
KALLELSE

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Hovmantorps Folkets Hus, 
måndagen den 25 september 2017, kl. 19:00

Göran Borg 
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-08-08

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 134 Dnr 2017/80-10

Valdistriktsindelning inför 2018 års val
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte göra 
några förändringar i Lessebo kommuns nuvarande indelning i 
valdistrikt.

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

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

Lessebo kommun har idag följande valdistrikt:
- Lessebo N
- Lessebo S
- Hovmantorp Ö
- Hovmantorp V
- Ekeberga
- Ljuder

Beslutsunderlag
Valdistriktsindelning inför 2018 års val – skrivelse från Länsstyrelsen 
i Kronobergs län 2017-05-16.
Nuvarande valdistriksindelning 2017-05-18.
Arbetsutskottets protokoll 2017-06-13 § 79.
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1 (1)
Datum
2017-05-16

Ärendenummer
201-2641-2017
 

Kommunfullmäktige, kommunerna i Kronobergs län

 

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

Kontakt i detta ärende
Ann Jonasson

VALDISTRIKTSINDELNING INFÖR 2018 ÅRS VAL

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

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

Ann Jonasson
Länsjurist

Kopia till
Valnämnderna i Kronobergs län
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-08-08

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 128 Dnr 2017/5-73

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Motion från Tommy Truedsson (s) om utdelning av halkskydd 
2016-12-12.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-15.
Socialnämndens beslut 2017-05-24 § 68.
Arbetsutskottets protokoll 2017-06-13 § 73.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2017-05-24

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2017/35-700

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

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

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

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

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

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

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnd

2017-03-15

Dnr  

Hid  

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

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

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

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

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

Socialnämnd

2017-03-15

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

Fernando Germond Correa                Göran Liljedahl
Socialchef                                               Verksamhetsutvecklare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr 2017/95-10

Svar på motion om öppna sammanträden i 
Lessebo kommun
Beslut
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 89.
Motion från Christoffer Petersson, Ingmar Aronsson och Markku 
Mäntylää (sd) 2017-06-12.
Tjänsteskrivelse från kanslichef 2017-06-14.
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-06-14

Dnr 2017/95

Hid 
2017.774

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 152 Dnr 2017/6-31

Svar på medborgarförslag ang. 
trafikproblem på Bruksgatan i Lessebo
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 88.
KFT-nämndens protokoll 2017-05-22 § 50.
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-08-10

Dnr 2017/6

Hid 
2017.770

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 154 Dnr 2017/70-21

Antagande - Ändring av byggnadsplaner i 
Kosta samhälle
Beslut
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 90.
Plan- och miljönämndens protokoll 2017-06-07 § 66.
Antagandehandling -Ändring av huvudmannaskap 2017-05-19.
Samrådsredogörelse 2017-05-19.
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1(2) 

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 
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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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 155 Dnr 2016/166-21

Antagande - Detaljplan för fastigheten 
Kosta 36:13
Beslut
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 91.
Plan- och miljönämndens protokoll 2017-06-07 § 61.
Plankarta
Granskningsredogörelse 2017-05-29.
Planbeskrivning 2017-05-29.
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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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 157 Dnr 2017/108-10

Sammanträdesdagar  2018
Beslut
 Kommunstyrelsen godkänner den del av sammanträdesplanen 

2018 som berör Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
 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 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 93.

Yrkanden
Marcus Dackling (m) yrkar att sammanträdesdagarna 2:a halvåret 
ska vara jämna veckor för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Propositionsordning
Ordf. ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Dacklings 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 159 Dnr 2017/109-27

Bolagsordning för AB Lessebohus
Beslut
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.

Reservation
Patrik Nyquist (v) lämnar en skriftlig reservation.

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
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 95.
Förslag till ändring av bolagsordning.
Tjänsteskrivelse 2017-08-15.

Yrkanden
Patrik Nyquist (v) yrkar på återremiss för göra en ekonomisk status.

Propositionsordning
Ordf. ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Nyquists 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen

2017-08-15

Dnr 2017/109

Hid 
2017.792

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 
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Kommunstyrelsen

2017-08-15

på kv. Udden i Hovmantorp kan ytterligare lägenheter eller tomter 
bli en verklighet. 
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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 160 Dnr 2017/110-27

Bolagsordning för AB Lessebo 
Fastigheter
Beslut
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 95.
Förslag till ändring av bolagsordning.
Tjänsteskrivelse 2017-08-15.
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Kommunstyrelsen

2017-08-15

Dnr 2017/110

Hid 
2017.795

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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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 161 Dnr 2017/111-27

Bolagsordning för AB Kyrkebyn
Beslut
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 97.
Förslag till ändring av bolagsordning.
Tjänsteskrivelse 2017-08-15.

39



Sida 1 av 1
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Kommunstyrelsen

2017-08-16

Dnr 2017/111

Hid 
2017.798

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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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 162 Dnr 2017/112-37

Bolagsordning för Lessebo Fjärrvärme 
AB
Beslut
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 98.
Förslag till ändring av bolagsordning.
Tjänsteskrivelse 2017-08-15.
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Kommunstyrelsen

2017-08-16

Dnr 2017/112

Hid 
2017.801

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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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-09-04

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 163 Dnr 2017/19-21

Bostadsförsörjningsprogram för Lessebo 
kommun
Beslut
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
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 § 99.
Bostadsförsörjningsprogram för Lessebo kommun 2017-08-21.
Samrådsredogörelse för förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram 
för Lessebo kommun 2017-08-21.

43



Sida 1 av 1
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Kommunstyrelsen

2016-12-02

Dnr 2016/173

Hid 
2016.461

Avsägelse av politiska uppdrag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse från Marie 
Larsson (m).

Ärendebeskrivning
Marie Larsson (m) avsäger sig i skrivelse 2017-06-12 uppdrag som 

 Ersättare i AB Lessebohus
 Ersättare i AB Lessebo Fastigheter
 Ersättare i AB Kyrkbyn.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Marie larsson
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2016-12-02

Dnr 2016/173

Hid 
2016.461

Avsägelse av politiska uppdrag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse från Christer 
Ramberg (m).

Ärendebeskrivning
Christer Ramberg (m) avsäger sig i skrivelse 2017-06-12 uppdrag 
som 

 Ledamot i Socialnämnden och dess arbetsutskott
 Ledamot i AB Lessebohus
 Ledamot i AB Lessebo Fastigheter
 Ledamot i AB Kyrkbyn.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Christer Ramberg
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2015-10-15

Dnr 2015/133

Hid  

Avsägelse av kommunalt uppdrag
Förslag till beslut
1. Godkänna avsägelse från Malin Nyman (s).
2. Hos Länsstyrelsen begära om ny sammanräkning för att 

utse ny ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Malin Nyman (s), Lessebo, avsäger sig i skrivelse 2017-08-22 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Malin Nyman, 2017-08-22.
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-----Ursprungligt meddelande-----
Från: malin nyman [mailto:malin.nyman@live.se] 
Skickat: den 22 augusti 2017 14:01
Till: Robért Strand Ann <Ann.RobertStrand@lessebo.se>
Ämne: Avsäger uppdrag

Hejsan! 
Jag avsäger mig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige då jag inte längre bor i 
kommunen.

Mvh
Malin Nyman

Skickat från min Huawei Mobile

49



Sida 1 av 1
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Kommunstyrelsen

2016-12-02

Dnr 2016/173

Hid 
2016.461

Avsägelse av politiska uppdrag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse från Mona 
Wirkander (s).

Ärendebeskrivning
Mona Wirkander (s) avsäger sig i skrivelse 2017-09-07 uppdrag 
som 

 Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
 Ersättare i Valnämnden

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mona Wirkander
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-09-11

Dnr  

Hid  

Valärenden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar förrätta följande val

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval – AB Lessebohus för tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige.
Som ordinarie i AB Lessebohus efter Christer Ramberg (m), välja

……………………………………………………………………………………….
Som ersättare i AB Lessebohus efter Marie Larsson (m), välja

……………………………………………………………………………………….

Fyllnadsval – AB Lessebo fastigheter för tiden fram till 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige.
Som ordinarie i AB Lessebohus efter Christer Ramberg (m), välja

……………………………………………………………………………………….
Som ersättare i AB Lessebohus efter Marie Larsson (m), välja

……………………………………………………………………………………….

Fyllnadsval – AB Kyrkebyn för tiden fram till ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige.
Som ordinarie i AB Lessebohus efter Christer Ramberg (m), välja

……………………………………………………………………………………….
Som ersättare i AB Lessebohus efter Marie Larsson (m), välja

……………………………………………………………………………………….
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-09-11

Fyllnadsval – Socialnämnden t.o.m. 2018-12-31.
Som ledamot i Socialnämnden efter Christer Ramberg (m), välja

…………………………………………………………………………………………

Fyllnadsval – Barn- och utbildningsnämnden 
t.o.m. 2018-12-31.
Som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Mona 
Wirkander (s), välja

…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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Kommunstyrelsen

2017-04-03

Dnr 2017/20

Hid 
2017.385

Delgivningar/rapporter
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

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

Individrapportering föreligger för kännedom från socialnämnden 
för ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för perioden 
2017-01-01—2017-03-31.

Kommunens revisorer
Granskningsrapporten Intern konroll.

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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