anför i huvudsak följande i sitt 
yttrande. Väg 835 är relativt lågtrafikerad där trafikmängden enligt senast utförda 
mätningar är 830 fordon per dygn varav 86 är tunga fordon. Vägen är 9 meter 
bredd. Hastigheten 50 km/tim gäller och väg 835 ligger inom tättbebyggt 
område. Införande av huvudled innebär att till huvudleden anslutande förare har 
väjningsplikt. Det kan vara lämpligt att besluta om lokala trafikföreskrifter om 
huvudled på riksvägar, primära länsvägar, pendlingsstråk som kräver stor 
framkomlighet, vägar med högsta tillåtna hastighet högre än 70 km/tim eller en 
väg där högerregeln fungerar dåligt. Väg 835 tillhör inte den kategorin av vägar. 
Med beaktande av ovanstående finner Trafikverket, att väg 835 inte har sådan 
betydelse att det är motiverat med huvudledsbestämmelser enligt framställan. Det 
är snarare en risk att trafikanterna kör med högre hastighet på en huvudled vilket 
inte är lämpligt på den aktuella vägsträckan. 

Polismyndigheten har ingen erinran mot ansökan och lämnar ingen synpunkt.

Nämnden har getts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets och 
Polismyndighetens yttranden. Nämnden har valt att inte yttra sig. 
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2 (4)
BESLUTBESLUT
Datum
2017-01-25

Ärendenummer
258-6372-2016

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Lokala trafikföreskrifter att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled får 
beslutas med stöd av 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276). Länsstyrelsen 
får med stöd av 10 kap. 3 § första stycket 2 införa sådana föreskrifter.

Av 3 kap. 18 § trafikförordningen framgår att när två fordons kurser skär 
varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger 
(högerregeln).

I 3 kap. 14-15 §§ trafikförordningen finns trafikregler som ställer långtgående 
krav på trafikanten att anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. 
Hänsyn ska tas till bland annat väg- och siktförhållanden och att hastigheten 
aldrig får vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan 
stanna det på den del av vägen som föraren kan överblicka och framför varje 
hinder som går att förutse. En trafikant ska även hålla en tillräckligt låg hastighet 
där korsande fordonstrafik kan förekomma, i skarpa kurvor, vid backkrön och 
andra ställen där sikten är skymd.

MOTIVERING TILL BESLUTET
Frågan i ärendet är om huvudled ska införas på Stationsgatan i Lessebo.

Trafikförordningen ställer stora krav på fordonsförare att anpassa sin hastighet 
till de regler som gäller. Ett införande av huvudled på Stationsgatan skulle kunna 
medföra ökade hastigheter. Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets bedömning 
att det ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är bättre att merparten av fordonen på 
Stationsgatan framförs med en sådan hastighet att en anpassning till högerregeln 
görs. Ansökan ska därför avslås.

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga 1.

DE SOM DELTAGIT I BESLUTET
Beslutet har fattats av länsjurist/miljöjurist Henrik Skanert med länsjurist Anders 
Pyrell som föredragande.

Henrik Skanert

Länsjurist/Miljöjurist

Anders Pyrell

Länsjurist
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3 (4)
BESLUTBESLUT
Datum
2017-01-25

Ärendenummer
258-6372-2016

Kopia till:
Trafikverket Region Syd

Polismyndigheten
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4 (4)
BESLUTBESLUT
Datum
2017-01-25

Ärendenummer
258-6372-2016

Bilaga 1

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Transportstyrelsen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö. Du kan även skicka in överklagandet via e-
post till kronoberg@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva 
om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Transportstyrelsen. 

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 
kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du 
överklagar. Sedan är det Transportstyrelsen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är 
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och 
telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-223 
70 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-02-07

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2016/66-10

Återrapportering internbudget 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 
informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i ärendet senast vid sammanträde 
2016-11-21 § 87 om Lessebo kommuns budget.

Varje nämnd upprättar internbudget 2017 avseende drift utifrån 
kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Budgetprocessens 
beslutshantering är att varje nämnd senast vid utgången av november 
fastställer internbudgeten gällande driftverksamheten. Vidare anger 
respektive nämnd sina kommande verksamhetsbehov och förslag på 
nya eller ändrade verksamhetsmål som inledning till årsbudget 2018.

Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige i början 2017 
genom ett samlat budgetdokument som avser internbudget 2017.

Därtill skall revidering ske av beslutad resultat- finansierings och 
balansbudget för 2017-2020 med hänsyn till den senaste 
bedömningen vad gäller skatteresurs, finansiella intäkter och 
kostnader.

Ekonomichef Göran Jörgensson redogöra för ärendet.

Beslutsunderlag
Budget 2017, reviderad med verksamhetsplan 2018–2019 samt 
nämnders internbudget 2017.
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-24 § 2.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-02-07

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2015/144-21

Antagande - Detaljplan för kv Vega 22 
och Vega 27 i Hovmantorp
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplan för kv Vega 22 och Vega 27 i Hovmantorps samhälle enligt 
plan- och bygglagen kap. 5 § 27.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för Vega 22 och 27 i Hovmantorp har 
tidigare varit ute på granskning och är nu aktuell för antagande. 
Under granskningstiden kom det in 5 yttrande varav 3 hade 
synpunkter på planförslaget, vilka är presenterade i 
granskningsredogörelsen. Dessa synpunkter har beaktats och 
planhandlingarna har uppdaterats med hänsyn till dessa.

Syftet med den aktuella planen är att ge möjlighet till en högre 
bebyggelse av flerbostadshuskaraktär då planområdet är centralt 
lokaliserat i Hovmantorp.

Plan- och miljönämnden har 2016-11-28 § 113 godkänt den 
upprättade detaljplanen och överlämnat den till fullmäktige för 
antagande.

Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens protokoll 2016-11-28 § 113.
Granskningsredogörelse 2016-11-08.
Granskningshandling 2016-11-10.
Behovsbedömning 2016-11-08.
Plankarta 2016-11-08.
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-24 § 5.
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SWEREF99_15_00Koordinatsystem i plan:
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FastighetsbeteckningLessebo 3:1

Trakt/Kvartergräns

Fastighetsgräns

Körbanas kant

Antagande

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e 00 Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea i %

II-IV Minsta och högsta antal våningar

Begränsning av markens utnyttjande

. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .
Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnader

)0,0 Högsta byggnadshöjd i meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering får anordnas för de boendes behov

Stängsel och utfart
( (

l

l

Ø

Ø Utfartsförbud

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av mark ska
ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.
Om fornlämningar skulle påträffas i samband med exempelvis
schaktarbete ska arbetet avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen.
Stödmuren mellan planområdet och fastigheterna i väster måste tas i
beaktning vid exploatering.
Byggnader ska byggas på ett sätt som uppfyller riktvärdena kring buller i
bostad.
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Vid ny byggnation, inklusive plank, som placeras närmare än 4,5 meter
från fastighetsgräns ska berörda grannar höras för synpunkter.

a1
Strandskyddet upphävs inom området
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-02-07

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2016/195-73

Höjning av taxor inom vård och omsorg 
2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, fr.o.m. 
1 april 2017, höja taxor inom vård och omsorg efter prisbasbelopp för 
2017, enligt socialnämndens förslag.

Ärendebeskrivning
Varje år ändras hemtjänsttaxorna beroende av prisbasbeloppet och 
ändringar i högkostnadsskyddet. För 2017 är maxtaxan för avgifter 
inom Vård och omsorg och Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, 2013 kronor per månad. Det innebär att den 
högsta avgiften för hemtjänst, vittvätt, trygghetstelefon och 
hemsjukvård som kommunen kan debitera den enskilde för blir 2013 
kronor per månad. Trygghetstelefonen kostar 225 kr/mån, 
hemsjukvård 200 kr/mån och vittvätt 150 kr/mån. kostnaden för 
högsta nivån för hemtjänst blir då 1438 kr/mån.

Socialnämnden har 2016-12-16 § 148 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om höjning av nya hemtjänsttaxor 
omräknat efter prisbasbelopp för 2017. Förslaget till höjningen av 
taxorna inom vård och omsorg är att höjningen börjar att gälla från 
den 1 april 2017.

Nivå 0 = 450 kr/mån. 
Nivå 1 = 733 kr/mån. 
Nivå 2 = 1075 kr/mån. 
Nivå 3 = 1294 kr/mån. 
Nivå 4 = 1438 kr/mån

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-12-16 § 148.
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-24 § 9.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2016-12-16

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 148 Dnr 2016/159-730

Höjning av taxor inom vård och omsorg 2017
Beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige att besluta om 
höjning av nya hemtjänsttaxor omräknat efter prisbasbelopp för 2017. 
Förslaget till höjningen av taxorna inom vård och omsorg är att 
höjningen börjar att gälla från den 1 april 2017.
Nivå 0 = 450 kr/mån. 
Nivå 1 = 733 kr/mån. 
Nivå 2 = 1075 kr/mån. 
Nivå 3 = 1294 kr/mån. 
Nivå 4 = 1438 kr/mån

Ärendebeskrivning
Inger Liljedahl informerar om höjning av taxor inom vård och omsorg 
och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Varje år ändras hemtjänsttaxorna beroende av prisbasbeloppet och 
ändringar i högkostnadsskyddet. För 2017 är maxtaxan för avgifter 
inom Vård och omsorg och Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, 2013 kronor per månad. Det innebär att den 
högsta avgiften för hemtjänst, vittvätt, trygghetstelefon och 
hemsjukvård som kommunen kan debitera den enskilde för blir 2013 
kronor per månad. Trygghetstelefonen kostar 225 kr/mån, 
hemsjukvård 200 kr/mån och vittvätt 150 kr/mån. kostnaden för 
högsta nivån för hemtjänst blir då 1438 kr/mån.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-07, § 192
Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-07

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Systemadministratör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-02-07

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2016/165-70

Rättelse i ärende om avgifter för 
serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
rättelse enligt socialnämndens förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog beslut om de nya avgifterna för 
serveringstillstånd och tillsyn 2016-12-12 § 102. Då ett uppenbart fel 
upptäckts i utredningen, dnr. 2016/135 702, begärs härmed att en 
rättelse görs. 

Rättelse ska göras på rörlig avgift under rubriken förslag till avgift, 
rörlig taxa/år för restauranger med omsättning på 1 000 001 kr – 
2 000 000 kr. Det står 550 kr i tjänsteskrivelsen 2016-10-19 men ska 
enligt nya beslutet vara 5500 kr/år. 

Socialnämndens arbetsutskott har lämnat förslag om att 
kommunfullmäktige tar nytt beslut om denna del av avgiften så att 
förslag till avgift, rörlig taxa/år är 5500 kr för restauranger med 
omsättning på 1 000 001 kr – 2 000 000 kr.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-01-25 § 16.
Tjänsteskrivelse 2016-12-30.
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-24 § 10.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2017-01-25

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2016/135-702

Rättelse i ärendet om nya avgifter för 
serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622)
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rättelsen samt överlämna till 
Kommunfullmäktige som föreslås ta nytt beslut om denna del av 
avgiften så att förslag till avgift, rörlig taxa/år är 5500 kr för 
restauranger med omsättning på 1 000 001 kr – 2 000 000 kr.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog beslut om de nya avgifterna för 
serveringstillstånd och tillsyn 2016-12-12 § 102. Då ett uppenbart fel 
upptäckts i utredningen, dnr. 2016/135 702, begärs härmed att en 
rättelse görs. 
Rättelse ska göras på rörlig avgift under rubriken förslag till avgift, 
rörlig taxa/år för restauranger med omsättning på 1 000 001 kr – 
2 000 000 kr. Det står 550 kr i tjänsteskrivelsen 2016-10-19 men ska 
enligt nya beslutet vara 5500 kr/år. Se bifogad tabell i 
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-11 § 17
Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-30

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggare
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 2016-12-30
 Dnr 2016/135 702

Maria Rostedt
Alkoholhandläggare
0470-41000

Lessebo Kommun Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro
Box 13 Storgatan 78 0478-125 00 vx 0478/126 75 5656-8678
360 50  LESSEBO www.Lessebo.se

Tjänsteanteckning
Kommunfullmäktige tog beslut om de nya avgifterna för serveringstillstånd 
och tillsyn 2016-12-12. Då ett uppenbart fel upptäckts i utredningen, dnr. 
2016/135 702, begärs härmed att en rättelse görs. 

Bland avgifter för tillsyn, under tabellen Rörlig avgift har det blivit ett fel 
under rubriken förslag till avgift, rörlig taxa/år för restauranger med 
omsättning på 1 000 001 kr – 2 000 000 kr. Se markerad rad nedan.

Rörlig avgift
Omsättning Nuvarande avgift Förslag till 

avgift, rörlig 
taxa/år

Förändring mot 
nuvarande avgift

0-50 000 500 kr 550 kr + 50
50 001 – 100 000 1000 kr 1100 kr + 100 kr
100 001 - 250 000 1500 kr 1650 kr + 150 kr

250 001 - 500 000 3000 kr 3300 kr + 300 kr
500 001 - 1 000 000 4000 kr 4400 kr + 400 kr
1 000 001 – 2 000 
000

5000 kr 550 kr + 500 kr

2 000 001 – 3 000 
000

6000 kr 6600 kr + 600 kr

3 000 001 – 4 000 
000

7000 kr 7700 kr +700 kr

4 000 001 – 6 000 
000

8000 kr 8800 kr +800 kr

6 000 001 – 9000 kr 9900 kr +900 kr

Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige tar nytt beslut om denna del 
av avgiften så att förslag till avgift, rörlig taxa/år är 5500 kr för restauranger 
med omsättning på 1 000 001 kr – 2 000 000 kr.

27



28



29



30



31



32



33



Medborgarförslag

Trafikproblem på Bruksgatan mellan Storgatan och Stationsgatan.

Inför parkeringsförbud på Bruksgatan mellan Storgatan och Stationsgatan, in och utfart till ICA 
medför idag risker då det ofta står parkerade bilar på båda sidor av Bruksgatan. Det finns gott om 
parkeringsplatser rödmarkerat i karta nedan.

Försök även få till en lösning för gående mellan Coop Konsum och ICA Supermarket, nu går 
gångvägen över parkeringsplatsen vilket gör att risken att någon skadas är hög.

Lessebo 2017-01-20

Kjell Andersson 070-2336233
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-02-09

Dnr 2017/20

Hid  

Delgivningar/rapporter
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Information om tilldelningsbeslut
Socialnämnden har överlämnat tilldelningsbeslut till 
kommunfullmäktige som anmälan enligt 3:12 kommunallagen 
gällande upphandlingar.
 Upphandling av handledning för personal inom IFO, VO och 

skola. Skåne, Kronoberg och Halland 2016

Fastställande av taxor 2017 - RÖK
Kopia på protokoll för från Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
gällande förbundsdirektionens beslut om Räddningstjänstens 
taxor och avgifter för 2017.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2016-12-16

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 143 Dnr 2016/144-750

Tilldelningsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar till protokollet att informationen om 
tilldelningsbeslut är lämnad samt att överlämna tilldelningsbeslutet 
till kommunfullmäktige som anmälan enligt 3:12 kommunallagen.

Ärendebeskrivning
Gällande upphandling 

 Handledning för personal inom IFO, VO och skola. Skåne, 
Kronoberg och Halland 2016.

Upphandlingen administreras av kommunförbundet Skåne via 
fullmakt från de deltagande upphandlande myndigheterna.
Enligt upphandlingsprotokoll, för ovan nämnda upphandling, daterad 
2016-10-28, föreslås kvalificerade anbudsgivare som leverantörer av 
efterfrågande tjänster.
Med hänvisning till ovanstående beslutar undertecknad med stöd av 
delegation att anta leverantörer i enlighet med ovan nämnda 
upphandlingsprotokoll

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 187 2016-12-07
Tilldelningsbeslut daterad 2016-10-31
Upphandlingsprotokoll för personal inom OF, VO och skola. Skåne, 
Kronoberg och Halland. 2016 (15/15) med tillhörande 
resultatrapport, daterad 2016-10-28 (Handlingarna på 
sammanträdet) 

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef IFO
Socialchef
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