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DELEGATIONSBESLUT
2016-12-01—2016-12-31

   

Kultur-, fritids och 
tekniska nämndens 
delegationsordning enligt 
beslut 2015-01-19, § 5

Fördelning av bidrag till föreningslivet och 
studieförbund enligt av kommunfullmäktige antagna 
bidragsregler 

Dnr  Ärende och belopp Sökande

Dnr 2016.64 Hovmantorps GoIF 8.550:-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2016-12-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2016/139-10

Granskning av kultur-, fritids- och 
tekniska nämndens ledning och styrning
Beslut
KFT-nämnden beslutar att ärendet återkommer på nästa 
sammanträde. 

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att göra en granskning 
av KFT-nämndens ledning och styrning. PwC har gjort en rapport 
som lämnats till nämnden för yttrande. Revisorerna instämmer i den 
revisionella bedömning som görs i rapporten och emotser ett svar 
från KFT-nämnden senast 2017-02-18.

Revisorerna vill särskilt lyfta fram:

 Vi rekommenderar att nämnden fastställer mål för sin 
samlade verksamhet i syfte att säkerställa att nämndens 
verksamheter bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har fastställt samt de föreskrifter som i övrigt 
gäller för verksamheten.

 Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att de 
kontinuerligt får ta del av en systematisk uppföljning av 
nämndens kvalitet samt nämndens ekonomi för att aktivt 
kunna följa hur verksamheten och ekonomin utvecklas.

 Nämnden bör säkerställa att de tar ställning till nämndens 
resultat i samband med att de behandlar nämndens 
årsredovisning och delårsrapport, för att exempelvis kunna 
besluta om att vid behov vidta åtgärder.

 Nämnden bör säkerställa att de delegationsbeslut som fattas 
inom nämndens verksamhetsområde anmäls till nämndens 
nästkommande möte. Nämnden måste för egen del få 
information om vilka beslut som fattas i nämndens ställe, och 
för att säkerställa att delegationsbesluten ska vinna laga kraft 
så snart som möjligt.

Beslutsunderlag
PwC:s rapport ”Granskning av kultur-, fritids- och tekniska 
nämndens ledning och styrning”.
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 

2017-01-10

Dnr  

Hid  

Fastighetsnära insamling av förpackningar
Förslag till beslut
Att föreslå Kommunstyrelsen att införa fyrfackskärl från 2019.

Ärendebeskrivning
Lessebo kommun tillsammans med Växjö, Tingsryd, Markaryd och 
Älmhults kommuner håller på att ta fram underlag för att bilda ett 
bolag tillsammans som ska hantera de material som kommer från 
hushållen. Planen är att under första halvåret 2016 ta fram 
underlag för en bolagsbildning. 
Växjö kommun har beslutat att införa 4-fackskärl under 2019 det 
verkar som att även övriga kommuner i samarbetet har planer på 
detta. Genom 4-fackssystemet får vi renare fraktioner och på så vis 
kan vi lättare avyttra materialet.
Se även bifogad utredning.

Bakgrund
Utsorteringen av förpackningsmaterial fungerar inte optimalt 
i dagens insamlingssystem där kunden måste köra till en 
återvinningsstation för att lämna sina förpackningar. Genom 
att införa ett system för fastighetsnära insamling av 
förpackningar går det att nå betydligt högre utsorteringsgrad.
Vi har jämfört tre olika system, optisk sortering, 
Kronobergsmodellen samt fyrfackssystemet. Ett framtida 
insamlingssystem ska ge såväl hög utsorteringsgrad som hög 
materialkvalitet. Ett enkelt och pedagogiskt system bidrar till 
att uppfylla båda kriterierna.
Fyrfacksinsamling kräver investeringar i kärl. När det gäller 
omlastningsfickor behöver vi troligtvis inte bygga några egna 
på återvinningscentralen. Genom att Lessebo kommun 
tillsammans med Växjö, Älmhult, Tingsryd och Markaryd har 
planer på att bilda ett gemensamt bolag för insamling av 
avfall, bör Lessebo kommun kunna hyra omlastningsfickor 
på Häringetorp genom bolaget. 

För de övriga alternativen, optisk sortering och 
Kronobergsmodellen, kan det komma att krävas en 
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 

2017-01-10

investering i en anläggning för optisk sortering eftersom den 
enda anläggningen som för närvarande kan sortera även 
förpackningar ligger i Eskilstuna.

Vi har idag avtal med Lessebo åkericentral om insamling av 
hushållsavfall till och med 2018-12-31.

Leif Gummeson
Teknisk chef Tekniska förvaltningen

Beslutsunderlag
Utredning angående FNI
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