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Plats och tid

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby,
den 10 februari 2015 kl. 09.00 – 13.00

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C), 1:e vice ordförande
Anne Karlsson (S), 2:e vice ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M) (inte § 34 pga jäv)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentszon (SD)
Roland Johansson (ALT)
Christer Henriksson (KD)

Ej
tjänstgörande
ersättare

Stefan Bramstedt (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)
Caroline Henrysson (S)
Matija Rafaj (S)
Judit Svensson (C)
Mathias Wanderoy (S)

Övriga
deltagande

Roland Eiman, kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Carl Håkansson, räddningschef, § 27
Johan Håkansson, planarkitekt, §§ 28-29
Carina Karlund, chefsinformatör, §§ 30-31
Anette Olsson, näringslivsutvecklare, § 32
Jennie Ronefors, friskvårdspedagog, § 33
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 35-37
Eva-Gun Berglund, barn- och utbildningschef, § 37
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef, § 37
Jonas Jönsson, socialchef, § 37
Christer Cederberg, PA-specialist, § 37
Jan Bernhardsson, teknisk chef, § 37

Justeringens
plats och tid

Kansliavdelningen den 12 februari 2015
Paragrafer
16-39

Justerandes sign

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Ann-Charlotte Wiesel
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla.
Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

10 februari 2015

Överklagningstid

13 februari – 6 mars 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

9 mars 2015

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Utdragsbestyrkande
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Ks § 26
Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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040

Begäran om omdisponering av investeringsmedel, från fordon till
andningsskydd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att flytta 850 000 kronor från investeringsbudgeten
för fordon till inköp av andningsskydd.
Ärendet
Räddningstjänsten har i investeringsbudgeten totalt 4,3 miljoner kronor för
fordonsinköp år 2015. I det genomförda fordonsinköpet gjordes val för att hålla
nere kostnaden. Parallellt med planeringen av det nya fordonet har det
framkommit behov av att förnya räddningstjänstens skyddsutrustning vid
rökdykning, så kallade andningsskydd.
Tekniska förvaltningen skriver att det finns medel kvar för investering i fordon
2015 och de föreslår att 850 000 kronor flyttas från fordonskontot till inköp av
andningsskydd under 2015.
Beredning
Tekniska nämnden föreslår den 20 januari 2015 att kommunstyrelsen beslutar
om överflyttning av investeringsbudget med 850 000 kronor från fordon till
andningsskydd.

Justerandes sign
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100

Regional utvecklingsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta arbetsutskottets förslag till yttrande, med
tillägg.
Ärendet
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget av
ny regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län, vilken går under namnet
Gröna Kronoberg 2025. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska utgöra en
samlad strategi för ett läns tillväxtarbete och binda samman planeringsprocesser
med betydelse för regional utveckling. RUS beskrivs som en ”kompass” för
länets utveckling.
RUS är framtagen av Regionförbundet södra Småland i samråd med kommuner,
landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer. Ansvaret för RUS
ligger sedan årsskiftet 2014/2015 hos det nybildade Region Kronoberg, en
sammanslagning av regionförbundet och Landstinget Kronoberg.
Utifrån en framtagen nulägesanalys pekar RUS ut länets utmaningar och
möjligheter, samt pekar ut mål och prioriteringar med sikte på år 2025.
Målbilden för RUS är Gröna Kronoberg och den nya strategin ska stödja
utveckling som är hållbar för människor, miljö och ekonomi. Det betyder att i
Kronoberg 2025 ska människor kunna leva och växa i öppna och hållbara
livsmiljöer. Vår regionala ekonomi och vårt näringsliv ska kunna växa av och
bidra till en cirkulär ekonomi med förmåga till förnyelse.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar den 20 januari 2015, förslag till tillägg i
yttrandet och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes sign
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210

Yttrande över Älmhults kommuns samrådsförslag på översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta arbetsutskottets förslag till yttrande, med en
redaktionell ändring.
Ärendet
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Älmhults
översiktsplan, vilken är på samråd.
Översiktsplanen visar hur Älmhults kommun ser på den framtida mark- och
vattenanvändningen inom kommunen. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande,
men är vägledande för kommande beslut och väger tungt i och med att den är
förankrad med medborgare och myndigheter. Älmhults översiktsplan har en
tidshorisont till år 2040.
Plankontoret lämnar den 20 januari 2015 synpunkter i ett förslag till yttrande.
Beredning
Arbetsutskottet lämnar förslag till tillägg i yttrandet och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till yttrande.

Justerandes sign
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018

Policy för information och kommunikation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering av
beslutsunderlaget.
Ärendet
Ljungby kommuns policy för information- och kommunikation har reviderats
med anledning av att giltighetstiden för policyn har gått ut. Vid revideringen har
ordalydelsen i den sista meningen i sista stycket ändrats. I övrigt är dokumentet
identiskt med det tidigare dokumentet.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 30 januari 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
anta förslaget till revidering av policy för information och kommunikation.
Policyn ska revideras senast den 31 december 2018.

Justerandes sign
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018

Policy för sponsring
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ett redaktionellt tillägg och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att policyn för sponsring ska fortsätta att gälla och
att den ska revideras senast den 31 december 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen två gånger per år
redovisar till kommunstyrelsen hur sponsorpengarna används.
Ärendet
Ljungby kommuns policy för sponsring har setts över med anledning av att
giltighetstiden för policyn har gått ut. Översynen har inte föranlett någon
ändring i dokumentet.
Kommunledingsförvaltningen föreslår den 30 januari 2015, att
kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade policyn för sponsring.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 27 januari att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att policyn för sponsring ska fortsätta att gälla och
att den ska revideras senast den 31 december 2018.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
kommunledningsförvaltningen två gånger per år redovisar till kommunstyrelsen
hur sponsorpengarna används.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med det
redaktionella tillägget att ordet bredd läggs till på sidan 2 under Kriterier för
sponsring: efter hur många och vilken bredd marknadsföringen förväntas nå.

Justerandes sign
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141

Ljungby kommuns medfinansiering till det internationella projektet
VäxArena
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska medfinansiera projektet
VäxArena med 200 000 kronor.
Finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
Ärendet
Under hösten 2014 har ALMI Företagspartner Kronoberg planerat ett projekt,
VäxArena. Syftet med projektet är att stötta små och medelstora företag så att
det blir mer konkurrenskraftiga. Det kan handla om en rad olika områden så som
generationsskiftesfrågor, internationalisering och produkt eller tjänsteutveckling.
Projektet är treårigt och omfattar hela Kronobergs län. Regionförbundet södra
Småland beslutat att medfinansiera den planerade ERUF-ansökan. Med hjälp av
Ljungby kommuns medfinansiering kan företagare från kommunen få extra
stöttning, utöver det som projektet kan ge.
Näringslivsförvaltningen i Ljungby kommun har träffat representanter från
ALMI vid två tillfällen och därmed varit delaktig i projektplaneringen. En
projektansökan kommer att lämnas in av ALMI i februari till Tillväxtverket för
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.
Kommunförvaltningen föreslår den 19 januari 2015 att kommunstyrelsen
beslutar att Ljungby kommun ska medfinansiera projektet med 100 000 kr.
Finansiering föreslås ske från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Sedan
dess har Almi bett Ljungby kommun att höja medfinansieringen till 200 000
kronor eftersom det är ett större antal företag som förväntas delta i projektet än
vad som först beräknades.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 27 januari 2015 att kommunstyrelsen beslutar att
Ljungby kommun ska medfinansiera projektet VäxArena med 200 000 kronor.
Finansiering föreslås ske från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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020

Massagebidrag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa massagebidrag till kommunanställda från
och med 2015.
Beslutet innebär att den anställde får 200 kronor i ersättning per behandling för
maximalt fem behandlingar per år. Alla medarbetare kan söka massagebidrag
oavsett tjänstgöringsgrad, vid en anställning på minst tre månader.
Kostnaden för massagebidraget står varje enhet själv för. Utbetalning till den
anställde sker via personalavdelningen i samband med löneutbetalning. Bidraget
betalas ut i efterhand mot kvitto.
Ärendet
Massage är en behandlingsform som gynnar medborgarnas hälsa och är en
effektiv förebyggande hälsoaktivitet. Efterfrågan på massage är stor bland
kommunens medarbetare skriver kommunledningsförvaltningen den 1 december
2014. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medarbetarna erbjuds
ett massagebidrag.
Förslaget innebär att den anställde får 200 kr i ersättning per behandling för
maximalt fem behandlingar per år. Alla medarbetare kan söka massagebidrag
oavsett tjänstgöringsgrad vid en anställning på minst tre månader. Kostnaden för
massagebidraget står varje enhet själv för. Utbetalning till den anställde sker via
personalavdelningen i samband med löneutbetalning. Bidraget betalas ut i
efterhand mot kvitto.
Kommunledningsförvaltning föreslår den 1 december 2014 att kommunstyrelsen
beslutar att införa massagebidrag till kommunanställda från och med 2015.
Beredning
Personal och arbetsutskottet föreslår den 1 december 2014 att kommunstyrelsen
beslutar att införa massagebidrag till kommunanställda från och med 2015.

Justerandes sign
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007

Yttrande över granskning av IT verksamheten i Ljungby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande med en
redaktionell ändring,
att ha ett särskilt fokus på IT-verksamheten i kommande
internrevisioner, och
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med övriga
förvaltningar vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en effektiv
och ändamålsenlig IT-organisation, samt att inför budgetarbetet för
kommande år återkomma till kommunstyrelsen om eventuella behov av
resurstillskott.

Ärendet
Ljungby kommuns revisorer har granskat kommunens IT-verksamhet.
Granskningen avser i första hand kommunstyrelsen, men omfattar även
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Syftet har varit att
bedöma om kommunens organisation, ansvarsfördelning och finansiering är
effektiv och ändamålsenlig.
Revisionsrapporten lyfter fram ett antal angelägna utvecklingsområden
avseende kommunens IT-verksamhet. Revisorerna uppmanar
kommunstyrelsen att som ansvarig för IT-verksamheten i kommunen
bevaka att verksamheten utvecklas i rätt riktning samt att kommunstyrelsen
också uppmuntrar en tätare dialog mellan sig och IT-verksamhetens
företrädare.
KPMG beskriver den positiva utveckling som inletts men lyfter fram ett
antal viktiga områden där man rekommenderar konkreta åtgärder:
• Formalisera och strukturera arbetet i IT-rådet (dokumentation,
beslutsordning mm)
• Upprätta en handlingsplan för systemförvaltarorganisationen
• Ta fram en IT-säkerhetspolicy inklusive systemsäkerhetsplaner och
avbrottsplaner för samhällsviktiga system
• Ansvar för olika system bör anges med funktion istället för person.

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen skriver i ett förslag till yttrande den 3
februari 2015 att genom den nyligen beslutade policyn och
verksamhetsplanen för IT-verksamheten, samt uppstarten av IT-rådet, har
en positiv utveckling inletts. Mål, ansvarsfördelning och samverkansformer
har klarlagts. Detta är dock bara början och det återstår en hel del arbete att
i praktisk handling omsätta det som beskrivs i styrdokumenten.
Under de senaste åren har kommunens IT-verksamhet kraftigt expanderara
och flera nya IT-system har införts.
En del beskrivna brister och utmaningar kan lösas genom förtydliganden i
styrdokument, bra samverkan och dialog, skriver
kommunledningsförvaltningen, men en del kommer troligen att kräva både
kompetensförstärkning och ytterligare ekonomiska resurser.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 3 februari 2015 att
kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande till
kommunrevisionen som sitt eget, att ha ett särskilt fokus på ITverksamheten i kommande internrevisioner och att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med övriga
förvaltningar vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en effektiv och
ändamålsenlig IT-organisation, samt att inför budgetarbetet för kommande
år återkomma till kommunstyrelsen om eventuella behov av resurstillskott.
Jäv
Jan Sahlin (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.
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041

Verksamhetsberättelse 2014 kommunledningsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens
verksamhetsberättelse för 2014.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse för 2014 och
överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

Justerandes sign
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Ram för nyupplåning samt omsättning av lån
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
under 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med
totalt 150 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver den 14 januari 2015 att det är beslutat
om en investeringsnivå på 114 miljoner kronor i budgeten för 2015. Därutöver
tillkommer överförda investeringar från 2014, vilket beräknas ligga på 46 mkr.
Utöver de kommunala investeringarna är det beslutat att låna ut 89 mkr till
Arenabolaget för om- och tillbyggnad av ishall.
Resultatet, med tillägg för avskrivningar, uppgår till 98 miljoner kronor. Det
innebär att det finns ett behov av nyupplåning på 150 miljoner kronor för 2015.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige, utöver
nyupplåning, även måste besluta om att kommunstyrelsen har rätt att omsätta
befintliga lån.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att
kommunstyrelsen under 2015 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder under 2015, med totalt 150 000 000 kr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar,
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 27 januari att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 150 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015.
Justerandes sign
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Ks § 37
Information
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Preliminärt bokslut 2014.
2. Information om förvaltningsövergripande arbetssätt där barnen sätts i
fokus, Allas barn.
3. Redovisning av utvärdering av sommarjobb 2014. 243 ungdomar fick
sommarjobb av kommunen år 2014.
4. Kommunstyrelsen informerar
5. Nytt om näringslivet
6. Europabanan
7. Nytt från Region Kronoberg
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Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Ärendet
1. Skolskjutsärande.
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Ks § 39
Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Ungdomsrådets års redovisning 2014.
2. Årsredovisning för brottsförebyggande rådet 2014.
3. Protokoll Ljungby Energi AB 2014-12-01.
4. Protokoll 2014-12-01 Ljungby Energinät AB.
5. Protokollsutdrag från gemensamma nämnden 2014-12-08 § 60.
6. Protokollsutdrag från gemensamma nämnden 2015-01-12 § 6-7.
7. Länsstyrelsen i Skåne har den 27 januari 2015 beslutat att utse Ingmar
Karlsson (S) till begravningsombud i Ljungby kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

