
KALLELSE

Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde på Lessebo kommunkontor, 
tisdagen den 7 februari 2017, kl. 13:30

Monica Widnemark 
Ordförande

ÄRENDE Dnr sida

1 Val av justerare

2 Upphandlingspolicy för Lessebo kommun och riktlinjer 
för direktupphandling
Eva Bergdahl, kl. 13.30

2015/16 3 – 4

3 Ny översiktsplan (ÖPL) för Lessebo kommun
Filip Månsson, kl. 13.45
Handlingen är tidigare översänd och finns även på 
kommunens hemsida

2016/25 5 – 6

4 Återrapportering internbudget 2017
Bilaga

2016/66 7

5 Resultatinformation Kapitalförvaltning 2016
Bilaga

2017/7 8 – 9

6 Detaljplan för kv Vega 22 och Vega 27 i Hovmantorp
Bilaga

2015/144 10 – 12

7 Försäljning av Mästarebo i Strömbergshyttan
2016/190 13 – 14

8 Tilläggsanslag för lekplats
2016/191 15 – 16

9 Information - Medlemssakap i Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg (RÖK)

2016/194 17 – 19

10 Höjning av taxor inom vård och omsorg 2017
2016/195 20 – 22

11 Rättelse i ärende om avgifter för serveringstillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen

2016/165 23 – 25

12 Förvaltningsavtal mellan Lessebo kommun och 
AB Lessebohus

2016/135 26 – 30

13 Yttrande över ansökan om kameraövervakning med 
drönare

2017/8 31 – 38

14 Lokaler inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhet

2016/159 39 – 42

15 Granskning - Detaljplan för Målaren 2 och Snickaren 7, 
Lessebo
Bilaga – finns även på kommunens hemsida

2016/180 43 – 44
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16 Granskning - Detaljplan för Stora vägen i Kosta 
Bilaga – finns även på kommunens hemsida

2016/178 45 – 49

17 Samråd - Detaljplan för Kosta 13:20 - Stenladan 
Bilaga – finns även på kommunens hemsida

2017/16 50 – 51

18 Samråd - Hulterstad 2:3 m.fl., Kosta 
Bilaga – finns även på kommunens hemsida

2017/17 52 – 53

19 Delgivningar/rapporter
2017/14 54

20 Delegationsbeslut
2017/15 55 - 56
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2017-01-10

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2015/16-10

Upphandlingspolicy för Lessebo kommun
Beslut
Ärendet återkommer på kommunstyrelsens nästa sammanträde då en 
redovisning görs om vad som krävs för att Lessebo kommun själv 
upprättar dokument där kraven klargörs.

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från upphandlingsansvarig 2016-12-06.
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-13 § 148.

Beslutsexpediering
Kommunchefen
Tekniska chefen
Upphandlaren
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Med anledningen av kommunstyrelsens beslut dnr 2015/16-10 att undersöka möjligheten till 
dokument i vilka Lessebo Kommun specificerar skall krav avseende kollektivavtalsliknande villkor.

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

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

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

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

 Finns möjlighet att i ett kravdokument ställa krav på minimilön?

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

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

Eva Bergdahl

Upphandlingsansvarig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr 2016/25-21

Ny översiktsplan (ÖPL) för Lessebo 
kommun
Beslut
Informationen noteras till protokollet. Ärendet återkommer på 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-07 då synpunkter kan 
lämnas.

Ärendebeskrivning
Planarkitekt Filip Månsson informerar om Lessebo kommuns nya 
översiktsplan.

Förslag till översiktsplan är utställd för samråd under tiden 
2017-01-16—2017-04-02.

Översiktsplanen baseras på en vision för hur Lessebo kommun kan se 
ut 2040. Fokus är att skapa ett hållbart samhälle sett ur de tre 
hållbarhetaspekterna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommunstyrelsen informerades i ärendet 2017-01-10 § 3.

Beslutsunderlag
Samrådshandlingar ÖPL Lessebo kommun
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2016-12-29

Lessebo kommun Box 13, 360 50 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613

info@lessebo.se. www.lessebo.se

Samråd angående förslag till ny översiktsplan
Denna underrättelse avser förslaget till ny översiktsplan för Lessebo kommun. 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lessebo kommun har nu nått 
samrådsskedet. Syftet med en översiktsplan är att visualisera hur kommunens 
utveckling kan se ut under de närmsta åren. Översiktsplan syftar också till att ge 
grunden för en långsiktig och hållbar utveckling i hela kommunen. 

Målet är att översiktsplanen ska kunna antas under våren 2018 för att sedan kunna 
vägleda den fortsatta utvecklingen av kommunen.

Utställningstid: 16 januari 2017 – 2 april 2017

Utöver denna tid kommer det anordnas ett medborgarmöte angående 
översiktsplanen den 1 mars klockan 18:00 i Folkets hus, Lessebo samhälle. 
Under denna kväll kommer styrgruppen för framtagandet av översiktsplanen vara på 
plats för att ta emot åsikter.

Under utställningstiden finns planhandlingarna tillgängliga på:
 Samtliga bibliotek i kommunens fyra samhällen
 Kommunhuset i Lessebo, vilket är öppet måndag-fredag; 08:00-16:00
 Dessutom finns handlingarna digitalt på kommunens hemsida www.lessebo.se

För frågor och vid önskan om ett eget exemplar av översiktsplanen:
Filip Månsson, plan- och miljöförvaltningen
0478-125 53
filip.mansson@lessebo.se

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 2 april 2017 till en av följande 
adresser:

 plan-miljo@lessebo.se
 filip.mansson@lessebo.se
 box 13, 360 50 Lessebo

Med vänliga hälsningar

Filip Månsson
Planarkitekt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2016/66-10

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

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

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

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

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

Ekonomichef Göran Jörgensson redogöra för ärendet.

Beslutsunderlag
Budget 2017, reviderad med verksamhetsplan 2018–2019 samt 
nämnders internbudget 2017.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2017/7- 

Resultatinformation Kapitalförvaltning 
2016
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas årets sista månadsrapport från kommunens 
förvaltare Öhman J:or Wealth Management AB.

Totala portföljen har ökat 5,9 % (2,5%) jämfört med föregående 
årsskifte och har ett övervärde på 11 488 tkr (9 979 tkr). Bokförd och 
realiserad avkastning uppgår till 5 502 tkr (8 580 tkr).

I bilaga redovisas även AB Lessebo Fastigheters sista månadsrapport. 
Marknadsvärdet uppgår till 2 063 (1 963) tkr och har övervärde på 
334 (329) tkr.

Under året har kommunen avsatt 20 mkr som kortfristig placering 
som vid årets slut överförts till kapitalförvaltningen. 
Fr.o.m. 1 januari 2016 är Öhmans Management AB kapitalförvaltare 
för Lessebo kommuns och AB Lessebo Fastigheter. Under hösten 
2016 har konkurrensutsättning, av kapitalförvaltare, skett 
tillsammans med ALL3-gruppen. Utfallet ger att tidigare avtal 
fortsätter under en ny fyraårsperiod. Nytt avtal har tecknats mellan 
parterna.
 
I kommande årsredovisning kommer utförligare kommentarer av 
utfallet av finansiella intäkter och kostnader.

Vidare redovisas i bilaga saldorapport för koncernens likvida medel 
per den sista december 2016 drygt 36 mkr (76 mkr) varav 
kommunens del uppgår till 38 mkr (72 mkr).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-01-17.
Månadsrapport december 2016
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Kommunledningskontoret 2017-01-17
G Jörgensson

Till
Kommunstyrelsen

Ärende: Resultatinformation Kapitalförvaltning 2016

I bilaga redovisas årets sista månadsrapport från kommunens förvaltare Öhman J:or Wealth 
Management AB.
Totala portföljen har ökat 5,9 %  (2,5%) jämfört med föregående årsskifte och har ett 
övervärde på 11 488 tkr (9 979 tkr). Bokförd och realiserad avkastning uppgår till 5 502 tkr (8 
580 tkr).

I bilaga redovisas även AB Lessebo Fastigheters sista månadsrapport. Marknadsvärdet uppgår 
till 2 063 (1 963) tkr och har övervärde på 334 (329) tkr.

Under året har kommunen avsatt 20 mkr som kortfristig placering som vid årets slut överförts 
till kapitalförvaltningen. 
Fr.o.m. 1 januari 2016 är Öhmans Management AB kapitalförvaltare för Lessebo kommuns 
och AB Lessebo Fastigheter. Under hösten 2016 har konkurrensutsättning, av 
kapitalförvaltare, skett tillsammans med ALL3-gruppen. Utfallet ger att tidigare avtal 
fortsätter under en ny fyraårsperiod. Nytt avtal har tecknats mellan parterna.
 
I kommande årsredovisning kommer utförligare kommentarer av utfallet av finansiella 
intäkter och kostnader.

Vidare redovisas i bilaga saldorapport för koncernens likvida medel per den sista december 
2016 drygt 36 mkr (76 mkr) varav kommunens del uppgår till 38 mkr (72 mkr).

Göran Jörgensson

Bilagor
Månadsrapport från förvaltare för Lessebo kommun och AB Lessebo Fastigheter.

Förslag till beslut; 
KS lägger information till handlingarna.

l:\ekonomi dokument\budget\budget 2017\finans\deleg finansrapportering kapitalförvaltning 2016 jan 2017.docx
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2015/144-21

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens protokoll 2016-11-28 § 113.
Granskningsredogörelse 2016-11-08.
Granskningshandling 2016-11-10.
Behovsbedömning 2016-11-08.
Plankarta 2016-11-08.
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Lessebo kommun
Kronobergs län

2016-03-08Skapad datum:
2016-11-08Uppdaterad datum:

Filip Månsson

Planförfattare:

 

SWEREF99_15_00Koordinatsystem i plan:

Till planen hör:
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning av MKB
Granskningsredogörelse
Bullerutredning
Markundersökning

Lessebo kommun

Vega 22 och 27
Hovmantorp

Detaljplan för

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns
primärkarta 2016-11-08

P P P P P P P Stödmur
UU UU UU Staket

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Kyrka

Transformatorstation

Gång o cykelväg
Stigar
Järnväg

Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Stenmur

Häckq q

Slänt
Äng resp. åkerO UU
Lövskog resp. barrskogn p

Lövträd resp. barrträdG f

Dike, bäck, å

FastighetsbeteckningLessebo 3:1

Trakt/Kvartergräns

Fastighetsgräns

Körbanas kant

Antagande

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

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder

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

II-IV Minsta och högsta antal våningar

Begränsning av markens utnyttjande

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

Höjd på byggnader

)0,0 Högsta byggnadshöjd i meter

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

Stängsel och utfart
( (

l

l

Ø

Ø Utfartsförbud

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

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

a1
Strandskyddet upphävs inom området
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2016/190-28

Försäljning av Mästarebo i 
Strömbergshyttan
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastigheten 
Mästrabo säljs via mäklare med fri prövningsrätt.

Ärendebeskrivning
Kommunen har fått in intresseanmälan från några personer om att 
köpa Mästarebo i Strömbergshyttan. Fastigheten är i stort behov av 
renovering. Idag är en lägenhet uthyrd på kort sikt.
Det har tidigare diskuterats att eventuellt riva fastigheten men om det 
nu finns intressenter som vill renovera huset så är det en bättre 
åtgärd i och med att det fattas lägenheter i kommunen.

KFT-nämnden har vid sammanträde 2016-12-13 § 78 beslutat föreslå 
kommunstyrelsen att fastigheten Mästarebo i Strömbergshyttan säljs 
via mäklare.

Arbetsutskottet har tidigare behandlade ärendet, 2016-05-31 § 70.

Beslutsunderlag
KFT-nämndens protokoll 2016-12-15 § 78.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2016-12-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2016/145-289

Försäljning av Mästarebo i 
Strömbergshyttan
Beslut
KFT-nämnden föreslår kommunstyrelsen att fastigheten säljs via 
mäklare.

Ärendebeskrivning
Kommunen har fått in intresseanmälan från några personer om att 
köpa Mästarebo i Strömbergshyttan. Fastigheten är i stort behov av 
renovering. Idag är en lägenhet uthyrd på kort sikt.
Det har tidigare diskuterats att eventuellt riva fastigheten men om det 
nu finns intressenter som vill renovera huset så är det en bättre 
åtgärd i och med att det fattas lägenheter i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av tekniska chefen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2016/191-33

Tilläggsanslag för lekplats
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Medge KFT-nämnden tilläggsanslag med 100 tkr för inköp av 

lekmaterial till Kosta camping.
2. Uppta tilläggsanslag med 100 tkr till KFT-nämnden vilket täcks av 

medel ur välfärdsresursen i 2017 års budget 
(redovisas på 4xxx-40 -3400-5533 projekt 1710).

Ärendebeskrivning
Syriska forumet i Kosta har framfört att barnen behöver lekytor. 
Barnen är mellan 6 – 13 år. Ordförande har framfört att det är en bra 
lösning att utveckla den befintliga lekplatsen.

I Kosta finns en större lekplats vid Kosta camping. Den består idag av 
två gungställningar, ett lekhus, en sandlåda, två gungdjur och en 
linbana.

KFT-nämnden har beslutat, 2016-12-15 § 76, anhålla om att 
kommunstyrelsen beslutar att lekplatsen på Kosta camping 
kompletteras med ytterligare lekmaterial med finansiering av statliga 
medel, så kallade välfärdsmedel. Förslag är att 100 tkr används för ett 
eller flera lekredskap där barngrupp kan ge förslag på inköp. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur-, fritids- och teknisk nämnd 
Sammanträdesdatum

2016-12-15

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2016/143- 

Begäran om tilläggsanslag, lekplats
Beslut
KFT-nämnden anhåller om att kommunstyrelsen beslutar att 
lekplatsen på Kosta camping kompletteras med ytterligare 
lekmaterial med finansiering av statliga medel, så kallade 
välfärdsmedel. Förslag är att 100 tkr används för ett eller flera 
lekredskap där barngrupp kan ge förslag på inköp. 

Ärendebeskrivning
Syriska forumet i Kosta har framfört att barnen behöver lekytor. 
Barnen är mellan 6 – 13 år. Ordförande har framfört att det är en bra 
lösning att utveckla den befintliga lekplatsen.

I Kosta finns en större lekplats vid Kosta camping. Den består idag av 
två gungställningar, ett lekhus, en sandlåda, två gungdjur och en 
linbana.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- & fritidschefen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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§ 8 Dnr 2016/194-17

Information - Medlemssakap i 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
(RÖK)
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, bildades under 2002 av 
kommunerna Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo med uppgift att 
svara för räddningstjänstverksamhet.

Sedan förbundet bildades har den årliga kostnadsutvecklingen i 
förbundet överstigit kostnadsökningen i övrig kommunal verksamhet 
och även genomsnittet för räddningstjänsten i riket.

Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun har 2016-12-20 § 135 
beslutat om utträde ur RÖK för att inleda förhandling om hur 
kostnaderna ska fördelas i framtiden.

Kommunchef Christina Nyquist redogör om bl.a. utredning som 
ekonomicheferna i Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo har gjort.

Beslutsunderlag
Protokoll från Uppvidinge kommunfullmäktige 2016-12-20.
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§ 9 Dnr 2016/195-73

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-12-16 § 148.
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§ 148 Dnr 2016/159-730

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

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

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

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Systemadministratör 
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§ 10 Dnr 2016/165-70

Rättelse i ärendet om nya avgifter för 
serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622)
Beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
rättelse enligt socialnämndens arbetsutskotts förslag.

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

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

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

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-01-11 § 17.
Tjänsteskrivelse 2016-12-30.
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§ 16 Dnr 2016/135-702

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

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

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

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

Maria Rostedt
Alkoholhandläggare
0470-41000

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

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

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

Rörlig avgift
Omsättning Nuvarande avgift Förslag till 

avgift, rörlig 
taxa/år

Förändring mot 
nuvarande avgift

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

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

5000 kr 550 kr + 500 kr

2 000 001 – 3 000 
000

6000 kr 6600 kr + 600 kr

3 000 001 – 4 000 
000

7000 kr 7700 kr +700 kr

4 000 001 – 6 000 
000

8000 kr 8800 kr +800 kr

6 000 001 – 9000 kr 9900 kr +900 kr

Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige tar nytt beslut om denna del 
av avgiften så att förslag till avgift, rörlig taxa/år är 5500 kr för restauranger 
med omsättning på 1 000 001 kr – 2 000 000 kr.
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§ 11 Dnr 2016/135-10

Förvaltningsavtal mellan Lessebo 
kommun och AB Lessebohus
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunens fastighetsskötsel ska organiseras inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
2. Anställa en projektledare under 2 år för att ansvara för besiktning 

av fastigheter, ta fram underhållsplan, behjälplig med att ta fram 
nyckeltal samt att leda vissa byggprojekt. Tjänsten är till 20% 
finansierad.

3. Ett samverkansavtal tas fram mellan Lessebo kommun och AB 
Lessebohus gällande yttre skötsel. Genom att skapa ett 
samverkansavtal där hela kommunens yttre skötsel samlas kan en 
helhet skapas. I ett samverkansavtal kan vi främja invånare som 
uppbär ekonomiskt bistånd och därmed skapa en förbättrad 
integration.

4. Anställa en fastighetskoordinator på kommunledningsför-
valtningen. Anställningen ska inledningsvis vara en projekt-
anställning på 2 år. Ekonomiavdelningen tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta fram en 
verksamhetsstyrning av vårt fastighetsbestånd. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningsavtalet mellan Lessebo kommun och AB Lessebohus 
startade 2012-01-01. Under perioden har en del förändringar 
genomförts bl.a. genom att gatu- och parkpersonalen övergick till 
förvaltningsavtalet 2015. Avtalet har varit i bruk i lite mer än fem år 
samt att det under 2016 skett förändringar i lagen om offentlig 
upphandling som påverkar gällande förvaltningsavtal.

Fastigheterna representerar ett stort värde och har stor betydelse för 
kommunens verksamhet och utveckling. Det bokförda värdet på 
Lessebo kommuns verksamhetslokaler omfattar närmare 70 % av 
balansräkningen. Om vi gör en uppskattning av våra ca. 63.000 m² 
fastigheter och ska bygga nytt till en kostnad av 25.000 kr/m² så är 
värdet ca 1,6 miljarder kronor. Det krävs att vi har full 
kostnadskontroll och verksamhetsstyrning av vårt fastighetsbestånd. 
Vi bör ha en uppföljning på fastigheternas driftnetto och resultat. Det 
är av största vikt att dessa tillgångar vårdas effektivt och att det finns 
en strategisk plan för lokalförsörjning, underhållsplanering, 
energieffektivisering och att detta är transparent mot förvaltningarna.
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Grunden till detta är lagt genom en förändring på 
ekonomiavdelningen där en ekonom kommer att arbeta som 
controller och med utveckling av verksamhetsstyrning inom våra 
samtliga nämnder. Vi ska skapa en stabil kontroll över vårt 
fastighetsbestånd vilket också i förlängningen kommer att innebära 
besparingar i driften. Detta innebär ett arbete med:

 Strategiska planer för lokalförsörjningen och en ägarstrategi.
 Nyckeltal – driftskostnad per m², energiförbrukning per m², m² 

per elev, m² per tjänsteman etc.
 Underhållsplaner som visar statusen idag och vilka åtgärder som 

krävs (innebär att vi måste besiktiga vårt fastighetsbestånd).
 Internhyra som tydliggör vad som ingår i hyran och ger 

incitament till effektivare lokalanvändning.
 Ta fram driftnetto och resultat per fastighet.
 Digitalisering av vissa arbetsmoment.

Slutsatsen innebär att vi måste skapa en organisation som kan arbeta 
med uppföljning av våra fastigheter och som ska ta fram strategiska 
planer i form av underhållsplan, lokalförsörjningsplan, internhyror. 
Genom att arbeta på detta sätt får vi en effektivare lokalanvändning, 
minskad administrationskostnad och minskade kostnaderna för driften 
av våra fastigheter. En projektanställd fastighetsingenjör och en 
projektanställd koordinator som ansvarar för bostads- och 
lokalförsörjningen bör rekryteras. 

Den yttre skötseln på AB Lessebohus utgör ca. 3,5 – 4 % av den totala 
arbetstiden i förvaltningsavtalet. Detta medför att vi bör skapa ett 
samverkansavtal mellan Lessebo kommun och AB Lessebohus. 

Beslutsunderlag
Utredning förvaltningsavtal mellan Lessebo kommun och AB 
Lessebohus.
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Dnr  

Hid  

Förvaltningsavtal mellan Lessebo kommun 
och AB Lessebohus
Förslag till beslut
1. Kommunens fastighetsskötsel ska organiseras inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
2. Anställa en projektledare under 2 år för att ansvara för 

besiktning av fastigheter, ta fram underhållsplan, behjälplig 
med att ta fram nyckeltal samt att leda vissa byggprojekt. 
Tjänsten är till 20% finansierad.

3. Ett samverkansavtal tas fram mellan Lessebo kommun och AB 
Lessebohus gällande yttre skötsel. Genom att skapa ett 
samverkansavtal där hela kommunens yttre skötsel samlas kan 
en helhet skapas. I ett samverkansavtal kan vi främja invånare 
som uppbär ekonomiskt bistånd och därmed skapa en förbättrad 
integration.

4. Anställa en fastighetskoordinator på 
kommunledningsförvaltningen. Anställningen ska inledningsvis 
vara en projektanställning på 2 år. Ekonomiavdelningen 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta 
fram en verksamhetsstyrning av vårt fastighetsbestånd. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningsavtalet mellan Lessebo kommun och AB Lessebohus 
startade 2012-01-01. Under perioden har en del förändringar 
genomförts bl.a. genom att gatu- och parkpersonalen övergick till 
förvaltningsavtalet 2015. Avtalet har varit i bruk i lite mer än fem 
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år samt att det under 2016 skett förändringar i lagen om offentlig 
upphandling som påverkar gällande förvaltningsavtal.
Fastigheterna representerar ett stort värde och har stor betydelse för 
kommunens verksamhet och utveckling. Det bokförda värdet på 
Lessebo kommuns verksamhetslokaler omfattar närmare 70 % av 
balansräkningen. Om vi gör en uppskattning av våra ca. 63.000 m² 
fastigheter och ska bygga nytt till en kostnad av 25.000 kr/m² så är 
värdet  ca 1,6 miljarder kronor. Det krävs att vi har full 
kostnadskontroll och verksamhetsstyrning av vårt 
fastighetsbestånd. Vi bör ha en uppföljning på fastigheternas 
driftnetto och resultat. Det är av största vikt att dessa tillgångar 
vårdas effektivt och att det finns en strategisk plan för 
lokalförsörjning, underhållsplanering, energieffektivisering och att 
detta är transparent mot förvaltningarna.
Grunden till detta är lagt genom en förändring på 
ekonomiavdelningen där en ekonom kommer att arbeta som 
controller och med utveckling av verksamhetsstyrning inom våra 
samtliga nämnder. Vi ska skapa en stabil kontroll över vårt 
fastighetsbestånd vilket också i förlängningen kommer att innebära 
besparingar i driften. Detta innebär ett arbete med:

 Strategiska planer för lokalförsörjningen och en ägarstrategi.
 Nyckeltal – driftskostnad per m², energiförbrukning per m², m² per 

elev, m² per tjänsteman etc.
 Underhållsplaner som visar statusen idag och vilka åtgärder som 

krävs (innebär att vi måste besiktiga vårt fastighetsbestånd).
 Internhyra som tydliggör vad som ingår i hyran och ger incitament 

till effektivare lokalanvändning.
 Ta fram driftnetto och resultat per fastighet.
 Digitalisering av vissa arbetsmoment.

Slutsatsen innebär att vi måste skapa en organisation som kan arbeta 
med uppföljning av våra fastigheter och som ska ta fram strategiska 
planer i form av underhållsplan, lokalförsörjningsplan, internhyror. 
Genom att arbeta på detta sätt får vi en effektivare lokalanvändning, 
minskad administrationskostnad och minskade kostnaderna för 
driften av våra fastigheter. En projektanställd fastighetsingenjör och 
en projektanställd koordinator som ansvarar för bostads- och 
lokalförsörjningen bör rekryteras. 
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Den yttre skötseln på AB Lessebohus utgör ca. 3,5 – 4 % av den 
totala arbetstiden i förvaltningsavtalet. Detta medför att vi bör skapa 
ett samverkansavtal mellan Lessebo kommun och AB Lessebohus.

Christina Nyquist
Kommunchef  Kansliavd

Beslutsunderlag
Utredning förvaltningsavtal mellan Lessebo kommun och AB 
Lessebohus.
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§ 13 Dnr 2017/8-10

Yttrande över ansökan om 
kameraövervakning 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo 
kommun inte har något att erinra mot Södra Skogsägarnas ansökan 
om kameraövervakning med drönare vid bl.a. inventering av 
skogsmark.

Ärendebeskrivning
Södra Skogsägarna ekonomiska förening ansöker hos Länsstyrelsen 
om tillstånd till kameraövervakning med drönare vid bl.a. inventering 
av skogsmark.

Huvudsyftet med filmningen är inventering, dokumentation och 
tillsyn av skog och mark främst på medlemmars fastigheter.

Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får kommunen tillfälle att yttra 
sig i ärendet, senast 2017-02-28.

Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen 2017-01-19.
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§ 14 Dnr 2016/159-29

Lokaler inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet i 
Lessebo
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Bevilja KFT nämnden tilläggsanslag med 250 tkr för etablering av 

2 paviljonger vid Stallets förskola i Lessebo
2. Bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 300 tkr 

för inventarier för uppstart av 2 småbarnsavdelningar
3. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram erforderligt 

underlag, till kommande sammanträde med kommunstyrelsen, 
för tilläggsanslag avseende driftkostnader (personal, hyra, städ, 
måltider mm) för år 2017 och helåret 2018 och förslag till 
medelsanvisning.

Ärendebeskrivning
Barnantalet på förskolorna i Lessebo växer i allt högre takt. I den 
lokalutredning som gjordes under hösten 2016 framkom att 
förskolorna i Lessebo ökar från ca 176 barn 2015 till ca 272 barn 2019, 
men redan 2017 överstiger antalet barn 210.

Sedan vårterminen 2017 finns ca 190 barn inskrivna och placerade på 
förskolorna i Lessebo och ca 20 barn till är på väg in. Utöver detta 
sker det både omflyttningar och inflyttningar och vi vet av erfarenhet 
att Lessebo lockar många nya barnfamiljer. Både lokaler och personal 
är redan idag hårt ansträngda och det finns ingen fysisk plats att 
kunna ta emot ytterligare 20 barn. En småbarnsavdelning kan ta 
emot ca 12 barn och beräknat på de 20 barn som vi vet är behov av 
plats motsvarar två småbarnsavdelningar. Lessebo kommun 
garanterar en plats inom två månader och detta gör att många 
familjer väntar in i det längsta att ställa sig i kö vilket innebär att det 
med all säkerhet kommer att tillkomma fler barn.

I den prioritering som BUN föreslår finns en ny förskola i Lessebo 
med, men oavsett beslut kommer den inte vara klar förrän tidigast 
senhösten 2018/jan 2019. Fram till dess behövs nya lokaler och det 
ganska omgående.

BUN har tittat på lokaler som idag nyttjas av Socialförvaltningen. 
Lokalerna är idag HVB-hem och behöver då renoveras och det 
behöver även installeras ny ventilation till en kostnad på ca 800 000 
kronor plus en kostnad för att sedan återställa dem till vanliga 
lägenheter. Enligt planarkitekten medger planen inte 
förskoleverksamhet så det kan eventuellt bli problem med att få 
bygglovet godkänt.
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Ett annat alternativ är att vid förskolan Stallet sätta dit två mindre 
paviljonger. Dessa paviljonger skulle kunna ta emot de 20 barn som vi 
vet är på väg in och ytterligare ha plats för ca 20 barn.
 
BUN har varit i kontakt med tekniska förvaltningen och de har i sin 
tur kontaktat en leverantör som kan leverera paviljongerna redan i 
slutet av mars. Kostnaden för markberedning, el, vvs, samt montering 
är ca 220 000 kr. Hyran för lokalerna är beroende på hur lång 
hyrestid. Hyr vi paviljongerna under 3 år är kostnaden 1,3 milj. kr/ år 
och hyr vi dem på 5 år är kostnaden ca 930 000kr/år. 

I båda fallen tillkommer inköp av inventarier på ca 150 000 
kr/avdelning (2st) samt personalkostnad till en beräknad kostnad på 
ca 3,5 milj. kr/år.

Beslutsunderlag
Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2017-01-23.
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PM
Barn- och utbildningsförvaltningen

2017-01-23

PM ang behov av ytterligare förskoleplatser i 
Lessebo

Ärendebeskrivning
Barnantalet på förskolorna i Lessebo växer i allt högre takt. I den 
lokalutredning som gjordes under hösten 2016 framkom att 
förskolorna i Lessebo ökar från ca 176 barn 2015 till ca 272 barn 
2019, men redan 2017 överstiger antalet barn 210.

Sedan vårterminen 2017 finns ca 190 barn inskrivna och placerade 
på förskolorna i Lessebo och ca 20 barn till är på väg in. Utöver 
detta sker det både omflyttningar och inflyttningar och vi vet av 
erfarenhet att Lessebo lockar många nya barnfamiljer. Både 
lokaler och personal är redan idag hårt ansträngda och det finns 
ingen fysisk plats att kunna ta emot ytterligare 20 barn. En 
småbarnsavdelning kan ta emot ca 12 barn och beräknat på de 20 
barn som vi vet är behov av plats motsvarar två 
småbarnsavdelningar. Lessebo kommun garanterar en plats inom 
två månader och detta gör att många familjer väntar in i det 
längsta att ställa sig i kö vilket innebär att det med all säkerhet 
kommer att tillkomma fler barn.

I den prioritering som BUN föreslår finns en ny förskola i Lessebo 
med, men oavsett beslut kommer den inte vara klar förrän tidigast 
senhösten 2018/jan 2019. Fram till dess behövs nya lokaler och det 
ganska omgående.
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BUN har tittat på lokaler som idag nyttjas av Socialförvaltningen. 
Lokalerna är idag HVB-hem och behöver då renoveras och det 
behöver även installeras ny ventilation till en kostnad på ca 800 
000 kronor plus en kostnad för att sedan återställa dem till vanliga 
lägenheter. Enligt planarkitekten medger planen inte 
förskoleverksamhet så det kan eventuellt bli problem med att få 
bygglovet godkänt.

Ett annat alternativ är att vid förskolan Stallet sätta dit två mindre 
paviljonger. Dessa paviljonger skulle kunna ta emot de 20 barn 
som vi vet är på väg in och ytterligare ha plats för ca 20 barn.
 
BUN har varit i kontakt med tekniska förvaltningen och de har i 
sin tur kontaktat en leverantör som kan leverera paviljongerna 
redan i slutet av mars. Kostnaden för markberedning, el, vvs, samt 
montering är ca 220 000 kr. Hyran för lokalerna är beroende på 
hur lång hyrestid. Hyr vi paviljongerna under 3 år är kostnaden 1,3 
milj. kr/ år och hyr vi dem på 5 år är kostnaden ca 930 000kr/år. 

I båda fallen tillkommer inköp av inventarier på ca 150 000 
kr/avdelning (2st) samt personalkostnad till en beräknad kostnad 
på ca 3,5 milj. kr/år.

(Drift, städ, kost, fortbildning tillkommer)

Linda Vingren
Utbildningschef
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1(1) 

2017-01-24 

Dnr: 2016.0427.214 

Granskningshandling 

 

Lessebo kommun Box 13, 360 50 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Granskning av förslag till ny detaljplan för Målaren 

2 och Snickaren 7, Lessebo kommun  
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för Målaren 2 och Snickaren 7 i 

Lessebo samhälle, Lessebo kommun, vilket är utsänt för granskning enligt 5 kap 18 § 

Plan- och bygglagen. Den befintliga detaljplanen pekar ut en del av planområdet som 

Bilhandel medan den andra delen är Handel. Ägaren till fastigheterna Målaren 2 och 

Snickaren 7 vill omvandla bilhandeln till bostäder och att det ska vara möjligt att ha både 

bostäder och handel på den andra fastigheten. 

 
 

Granskningstiden varar från 2017-02-01 till 2017-02-22. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

22 februari 2017 

 

Information om förslaget finns att tillgå på Lessebo kommuns anslagstavla och Lessebo 

bibliotek samt www.lessebo.se  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 

filip.mansson@lessebo.se  

Planområdet 
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minst 50 % av ytan vara under 55 dBA. Om fastighetsägare eller boende
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)
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44



1(1) 

2017-01-24 

Dnr: 2008.0385.214 

Granskningshandling 

 

Lessebo kommun Box 13, 360 50 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Granskning av förslag till ny detaljplan för Stora 

vägen i Kosta  
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för Stora vägen i Kosta samhälle, 

Lessebo kommun, vilket är utsänt för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. 

Detaljplanens syfte är att överföra huvudmannskap för gatan till kommunen. Detta görs 

genom att hela vägen i samhället detaljplaneläggs som Gata med kommunalt 

huvudmannaskap. 

 

 
 

Granskningstiden varar från 2017-02-01 till 2017-02-22. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

22 februari 2017 

 

Information om förslaget finns att tillgå på Lessebo kommuns anslagstavla, Lessebos 

och Kostas bibliotek samt www.lessebo.se  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 

filip.mansson@lessebo.se  

Planområdet 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft

Sektion 1
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1(1) 

2017-01-24 

Dnr: 2016.0555.214 

Samrådsshandling 

 

Lessebo kommun Box 13, 360 50 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Samråd för förslag till ny detaljplan för 

Kosta 13:20, Lessebo kommun  
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för Kosta 13:20 i centrala Kosta 

samhälle, Lessebo kommun, vilket är utsänt för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och 

bygglagen. Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för handel. Den befintliga 

detaljplanen pekar ut planområdet för bostad. Syftet med den aktuella planen är att det 

ska vara möjligt att bedriva restaurangverksamhet. Planområdet ligger i ett område 

utpekat som riksintresse för kulturmiljövård vilket medför att stor hänsyn måste tas. 

 

 
 

Planområdet 

Granskningstiden varar från 2017-02-01 till 2017-02-22. Synpunkter ska lämnas 

skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 

 

22 februari 2017 

 

Information om förslaget finns att tillgå på Lessebo kommuns anslagstavla, Lessebo och 

Kostas bibliotek samt www.lessebo.se  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 

filip.mansson@lessebo.se  
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

C Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e 0 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 0 %,
PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

II Högsta antal våningar II, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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)
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Största takvinkel är 0 grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Rivningsförbud

r Byggnad får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

k Fasadens material får inte förvanskas och eventuella tillbyggnader
eller nya byggnader ska till material och utseende stämma överens
med närområdets karaktär, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Strandskydd

a Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

Allmänna bestämmelser
Vid byggnation, inklusive plank, närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns
ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Innan någon markberedning utförs ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten
för samordning angående förorenade områden. 
Skulle fornlämningar påträffas i samband med exploatering ska arbetat
omgående avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen.
Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård ska stor hänsyn tas
till områdets och byggnadens karaktär vid eventuella förändringar eller
exploateringar på fastigheten.
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1(1) 

2017-01-24 

Dnr: 2016.0554.214 

Samrådshandling 

 

Lessebo kommun Box 13, 360 50 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 

Samråd för förslag till ny detaljplan för 

Hulterstad 2:3, Lessebo kommun  
Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för Hulterstad 2:3 utanför Kosta 
samhälle, Lessebo kommun, vilket är utsänt för samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen. Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för handel. Den 
befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för industri. Syftet med den aktuella 
planen är att det ska vara möjligt att bedriva handel på fastigheten, vilket medför att 
detaljplanen behöver ändras. 
 

 
 

Planområdet 

Granskningstiden varar från 2017-02-01 till 2017-02-22. Synpunkter ska lämnas 
skriftligen till plan- och miljöförvaltningen senast den: 
 

22 februari 2017 
 
Information om förslaget finns att tillgå på Lessebo kommuns anslagstavla, Lessebo 
och Kostas bibliotek samt www.lessebo.se  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Filip Månsson 

Planarkitekt 

0478-125 53 
filip.mansson@lessebo.se  
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Filip Månsson
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SWEREF99_15_00Koordinatsystem i plan:

Till planen hör:
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning av MKB

Lessebo kommun

Hulterstad 2:3 och 1:34
Kosta samhälle

Detaljplan för

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns
primärkarta 2017-01-09

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg

Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Slänt
Äng resp. åkerO UU
Lövskog resp. barrskogn p

Lövträd resp. barrträdG f

Fastighetsgräns

Dike, bäck, å

Stödmur

Trakt

Körbanas kant

FastighetsbeteckningLessebo 3:1

Gång o cykelväg

Kvartersgräns

Samråd

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år.

Strandskydd

Allmänna bestämmelser
Vid byggnation, inklusive plank, närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns
ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Innan någon markberedning utförs ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten
för samordning angående förorenade områden. 
Skulle fornlämningar påträffas i samband med exploatering ska arbetat
omgående avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen.

a Strandskyddet är upphävt

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad

II Högsta antal våningar: II
)
—

0 Högsta nockhöjd är 0 meter

e 0 % Högsta utnyttjandegrad är 0 % bruttoarea

H Detaljhandel

E Tekniska anläggningar

GATA Gata
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-01-30

Dnr 2017/14

Hid  

Delgivningar/rapporter
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret lämnar en redovisning av inkomna 
skrivelser, protokoll mm enligt nedan.

AB Lessebohus Protokoll 2016-12-19

AB Lessebo Fastigheter Protokoll 2016-12-19
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

2017-01-30

Dnr 2017/15

Hid  

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutsrätt i vissa ärenden till 
ordföranden samt tjänstemän, enligt en av kommunstyrelsen 
antagna delegationsordning 2015-03-10 § 37.

Följande delgeringsbeslut redovisas:

Ekonomichefen
 Upplåning nr 1/2017
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