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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2017/26-10

Intern kontrollplan för 2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslå Kommunstyrelsen att fastställa den av 
arbetsutskottet genomförda risk- och väsentlighetsanalysen och anta 
reviderad intern kontrollplan 2017.

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
 Informationssäkerhet
 Inköp

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

 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. I Internkontroll av transaktioner 
finns en separat rutin och hanteras inte i denna risk- och 
väsentligehtsanalys.

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. 

Ledamöterna går igenom och bedömer risk och väsentlighet med 
utgångspunkt av omfattning och mål med intern kontroll.
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-01

Dnr 2017/26

Hid  

Risk- och väsentlighetsanalys 2017
Förslag till beslut
Föreslå KS att fastställa den av KSAU genomförd risk- och 
väsentlighetsanalysen.

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. För internkontroll av 
transaktioner finns en separat rutin och skall inte hanteras i 
denna risk- och väsentligehtsanalys.

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. 
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-01

Bakgrund
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
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Mall risk- och väsentlighetsanalys
RiskbedömningStyrdokument Process

Kort beskrivning av processen
Omfattning

Risk
(sannolikhet)

1-5 2

Väsentlighet 
(sårbarhet)

1-53

Kontrollåtgärd1 Målområde 2017
(Det finns även mål i energi-, miljö- och 
klimatstrategiskt program, finanspolicy 
samt utvecklingsstrategi utöver målområde 
2017)

Huvudprocesser kommunstyrelsen
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 3 4

Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 2 4

Bostadsförsörjnings-
program
Energi-, miljö- och 
klimatstrategiskt 
program
Utvecklingsstrategi

Boende
Behov -> detaljplan/avstyckning/
fastighetsbildning ->budget-> verkställighet (saknar 
rutiner idag) ->försäljning.

2 300 tkr4

    207 tkr5

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 2 2

Processkartläggning 
med kontroll 
verksamhet och rutiner 
för rapportering. 

 Attraktivt boende
 Trygghet
 Tillgång fiber
 Minska skadegörelse

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 3 1
Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 1 1
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 2 2
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 2 3
Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 2 2

Utvecklingsstrategi Demokrati och mångfald
Medborgarförslag/Medborgardialog-> beredning -> 
förslag till beslut -> genomförande -> uppföljning.

Behov -> formulera budskap -> val av kanal dvs webb, 
kommunnytt, pressmeddelande, film mm> publicera 2 036 tkr6

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 2 2

-  Nöjd insyn/inflytande
 God service
 Kommunikation

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 2 5
Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 1 3

2 420 tkr7

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 3 5

Analys av av 
service/tjänster till 
näringslivet och 
efterlevnad av lagar 
och andra krav.

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 4 4
Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 2 2

Näringslivsstrategi för 
Lessebo kommun 
antagen 2011

Energi-, miljö- och 
klimatstrategiskt 
program

Näringsliv och sysselsättning
Näringsliv kontaktar strateg el strateg/politiker besöker 
näringsliv -> inhämta/förmedla information -> vid 
behov stöd, rådgivning eller förmedling av kontakt -> 
vid behov uppföljning.

Analys behov av resurser/kompetens i tät samverkan 
med arbetsförmedling/näringsliv -> analys av 
arbetslösheten -> projektplan -> genomförande -> 
Individ i sysselsättning/ el. fortsatta 
arbetsmarknadsåtgärder -> uppföljning.

12 842 tkr8

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 4 3

Under hösten 2017-
våren 2018 medverkar 
Lessebo kommun i en 
processkartläggning 
kring nyanländas 
etablering på 
arbetsmarknaden med 
bland annat AF.  
Avvaktar 
internkontroll.

 Egenförsörjning öka
 Sysselsättningsgrad öka
 Minst 3 % nystartsjobb

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 1 3
Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 1 2

Energi-, miljö- och 
klimatstrategiskt 
program

Energi och miljö
Planering av aktiviteter för energi-, klimat- och 
miljökunskap-> genomförande av aktiviteter -> kan 
leda till individuell rådgivning till medborgare. -> 
Medborgare kontaktar strateg ->beskriver problem -> 
får rådgivning.

    864 tkr9

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 2 3

-  Minska kommunens trpt
 Energieffektivisera

1 Utgå från dokumenterade rutinbeskrivningar, anpassad kompetensnivå, personal som är väl insatt i rutiner, uppgifter och ansvar
2 1 mycket låg, 2 liten, 3 medelstor, 4 stor, 5 extra stor 
3 1 försumbar, 2 lindrig, 3 kännbar, 4 allvarlig, 5 mycket allvarlig
4 Wexnet
5 Skadegörelse
6 Vht 9100; akt 0017 kommunkalender, 0019 Kommunnytt, 0107 Komin och hemsida, 0125 marknadsföring, 0108 Plan och utredningsresurs
7 Vht 2420 Näringsliv
8 Vht 6100 åtgärder arbetslösa, 6200 flyktingmottagande
9 Vht 2070 Energirådgivning 6



Mall risk- och väsentlighetsanalys
RiskbedömningStyrdokument Process

Kort beskrivning av processen
Omfattning

Risk
(sannolikhet)

1-5 11

Väsentlighet 
(sårbarhet)

1-512

Kontrollåtgärd10 Målområde 2017
(Det finns även mål i energi-, miljö- och 
klimatstrategiskt program, finanspolicy 
samt utvecklingsstrategi utöver målområde 
2017)

Stödprocesser kommunstyrelsen
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 3 5
Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 3 5

Finanspolicy Ekonomisk förvaltning inkl. försäkring. 140 000 tkr13

1 200 tkr14

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 2 4

Uppdra till 
tjänstemännen att ta 
fram lämplig 
kontrollåtgärd med 
hänsyn till tidigare 
gjorda internkontroller 
och dess resultat.

(Mål finns i finanspolicyn)

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 2 4

Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 2 4

Personal 5 640 tkr15

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 3 3

Analys av 
ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv 
verksamhet med 
hänsyn till sjukfrånvaro 
och 
personalsammansättnin
g. 

 Minskad sjukfrånvaro
 Nöjda medarbetare
 Sund personalomsättning
 Personal-sammansättning

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 2 3
Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 2 2

Egenkontrollprogram
Kostpolicy
Energi-, miljö- och 
klimatstrategiskt 
program

Kostverksamhet
Upphandling->utvärdering-> beställning/inköp-> 
näringsberäknad matsedel -> inköpta varor levereras 
till distributionscentral -> transport till tillagningskök -
> produktion av olika koster efter beställning från 
BUN/SN -> transport till olika enheter > servering i 
matsal -> lokalvård, returtransport av disk mm och 
efterarbete i lokal.

26 179 tkr16

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 3 4

Efterlevnad av 
tillämpliga lagar 
bedöms ej vara i behov 
av internkontroll fn.

 Öka andelen ekologiska 
råvaror

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 3 4

Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 3 4

Upphandlingspolicy
Energi-, miljö- och 
klimatstrategiskt 
program

Inköp
Verksamheter påtalar behov -> finns avtal hänvisas 
verksamhet till avtal annars utformas 
förfrågningsunderlag -> annonsering -> utvärdering av 
anbud -> avtal.

34 015 tkr17

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 4 3

Kontroll av avtalstrohet 
genom stickprov.

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 4 4

Tillförlitlig finansiell rapportering och info om verk 2 2

Informations-
säkerhetspolicy

Informationssäkerhet
Behörighet ges i samband med anställning/uppdrag till 
det informationstillgångar som behövs i tjänsten-> 
anställd ansvarar för att hantera informationstillgångar 
enligt gällande lagstiftning och rutiner -> behörighet 
upphör i samband med anställning/uppdrag upphör

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter mm 3 3

Uppföljning av den 
efter externrevisionen 
införda nya rutinens 
funktionalitet

10 Utgå från dokumenterade rutinbeskrivningar, anpassad kompetensnivå, personal som är väl insatt i rutiner, uppgifter och ansvar
11 1 mycket låg, 2 liten, 3 medelstor, 4 stor, 5 extra stor 
12 1 försumbar, 2 lindrig, 3 kännbar, 4 allvarlig, 5 mycket allvarlig
13 Enligt balansräkning 170731
14 Försäkring enligt sammanställning Leif Nilsson
15 Vht 1310 klk personalserivce, 9130 Förvaltingin övergripande pa
16 Vht 9800 Måltidsförvaltning
17 Källa LR utfall 2016 7



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-06-13

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr 2017/89-29

Begäran om medel för nybyggnad av 
förskola i Lessebo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Uppdra åt KFT-nämnden att utreda möjliga alternativ till 
nybyggnad. 
2. Utredningen ska återrapporteras senast månadsskiftet 
augusti/september till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har vid olika tillfällen haft ärendet om 
lokalförsörjningsbehov inom utbildningsverksamheten uppe för 
diskussion. Vid sammanträdet 2017-05-03 § 91 beslutades att bevilja 
plangruppens och Barn- och utbildningsnämndens förslag till 
placeringar av ny förskola vid Hackebackeskolan  i Lessebo, och KFT-
nämnden har äskat medel för byggnationen.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 § 105 att återremittera 
ärendet, för att begära in ytterligare underlag kring elevunderlag och 
kostnadsberäkningar. 

Underlag har inkommit från tekniska förvaltningen och Barn – och 
utbildningsförvaltningen, som kompletterats med 
befolkningsprognos.  Dessutom presenteras en förtydligad 
processplan.

I kommunstyrelsens diskussion föreslås en fortsatt utredning om 
möjliga alternativ till nybyggnation innan beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30 § 105.
KFT-nämndens protokoll 2017-05-22 § 44.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-05-23 § 35.
Tjänsteskrivelse ang lokaler förskolan Lessebo 2017-06-01
Preliminär kostnadskalkyl
Lokalförsörjningsprognos förskola, grundskolor, gymnasieskola och 
vuxenutbildning i Lessebo kommun 2016-09-15
PM- Befolkningsprognos SCB 2016, 2017-06-07
Befolkningsprognos 2017 och lokalytor skolor och förskolor 2017-03-
01
Beslutsprocess byggnation 2017-06-07

Beslutsexpediering
KFT-nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-08-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2017/154-290

Nybyggnad av förskola i Lessebo
Beslut
KFT-nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta:

 Uppdra åt KFT-nämnden att gå vidare med 
förfrågningsunderlag och upphandling av nybyggnad av 
förskola vid Hackebackeskolan i Lessebo.

 KFT-nämnden ska beviljas igångsättningstillstånd för 
byggnationen från kommunstyrelsen innan den påbörjas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13 att uppdra åt KFT-nämnden 
att utreda möjliga alternativ till nybyggnad. Det alternativ som varit 
aktuellt är delar av Bikupan där nuvarande förskola Zebran finns. 
Utbildningschefen har gjort en beskrivning av möjliga alternativ, 
vilken visar att tillgängligt utrymme vid Bikupan ej är tillräckligt och 
att det bästa alternativet är en nybyggnad vid Hackebackeskolan. 
Byggprojektledarens utredning visar att en ombyggnad är så 
omfattande att en nybyggnad är ett bättre alternativ. Färdigställandet 
bedöms till 1,5 år efter genomförandebeslut.
Detta ärende hanterades tidigare i KFT-nämnden 2017-05-22 § 44.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef.
Skrivelse från utbildningschefen: Möjliga alternativ för lokaler för 
förskolan i Lessebo.
Skrivelse från projektledare: Ny förskola på Bikupan?!

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Utbildningschefen
Projektledare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-06-13

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr 2017/87-29

Begäran om medel för nybyggnad av 
LSS-boende i Lessebo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till KFT-
nämnden. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att bevilja 2 mkr för 
projektering av nya LSS bostäder i Lessebo som ersätter Odengatan 8. 
Ärendet har beretts av KFT-nämnden och det planerade projektet 
består av 8 lägenheter och 7 korttidsplatser, som beräknas vara klara i 
slutet av 2018. KFT-nämnden har äskat medel för byggnationen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 § 104 att återremittera 
ärendet, för att begära in ytterligare underlag kring 
kostnadsberäkningar. 

Underlag har inkommit från tekniska förvaltningen och 
Socialförvaltningen. Dessutom presenteras en förtydligad 
processplan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30 § 204.
KFT-nämndens protokoll 2017-05-22 § 45.
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2017-06-01
Preliminär kostnadskalkyl samt ritning
Beslutsprocess byggnation 2017-06-07

Yrkanden
Göran Borg (s) yrkar på återremiss av ärendet, för att se över 
möjligheterna att minska den planerade ytan. 

Propositionsordning
Inga yrkanden utöver Borgs finns, varför ordförande ställer 
proposition på Borgs yrkande mot avslag av detsamma. 

Omröstning
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Borgs yrkande.

Beslutsexpediering
KFT-nämnden
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-08-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2017/150-293

Nybyggnad av servicebostäder i Lessebo
Beslut
KFT-nämnden beslutar att föreslå till kommunstyrelsen att besluta:

 Uppdra åt KFT-nämnden att gå vidare med 
förfrågningsunderlag och upphandling av nybyggnad av 
servicebostäder i Lessebo.

 Bevilja KFT-nämnden igångsättningstillstånd för 
byggnationen innan den påbörjas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13 att återremittera ärendet 
angående LSS-boende till KFT-nämnden för att se över möjligheterna 
att minska den planerade ytan. Socialchefen har gjort en beskrivning 
av omsorgen om personer med funktionsnedsättning i kommunen. I 
denna framgår att behovet i nybyggnaden är åtta lägenheter samt sju 
korttidsplatser.
Byggprojektledaren har därutöver minskat ytorna till ett minimum 
utifrån funktionen. Minskningen är 160 m2 vilket ger en 
kostnadsbedömning på 32,5 miljoner. Färdigställandet bedöms till 1,5 
år efter genomförandebeslut.
Detta ärende behandlades senast i KFT-nämnden 2017-05-22 § 45.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef.
Skrivelse från socialchef: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning i Lessebo kommun.
Skrivelse från projektledare med tillhörande ritningar och 
kostnadskalkyl.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Socialchefen
Projektledare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2017/107- 

Försäljning och sanering del av Sofielund 
7 i Lessebo
Beslut
Ärendet återkommer på Kommunstyrelsens sammanträde den 
5 september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2010, § 137, att 
förvärva fastigheten Sofielund 7 för 350 tkr.
  
KFT-nämnden har beslutat den 19 juni 2017, § 62 att avyttra del av 
fastigheten Sofielund 7 i Lessebo för 117.5 tkr. 
I köpeavtalet inskrivs att säljaren Lessebo kommun ska sanera d.v.s. 
återställa fastigheten.

Kostnad för undersökning av marken har uppgått till 109 tkr och 
återställningen beräknas uppgå till 872 tkr.

Medelsbehovet uppgår då till netto 1 213,5 tkr (nettoförsäljning av 
fastigheten med minus 232,5 tkr och kostnaden för återställningen, 
981 tkr) för exploatering av del av Sofielund 7.

Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen 2017-08-10.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2017-08-16.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-08-21

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2017/153-33

Försäljning och sanering del av Sofielund 
7
Beslut
KFT-nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta:

 Att anvisa medel till KFT-nämnden för sanering av Sofielund 
7.

 Att uppdra till KFT-nämnden att genomföra sanering och 
därefter försäljning av tomten Sofielund 7.

Ärendebeskrivning
KFT-nämnden beslutade 2017-06-19 att sälja del av Sofielund 7. I 
beslutet framgår att tomten ska saneras innan försäljning. 
Saneringskostnaden beräknas till 872 000 kronor och 
försäljningsintäkten beräknas till 117 500 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef.
Beslut från KFT-nämnden 2017-06-19 § 62.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Namn Adress Postnummer Postort Fastighetsnamn
LESSEBO KOMMUN 36531 LESSEBO LESSEBO 9:1
Per Ole Christensen TRÄDGÅRDSGATAN 4 36532 LESSEBO NORDSLUND 2
Anneli Charlott Christensen TRÄDGÅRDSGATAN 4 36532 LESSEBO NORDSLUND 2
Josefine Lundgren TRÄDGÅRDSGATAN 2 36532 LESSEBO NORDSLUND 3
Peter Lundgren TRÄDGÅRDSGATAN 2 36532 LESSEBO NORDSLUND 3
Per Ole Christensen TRÄDGÅRDSGATAN 4 36532 LESSEBO NORDSLUND 4
Anneli Charlott Christensen TRÄDGÅRDSGATAN 4 36532 LESSEBO NORDSLUND 4
JSB PROJECT AB BOX 56 37402 ASARUM SOFIELUND 1
Tommy Olofsson STORGATAN 57 36532 LESSEBO SOFIELUND 3
Ulf Pettersson TINGSTÄDEVÄGEN 30 B 62444 TINGSTÄDE SOFIELUND 4
Jimmy Ronnebring JANUARIVÄGEN 10 36532 LESSEBO SOFIELUND 5
LESSEBO KOMMUN 36531 LESSEBO SOFIELUND 7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2017/106- 

Begäran om medel för inköp av 
fastigheter i Skruv
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
 Bevilja KFT nämnden tilläggsanslag för inköp av fastigheterna 

Skruv 17:1 och Skruv 1:140 med 158 tkr, (redovisas på 2240-40-
240-0095 med projekt 7542).

 Medelsfinansiering sker genom att omdisponera 158 tkr från 
projekt Väghållning KS disposition, projekt 7500 i 2017 års 
redovisning.

Ärendebeskrivning
KFT-nämnden har beslutat den 19 juni 2017, § 60, att begära 
tilläggsanslag för inköp av Skruv 17:1 och Skruv1:140 inför byggande 
av GC-väg under järnvägen i Skruv. 

Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-06-19 § 60.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2017-08-16.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-06-19

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2017/123-28

Begäran om medel för inköp av 
fastigheter i Skruv
Beslut
KFT-nämnden beslutar att äska investeringsmedel för inköp av Skruv 
17:1 och del av Skruv 1:140 inför byggande av GC-väg under järnvägen 
i Skruv. Kostnad 157.232 kr.

Ärendebeskrivning
I Skruv ska byggas en GC-väg under järnvägen. Den kommer att korsa 
fastigheten Skruv 1:140 och gå över Skruv 17:1. För att kunna 
genomföra projektet föreslås att Skruv 17:1 köps i sin helhet samt del 
av Skruv 1:140 enligt Trafikverkets förslag. Värderingsbyrån har gjort 
värderingarna av fastigheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av tf teknisk chef.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-16

Dnr  

Hid  

Inköp av Skruv 17:1 och Skruv 1:140
Förslag till beslut
Bevilja KFT nämnden tilläggsanslag för inköp av fastigheterna 
Skruv 17:1 och Skruv 1:140 med 158 tkr, (redovisas på 2240-40-
240-0095 med projekt 7542)

Medelsfinansiering sker genom att omdisponera 158 tkr från 
projekt Väghållning KS disposition, projekt 7500 i 2017 års 
redovisning

Ärendebeskrivning
KFT-nämnden har beslutat den 19 juni 2017, §60, att begära 
tilläggsanslag för inköp av Skruv 17:1 och Skruv1:140. 

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Förvaltning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 86 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.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-08 § 131 återremittera ärendet 
till KFT-nämnden för specificering av kostnaderna.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse lämnat beskrivning av dom 
olika delarna för installation av oljeskiljare.

Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-04-18, § 37.
Tjänsteskrivelse 2017-06-05.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-08 § 131.
Redogörelse från tekniska förvaltningen.
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Dnr 2017/68-28

Beskrivning av dom olika delarna för installation av oljeavskiljare i 
Hovmantorp.

Enligt beräkningar som gjorts så blir denna installation ca: 100.000:- 
dyrare än i Kosta eftersom vi måste göra en ny spolplatta här. I Kosta 
finns redan en befintlig spolplatta som måste anslutas till en 
oljeavskiljare därför blir Hovmantorp dyrare.

I Hovmantorp Kommer vi att göra en ny spolplatta för ca: 100.000:- 
eftersom det inte finns någon sådan där.

Installation av oljeavskiljare ca: 125.000:-

Övrigt rörarbete och el arbete ca: 75.000:-

Betongsågning för att ansluta befintlig golvränna hos 
Räddningstjänsten ca: 75.000:-

Grävning ca: 50.000:-

Asfaltering ca: 75.000:-

Summa: 500.000:- Exkl moms

Fastighetsingenjör

Jan Axelsson
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 87 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.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-08 § 132 återremittera ärendet 
till KFT-nämnden för specificering av kostnaderna.

Tekniska förvaltningen har skrivelse lämna beskrivning av dom olika 
delarna för installation av oljeskiljare.

Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-04-18 § 36.
Tjänsteskrivelse 2017-06-05.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-08 § 132
Redogörelse från tekniska förvaltningen.
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Dnr 2017/6928

Beskrivning av dom olika delarna för installation av oljeavskiljare i 
Kosta.

Enligt beräkningar kommer denna installation bli billigare än den i 
Hovmantorp eftersom här finns redan en spolplatta som tyvärr inte 
är ansluten till någon oljeavskiljare. I samband med ombyggnaden av 
Räddningstjänsten i Kosta skall vi göra detta jobbet för att spara både 
tid och pengar.

Installation av oljeavskiljare ca: 125.000:-

Övrigt rörarbete och el arbete ca: 75.000:-

Betongsågning för att ansluta befintlig golvränna hos 
Räddningstjänsten ca: 75.000:-

Grävning ca: 50.000:-

Asfaltering ca: 75.000:-

Summa: 400.000:- Exkl moms

Fastighetsingenjör

Jan Axelsson
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2017/6-31

Svar på medborgarförslag ang. 
trafikproblem på Bruksgatan i Lessebo
Beslut
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget anses härmed besvarad.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit om trafikproblem på Bruksgatan, 
mellan Storgatan och Stationsgatan, i Lessebo. 

Förslagsställaren föreslår bl.a. införande av parkeringsförbud på 
Bruksgatan.

KFT-nämnden beslutade 2017-05-22 att ge gatuingenjören uppdrag 
att se över trafiksituationen som beskrivs i medborgarförslag.
KFT-nämnden är införstådd med trafikproblemen på Bruksgatan och 
har därför påbörjat en utredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-20 § 13.
KFT-nämndens protokoll 2017-05-22 § 50.
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-10

Dnr  

Hid  

Medborgarförslag ang. trafikproblem på 
Bruksgatan i Lessebo
Förslag till beslut
Motionen anses härmed besvarad.

Ärendebeskrivning
KFT-nämnden har beslutat 2017-05-22 att ge gatuingenjören i 
uppdrag att se över trafiksituationen som beskriv i 
medborgarförslaget.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige 
angående trafikproblem på Bruksgatan mellan Storgatan och 
Stationsgatan i Lessebo.

Christina Nyquist
Kommunchef  
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-05-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2017/83-30

Yttrande angående trafikproblem på 
Bruksgatan i Lessebo
Beslut
KFT-nämnden beslutar att ge gatuingenjören i uppdrag att 
återkomma med förslag till lösning av trafikproblemen på Bruksgatan 
i Lessebo.

Ärendebeskrivning
KFT-nämnden är införstådda med trafikproblemen på Bruksgatan 
och har därför påbörjat en utredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av tf teknisk chef.

Beslutsexpediering
Gatuingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2017/95-10

Svar på motion om öppna sammanträden i 
Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 
och därmed anses den besvarad. 

Ärendebeskrivning
Christoffer Petersson, Ingmar Aronsson och Markku Mäntylä (sd) har 
i motion till kommunfullmäktige 2017-06-12 föreslagit att ha alla 
sammanträden i alla nämnder samt kommunala styrelser öppna för 
allmänheten.

Närvarorätten vid nämndssammanträden är reglerad i 
kommunallagen. Huvudregeln är att nämndssammanträden är 
slutna. Möjligheten för kommunfullmäktige att besluta i fråga om 
offentliga sammanträden är enligt kommunallagen begränsad till 
möjligheten att medge sådan rätt för nämnderna, varför motionen 
inte är möjlig att bifalla. 

För att möjliggöra för varje nämnd att utveckla sitt arbete gentemot 
medborgarna, föreslås istället att kommunfullmäktige, i samband 
med revidering av nämndernas reglementen, tar beslut om att 
möjliggöra offentliga sammanträden. Det ligger därefter på respektive 
nämnd att avgöra lämpligheten och formerna för öppna 
sammanträden i nämnden utifrån respektive nämnds verksamhet och 
Kommunallagens restriktioner.

Beslutsunderlag
Motion från Christoffer Petersson, Ingmar Aronsson och Markku 
Mäntylää (sd) 2017-06-12.
Tjänsteskrivelse från kanslichef 2017-06-14.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-06-14

Dnr 2017.95-10

Hid  

Svar på motion om öppna sammanträden i 
Lessebo kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Ärendebeskrivning
Christoffer Petersson, Ingmar Aronsson och Markku Mäntylä (sd) 
har i motion till kommunfullmäktige 2017-06-12 föreslagit att ha 
alla sammanträden i alla nämnder samt kommunala styrelser 
öppna för allmänheten.

Närvarorätten vid nämndssammanträden är reglerad i 
kommunallagen. Huvudregeln är att nämndssammanträden är 
slutna. Möjligheten för kommunfullmäktige att besluta i fråga om 
offentliga sammanträden är enligt kommunallagen begränsad till 
möjligheten att medge sådan rätt för nämnderna, varför motionen 
inte är möjlig att bifalla. 

För att möjliggöra för varje nämnd att utveckla sitt arbete 
gentemot medborgarna, föreslås istället att kommunfullmäktige, i 
samband med revidering av nämndernas reglementen, tar beslut 
om att möjliggöra offentliga sammanträden. Det ligger därefter på 
respektive nämnd att avgöra lämpligheten och formerna för öppna 
sammanträden i nämnden utifrån respektive nämnds verksamhet 
och Kommunallagens restriktioner.

Bakgrund
Christoffer Petersson, Ingmar Aronsson och Markku Mäntylä (sd) 
har i motion till kommunfullmäktige 2017-06-12 föreslagit att ha 
alla sammanträden i alla nämnder samt kommunala styrelser 
öppna för allmänheten. Motiveringen till förslaget är att 
kommuninvånarna i Lessebo kan få en god insikt i hur politiker 
och tjänstemän arbetar för kommuninvånarnas bästa. 
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-06-14

Närvarorätten vid nämndssammanträden är reglerad i 
kommunallagen. Huvudregeln är att nämndssammanträden är 
slutna. Om fullmäktige medgivit det får dock nämnder besluta att 
sammanträden är helt eller delvis öppna. Regeln omfattar inte 
utskottens sammanträden (t.ex. kommunstyrelsens arbetsutskott) 
och inte alla typer av ärenden. KL kap 6 § 19 a förbjuder 
uttryckligen offentliga sammanträden när nämnden behandlar 
sekretessbelagda ärenden eller ärenden som avser 
myndighetsutövning. Av förarbetena till denna lagregel framgår att 
ärende som endast bereds av nämnden för avgörande av 
fullmäktige eller annan nämnd, inte lämpar sig för offentliga 
sammanträden. Vid öppna sammanträden är huvudregeln att 
allmänheten har närvarorätt men inte har rätt att delta i 
överläggningarna. 

I Lessebo kommun finns i dagsläget inget uttryckligt medgivande i 
nämndernas reglementen som möjliggör öppna sammanträden. 
Istället har medborgardialogen i andra former uppmuntrats, 
genom att arbetsordningarna anger att varje nämnd ska ha 
besöksträffar för att utveckla medborgardialogen. Detta innebär 
enligt arbetsordningen möten med allmänheten eller vissa 
grupper, t.ex. tematräffar, besök i ett visst område, besöka en viss 
förening etc. Medborgardialogen sker på initiativ av varje nämnd. 
Denna arbetsform också ger möjligheter till direkt inflytande. 

Gällande motionärernas förslag, är möjligheten för 
kommunfullmäktige att besluta i fråga om offentliga 
sammanträden alltså begränsad till möjligheten att medge sådan 
rätt för nämnderna. Detta innebär att motionens förslag inte är 
möjligt att bifalla. För att möjliggöra för varje nämnd att utveckla 
sitt arbete gentemot medborgarna som ett komplement till annan 
medborgardialog, föreslår kansliavdelningen istället att 
kommunfullmäktige, i samband med revidering av nämndernas 
reglementen, tar beslut om att möjliggöra offentliga 
sammanträden. Det ligger därefter på respektive nämnd att avgöra 
lämpligheten och formerna för öppna sammanträden i nämnden 
utifrån respektive nämnds verksamhet och Kommunallagens 
restriktioner.

Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavd

Beslutsunderlag
Motion från Christoffer Petersson, Ingmar Aronsson och Markku 
Mäntylää (sd) 2017-06-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2017/70-21

Antagande - Ändring av byggnadsplaner i 
Kosta samhälle
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att anta 
ändring av huvudmannaskap i byggnadsplaner för Kosta samhälle 
enligt Plan- och bygglagen kap. 5 § 27.

Ärendebeskrivning
Förslag till ändring av huvudmannaskap i samtliga byggnadsplaner 
som berör Kosta samhälle är nu framme vid antagandeskedet av 
planprocessen. I byggnadsplaner var det oftast enskilt 
huvudmannaskap och för att kommunen ska kunna ta över det 
juridiska ansvaret måste huvudmannaskapet ändras i planerna.

Det är totalt 16 byggnadsplaner och de berör majoriteten av marken i 
Kosta samhälle, byggnadsplaner slutade tas fram årsskiftet 
1987/1988, vilket gör att det är planerna innan detta årsskifte som är 
föremål för denna ändring.

Under samrådet kom 4 yttranden in varav 1 hade någon synpunkt. 
Detta var en synpunkt som bemöttes och som godkändes av den som 
hade lämnat synpunkten.

Plan- och miljönämnden har 2017-06-07 § 66 godkänt ändring av 
huvudmannaskap i byggplaner för Kosta samhälle och överlämnat 
den till fullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens protokoll 2017-06-07 § 66.
Antagandehandling -Ändring av huvudmannaskap 2017-05-19.
Samrådsredogörelse 2017-05-19.
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2017-05-19 

Dnr: 2017.0137.214 

Antagandehandling 

 

Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

 

 

Ändring av huvudmannaskap i byggnadsplan 
Ändring av byggnadsplan, Dåvedshult 11:9 m.fl, 1987-12-11, 0761-P87/29 

Kosta samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

Beskrivning 

Syftet med denna handling är att lösa problemet som har uppstått med 

huvudmannaskap för de allmänna ytor som är reglerade i äldre byggnadsplaner innan 

1987-12-31. I nuläget är det en vägförening som är juridiskt ansvarig för allmänna 

platser inom byggnadsplaner, men det är kommunen som underhåller dessa ytor.  

 

2008 skrevs det ett avtal att kommunen skulle överta både praktiskt och juridiskt ansvar 

för allmänna platser i hela Kosta. För att kommunen ska kunna överta det juridiska 

ansvaret måste en planändring genomföras. Planändringen kommer genomföras med 

standardförfarande då ändringen inte är av komplicerad art. Detta innebär att förslaget 

kommer skickas ut för samråd och granskning innan antagande. Målet är en antagen 

plan under andra halvan av 2017. 

 

I samrådsskedet ska berörda ges möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella 

planförslaget. Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas in skriftligen till 

kommunen. Efter att detaljplanen har varit ute på samråd ska synpunkterna som har 

kommit in under yttrandetiden sammanställas.  

 

Tidigare ställningstagande 

Byggnadsplaner och stadsplaner var tidigare två olika institut för att reglera 

markanvändning. Den stora skillnaden var att kommunen ansvarade för genomförandet 

i stadsplanen och de enskilda markägarna ansvarade för byggnadsplanerna. Detta 

medför att allmänna platser som gator, parker, torg och övriga ytor skulle skötas av 

respektive huvudman. För skötsel av allmän plats inom byggnadsplaner bildades 

vägföreningar. 

 

Förändringar 

Den ursprungliga byggnadsplanens planbestämmelser fortsätter att gälla med 

ändringen att det istället för enskilt är kommunalt huvudmannaskap.  

 

Konsekvenser 

Det formella väghållningsansvaret för huvuddelen av vägnätet i Kosta ligger på en 

vägförening som inte längre existerar. Det praktiska väghållningsansvaret för gatunätet 
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har Lessebo kommun redan åtagit sig, vilket medför att det inte blir någon praktisk 

förändring. 

 

Sedan reglerna om förvaltning av enskilda vägar överförts till anläggningslagen (1998) 

krävs omfattande lantmäteriförrättningar för att bibehålla nuvarande ordning med 

föreningar som huvudmän för allmän platsmark. Lessebo kommun har i detta läge 

ansett att ett kommunalt huvudmannaskap är att föredra. En direkt konsekvens av 

planändringen är att Kosta vägförening kommer att avvecklas. Avvecklingen blir möjlig 

när detta tillägg till byggnadsplaner vunnit laga kraft. 

 

De gemensamhetsanläggningar som upprättats för allmänna ytor som exempelvis 

grönområden och gator kommer genom ändringen att upphävas. Detta eftersom det 

blir kommunens som fortsättningsvis ansvarar för skötsel och underhåll av allmänna 

ytor. 

 

Administrativa frågor 

Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapet för allmän platsmark ändras från nuvarande vägförening till 

kommunalt huvudmannaskap. 

 

Handläggning 

Avveckling av aktuell vägförening sker formellt genom en lantmäteriförändring efter det 

att detaljplanen med tillhörande tillägg har vunnit laga kraft. 

 

Plan- och miljönämnden 

2017-05-19 

 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

Lessebo kommun 

47



 

1(3) 

Dnr: 2017.0137.214 

Datum 2017-05-19 

Antagandehandling 

 

Samrådsredogörelse för förslag till ändring av 

huvudmannaskap i byggnadsplaner i Kosta samhälle, 

Lessebo kommun 
 

 

Innehållsförteckning 

Samrådets genomförande ....................................................................................................... 2 

Detaljplanens genomförande .................................................................................................. 2 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag .................................................................... 2 

Inkomna synpunkter ................................................................................................................ 2 

E.ON ....................................................................................................................................... 2 

Bemötande ........................................................................................................................ 2 

Lantmäteriet .......................................................................................................................... 2 

Bemötande ........................................................................................................................ 2 

Länsstyrelsen ......................................................................................................................... 2 

Bemötande ........................................................................................................................ 3 

Trafikverket ............................................................................................................................ 3 

Bemötande ........................................................................................................................ 3 
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Samrådets genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för del av Kosta 36:13 i Kosta samhälle har varit ute för 

samråd under perioden 2016-12-05 till 2017-01-08. Efter samrådet ska de synpunkter 

som har kommit in under yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan gå vidare till 

nästa del av framtagandet av detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande då planarbetet påbörjades under 

2006, vilket innebär att förslaget kommer skickas ut för både samråd och granskning 

innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljöförvaltningen tagit emot 4 svar varav 1 har 

inneburit yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av 

respektive yttrande som har kommit in och hur Lessebo kommun bemöter yttrandet. 

Även de svar som plan- och miljöförvaltningen har tagit emot som inte innebär någon 

erinran kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

Inkomna synpunkter 

E.ON 

E.on har inget att erinra. 

Bemötande 

Kommentaren noteras 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet påpekar att det bör förtydligas att även gemensamhetsanläggningar för 

grönområden ska upphävas. 

Bemötande 

Kommentarerna noteras.  

Följande text läggs in på sidan 2 under rubriken Konsekvenser: 

De gemensamhetsanläggningar som upprättats för allmänna ytor som exempelvis 

grönområden och gator kommer genom ändringen att upphävas. Detta eftersom det 

blir kommunens som fortsättningsvis ansvarar för skötsel och underhåll av 

allmänna ytor. 

Efter samtal med Lantmäteriet om texten ovan godkänner de planändringen. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget är korrekt och tydligt redovisat. 

Länsstyrelsen har inget att erinra. 
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Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Trafikverket 

Trafikverket bedömer att de oklarheter gällande det framtida väghållningsansvaret nu 

klarats ut. Trafikverket har ingen erinran. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2016/166-21

Antagande - Detaljplan för fastigheten 
Kosta 36:13
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att anta ny 
detaljplan för Kosta 36:13 för Kosta samhälle enligt Plan- och 
bygglagen kap. 5 § 27.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för Kosta 36:13 vid riksväg 28 är nu framme 
vid antagandeskedet av planprocessen. Marken är inte sedan tidigare 
detaljplanelagd. Syftet med den aktuella planen är att reglera den 
befintliga parkeringsytan samt ge möjlighet för en drivmedelsmack 
med tillhörande tvätthall att byggas i den sydöstra delen av 
parkeringen.

Plan- och miljönämnden har 2017-06-07 § 61 godkänt den upprättade 
detaljplanen och överlämnat den till fullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens protokoll 2017-06-07 § 61.
Plankarta
Granskningsredogörelse 2017-05-29.
Planbeskrivning 2017-05-29.
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Upprättad 2017-05-29 Reviderad
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Lessebo kommun
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WSP Sverige AB

Godkännande

Antagande
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ANTAGANDEHANDLING
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Dnr: 2012.0543.214 

Datum 2017-05-29 

Antagandehandling 

 

Granskningsredogörelse för förslag för del av Kosta 

36:13, Kosta, Lessebo kommun 
 

 

 

  

Planområdet 
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Innehållsförteckning 

Granskningens genomförande .................................................................................................... 3 

Detaljplanens genomförande ...................................................................................................... 3 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag ....................................................................... 3 

Inkomna synpunkter ..................................................................................................................... 3 

E.ON ............................................................................................................................................. 3 

Bemötande ............................................................................................................................. 3 

Länsstyrelsen ............................................................................................................................. 3 

Bemötande ............................................................................................................................. 3 

Trafikverket ................................................................................................................................. 4 

Bemötande ............................................................................................................................. 4 
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Granskningens genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för del av Kosta 36:13 i Kosta samhälle har varit ute för 

granskning under perioden 2017-04-26 till 2017-05-17. Efter granskningen ska de 

synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan 

gå vidare till nästa del av framtagandet av detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande då planarbetet påbörjades under 

2006, vilket innebär att förslaget kommer skickas ut för både samråd och granskning 

innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljöförvaltningen tagit emot 6 svar varav 3 har 

inneburit yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av 

respektive yttrande som har kommit in och hur Lessebo kommun bemöter yttrandet. 

Även de svar som plan- och miljöförvaltningen har tagit emot som inte innebär någon 

erinran kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

Inkomna synpunkter 

E.ON 

E.on har inget att erinra men påpekar att området tillhör deras koncessionsområde för 

elnätet. 

Bemötande 

Kommentaren noteras 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen önskar en tydligare förklaring till hur analyserna angående förorenade 

massor har gjorts. Länsstyrelsen önskar även att det införs att ett stängsel mot deponin 

ska placeras som hinder för folk som genar över denna. Länsstyrelsen lyfter även frågan 

om en miljökonsekvensbeskrivning. 

Bemötande 

I samband med att Länsstyrelsen gör en ny huvudstudie för deponin i Kosta samhälle 

kommer frågan om beträdande att lyftas. Denna studie kommer göras efter sommaren 

2017. Studien kommer att leda fram till ett åtgärdsprogram med både åtgärder som 

föreslås genomföras men också de som måste genomföras. Detta tillsammans med 

topografin utanför parkeringen gör att en bestämmelse om stängsel inte kommer 

införas i plankartan. 

Vidare kommer den önskade analysen av förorenade massor att förklaras mer i plan- 

och genomförandebeskrivningen. 
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En miljökonsekvensbeskrivning skulle inte fastställa något utöver det som redan har 

undersökts och kommit fram under tidigare års undersökningar. Dessutom kommer 

marken att undersökas genom huvudstudien som Länsstyrelsen ska genomföra. Detta 

gör att en miljökonsekvensbeskrivning inte skulle tillföra något som inte redan är känt. 

Det är utöver detta så att parkeringen redan är anlagd och i samband med dess 

anläggning var Länsstyrelsen samrådspart och de krävde då ett geomembran, vilket 

lades i samband med anläggandet av parkeringen. Enligt granskningsutlåtandet och de 

provtagningar som har skett på senare tid fungerar geomembranet så som det är tänkt. 

Provtagning av grundvatten sker i enlighet med kontrollprogram. 

 

Trafikverket 

Trafikverket konstaterar att tidigare synpunkter har beaktats och har inga ytterligare 

synpunkter. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2017/102-21

Yttrande över Länstransportplan för 
Kronobergs län 2018-2029
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen beslutar att anta 
kommunchefens tjänsteskrivelse som Kommunstyrelsens yttrande till 
Region Kronoberg.

Ärendebeskrivning
Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs 
utveckling. Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att 
skapa regional utveckling och tillväxt och därför är Länstransportplan 
2018-2029 ett viktigt redskap i arbetet.

Den regionala utgångspunkten i Länstransportplanen 2018-2029 är 
”Gröna Kronoberg 2025” med de två målområden, ”vi växer i öppna 
och hållbara livsmiljöer” och ” vi växer av en cirkulär ekonomi med 
förnyelseförmåga”. Länstransportplanen 2018-2029 är 
transportslagsövergripande och kommer att bidra till en utveckling av 
ett hållbart trafiksystem där ”cykla i gröna Kronoberg” är en del. 

Människor ska kunna bo och verka i hela Kronoberg och goda 
transportmöjligheter är en avgörande faktor för att främja den 
regionala rörligheten i en gränsöverskridande arbetsmarknadsregion 
som därmed kan skapa en komplementär region. 

Infrastruktur som berörs av länstransportplanen är:
 Statliga vägar såsom europavägar, övriga riksvägar, primära 

länsvägar och övriga länsvägar.
 Järnvägar, Kronoberg genomkorsas av fyra järnvägar, Södra 

Stambanan, Kust-till-Kust banan, Markarydsbanan och 
Sydostlänken.

 11 stationer som finns i Kronobergs län
 Cykelvägar
 Kollektivtrafik

De transportpolitiska målen visar de politiska prioriterade områdena 
inom den statliga transportpolitiken. De övergripande 
transportpolitiska målen är:
 Funktionsmål

- Tillgänglighet
 Hänsynsmål

- Säkerhet
- Miljö
- Hälsa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Synpunkter på planen ska lämnas till Region Kronoberg senast 2017-09-22.

Kommunchefen har i skrivelse 2017-08-21 lämnat förslag tillyttrande.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Kronoberg 2017-06-14.
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2017-08-21
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-21

Dnr  

Hid  

Yttrande - Länstransportplan för Kronobergs 
län 2018 - 2029
Förslag till yttrande
Vi ser gärna en fördjupad stråkanalys, resestatistik och då 
gränsöverskridande till andra län. Ett resonemang kring ökat 
antal resenärer i förhållande till intäkter samt statistik kring 
trafikolyckor i Kronobergs län.

Väg 25:s dragning genom Lessebo samhälle har diskuterats 
under lång tid. För att stärka säkerheten vill vi att det byggs 
en GC-tunnel i Lessebo samhälle.
För att ytterligare prioritera av säkerheten för väg 25, ser vi 
en dragning runt Lessebo samhället för den tunga trafiken 
kan vara nödvändig. (likt Smålandsstena där den tunga 
trafiken går genom industriområdet istället för genom 
samhället).
På väg 25 är det mötesseparering innan Ljungby och bort till 
Kalmar förutom i stort sett hela Lessebo kommun. Vi är 
medvetna om att denna sträcka är ett riksintresse och att det 
pågår en ÅVS, åtgärdsvalstudier. Dock ser vi att det bör 
prioriteras en mötesseparering även i vår kommun.
Vid utfarten på väg 25 vid Hovmantorp västra bör 
trafiksituationen ses över. Antingen en alternativ korsning 
eller en sänkning av hastigheten till 70 km/h
Beträffande diskussionen kring stråkstrukturen finns inte väg 
25/31 med, det är ett viktigt stråk för Kosta med tanke på de 
befintliga och kommande arbetstillfällen som planeras. Men 
även det höga tal av turistbesökande som finns, ca 800.000 
besökande per år och vi planerar för att öka antalet.
Vad som kanske inte hör hemma i Länstransportplanen är 
förbättrad kollektivtrafik mellan Lenhovda – Kosta – Lessebo, 
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detta bör lyftas ur ett integrationsperspektiv då många av 
våra nyanlända är helt hänvisade till kollektivtrafiken.
För att våra mindre orter ska överleva och för att vi ska ha 
en levande landsbygd måste vi ha bra allmänna 
kommunikationer. Vi kan idag se att ta sig till och från Kosta 
och Skruv inte alltid är lätt. Det byggs ett mötesspår i Skruv 
och vi ser det som väsentligt att det görs en 
konsekvensbeskrivning av eventuellt perrong och tågstopp i 
en nära framtid.

Ärendebeskrivning
Den regionala utgångspunkten i Länstransportplanen 2018-
2029 är ”Gröna Kronoberg 2025” med de två målområden, 
”vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer” och ” vi växer av en 
cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga”. 
Länstransportplanen 2018-2029 är 
transportslagsövergripande och kommer att bidra till en 
utveckling av ett hållbart trafiksystem där ”cykla i gröna 
Kronoberg” är en del. 
Människor ska kunna bo och verka i hela Kronoberg och 
goda transportmöjligheter är en avgörande faktor för att 
främja den regionala rörligheten i en gränsöverskridande 
arbetsmarknadsregion som därmed kan skapa en 
komplementär region. 
Infrastruktur som berörs av länstransportplanen är:

 Statliga vägar såsom europavägar, övriga riksvägar, 
primära länsvägar och övriga länsvägar.

 Järnvägar, Kronoberg genomkorsas av fyra järnvägar, 
Södra Stambanan, Kust-till-Kust banan, Markarydsbanan 
och Sydostlänken.

 11 stationer som finns i Kronobergs län
 Cykelvägar
 Kollektivtrafik

De transportpolitiska målen visar de politiska prioriterade 
områdena inom den statliga transportpolitiken. De 
övergripande transportpolitiska målen är:

 Funktionsmål
o Tillgänglighet

 Hänsynsmål
o Säkerhet
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o Miljö
o Hälsa

Bakgrund
Lessebo kommun har tre arbetsmarknadsområden, Växjö – 
Kalmar – Karlskrona, där Växjö är den klart starkaste 
regionen och tillväxtmotorn. Inriktningen bör vara 
gränsöverskridande arbetsmarknadsregion då Kronoberg har 
flera arbetsmarknadsregioner i angränsande län. Att vara en 
attraktiv kommun där du kan bo och leva och arbeta över 
kommungränsen kräver en bra infrastruktur/kollektivtrafik, en 
skola i framkanten och ett prisvärt attraktivt boende. De två 
sistnämnda kan kommunen själv ansvara för men för 
infrastruktur/kollektivtrafik ligger ansvaret hos Region 
Kronoberg och Länstrafiken. Glasriket har ca 1 miljon 
besökare varje år och där Lessebo kommun har den högsta 
turistkronan så det är av stor vikt att utveckling sker i 
Länstransportplanen.

Christina Nyquist
Kommunchef  Kansliavd

Beslutsunderlag
Remissversion Länstransportplan för Kronobergs län 
2018-2029
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Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2017/108-10

Sammanträdesdagar  2018
Beslut
Arbetsutskottets förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner den del av sammanträdesplanen 

2018 som berör Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
2. Föreslår Kommunfullmäktige att godkänna den del av 

sammanträdesplanen 2018 som berör Kommunfullmäktige .

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesplan för 2018 för Kommunstyrelsen, dess 
arbetsutskott och Kommunfullmäktige lämnas enligt följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott (tisdagar kl. 13.00)
23 januari 28 augusti
20 februari 25 september
20 mars 23 oktober
17 april 20 november
22 maj 18 december
19 juni

Kommunstyrelsen (tisdagar kl. 13.30)
 9 januari 14 augusti
 6 februari 11 september
 6 mars  9 oktober
 3 april  6 november
 8 maj 4 december
 5 juni

Kommunfullmäktige (måndagar kl. 19.00)
19 februari 24 september
23 april 22 oktober
18 juni 19 november

17 december 
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Sammanträdesdagar för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018

Beredning Arbetsutskottet
Tisdagar kl. 13.00

Beredning Kommunstyrelsen
Tisdagar kl. 13.30

Kommunfullmäktige Folkets Hus

15/1 23 januari 2/1  9 januari

12/2 20 februari 29/1  6 februari 19 februari

12/3 20 mars - Bokslut 23/2  6 mars

 9/4 17 april 26/3  3 april – Bokslut 23 april – Bokslut, red. motioner

14/5 22 maj – Budget, res.inof. Skatt
(??? budgetdagar)

30/4  8 maj 

11/6 19 juni 28/5  5 juni – Budget, res. Info. 
Skatt

18 juni – Budget, res.info. Skatt

20/8 28 augusti 6/8 14 augusti

17/9 25 september – (Skatt), res.info. 3/9 11 september 24 september  sista ga KF

15/10 23 oktober – Rev. Finans 
investbud.

1/10  9 oktober –(Skatt), res.info. 22 oktober –  Red. motioner, 
(Skatt), res.info NYA KF

12/11 20 november 29/10 6 november – Rev finans 
investbud. 

19 november - Rev finans 
investbud.

10/12 18 december 19/11  4 december 17 december - Valärenden
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§ 94 Dnr 2017/10-10

Resultatuppföljning januari- juni 2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen notera resultatuppföljning 
januari – juni 2017 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Resultatuppföljning från nämnderna, januari – juni 2017 föreligger.

Beslutsunderlag
Resultatuppföljning januari – juni 2017.
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§ 95 Dnr 2017/109-27

Bolagsordning för AB Lessebohus och 
ägartillskott
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 Utge ett ägartillskott på 10 mkr genom nyemission, 

kontantemission, vilket motsvarar 10.000 st aktier.
 Medelsfinansiering sker genom ianspråkta 10 mkr ur 

välfärdsbudgeten i 2017 års redovisning.
 Anta ny bolagsordning med anledning av ovanstående beslut om 

ägartillskott genom nyemission.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till plan- och 
miljönämnden att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för Lessebo 
kommun. Programmet har varit på samrådsremiss och kommer inom 
kort att presenteras till kommunstyrelsen. Samtidigt som Lessebo 
kommun har ökat med 700 personer på tre år har efterfrågan ökat på 
antalet bostäder och framförallt hos det kommunala bostadsbolaget. 

För att främja nybyggnation av nya bostäder inom det av kommunen 
helägda AB Lessebohus föreslås ett ägartillskott på 10 mkr vilket sker 
genom en nyemission. F.n. görs ingen förändring på den beslutade 
ägaranvisningen, som senast antogs den 13 juni 2016, KF § 60. 

Beslutsunderlag
Förslag till ändring av bolagsordning.
Tjänsteskrivelse 2017-08-15.

69



Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-15

Dnr  
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Tjänsteskrivelse - Bolagsordning AB 
Lessebohus och ägartillskott
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

Utge ett ägartillskott på 10 mkr genom nyemission, 
kontantemission, vilket motsvarar 10.000 st aktier

Medelsfinansiering sker genom ianspråkta 10 mkr ur 
välfärdsbudgeten i 2017 års redovisning

Anta ny bolagsordning med anledning av ovanstående beslut om 
ägartillskott genom nyemission

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till plan- och 
miljönämnden att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för 
Lessebo kommun. Programmet har varit på samrådsremiss och 
kommer inom kort att presenteras till kommunstyrelsen. 
Samtidigt som Lessebo kommun har ökat med 700 personer på tre 
år har efterfrågan ökat på antalet bostäder och framförallt hos det 
kommunala bostadsbolaget. 

För att främja nybyggnation av nya bostäder inom det av 
kommunen helägda AB Lessebohus föreslås ett ägartillskott på 10 
mkr vilket sker genom en nyemission. F.n. görs ingen förändring 
på den beslutade ägaranvisningen, som senast antogs den 13 juni 
2016, KF § 60. 

Bakgrund
Lessebo kommun har behov av nya bostäder. Detta kan delvis ske 
genom framtagande av nya exploateringsområden för 
bostadsbyggande och att det helägda bostadsbolaget uppför nya 
lägenheter ex. i centralt i Hovmantorp. Efter genomförd sanering 
på kv. Udden i Hovmantorp kan ytterligare lägenheter eller tomter 
bli en verklighet. 
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För att främja en större nybyggnation, hos AB Lessebohus, finns 
behov av att stärka det egna bolagets aktiekapital genom ett 
ägartillskott ske på minst 10 mkr. 

Detta sker genom en nyemission dvs utgivande av nya aktier under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ett ägartillskott 
samt ändra i befintlig bolagsordning. Ägartillskottet finansieras ur 
Välfärdsbudgeten i 2017 års redovisning.

Därtill ändras 6§ i befintlig bolagsordning vad avser Antal aktier.

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
Förslag till ändring av antagen bolagsordning av den 13 juni 
2016, § 46

71



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2017-08-22

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2017/110-27

Bolagsordning för AB Lessebo 
Fastigheter
Beslut
Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad bolagsordning för AB Lessebo Fastigheter.

Ärendebeskrivning
Bolagsverket har framfört synpunkter på utformningen av nu 
gällande bolagsordning. Justering sker på § 6 Aktiebelopp som byts 
till Antal aktier. Vidare anges det lägsta och högsta antalet aktier som 
är tillåtet. Det högsta antalet aktier får max vara fyra gånger så stort 
som det lägsta antalet aktier. Bolagets aktiekapital enligt 
bolagsordningen är lägst 1 mkr och högst 2 mkr. Det bundna 
aktiekapitalet enligt årsredovisningen uppgår till 2 mkr. Antal aktier 
skall utgöra lägst 1.000 st. och högst 2.000 st.

Beslutsunderlag
Förslag till ändring av bolagsordning.

72



Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-15

Dnr  
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Tjänsteskrivelse - Bolagsordning AB 
Lessebo Fastigheter
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta
Anta reviderad bolagsordning för AB Lessebo Fastigheter

Ärendebeskrivning
Bolagsverket har framfört synpunkter på utformningen av nu 
gällande bolagsordning. Justering sker på § 6 Aktiebelopp som 
byts till Antal aktier. Vidare anges det lägsta och högsta antalet 
aktier som är tillåtet. Det högsta antalet aktier får max vara fyra 
gånger så stort som det lägsta antalet aktier. Bolagets aktiekapital 
enligt bolagsordningen är lägst 1 mkr och högst 2 mkr. Det bundna 
aktiekapitalet enligt årsredovisningen uppgår till 2 mkr. Antal 
aktier skall utgöra lägst 1.000 st. och högst 2.000 st.

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
Förslag till ändring av antagen bolagsordning av den 13 juni 
2016, § 47
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§ 97 Dnr 2017/111-27

Bolagsordning för AB Kyrkebyn
Beslut
Arbetsutskottets föreslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad bolagsordning för AB Kyrkebyn 3.

Ärendebeskrivning
Bolagsverket har framfört synpunkter på utformningen av nu 
gällande bolagsordning. Justering sker på § 6 Aktiebelopp som byts 
till Antal aktier. Vidare anges det lägsta och högsta antalet aktier som 
är tillåtet. Det högsta antalet aktier får max vara fyra gånger så stort 
som det lägsta antalet aktier. Bolagets aktiekapital enligt 
bolagsordningen är lägst 0,1 mkr och högst 0,4 mkr. Det bundna 
aktiekapitalet enligt årsredovisningen uppgår till 0,1 mkr. Antal aktier 
skall utgöra lägst 100 st. och högst 400 st.

Beslutsunderlag
Förslag till ändring av bolagsordning.
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Tjänsteskrivelse - Bolagsordning AB 
Kyrkebyn 3
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta
Anta reviderad bolagsordning för AB Kyrkbyn 3

Ärendebeskrivning
Bolagsverket har framfört synpunkter på utformningen av nu 
gällande bolagsordning. Justering sker på § 6 Aktiebelopp som 
byts till Antal aktier. Vidare anges det lägsta och högsta antalet 
aktier som är tillåtet. Det högsta antalet aktier får max vara fyra 
gånger så stort som det lägsta antalet aktier. Bolagets aktiekapital 
enligt bolagsordningen är lägst 0,1 mkr och högst 0,4 mkr. Det 
bundna aktiekapitalet enligt årsredovisningen uppgår till 0,1 mkr. 
Antal aktier skall utgöra lägst 100 st. och högst 400 st.

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
Förslag till ändring av antagen bolagsordning av den 13 juni 
2016, § 47
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2017/112-37

Bolagsordning för Lessebo Fjärrvärme 
AB
Beslut
Arbetsutskottets föreslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad bolagsordning för Lessebo Fjärrvärme AB.

Ärendebeskrivning
Bolagsverket har framfört synpunkter på utformningen av nu 
gällande bolagsordning. Justering sker på § 6 Aktiebelopp som byts 
till Antal aktier. Vidare anges det lägsta och högsta antalet aktier som 
är tillåtet. Det högsta antalet aktier får max vara fyra gånger så stort 
som det lägsta antalet aktier. Bolagets aktiekapital enligt 
bolagsordningen är lägst 3 mkr och högst 5 mkr. Det bundna 
aktiekapitalet enligt årsredovisningen uppgår till 3 mkr. Antal aktier 
skall utgöra lägst 3.000 st. och högst 5.000 st.

Beslutsunderlag
Förslag till ändring av bolagsordning.
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Tjänsteskrivelse - Bolagsordning Lessebo 
Fjärrvärme AB
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta
Anta reviderad bolagsordning för Lessebo Fjärrvärme AB

Ärendebeskrivning
Bolagsverket har framfört synpunkter på utformningen av nu 
gällande bolagsordning. Justering sker på § 6 Aktiebelopp som 
byts till Antal aktier. Vidare anges det lägsta och högsta antalet 
aktier som är tillåtet. Det högsta antalet aktier får max vara fyra 
gånger så stort som det lägsta antalet aktier. Bolagets aktiekapital 
enligt bolagsordningen är lägst 3 mkr och högst 5 mkr. Det bundna 
aktiekapitalet enligt årsredovisningen uppgår till 3 mkr. Antal 
aktier skall utgöra lägst 3.000 st. och högst 5.000 st.

Göran Jörgensson
Ekonomichef  Ekonomiavd

Beslutsunderlag
Förslag till ändring av antagen bolagsordning av den 13 juni 
2016, § 47
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Sammanträdesdatum
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr 2017/19-21

Bostadsförsörjningsprogram för Lessebo 
kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram för Lessebo kommun i 
enlighet med lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar.

Ärendebeskrivning
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för 
att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 
antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod.

Kommunstyrelsen har 2017-02-07 § 40 uppdragit till Plan- och 
miljönämnden att ta fram bostadsförsörjningsprogram för Lessebo 
kommun

Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute för samråd under 
perioden 2017-05-02 till 2017-06-14. 

Förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram för Lessebo kommun 
har tidigare varit ute för samråd. Under denna tid inkom det 16 
yttranden, vilka går att läsa om i samrådsredogörelsen. I 
samrådsredogörelsen är det också inskrivit hur de olika yttrandena 
har bemötts. Efter samrådet har styrgruppen för framtagandet av 
programmet tagit fram ett förslag till antagande.

Ett bostadsförsörjningsprogram går till skillnad från översiktsplan 
och detaljplaner inte ute för granskning om det inte är några större 
förändringar sedan samrådet. I detta fall har ändringarna endast varit 
i syfte att förtydliga det som redan var presenterat. 

Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsprogram för Lessebo kommun 2017-08-21.
Samrådsredogörelse för förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram 
för Lessebo kommun 2017-08-21.
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Dnr 2017/24

Hid  

Granskning - Upphävande av 
avstyckningsplan för Ljuders skola m.m.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på plan- och 
miljöförvaltningens förslag till upphävande av avstyckningsplan 
för Ljuders skola m.m.

Ärendebeskrivning
Förslag till upphävande av avstyckningsplanen för Ljuders skola 
m.m, föreligger för granskning enligt 5 kap 18 § 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet (samråd) senast 
2017-08-08 § 127.

Eventuella synpunkter på förslaget ska lämna till plan- och 
miljöförvaltningen senast 2017-09-20.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 

79



1(1) 

2017-08-24 

Dnr: 2017.0076.214 

Granskningshandling 

 

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

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Granskning 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 2017-08-28 till 2017-09-20. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

20 september 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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Dnr 2017/83

Hid  

Granskning - Detaljplan för Skruv 15:13 
m.fl. (Gåsamålavägen)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på plan- och 
miljöförvaltningens förslag till ny detaljplan för Skruv 15:13 m.fl. i 
Skruv.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för Skruv 15:13 m.fl. i sydöstra Skruv, vid 
Gåsamålavägen, föreligger för granskning enligt 5 kap 18 § plan- 
och bygglagen.

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för gata, bostad 
och grönområde. Syftet med planändringen är att verkligheten och 
detaljplanerna ska stämma överens med varandra för att 
säkerställa att vägen är rätt dragen sett ur ett juridiskt perspektiv.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet (samråd) senast 
2017-08-08 § 126.

Ev. synpunkter på förslaget ska lämnas till plan- och 
miljöförvaltningen senast 2017-09-20.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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2017-08-24 

Dnr: 2017.0073.214 

Granskningshandling 

 

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

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Granskning av förslag till ny detaljplan för 

Skruv 15:13 m.fl, Lessebo kommun 
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för Skruv 15:13 m.fl i sydöstra 

Skruv vid Gåsamålavägen, Lessebo kommun, vilket är utsänt för samråd enligt 5 kap 

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

bostad och grönområde. Syftet med planändringen är att verkligheten och 

detaljplanerna ska stämma överens med varandra för att säkerställa att vägen är rätt 

dragen sett ur ett juridiskt perspektiv. 

 

 
 

Planområdet 

Granskningstiden varar från 2017-08-28 till 2017-09-20. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

20 september 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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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-28

Dnr 2017/84

Hid  

Granskning - Detaljplan för del av Lessebo 
9:1 (Vintervägen)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på plan- och 
miljöförvaltningens förslag till ny detaljplan för del av Lessebo 9:1, 
Vintervägen i Lessebo.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för del av Lessebo 9:1, Vintervägen i 
Lessebo, föreligger för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och 
bygglagen.

Planen innebär att Vintervägens 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet (samråd) senast 
2017-08-08 § 123.

Ev. synpunkter på förslaget ska lämnas till plan- och 
miljöförvaltningen senast 2017-09-20.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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2017-08-24 

Dnr: 2017.0072.214 

Granskningshandling 

 

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

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Granskning av 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 2017-08-28 till 2017-09-20. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

20 september 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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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-28

Dnr 2017/86

Hid  

Samråd - Detaljplan för del av Hovmantorp 
7:1 (Gökaskatt m.m.)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på plan- och 
miljöförvaltningens förslag till ny detaljplan för del av 
Hovmantorp 7:1, Gökaskatt m.m. i Hovmantorp.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 föreligger för 
granskning enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen.

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för camping. 
Syftet med Planändringen är att campingen ska kunna fortsätta 
finnas kvar och utvecklas. Vissa av de begränsningar som fanns i 
den gällande detaljplanen kommer plockas bort där det är möjligt 
utan risk för att negativt påverka miljön.

Ev. synpunkter på förslaget ska lämnas till plan- och 
miljöförvaltningen senast 2017-09-20.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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1(1) 

2017-08-24 

Dnr: 2017.0075.214 

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 

Hovmantorp 7:1, Lessebo kommun 
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 i 

centrala Hovmantorp, västra sidan av Rottnen, Lessebo kommun, vilket är utsänt för 

samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Den befintliga detaljplanen pekar ut 

planområdet för camping. Syftet med planändringen är att campingen ska kunna 

fortsätta finnas kvar och utvecklas. Vissa av de begränsningar som fanns i den gällande 

detaljplanen kommer plockas bort där det är möjligt utan risk för att negativt påverka 

miljön. 

 

 
 

Planområdet 

Granskningstiden varar från 2017-08-28 till 2017-09-20. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

20 september 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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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-29

Dnr  

Hid  

Yttrande  Bostadsförsörjningsprogram för 
Emmaboda kommun
Förslag till beslut
Lessebo kommun har inget att erinra.

Ärendebeskrivning
Emmaboda kommun har tagit fram förslag på 
bostadsförsörjningsprogram enligt Lag om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383).
Bostadsförsörjningsprogrammet för Emmaboda kommun ska visa 
hur boendet i kommunen ska utvecklas på sikt och vilka strategier 
kommunen har för att möta efterfrågan och behov.

Christina Nyquist
Kommunchef  Kansliavd

Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsprogram för Emmaboda kommun
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Samråd avseende förslag till bostadsförsörjningsprogram

Ett bostadsförsörjningsprogram syftar till att under ett antal år peka ut hur många
bostäder som det ska beredas för. Det är viktigt att både titta på den fysiska och den
upplevda miljön för att då även inkludera sociala frågor som tillgänglighet.

Syftet med programmet är även att det ska kunna inkluderas i kommunens över-
siktsplan som underlag till den framtida utvecklingen.

Granskningstiden varar från 2017-08-25 till 2017-09-20. Synpunkter ska lämnas
skriftligen till Emmaboda kommun, Box 54, 361 21 EMMABODA, eller till 
kommunen@emmaboda.se eller svara på utskickat e-post. Senast den:

20 september 2017

Med vänliga hälsningar

Anders Svensson
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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.

Proactivefire AB Genomlysning av vkersamheten, 
RÖK

Plan- och miljönämnden Beslut om ändring av detaljplan 
för kv Sofielund och kv 
Nordslund
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