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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 174 Dnr 2017/119-34

VA-taxa 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att VA-taxan 
behålls oförändrad 2018.

Ärendebeskrivning
För närvarande pågår planering för en kommunövergripande VA-
plan. Planen skall ge underlaget för framtida behov av investeringar i 
våra VA-anläggningar och därmed kan även en behovet av framtida 
taxa beräknas. Med hänsyn till ovanstående föreslås VA-taxan att 
vara oförändrad under 2018.

KFT-nämnden har vid sammanträde 2017-09-18 beslutat att föreslå 
Kommunstyrelsen att rekommendera Kommunfullmäktige att VA-
taxan behålls oförändrad 2018.

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-09-18 § 84.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 103.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-09-18

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2017/166-34

VA-taxa 2018
Beslut
KFT-nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige att VA-taxan behålls oförändrad 2018.

Ärendebeskrivning
För närvarande pågår planering för en kommunövergripande VA-
plan. Planen ska ge underlaget för framtida behov av investeringar i 
våra VA-anläggningar och därmed kan även behovet av en framtida 
taxa beräknas. Med hänsyn till ovanstående föreslås VA-taxan vara 
oförändrad under 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschefen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 175 Dnr 2017/120-45

Renhållningstaxa 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
renhållningstaxan behålls oförändrad 2018.

Ärendebeskrivning
För närvarande pågår utredning för bildande av renhållningsbolag 
mellan 5 kommuner i länet. Kostnadsbilden av bolaget med 
tillhörande fastighetsnära insamling beräknas bli klar vid årsskiftet 
2017/18 med ett genomförande 2019. Med hänsyn till detta föreslås 
renhållningstaxan vara oförändrad 2018. 

KFT-nämnden har beslutat 2017-09-18 att föreslå Kommunstyrelsen 
att rekommendera Kommunfullmäktige att renhållningstaxan behålls 
oförändrad 2018.

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2017-09-18 § 83.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 104,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-09-18

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2017/165-45

Renhållningstaxa 2018
Beslut
KFT-nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige att renhållningstaxan behålls oförändrad 2018.

Ärendebeskrivning
För närvarande pågår utredning för bildande av renhållningsbolag 
mellan fem kommuner i länet. Kostnadsbilden av bolaget med 
tillhörande fastighetsnära insamling beräknas bli klar vid årsskiftet 
2017/2018 med ett genomförande 2019. 
Med hänsyn till detta föreslås renhållningstaxan vara oförändrad 
2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschefen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 177 Dnr 2017/77-10

Resultatinformation 2017:2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisa Resultatinformation med delårsrapport 2017:2 till 

kommunfullmäktige
2. Överlämna resultatinformationen med delårsrapport 2017:2 till 

revisorerna

Ärendebeskrivning
Ekonom Leif Nilsson redovisar resultatinformation januari – augusti 
jämte prognos för helårsutfall för 2017.

Nämnderna har per 8 månader inlämnat resultatinformation jämte 
prognos för helårsutfall för verksamhetsåret 2017 för såväl 
driftbudget som investeringsbudget. 

Årets helårsresultat beräknas uppgå till 33,9 mkr. Nämnderna 
redovisar netto överskott med 16,3 mkr. Inom finansförvaltningen 
redovisas från finansnetto på 0,8 mkr bättre än budgeterat. Vidare 
beräknas utfallet för skatteintäkterna ge ett överskott på 4,1 mkr.

Beslutsunderlag
Resultatinformation med delårsrapport 2017:2.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 114.

Beslutsexpediering
Revisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 179 Dnr 2015/119-10

Riktlinjer för handläggning av motioner 
och medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 
riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 § 25 att ta fram riktlinjer 
för hantering av motioner och medborgarförslag.

Motioner och medborgarförslag är enskilda förtroendevalda och 
medborgares möjlighet att självständigt väcka ärenden i kommunen, 
och utgör därmed en grundpelare i den kommunala demokratin. 
Kommunallagen reglerar möjligheterna att väcka motion och 
medborgarförslag. 

Hanteringen av medborgarförslag och motioner styrs i första hand av 
kommunfullmäktiges arbetsordning, vilken tar hänsyn till 
kommunallagens krav. För att handläggning av motioner och 
medborgarförslag ska ske enhetligt i Lessebo kommun, har riktlinje 
tagits fram. 

Beslutsunderlag
Förslag till ”Riktlinjer för handläggning av motioner och 
medborgaröslag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-19 § 107.
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Riktlinjer för 
handläggning av 
motioner och 
medborgarförslag
Antagen av Kommunfullmäktige 2017-10-31 § …
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Riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag

Inledning
Motioner och medborgarförslag är enskilda förtroendevalda och medborgares 
möjlighet att självständigt väcka ärenden i kommunen, och utgör därmed en 
grundpelare i den kommunala demokratin. Kommunallagen reglerar möjligheterna att 
väcka motion och medborgarförslag. 

Hanteringen av medborgarförslag och motioner styrs i första hand av 
kommunfullmäktiges arbetsordning, vilken tar hänsyn till kommunallagens krav. För 
att handläggning av motioner och medborgarförslag ska ske enhetligt i Lessebo 
kommun, har följande riktlinje tagits fram. Handläggningen ska, oavsett motions-
/förslagsställare och ämne vara rättssäker och genomföras så att kommunens resurser 
används effektivt. 

Inlämning av motioner och medborgarförslag
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 31 § väcks en motion genom att den ges in 
till kommunstyrelsens kansli eller lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. En 
motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En 
ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

Kommunfullmäktiges arbetsordning 34 § anger att medborgarförslag väcks genom att 
det lämnas in till kommunstyrelsens kansli. Det får även lämnas till tjänstgörande 
ordförand vid ett sammanträde med fullmäktige. Medborgarförslag får endast väckas 
av en som är folkbokförd i Lessebo kommun. Medborgarförslaget ska vara skriftligt och 
undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer 
ska anges. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Beredning
Registrator/nämndssekreterare på kommunstyrelsens kansli kontrollerar att 
kriterierna för motion respektive medborgarförslag enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning är uppfyllda och informerar kommunfullmäktiges ordförande om att de 
inkommit. Inkommer ärendena vid ett sammanträde, avgör kommunfullmäktige direkt 
om kriterierna är uppfyllda. 

Inkomna motioner och medborgarförslag lyfts som egna ärenden på närmast följande 
kommunfullmäktige, med beslut om att överlämna motionen/medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning alternativt den nämnd som vanligen behandlar 
ärendetypen.  Motioner och medborgarförslag som berör fullmäktiges arbete eller 
revisionen ska beredas av kommunfullmäktiges presidium.

Kommunstyrelsens/respektive nämnds förvaltning har i uppdrag att utreda förslagen 
och lämna förslag till motionssvar respektive svar på medborgarförslag. För varje 
ärende utser kommunchefen en ansvarig tjänsteman, som ansvarar för att ärendet 
utreds och att en tjänsteskrivelse upprättas med förslag till beslut i enlighet med nedan. 
Inom ramen för denna utredning, bör yttrande inhämtas från berörda nämnder inom 
kommunen. Om motionen endast berör kommunstyrelsens ansvarsområden, skickas 
den inte på remiss. I de fall ärenden skickas på remiss till berörda nämnder för 
yttrande, formuleras denna nämnds beslut som ett yttrande, som sedan ligger till grund 
för kommunstyrelsens svar. Yttrandet ska inkludera nämndens bedömning och förslag 
till beslut, inklusive motivering. Kommunstyrelsen har dock ingen skyldighet att följa 
det svar som avgetts.
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Enligt kommunallagen 5:33 § bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att ärendet väcktes. Ansvarig 
handläggare ska därför, tillsammans med nämndssekreterare, planera beredningen av 
ärendet så att behandling kan ske i berörda politiska organ och beslut kan fattas inom 
tidsgränsen. Detta ska endast ses som en bortre gräns – strävan i varje enskilt ärende 
bör vara att beslut ska ske snabbare, för att säkerställa att motioner och 
medborgarförslag inte förlorar i aktualitet. Det är viktigt att besvarandet av ärendet 
görs snarast och inte kopplas samman med tidpunkt för genomförande av en eventuell 
åtgärd. Med anledning av detta bör beredning av motioner och medborgarförslag 
prioriteras av förvaltningen.  

Förslag till beslut
Utredningen av ett ärende ska mynna ut i en tjänsteskrivelse som ger ett förslag till 
beslut om svar på motion eller medborgarförslag. Ärendet hanteras i den ordinarie 
ärendehanteringsprocessen i berörda instanser och avslutas med beslut i 
kommunfullmäktige. Den som lämnat ett medborgarförslag ska informeras av 
nämndssekreterare när förslaget kommer upp för beslut på kommunfullmäktige.

Svar som inte kräver utredning
Om motionen/medborgarförslaget inte kräver någon omfattande utredning, ska 
styrelsens förslag till beslut innebära att motionen/medborgarförslaget antas, avslås 
eller besvaras. 

- Motionen/medborgarförslaget antas

Om kommunstyrelsens ståndpunkt följer motionen/medborgarförslagets förslag ska 
styrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta motionen/medborgarförslaget. 

Vid ett antagande bör också beslutet beskriva ett möjligt genomförande med avseende 
på ansvar, tidsram och avsättande av resurser för ändamålet. Genomförande och 
finansiering bör följa ärendetypen, vilket innebär att motioner/medborgarförslag i sitt 
genomförande likställs med av kommunens verksamhet i övrigt. 

- Motionen/medborgarförslaget avslås

Om kommunstyrelsen inte delar motionen/medborgarförslagets förslag eller inte kan 
prioritera förslaget inom befintliga resurser, ska styrelsen föreslå ett avslag.

Det kan vara aktuellt att föreslå att delar av motionen antas respektive avslås, i sådana 
fall ska det klart framgå vilkar delar det gäller.

Om kommunstyrelsen anser att intentionen med motionen/medborgarförslaget är bra 
men att det inte är lämpligt att genomföra på det sätt som föreslås, kan 
kommunstyrelsen också föreslå att avslå motionen/medborgarförslaget till förmån för 
att ett nytt ärende väcks.

- Motionen/medborgarförslaget anses besvarad/besvarat

Om motionen/medborgarförslaget förslag ligger i linje med ett arbete som redan pågår 
kan kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen/medborgarförslaget 
anses besvarad/besvarat.
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Svar som kräver utredning
Om motionen/medborgarförslaget är av den karaktären att en omfattande utredning 
behöver göras ska kommunstyrelsens svar innehålla en beskrivning av det arbete som 
krävs, och svaret avser därmed huruvida utredningen bör göras eller ej. 

- Motionen/medborgarförslaget avslås

Om beslut tas om att föreslå att utredning inte ska göras, innebär detta ett avslag på 
motionen. 

- Motionen/medborgarförslaget kvarstår under beredning

Om beslut tas om att genomföra utredningen, ska motionen/medborgarförslaget följa 
den ordinarie beredningsprocessen under utredningstiden, för beslut i senare skede 
(anta, avslå, besvara). Förslagsställaren bör meddelas om att ärendet utreds.

Genomförande
När beslut har tagits och protokollet justerats, skickas svar till förslagsställaren. 
Hanteringen av motionen/medborgarförslaget är därmed avslutat. 

Verkställande av beslut ska skiljas från hanteringen av själva motionen eller 
medborgarförslaget. Vid ett eventuellt genomförande, bör beslutet ge vägledning om 
ansvar och resurser och följs sedan upp inom ramen för kommunfullmäktiges 
verkställighet.

Uppföljning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året 
redovisa de motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda. Redovisningen 
ska ske vid fullmäktiges sammanträde i april och oktober, där nämndssekreterare 
ansvarar för uppföljningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 180 Dnr 2017/62-16

Svar på motion om skyddsrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna i Lessebo föreslår i motion att berörd nämnd 
ges i uppdrag att undersöka och säkerställa Lessebo kommuns 
skyddsrum. 

Skyddsrum finns i tre av kommunens fyra tätorter. Det finns plats för 
420 personer, vilket är få med hänsyn till kommunens invånarantal.  
Information om skyddsrummens placering finns på kommunens 
hemsida.

Skyddsrum används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt 
vanliga lokaler. Fastighetsägare till skyddsrummen i Lessebo 
kommun är både Lessebo kommun, Lessebohus AB och privata 
fastighetsägare. Fastighetsägaren är endast skyldig att vidmakthålla 
skyddsrummet i enlighet med vad som beslutades när skyddsrummet 
inrättades. 

Kontrollmyndighet för skyddsrum är MSB. De skyddsrum som är 
belägna i Lessebo kommun är enligt MSB besiktigade och 
kontrollerade 2003 – 2004. 

För närvarande byggs inga nya skyddsrum. Enligt MSB är eventuell 
nyproduktion av skyddsrum aktuell först när vår regering bedömt att 
omvärldssituation och hotbild förändrats så mycket att det motiverar 
byggande. Något sådant besked finns för närvarande inte.

KFT-nämnden beslutade 2017-09-18 att föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är 
besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna i Lessebo. 
KFT-nämndens protokoll 2017-09-18 § 88.
Arbetsutskottets protoko0ll 2017-09-19 § 108.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-09-18

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2017/168-30

Svar på motion ang. skyddsrum
Beslut
KFT-nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna i Lessebo föreslår i motion att berörd nämnd 
ges i uppdrag att undersöka och säkerställa Lessebo kommuns 
skyddsrum.  

Skyddsrum finns i tre av kommunens fyra tätorter. Det finns plats för 
420 personer, vilket är få med hänsyn till kommunens invånarantal.  
Information om skyddsrummens placering finns på hemsidan 
https://lessebo.se/sidor/bygga-bo-och-miljo/samhallskris/din-
beredskap.html.

Skyddsrum används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt 
vanliga lokaler. Fastighetsägare till skyddsrummen i Lessebo 
kommun är både Lessebo kommun, Lessebohus AB och privata 
fastighetsägare. Fastighetsägaren är endast skyldig att vidmakthålla 
skyddsrummet i enlighet med vad som beslutades när skyddsrummet 
inrättades. 

Kontrollmyndighet för skyddsrum är MSB. De skyddsrum som är 
belägna i Lessebo kommun är enligt MSB besiktigade och 
kontrollerade 2003 – 2004. 

För närvarande byggs inga nya skyddsrum. Enligt MSB är eventuell 
nyproduktion av skyddsrum aktuell först när vår regering bedömt att 
omvärldssituation och hotbild förändrats så mycket att det motiverar 
byggande. Något sådant besked finns för närvarande inte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef och utvecklingsstrateg.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 181 Dnr 2017/51-10

Svar på motion om att säkerställa 
brandposter i Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna Lessebo har i motion ställt frågan om 
brandposters funktion. 

Lessebo kommun har sammanlagt 304 st brandposter på 
ledningsnätet i Lessebo kommun (131 st i Lessebo, 107 st i 
Hovmantorp, 45 st i Kosta och 21 st i Skruv). Kontroller av alla 
brandposter görs fortlöpande och hittar man någon som inte fungerar 
tillfredsställande tas kontakt med RÖK om denna. De bestämmer då 
om den bedöms så viktig att den måste repareras eller om den kan 
pluggas för framtida bruk.

KFT-nämnden beslutade 2017-09-18 att rekommendera 
kommunfullmäktige att motionen därmed är besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna Lessebo.
KFT-nämndens protokoll 2017-09-18 § 87.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 109.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2017-09-18

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 2017/167-30

Motion brandposternas funktion
Beslut
KFT-nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna Lessebo har i motion ställt frågan om 
brandposters funktion. Vi har sammanlagt 304 st brandposter på vårt 
ledningsnät i Lessebo Kommun (131 st i Lessebo, 107 st i 
Hovmantorp, 45 st i Kosta och 21 st i Skruv). Vi kontrollerar alla våra 
brandposter fortlöpande och hittar vi någon som inte fungerar 
tillfredsställande pratar vi med RÖK om denna. De bestämmer då om 
den bedöms så viktig så att den måste repareras eller om den kan 
pluggas för framtida bruk.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna Lessebo.
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschefen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 183 Dnr 2016/186-10

Svar på motion om e-faktura
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Ledamöterna Monica Widnemark (s) och Tommy Truedsson (s) har i 
motion till kommunfullmäktige, 2016-12-12, föreslagit införande av e-
faktura.

Lessebo kommun inklusive helägda bolag har per år ca 32 000 
leverantörsfakturor. Antalet kundfakturor inklusive helägda bolag 
uppgår per år till ca 45 000 st. År 2012/2013 påbörjade kommunen 
ett projekt för att minska miljöbelastning och effektivisering genom 
att skanna alla inkommande leverantörsfakturor. Lessebo kommun 
har ett avtal med Högsby kommun som skannar leverantörsfakturor 
och även för AB Lessebohus och Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
Därtill har arbetet påbörjats med att kunna ta emot elektroniska 
fakturor från leverantörer.  F.n uppgår andelen inkomna e-fakturor 
till ca 35 % och volymen ökar kontinuerligt.

Ny lagstiftning är på gång som innebär att alla leverantörer till 
offentlig sektor ska skicka elektroniska fakturor. Enligt detta ska alla 
upphandlande myndigheter och enheter acceptera att ta emot 
elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya 
standarden för e-faktura som f.n. tas fram och de två tekniska 
formaten.  

I och med införandet av ett nytt ekonomisystem har arbete påbörjats, 
enligt plan, med e-faktura till kund. Sedan 20 år tillbaka har Lessebo 
kommun aktivt arbetat och förfinat inkassoverksamheten och följer 
god inkassosed tillsammans med kommunens avtalspart Intrum 
Justitia. 

De kunder som först erbjuds e-faktura är inom Vatten- och 
renhållning, förskola, musikskola äldreomsorg- och fjärrvärme. 
Bostadsbolaget kan f.n inte erbjuda e-faktura men kommer inom kort 
att uppgradera sitt verksamhetssystem (Incit) för bl.a. att kunna 
erbjuda en e-faktura till sina hyresgäster. 

Redan idag har Lessebohus hyresgäster möjligheten med att betala 
via autogiro. Tjänsten autogiro-kund är ett avtal med kund att 
bankgirot tillser att fakturan blir betald på förfallodagen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

Dock kan alla erbjudas pappers- eller e-faktura med autogiro vilket är 
den i särklass säkraste sättet att betala en faktura. Inom 
äldreomsorgen sänder kommunen ut påminnelsefakturor med 
hänvisning till att kundkategorin är äldre och kan behöva 
hjälp/service med kundfakturor och att kommunen följer god 
inkassosed. I bilaga redovisas information från Wikipedia och 
Datainspektionen God affärssed och allmänt om inkasso.

När mängden e-fakturor för leverantörsfakturor ökar samt att inom 
kort kunna erbjuda elektroniska kundfakturor bidrar den 
kommunala verksamheten inklusive de helägda bolagen till de av 
kommunfullmäktigen antagna miljömålen i Energi, miljö och- 
klimatstragiskt program.

Ekonomikontoret fortsätter att aktivt minska mängden 
leverantörsfakturor på papper och att aktivt erbjuda alla kunder en e-
faktura samt fördelen med autogiro. Därtill är att ständigt bevaka alla 
utskick, från Lessebo kommun och helägda bolag, till kunder, 
förtroendevalda och övriga att de kommer fram till rätt adressat 
inom det av oss angivna portot.

Motionärernas förslag har karaktären av rena verkställighetsbeslut 
vilket inte är intentionen enligt kommunallagen vad gäller motioner 
och medborgarförslag. Motioner och medborgarförslag bör innehålla 
förslag på inriktningar och förändringar av mål och inte ren 
verkställighet.   

Eftersom motionen berör redan pågående processer inom den 
ordinarie verksamheten föreslår ekonomikontoret att motionen 
anses som besvarad. 

Beslutsunderlag
Motion från Monica Widnemark (s) och Tommy Truedsson (s)
20176-12-12.
Tjänsteskrivelse med bilaga från ekonomichefen 2017-09-11.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 111.
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Dnr 2016/186

Hid 
2017.852

Svar på motion om e-faktura
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad

Ärendebeskrivning
Ledamöterna Monica Widnemark och Tommy Truedsson har i 
motion till kommunfullmäktige, av den 13 december 2016, 
föreslagit införande av e-faktura.

Bakgrund
Lessebo kommun inklusive helägda bolag har per år ca 32 000 
leverantörsfakturor. Antalet kundfakturor inklusive helägda bolag 
uppgår per år till ca 45 000 st. År 2012/2013 påbörjade 
kommunen ett projekt för att minska miljöbelastning och 
effektivisering genom att skanna alla inkommande 
leverantörsfakturor. Lessebo kommun har ett avtal med Högsby 
kommun som skannar leverantörsfakturor och även för AB 
Lessebohus och Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Därtill har 
arbetet påbörjats med att kunna ta emot elektroniska fakturor från 
leverantörer.  F.n uppgår andelen inkomna e-fakturor till ca 35 % 
och volymen ökar kontinuerligt.

Ny lagstiftning är på gång som innebär att alla leverantörer till 
offentlig sektor ska skicka elektroniska fakturor. Enligt detta ska 
alla upphandlande myndigheter och enheter acceptera att ta emot 
elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den 
nya standarden för e-faktura som f.n. tas fram och de två tekniska 
formaten.  

I och med införandet av ett nytt ekonomisystem har arbete 
påbörjats, enligt plan, med e-faktura till kund. Sedan 20 år tillbaka 
har Lessebo kommun aktivt arbetat och förfinat 
inkassoverksamheten och följer god inkassosed tillsammans med 
kommunens avtalspart Intrum Justitia. 

De kunder som först erbjuds e-faktura är inom Vatten- och 
renhållning, förskola, musikskola äldreomsorg- och fjärrvärme. 
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Bostadsbolaget kan fn inte erbjuda e-faktura men kommer inom 
kort att uppgradera sitt verksamhetssystem (Incit) för bl.a. att 
kunna erbjuda en e-faktura till sina hyresgäster. 

angående Redan idag har Lessebohus hyresgäster möjligheten med 
att betala via autogiro. Tjänsten autogiro-kund är ett avtal med 
kund att bankgirot tillser att fakturan blir betald på förfallodagen. 

Dock kan alla erbjudas pappers- eller e-faktura med autogiro vilket 
är den i särklass säkraste sättet att betala en faktura. Inom 
äldreomsorgen sänder kommunen ut påminnelsefakturor med 
hänvisning till att kundkategorin är äldre och kan behöva 
hjälp/service med kundfakturor och att kommunen följer god 
inkassosed. I bilaga redovisas information från Wikipedia och 
Datainspektionen God affärssed och allmänt om inkasso.

När mängden e-fakturor för leverantörsfakturor ökar samt att 
inom kort kunna erbjuda elektroniska kundfakturor bidrar den 
kommunala verksamheten inklusive de helägda bolagen till de av 
kommunfullmäktigen antagna miljömålen i Energi, miljö och- 
klimatstragiskt program.

Ekonomikontoret fortsätter att aktivt minska mängden 
leverantörsfakturor på papper och att aktivt erbjuda alla kunder 
en e-faktura samt fördelen med autogiro. Därtill är att ständigt 
bevaka alla utskick, från Lessebo kommun och helägda bolag, till 
kunder, förtroendevalda och övriga att de kommer fram till rätt 
adressat inom det av oss angivna portot.

Motionärernas förslag har karaktären av rena 
verkställighetsbeslut vilket inte är intentionen enligt 
kommunallagen vad gäller motioner och medborgarförslag. 
Motioner och medborgarförslag bör innehålla förslag på 
inriktningar och förändringar av mål och inte ren verkställighet.   

Eftersom motionen berör redan pågående processer inom den 
ordinarie verksamheten föreslår ekonomikontoret att motionen 
anses som besvarad. 

Göran Jörgensson
Ekonomichef  
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Bilaga information från Wikipedia och Datainspektionen

Från Wikipedia

God affärssed är ett begrepp som innefattar normer för acceptabelt handlande i 
näringslivet.[1] God affärssed är därmed ett uttryck för vad parterna i ett affärsförhållande bör 
kunna förvänta sig, även om det inte uttryckligen framgår av lagar eller avtal. Vad som anses 
utgöra god affärssed kan vara vägledande för hur civilrättsliga tvister döms.

En del av konsumentskyddet går också ut på att företag förväntas iaktta god affärssed i 
samband med marknadsföring.[2]

Från Datainspektionen
Allmänt om inkasso
En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt 
tid. Ibland händer det ändå att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Då kan den som ska 
ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala (gäldenären). 
Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett ombud, till exempel ett 
inkassoföretag.
Inkassoåtgärder
När man pratar om inkassoåtgärder menar man krav eller andra påtryckningar mot gäldenären 
för att få denne att betala sin skuld. Normalt får gäldenären ett kravbrev, där det står att om 
denne inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om 
betalningsföreläggande (en så kallad summarisk process) eller vidta någon annan rättslig 
åtgärd. Borgenären kan också hota med att säga upp ett avtal (till exempel ett kreditavtal) eller 
avbryta en löpande leverans (till exempel ett telefonabonnemang). En ren 
betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till 
inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.
Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för 
att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala, dels vilket belopp gäldenären ska 
betala. När ett sådant utslag eller dom har meddelats kan borgenären ta hjälp av 
Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden.

Borgenär
En person eller ett företag som har en fordran mot en annan person eller företag (gäldenären).

22

https://sv.wikipedia.org/wiki/Begrepp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_norm
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringsliv
https://sv.wikipedia.org/wiki/God_aff%C3%A4rssed#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avtal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Civilr%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvistem%C3%A5l
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konsumentskydd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring
https://sv.wikipedia.org/wiki/God_aff%C3%A4rssed#cite_note-2


Sida 4 av 4
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-09-11

Gäldenär
Person eller företag som har en skuld.
God inkassosed
I inkassolagen (IkL) finns bestämmelser som gäller för den som bedriver inkassoverksamhet.
Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bland annat att den som 
inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Vad 
som är god inkassosed framgår av 5-11 §§ inkassolagen, Datainspektionens praxis i 
inkassofrågor och Datainspektionens allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 182 Dnr 2016/187-10

Svar på motion om God affärssed
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut att motionen 
anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Ledamöterna Monica Widnemark (s) och Tommy Truedsson (s) har i 
motion till Kommunfullmäktige, 2016-12-12, föreslagit införande av 
God affärssed, att Lessebo kommun och dess bolag tillämpa minst en 
påminnelse innan obetald faktura lämnas till inkasso. 

Lessebo kommun inklusive helägda bolag har per år ca 32 000 
leverantörsfakturor. Antalet kundfakturor inklusive helägda bolag 
uppgår per år till ca 45 000 st. År 2012/2013 påbörjade kommunen 
ett projekt för att minska miljöbelastning och effektivisering genom 
att skanna alla inkommande leverantörsfakturor. Lessebo kommun 
har ett avtal med Högsby kommun som skannar leverantörsfakturor 
och även för AB Lessebohus och Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
Därtill har arbetet påbörjats med att kunna ta emot elektroniska 
fakturor från leverantörer.  F.n uppgår andelen inkomna e-fakturor 
till ca 35 % och volymen ökar kontinuerligt.

I och med införandet av ett nytt ekonomisystem har arbete påbörjats, 
enligt plan, med e-faktura till kund. Sedan 20 år tillbaka har Lessebo 
kommun aktivt arbetat och förfinat inkassoverksamheten och följer 
god inkassosed tillsammans med kommunens avtalspart Intrum 
Justitia. 

De kunder som först erbjuds e-faktura är inom Vatten- och 
renhållning, förskola, musikskola äldreomsorg- och fjärrvärme. 
Bostadsbolaget kan fn inte erbjuda e-faktura men kommer inom kort 
att uppgradera sitt verksamhetssystem (Incit) för bl.a. att kunna 
erbjuda en e-faktura till sina hyresgäster. 

Redan idag har Lessebohus hyresgäster möjligheten med att betala 
via autogiro. Tjänsten autogiro-kund är ett avtal med kund att 
bankgirot tillser att fakturan blir betald på förfallodagen. 
Dock kan alla erbjudas pappers- eller e-faktura med autogiro vilket är 
den i särklass säkraste sättet att betala en faktura. Inom 
äldreomsorgen sänder kommunen ut påminnelsefakturor med 
hänvisning till att kundkategorin är äldre och kan behöva 
hjälp/service med kundfakturor och att kommunen följer god 
inkassosed. I bilaga redovisas information från Wikipedia och 
Datainspektionen angående God affärssed och allmänt om inkasso.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

När mängden e-fakturor för leverantörsfakturor ökar samt att inom 
kort kunna erbjuda elektroniska kundfakturor bidrar den kommunala 
verksamheten inklusive de helägda bolagen till de av 
kommunfullmäktigen antagna miljömålen i Energi, miljö och- 
klimatstragiskt program.

Ekonomikontoret fortsätter att aktivt minska mängden 
leverantörsfakturor på papper och att aktivt erbjuda alla kunder en e-
faktura samt fördelen med autogiro. Därtill är att ständigt bevaka alla 
utskick, från Lessebo kommun och helägda bolag, till kunder, 
förtroendevalda och övriga att de kommer fram till rätt adressat inom 
det av oss angivna portot.
Motionärernas förslag har karaktären av rena verkställighetsbeslut 
vilket inte är intentionen enligt kommunallagen vad gäller motioner 
och medborgarförslag. Motioner och medborgarförslag bör innehålla 
förslag på inriktningar och förändringar av mål och inte ren 
verkställighet.   

Eftersom motionen berör redan pågående processer inom den 
ordinarie verksamheten föreslår ekonomikontoret att motionen anses 
som besvarad. 

Beslutsunderlag
Motion från Monica Widnemark (s) och Tommy Truedsson (s),
2017-12-12.
Tjänsteskrivelse med bilaga från ekonomichefen 2017-09-11.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 110.

Yrkanden
Patrik Nyquist (v) yrkar bifall till motionen.
Lars Altgård (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordf. ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/187

Hid 
2017.850

Svar på motion om God affärssed, inte direkt 
till inkasso
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad

Ärendebeskrivning
Ledamöterna Monica Widnemark och Tommy Truedsson har i 
motion till kommunfullmäktige, av den 13 december 2016, 
föreslagit införande av God affärssed.

Bakgrund
Lessebo kommun inklusive helägda bolag har per år ca 32 000 
leverantörsfakturor. Antalet kundfakturor inklusive helägda bolag 
uppgår per år till ca 45 000 st. År 2012/2013 påbörjade 
kommunen ett projekt för att minska miljöbelastning och 
effektivisering genom att skanna alla inkommande 
leverantörsfakturor. Lessebo kommun har ett avtal med Högsby 
kommun som skannar leverantörsfakturor och även för AB 
Lessebohus och Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Därtill har 
arbetet påbörjats med att kunna ta emot elektroniska fakturor från 
leverantörer.  F.n uppgår andelen inkomna e-fakturor till ca 35 % 
och volymen ökar kontinuerligt.

I och med införandet av ett nytt ekonomisystem har arbete 
påbörjats, enligt plan, med e-faktura till kund. Sedan 20 år tillbaka 
har Lessebo kommun aktivt arbetat och förfinat 
inkassoverksamheten och följer god inkassosed tillsammans med 
kommunens avtalspart Intrum Justitia. 

De kunder som först erbjuds e-faktura är inom Vatten- och 
renhållning, förskola, musikskola äldreomsorg- och fjärrvärme. 
Bostadsbolaget kan fn inte erbjuda e-faktura men kommer inom 
kort att uppgradera sitt verksamhetssystem (Incit) för bl.a. att 
kunna erbjuda en e-faktura till sina hyresgäster. 
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Redan idag har Lessebohus hyresgäster möjligheten med att betala 
via autogiro. Tjänsten autogiro-kund är ett avtal med kund att 
bankgirot tillser att fakturan blir betald på förfallodagen. 
Dock kan alla erbjudas pappers- eller e-faktura med autogiro vilket 
är den i särklass säkraste sättet att betala en faktura. Inom 
äldreomsorgen sänder kommunen ut påminnelsefakturor med 
hänvisning till att kundkategorin är äldre och kan behöva 
hjälp/service med kundfakturor och att kommunen följer god 
inkassosed. I bilaga redovisas information från Wikipedia och 
Datainspektionen angående God affärssed och allmänt om inkasso.
När mängden e-fakturor för leverantörsfakturor ökar samt att 
inom kort kunna erbjuda elektroniska kundfakturor bidrar den 
kommunala verksamheten inklusive de helägda bolagen till de av 
kommunfullmäktigen antagna miljömålen i Energi, miljö och- 
klimatstragiskt program.

Ekonomikontoret fortsätter att aktivt minska mängden 
leverantörsfakturor på papper och att aktivt erbjuda alla kunder en 
e-faktura samt fördelen med autogiro. Därtill är att ständigt 
bevaka alla utskick, från Lessebo kommun och helägda bolag, till 
kunder, förtroendevalda och övriga att de kommer fram till rätt 
adressat inom det av oss angivna portot.
Motionärernas förslag har karaktären av rena verkställighetsbeslut 
vilket inte är intentionen enligt kommunallagen vad gäller 
motioner och medborgarförslag. Motioner och medborgarförslag 
bör innehålla förslag på inriktningar och förändringar av mål och 
inte ren verkställighet.   

Eftersom motionen berör redan pågående processer inom den 
ordinarie verksamheten föreslår ekonomikontoret att motionen 
anses som besvarad. 

Göran Jörgensson
Ekonomichef  
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Bilaga information från Wikipedia och Datainspektionen

Från Wikipedia

God affärssed är ett begrepp som innefattar normer för acceptabelt handlande i 
näringslivet.[1] God affärssed är därmed ett uttryck för vad parterna i ett affärsförhållande bör 
kunna förvänta sig, även om det inte uttryckligen framgår av lagar eller avtal. Vad som anses 
utgöra god affärssed kan vara vägledande för hur civilrättsliga tvister döms.

En del av konsumentskyddet går också ut på att företag förväntas iaktta god affärssed i 
samband med marknadsföring.[2]

Från Datainspektionen
Allmänt om inkasso
En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt 
tid. Ibland händer det ändå att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Då kan den som ska 
ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala (gäldenären). 
Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett ombud, till exempel ett 
inkassoföretag.
Inkassoåtgärder
När man pratar om inkassoåtgärder menar man krav eller andra påtryckningar mot gäldenären 
för att få denne att betala sin skuld. Normalt får gäldenären ett kravbrev, där det står att om 
denne inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om 
betalningsföreläggande (en så kallad summarisk process) eller vidta någon annan rättslig 
åtgärd. Borgenären kan också hota med att säga upp ett avtal (till exempel ett kreditavtal) eller 
avbryta en löpande leverans (till exempel ett telefonabonnemang). En ren 
betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till 
inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.
Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för 
att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala, dels vilket belopp gäldenären ska 
betala. När ett sådant utslag eller dom har meddelats kan borgenären ta hjälp av 
Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden.

Borgenär
En person eller ett företag som har en fordran mot en annan person eller företag (gäldenären).
Gäldenär
Person eller företag som har en skuld.
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God inkassosed
I inkassolagen (IkL) finns bestämmelser som gäller för den som bedriver inkassoverksamhet.
Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bland annat att den som 
inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Vad 
som är god inkassosed framgår av 5-11 §§ inkassolagen, Datainspektionens praxis i 
inkassofrågor och Datainspektionens allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 183 Dnr 2016/186-10

Svar på motion om e-faktura
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Ledamöterna Monica Widnemark (s) och Tommy Truedsson (s) har i 
motion till kommunfullmäktige, 2016-12-12, föreslagit införande av e-
faktura.

Lessebo kommun inklusive helägda bolag har per år ca 32 000 
leverantörsfakturor. Antalet kundfakturor inklusive helägda bolag 
uppgår per år till ca 45 000 st. År 2012/2013 påbörjade kommunen 
ett projekt för att minska miljöbelastning och effektivisering genom 
att skanna alla inkommande leverantörsfakturor. Lessebo kommun 
har ett avtal med Högsby kommun som skannar leverantörsfakturor 
och även för AB Lessebohus och Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
Därtill har arbetet påbörjats med att kunna ta emot elektroniska 
fakturor från leverantörer.  F.n uppgår andelen inkomna e-fakturor 
till ca 35 % och volymen ökar kontinuerligt.

Ny lagstiftning är på gång som innebär att alla leverantörer till 
offentlig sektor ska skicka elektroniska fakturor. Enligt detta ska alla 
upphandlande myndigheter och enheter acceptera att ta emot 
elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya 
standarden för e-faktura som f.n. tas fram och de två tekniska 
formaten.  

I och med införandet av ett nytt ekonomisystem har arbete påbörjats, 
enligt plan, med e-faktura till kund. Sedan 20 år tillbaka har Lessebo 
kommun aktivt arbetat och förfinat inkassoverksamheten och följer 
god inkassosed tillsammans med kommunens avtalspart Intrum 
Justitia. 

De kunder som först erbjuds e-faktura är inom Vatten- och 
renhållning, förskola, musikskola äldreomsorg- och fjärrvärme. 
Bostadsbolaget kan f.n inte erbjuda e-faktura men kommer inom kort 
att uppgradera sitt verksamhetssystem (Incit) för bl.a. att kunna 
erbjuda en e-faktura till sina hyresgäster. 

Redan idag har Lessebohus hyresgäster möjligheten med att betala 
via autogiro. Tjänsten autogiro-kund är ett avtal med kund att 
bankgirot tillser att fakturan blir betald på förfallodagen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

Dock kan alla erbjudas pappers- eller e-faktura med autogiro vilket är 
den i särklass säkraste sättet att betala en faktura. Inom 
äldreomsorgen sänder kommunen ut påminnelsefakturor med 
hänvisning till att kundkategorin är äldre och kan behöva 
hjälp/service med kundfakturor och att kommunen följer god 
inkassosed. I bilaga redovisas information från Wikipedia och 
Datainspektionen God affärssed och allmänt om inkasso.

När mängden e-fakturor för leverantörsfakturor ökar samt att inom 
kort kunna erbjuda elektroniska kundfakturor bidrar den 
kommunala verksamheten inklusive de helägda bolagen till de av 
kommunfullmäktigen antagna miljömålen i Energi, miljö och- 
klimatstragiskt program.

Ekonomikontoret fortsätter att aktivt minska mängden 
leverantörsfakturor på papper och att aktivt erbjuda alla kunder en e-
faktura samt fördelen med autogiro. Därtill är att ständigt bevaka alla 
utskick, från Lessebo kommun och helägda bolag, till kunder, 
förtroendevalda och övriga att de kommer fram till rätt adressat 
inom det av oss angivna portot.

Motionärernas förslag har karaktären av rena verkställighetsbeslut 
vilket inte är intentionen enligt kommunallagen vad gäller motioner 
och medborgarförslag. Motioner och medborgarförslag bör innehålla 
förslag på inriktningar och förändringar av mål och inte ren 
verkställighet.   

Eftersom motionen berör redan pågående processer inom den 
ordinarie verksamheten föreslår ekonomikontoret att motionen 
anses som besvarad. 

Beslutsunderlag
Motion från Monica Widnemark (s) och Tommy Truedsson (s)
20176-12-12.
Tjänsteskrivelse med bilaga från ekonomichefen 2017-09-11.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 111.
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Svar på motion om e-faktura
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad

Ärendebeskrivning
Ledamöterna Monica Widnemark och Tommy Truedsson har i 
motion till kommunfullmäktige, av den 13 december 2016, 
föreslagit införande av e-faktura.

Bakgrund
Lessebo kommun inklusive helägda bolag har per år ca 32 000 
leverantörsfakturor. Antalet kundfakturor inklusive helägda bolag 
uppgår per år till ca 45 000 st. År 2012/2013 påbörjade 
kommunen ett projekt för att minska miljöbelastning och 
effektivisering genom att skanna alla inkommande 
leverantörsfakturor. Lessebo kommun har ett avtal med Högsby 
kommun som skannar leverantörsfakturor och även för AB 
Lessebohus och Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Därtill har 
arbetet påbörjats med att kunna ta emot elektroniska fakturor från 
leverantörer.  F.n uppgår andelen inkomna e-fakturor till ca 35 % 
och volymen ökar kontinuerligt.

Ny lagstiftning är på gång som innebär att alla leverantörer till 
offentlig sektor ska skicka elektroniska fakturor. Enligt detta ska 
alla upphandlande myndigheter och enheter acceptera att ta emot 
elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den 
nya standarden för e-faktura som f.n. tas fram och de två tekniska 
formaten.  

I och med införandet av ett nytt ekonomisystem har arbete 
påbörjats, enligt plan, med e-faktura till kund. Sedan 20 år tillbaka 
har Lessebo kommun aktivt arbetat och förfinat 
inkassoverksamheten och följer god inkassosed tillsammans med 
kommunens avtalspart Intrum Justitia. 

De kunder som först erbjuds e-faktura är inom Vatten- och 
renhållning, förskola, musikskola äldreomsorg- och fjärrvärme. 
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Bostadsbolaget kan fn inte erbjuda e-faktura men kommer inom 
kort att uppgradera sitt verksamhetssystem (Incit) för bl.a. att 
kunna erbjuda en e-faktura till sina hyresgäster. 

angående Redan idag har Lessebohus hyresgäster möjligheten med 
att betala via autogiro. Tjänsten autogiro-kund är ett avtal med 
kund att bankgirot tillser att fakturan blir betald på förfallodagen. 

Dock kan alla erbjudas pappers- eller e-faktura med autogiro vilket 
är den i särklass säkraste sättet att betala en faktura. Inom 
äldreomsorgen sänder kommunen ut påminnelsefakturor med 
hänvisning till att kundkategorin är äldre och kan behöva 
hjälp/service med kundfakturor och att kommunen följer god 
inkassosed. I bilaga redovisas information från Wikipedia och 
Datainspektionen God affärssed och allmänt om inkasso.

När mängden e-fakturor för leverantörsfakturor ökar samt att 
inom kort kunna erbjuda elektroniska kundfakturor bidrar den 
kommunala verksamheten inklusive de helägda bolagen till de av 
kommunfullmäktigen antagna miljömålen i Energi, miljö och- 
klimatstragiskt program.

Ekonomikontoret fortsätter att aktivt minska mängden 
leverantörsfakturor på papper och att aktivt erbjuda alla kunder 
en e-faktura samt fördelen med autogiro. Därtill är att ständigt 
bevaka alla utskick, från Lessebo kommun och helägda bolag, till 
kunder, förtroendevalda och övriga att de kommer fram till rätt 
adressat inom det av oss angivna portot.

Motionärernas förslag har karaktären av rena 
verkställighetsbeslut vilket inte är intentionen enligt 
kommunallagen vad gäller motioner och medborgarförslag. 
Motioner och medborgarförslag bör innehålla förslag på 
inriktningar och förändringar av mål och inte ren verkställighet.   

Eftersom motionen berör redan pågående processer inom den 
ordinarie verksamheten föreslår ekonomikontoret att motionen 
anses som besvarad. 

Göran Jörgensson
Ekonomichef  
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Bilaga information från Wikipedia och Datainspektionen

Från Wikipedia

God affärssed är ett begrepp som innefattar normer för acceptabelt handlande i 
näringslivet.[1] God affärssed är därmed ett uttryck för vad parterna i ett affärsförhållande bör 
kunna förvänta sig, även om det inte uttryckligen framgår av lagar eller avtal. Vad som anses 
utgöra god affärssed kan vara vägledande för hur civilrättsliga tvister döms.

En del av konsumentskyddet går också ut på att företag förväntas iaktta god affärssed i 
samband med marknadsföring.[2]

Från Datainspektionen
Allmänt om inkasso
En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt 
tid. Ibland händer det ändå att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Då kan den som ska 
ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala (gäldenären). 
Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett ombud, till exempel ett 
inkassoföretag.
Inkassoåtgärder
När man pratar om inkassoåtgärder menar man krav eller andra påtryckningar mot gäldenären 
för att få denne att betala sin skuld. Normalt får gäldenären ett kravbrev, där det står att om 
denne inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om 
betalningsföreläggande (en så kallad summarisk process) eller vidta någon annan rättslig 
åtgärd. Borgenären kan också hota med att säga upp ett avtal (till exempel ett kreditavtal) eller 
avbryta en löpande leverans (till exempel ett telefonabonnemang). En ren 
betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till 
inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.
Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för 
att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala, dels vilket belopp gäldenären ska 
betala. När ett sådant utslag eller dom har meddelats kan borgenären ta hjälp av 
Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden.

Borgenär
En person eller ett företag som har en fordran mot en annan person eller företag (gäldenären).
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Gäldenär
Person eller företag som har en skuld.
God inkassosed
I inkassolagen (IkL) finns bestämmelser som gäller för den som bedriver inkassoverksamhet.
Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bland annat att den som 
inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Vad 
som är god inkassosed framgår av 5-11 §§ inkassolagen, Datainspektionens praxis i 
inkassofrågor och Datainspektionens allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 184 Dnr 2017/64-10

Svar på motion angående utskick av 
påminnelse innan överlämning till inkasso
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen 
anse besvarad.

Ärendebeskrivning
Ledamoten Sölwe Franzén (c) har i motion till kommunfullmäktige, 
2017-04-18, föreslagit utskick av påminnelse innan överlämning till 
inkasso.

Lessebo kommun inklusive helägda bolag har per år ca 32 000 
leverantörsfakturor. Antalet kundfakturor inklusive helägda bolag 
uppgår per år till ca 45 000 st. År 2012/2013 påbörjade kommunen 
ett projekt för att minska miljöbelastning och effektivisering genom 
att skanna alla inkommande leverantörsfakturor. Lessebo kommun 
har ett avtal med Högsby kommun som skannar leverantörsfakturor 
och även för AB Lessebohus och Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
Därtill har arbetet påbörjats med att kunna ta emot elektroniska 
fakturor från leverantörer.  F.n uppgår andelen inkomna e-fakturor 
till ca 35 % och volymen ökar kontinuerligt.

I och med införandet av ett nytt ekonomisystem har arbete påbörjats, 
enligt plan, med e-faktura till kund. Sedan 20 år tillbaka har Lessebo 
kommun aktivt arbetat och förfinat inkassoverksamheten och följer 
god inkassosed tillsammans med kommunens avtalspart Intrum 
Justitia. 

De kunder som först erbjuds e-faktura är inom Vatten- och 
renhållning, förskola, musikskola äldreomsorg- och fjärrvärme. 
Bostadsbolaget kan f.n inte erbjuda e-faktura men kommer inom kort 
att uppgradera sitt verksamhetssystem (Incit) för bl.a. att kunna 
erbjuda en e-faktura till sina hyresgäster. 

Redan idag har Lessebohus hyresgäster möjligheten med att betala 
via autogiro. Tjänsten autogiro-kund är ett avtal med kund att 
bankgirot tillser att fakturan blir betald på förfallodagen. 
Dock kan alla erbjudas pappers- eller e-faktura med autogiro vilket är 
den i särklass säkraste sättet att betala en faktura. Inom 
äldreomsorgen sänder kommunen ut påminnelsefakturor med 
hänvisning till att kundkategorin är äldre och kan behöva 
hjälp/service med kundfakturor och att kommunen följer god 
inkassosed. I bilaga redovisas information från Wikipedia och 
Datainspektionen angående God affärssed och allmänt om inkasso.
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

När mängden e-fakturor för leverantörsfakturor ökar samt att inom 
kort kunna erbjuda elektroniska kundfakturor bidrar den kommunala 
verksamheten inklusive de helägda bolagen till de av 
kommunfullmäktigen antagna miljömålen i Energi, miljö och- 
klimatstragiskt program.

Ekonomikontoret fortsätter att aktivt minska mängden 
leverantörsfakturor på papper och att aktivt erbjuda alla kunder en e-
faktura samt fördelen med autogiro. Därtill är att ständigt bevaka alla 
utskick, från Lessebo kommun och helägda bolag, till kunder, 
förtroendevalda och övriga att de kommer fram till rätt adressat inom 
det av oss angivna portot.
Motionärernas förslag har karaktären av rena verkställighetsbeslut 
vilket inte är intentionen enligt kommunallagen vad gäller motioner 
och medborgarförslag. Motioner och medborgarförslag bör innehålla 
förslag på inriktningar och förändringar av mål och inte ren 
verkställighet.   

Eftersom motionen berör redan pågående processer inom den 
ordinarie verksamheten föreslår ekonomikontoret att motionen anses 
som besvarad. 

Beslutsunderlag
Motion från Sölwe Fransén (c) 2017-04-18.
Tjänsteskrivelse med bilaga från ekonomichefen 2017-09-11.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 112.

Yrkanden
Patrik Nyquist (v), Anders Jonsäng (c) och Ingmar Aronsson (-) yrkar 
bifall till motionen.
Lars Altgård (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordf. ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2017/64

Hid 
2017.854

Svar på motion angående utskick av 
påminnelse innan överlämning till inkasso
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad

Ärendebeskrivning
Ledamoten Sölwe Franzén har i motion till kommunfullmäktige, 
av den 20 april 2017, föreslagit utskick av påminnelse innan 
överlämning till inkasso.

Bakgrund
Lessebo kommun inklusive helägda bolag har per år ca 32 000 
leverantörsfakturor. Antalet kundfakturor inklusive helägda bolag 
uppgår per år till ca 45 000 st. År 2012/2013 påbörjade 
kommunen ett projekt för att minska miljöbelastning och 
effektivisering genom att skanna alla inkommande 
leverantörsfakturor. Lessebo kommun har ett avtal med Högsby 
kommun som skannar leverantörsfakturor och även för AB 
Lessebohus och Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Därtill har 
arbetet påbörjats med att kunna ta emot elektroniska fakturor från 
leverantörer.  Fn uppgår andelen inkomna e-fakturor till ca 35 % 
och volymen ökar kontinuerligt.

I och med införandet av ett nytt ekonomisystem har arbete 
påbörjats, enligt plan, med e-faktura till kund. Sedan 20 år tillbaka 
har Lessebo kommun aktivt arbetat och förfinat 
inkassoverksamheten och följer god inkassosed tillsammans med 
kommunens avtalspart Intrum Justitia. 

De kunder som först erbjuds e-faktura är inom Vatten- och 
renhållning, förskola, musikskola äldreomsorg- och fjärrvärme. 
Bostadsbolaget kan fn inte erbjuda e-faktura men kommer inom 
kort att uppgradera sitt verksamhetssystem (Incit) för bl.a. att 
kunna erbjuda en e-faktura till sina hyresgäster. 
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Redan idag har Lessebohus hyresgäster möjligheten med att betala 
via autogiro. Tjänsten autogiro-kund är ett avtal med kund att 
bankgirot tillser att fakturan blir betald på förfallodagen. 
Dock kan alla erbjudas pappers- eller e-faktura med autogiro vilket 
är den i särklass säkraste sättet att betala en faktura. Inom 
äldreomsorgen sänder kommunen ut påminnelsefakturor med 
hänvisning till att kundkategorin är äldre och kan behöva 
hjälp/service med kundfakturor och att kommunen följer god 
inkassosed. I bilaga redovisas information från Wikipedia och 
Datainspektionen angående God affärssed och allmänt om inkasso.
När mängden e-fakturor för leverantörsfakturor ökar samt att 
inom kort kunna erbjuda elektroniska kundfakturor bidrar den 
kommunala verksamheten inklusive de helägda bolagen till de av 
kommunfullmäktigen antagna miljömålen i Energi, miljö och- 
klimatstragiskt program.

Ekonomikontoret fortsätter att aktivt minska mängden 
leverantörsfakturor på papper och att aktivt erbjuda alla kunder en 
e-faktura samt fördelen med autogiro. Därtill är att ständigt 
bevaka alla utskick, från Lessebo kommun och helägda bolag, till 
kunder, förtroendevalda och övriga att de kommer fram till rätt 
adressat inom det av oss angivna portot.
Motionärernas förslag har karaktären av rena verkställighetsbeslut 
vilket inte är intentionen enligt kommunallagen vad gäller 
motioner och medborgarförslag. Motioner och medborgarförslag 
bör innehålla förslag på inriktningar och förändringar av mål och 
inte ren verkställighet.   

Eftersom motionen berör redan pågående processer inom den 
ordinarie verksamheten föreslår ekonomikontoret att motionen 
anses som besvarad. 

Göran Jörgensson
Ekonomichef  
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Bilaga information från Wikipedia och Datainspektionen

Från Wikipedia

God affärssed är ett begrepp som innefattar normer för acceptabelt handlande i 
näringslivet.[1] God affärssed är därmed ett uttryck för vad parterna i ett affärsförhållande bör 
kunna förvänta sig, även om det inte uttryckligen framgår av lagar eller avtal. Vad som anses 
utgöra god affärssed kan vara vägledande för hur civilrättsliga tvister döms.

En del av konsumentskyddet går också ut på att företag förväntas iaktta god affärssed i 
samband med marknadsföring.[2]

Från Datainspektionen
Allmänt om inkasso
En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt 
tid. Ibland händer det ändå att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Då kan den som ska 
ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala (gäldenären). 
Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett ombud, till exempel ett 
inkassoföretag.
Inkassoåtgärder
När man pratar om inkassoåtgärder menar man krav eller andra påtryckningar mot gäldenären 
för att få denne att betala sin skuld. Normalt får gäldenären ett kravbrev, där det står att om 
denne inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om 
betalningsföreläggande (en så kallad summarisk process) eller vidta någon annan rättslig 
åtgärd. Borgenären kan också hota med att säga upp ett avtal (till exempel ett kreditavtal) eller 
avbryta en löpande leverans (till exempel ett telefonabonnemang). En ren 
betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till 
inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.
Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för 
att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala, dels vilket belopp gäldenären ska 
betala. När ett sådant utslag eller dom har meddelats kan borgenären ta hjälp av 
Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden.

Borgenär
En person eller ett företag som har en fordran mot en annan person eller företag (gäldenären).
Gäldenär
Person eller företag som har en skuld.
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God inkassosed
I inkassolagen (IkL) finns bestämmelser som gäller för den som bedriver inkassoverksamhet.
Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bland annat att den som 
inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Vad 
som är god inkassosed framgår av 5-11 §§ inkassolagen, Datainspektionens praxis i 
inkassofrågor och Datainspektionens allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 185 Dnr 2017/67-29

Svar på motion angående 1-2 
våningslägenheter i Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Patrik Nyquist (v) föreslår i motion att det kommunala 
bostadsbolaget AB Lessebo hus får uppdrag att bygga fler 1-2 vånings 
hyreslägenheter i Lessebo kommun. 

Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas minst 
250.000 nya bostäder. 

Lessebo kommun har haft en kraftfull befolkningsökning från 2014 
till idag med över 700 invånare. . Under året har vi arbetat fram en 
bostadsförsörjningsplan som ligger för antagande. Denna plan 
innebär att kommunen under de närmaste fyra åren behöver bereda 
för cirka 550 nya bostäder i olika former. Vi kan konstatera att 
Lessebo kommun ska ha en strategisk plan för bostadsbyggandet 
både inom kommunal verksamhet och i samverkan med privata 
intressenter.

Att planlägga och bygga är en aspekt och att finansiera och hyra ut 
med dagens produktionskostnader kan vara en annan aspekt. Det är 
därför av störta vikt att bygga yteffektivt där varje kvadratmeter kan 
erbjuda moderna lägenheter med hög tillgänglighet till en rimlig hyra. 
I många fall är det mer yt- och kostnadseffektivt att bygga högre hus 
på mer än 2 våningar. 

Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv är blandstad ett positivt begrepp 
som ökar social hållbarhet. Begreppet blandstad kan innefatta 
funktionell blandning, social blandning, estetisk blandning samt 
tätheten i byggnationen då är det också viktigt att det finns en 
möjlighet att kunna bygga på höjden. 

Beslutsunderlag
Motion från Patrik Nyquist (v).
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2017-09-14.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 113.

Yrkanden
Patrik Nyquist (v), yrkar bifall till motionen.
Lars Altgård (s) och Anders Jonsäng (c) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

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

2017-09-14

Dnr 2017/67

Hid 
2017.856

Svar på motion angående 1-2 
våningslägenheter i Lessebo kommun
Förslag till beslut
Härmed anses motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas minst 
250.000 nya bostäder. 
Lessebo kommun har haft en kraftfull befolkningsökning från 2014 
till idag med över 700 invånare. . Under året har vi arbetat fram en 
bostadsförsörjningsplan som ligger för antagande. Denna plan 
innebär att kommunen under de närmaste fyra åren behöver 
bereda för cirka 550 nya bostäder i olika former. Vi kan konstatera 
att Lessebo kommun ska ha en strategisk plan för 
bostadsbyggandet både inom kommunal verksamhet och i 
samverkan med privata intressenter.

Att planlägga och bygga är en aspekt och att finansiera och hyra ut 
med dagens produktionskostnader kan vara en annan aspekt. Det 
är därför av störta vikt att bygga yteffektivt där varje kvadratmeter 
kan erbjuda moderna lägenheter med hög tillgänglighet till en 
rimlig hyra. I många fall är det mer yt- och kostnadseffektivt att 
bygga högre hus på mer än 2 våningar. 

Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv är blandstad ett positivt 
begrepp som ökar social hållbarhet. Begreppet blandstad kan 
innefatta funktionell blandning, social blandning, estetisk 
blandning samt tätheten i byggnationen då är det också viktigt att 
det finns en möjlighet att kunna bygga på höjden. 

Bakgrund
Vänsterpartiets vision är att människor som flyttar till kommunen 
gör det av den enkla anledningen att de inte vill bo i en stad om 
man kan välja, att då efterlikna städers sätt att bygga höghus är ett 
misstag. Vänsterpartiet föreslår därför att AB Lessebohus bygger 
fler 1-2 vånings hyreslägenheter.

Christina Nyquist
Kommunchef  Kansliavd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-10-03

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 186 Dnr 2017/116-10

Medlemskap i Samordningsförbundet 
Värend (SFV)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar förbundsordning för 

Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och 

ersättare till förbundsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 48 att begära inträde i 
Samordningsförbundet Värend, förbund för finansiell samordning 
(FINSAM) inom rehabiliteringsområdet.

Med anledning av Lessebo kommuns ansökan om medlemskap i 
förbundet har förbundets styrelse beslutat:
 rekommendera ägarna, att godkänna Lessebo kommuns ansökan 

om medlemskap i Samordningsförbundet Värend
 rekommendera ägarna att medlemskapet gäller fr.o.m. den 1 

januari 2018
 uppmana Lessebo kommun att samtidigt välja ledamot och 

ersättare till förbundsstyrelsen.

Ny förbundsordning ska beslutas i fullmäktige hos kommunerna och 
regionen samt enligt särskild ordning hos Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan

Beslutsunderlag
Skrivelse från Samordningsförbundet Värend 2017-09-06.
Förbundsordning för Samordningsförbundet Värend.
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-19 § 115.

Beslutsexpediering
Valberedningen
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Kommunstyrelsen

2017-10-09

Dnr  

Hid  

Valärende - Samordningsförbundet Värend 
(SFV)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen välja

……………………………………………………………………………….
Som ersättare i förbundsstyrelsen välja

………………………………………………………………………………..

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-06-12 beslutat att begära inträde i 
Samordningsförbundet Värend, förbund för finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet.

Med anledning av Lessebo kommuns ansökan om medlemskap i 
Samverkansförbundet ska kommunfullmäktige utse en ordinarie 
ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen fr.o.m. 2018-01-01.
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Kommunstyrelsen

2017-10-12

Dnr 2017/136

Hid  

Avsägelse – Carlos Lillo (v)
Förslag till beslut
1. Godkänna avsägelse från Carlos Lillo (v).
2. Hos Länsstyrelsen begära om ny sammanräkning för att 

utse ny ledamot i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Carlos Lillo (v), Lessebo, avsäger sig i skrivelse 2017-09-28 
uppdrag som 
 Ledamot i kommunfullmäktige.
 Ersättare i Kommunstyrelsen.
 Ersättare i Valberedningen

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Carlos Lillo (v), 2017-09-28.
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From:                                 Robért Strand Ann
Sent:                                  Thu, 28 Sep 2017 09:20:39 +0200
To:                                      Evolution KS;Patrik Nyquist;Lars Altgård
Subject:                             VB: avsägelse av politisk uppdrag

 
 
Från: carlos.lillo@telia.com [mailto:carlos.lillo@telia.com] 
Skickat: den 28 september 2017 08:19
Till: Robért Strand Ann <Ann.RobertStrand@lessebo.se>
Ämne: avsägelse av politisk uppdrag

 
 
 
till
Lessebo kommunfullmäktige
 
Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag för vänsterpartiet som:
Ledamot i Lessebo kommunfullmäktige.
Ersättare i Lessebo kommun kommunstyrelse.
Ersättare i Valberedning.
 
 
Carlos Lillo
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Kommunstyrelsen

2017-10-03

Dnr  

Hid  

Valärenden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar förrätta följande val

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

…………………………………………………………………………………………
Som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Andreas 
Eidevåg (s), välja

………………………………………………………………………………………….

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

…………………………………………………………………………………………
Som ersättare i Valnämnden efter Ragnar Lindberg (s), välja

……………………………………………………………………………………………

Fyllnadsval – Kommunstyrelsen t.o.m. 2018-12-31.
Som ersättare i Kommunstyrelsen efter Lina Cesar (s), välja

…………………………………………………………………………………………
Som ersättare i Kommunstyrelsen efter Carlos Lillo (v), välja

…………………………………………………………………………………………

Fyllnadsval – Valberedningen t.o.m. 2018-10-14.
Som ersättare i Valberedningen efter Carlos Lillo (v), välja

…………………………………………………………………………………………
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Kommunstyrelsen

2017-10-09

Dnr  

Hid  

Redovisning av obesvarade motioner
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av obesvarade motioner.

Ärendebeskrivning
Två gånger varje år ska motioner som inte har beretts färdigt och 
därmed inte blivit besvarade redovisas till kommunfullmäktige.

Följande motioner är obesvarade:

Dnr 2017.99 - 10
Motion om att införa musik på skolans toaletter.

Dnr 2017.123 - 10
Motion om ledamöternas frågestund vid 
kommunfullmäktigemöten.

Dnr 2017.124 - 10
Motion om Web-sändning av fullmäktigemöten.

Dnr 2017.131 - 60
Motion om antalet ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden.
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Kommunstyrelsen

2017-10-09

Dnr  

Hid  

Redovisning av ej färdigberedda 
medborgarförslag
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av obesvarade medborgarförslag.

Ärendebeskrivning
Två gånger varje år ska medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt och därmed inte blivit besvarade redovisas till 
kommunfullmäktige.

Till dagens sammanträde finns inga obesvarad medborgarförslag.
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Kommunstyrelsen

2017-10-12

Dnr 2017/20

Hid

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 
2017-04-01—2017-06-30.

Kommunens revisorer
Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom 
äldreomsorgen.

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Protokoll från länsstyrelsen om nya ersättare/ledamot i 
kommunfullmäktige 
Ersättare - Johan Borg (s) efter Malin Nyman (s).
Ledamot – Kristin Brundin (s) efter Lina Cesar (s).
Ersättare – Mona Wirkander (s) efter Kristina Brundin (s).

Ann Robért-Strand
Kanslisamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2017-09-27

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2017/60-730

Individrapportering - Ej verkställda beslut enl. 
SoL och LSS 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar att redovisningen ej verkställda beslut enl. 
SoL. och LSS är redovisad samt att för kännedom översända 
densamma till kommunfullmäktige och Lessebo kommuns revisorer.

Ärendebeskrivning
Individrapportering ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service (LSS) för perioden 2017-04-01—
2017-06-30.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-09-13 § 132
Individ rapportering SoL och LSS 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att 
redovisningen ej verkställda beslut enl. SoL. och LSS är redovisad 
samt att för kännedom översända densamma till kommunfullmäktige 
och Lessebo kommuns revisorer.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Lessebo kommuns revisorer
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL och LSS 

 
Avser period: 
170401-170630

Nr Verksamhet
enl SoL
ÄO,  IFO,
HO (SoL) 
LSS

Denna individ- 
rapport avser 
Barn (t o m 17 år)
Vuxen (från 18 år)
Familj (barnfamilj)

Beslutsdatum 
för gynnande 
beslut som ej 
är verkställt

Datum för
när avbrott i 
verkställigheten
skedde 

Typ av bistånd enl 
SoL, LSS

Skäl till att beslutet 
ännu ej verkställts eller att 
insatsen avbrutits

Datum när 
beslutet 
faktiskt
har verkställts

Övriga kommentarer
eller upplysningar i ärendet

23 SoL Vuxen 161021 Särskilt boende Vid erbjudandet av särskilt 
boende på annan ort 
2016-10-21 tackar 
personen nej då personen 
bara vill bo på hemorten. 
Erbjuds särskilt boende på 
önskad ort 2017-01-11 
och tackar ja 2017-01-19. 

 Personen tar tillbaka sin ansökan 
2017-02-26 och ärendet avslutas 
utan att ha verkställts.

24 SoL Vuxen 170308 Särskilt boende Personen har ansökt om 
särskilt boende men vill 
endast på  hemorten. Har 
därför tackat nej till 
erbjudande om bostad på 
andra orter i kommunen 
2017-03-08 och 2017-06-
07.
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Redovisat i socialnämnden ………………………………
Adn assustebt 1/anne/blankett

68



PROTOKOLL

Dnr:

Länsstyrelsen i

1/2

Kronobergs län 2017-10-04

201-4657-2017

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
4 oktober 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Lessebo
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Johan Borg
Avgången ersättare: Malin Nyman

Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:
Roksana Drabiuk

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Lessebo

Ledamot Ersättare

Lars Altgård
Monica Widnemark
Lina Cesar
Göran Borg
Anders Johansson
Charlotta Book
Ragnar Lindberg
Anton Håkansson
Anders Palmengren
Lena Henriksson
Örjan Wilhelmsson
Monika Stasny
Emil Wetterling
Birgitta Valdemarsson
Roger Hultenius
Tommy Truedsson

1. Kristina Brundin
2. Jan O Eriksson
3. Monica Johansson
4. Dragomir Zekic
5. Ann-Kristin Berg
6. Jim Lindberg
7. Andreas Eidevåg
8. Johan Borg *
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PROTOKOLL

Dnr:

Länsstyrelsen i

1/2

Kronobergs län 2017-10-04

201-4661-2017

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
4 oktober 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Lessebo
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Kristina Brundin
Ny ersättare: Mona Wirkander
Avgången ledamot: Lina Cesar

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Lessebo

Ledamot Ersättare

Lars Altgård
Monica Widnemark
Kristina Brundin *
Göran Borg
Anders Johansson
Charlotta Book
Ragnar Lindberg
Anton Håkansson
Anders Palmengren
Lena Henriksson
Örjan Wilhelmsson
Monika Stasny
Emil Wetterling
Birgitta Valdemarsson
Roger Hultenius
Tommy Truedsson

1. Jan O Eriksson
2. Monica Johansson
3. Dragomir Zekic
4. Ann-Kristin Berg
5. Jim Lindberg
6. Andreas Eidevåg
7. Johan Borg
8. Mona Wirkander *
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