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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla.

Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

17 mars 2015
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Framtida ägande av Sunnerbohov
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
inriktningen i det fortsatta arbetet ska vara att kommunen fortsätter att äga
fastigheten och att de kommersiella delarna hyrs ut till Arenabolaget i
Ljungby AB under förutsättning att detta inte möter några juridiska hinder.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige upphäver sitt
tidigare beslut 2014-08-25 § 69 om att sälja Sunnerbohov och Trojahallen
samt erbjudandet av finansiering av investeringen.
Kommunstyrelsen beslutar att avtal och ekonomi ska redovisas under
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Redogörelse för ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-27 § 11 att ta över avtalet som
tidigare gällt mellan Arenabolaget i Ljungby AB och Lagans Byggnads AB
att istället gälla mellan Ljungby kommun och Lagans Byggnads AB.
Beslutet innebär att ombyggnationen nu sker helt i kommunal regi.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunfullmäktige nu behöver
ta ställning till hur ägandet ska vara efter det att ombyggnationen är färdig,
eftersom det påverkar hur utformningen av de kommersiella delarna av
projektet ska ske.
Det finns enligt kommunledningsförvaltningen tre alternativa möjligheter:
1. Kommunen äger fastigheten.
Föreningar med flera hyr istider av kommunen.
Arenabolaget hyr av kommunen Trojas ”egna” lokaler restaurangen, kansli och övriga kommersiella utrymmen.
Arenabolaget investerar själva i kökutrustning och inredning.
2. Kommunen äger fastigheten och arenabolaget hyr hela arenan.
Kommunen hyr istider av arenabolaget.
Arenabolaget investerar köksutrustning och inredning.
3. Arenabolaget köper fastigheten av kommunen.
Alternativet förutsätter att den juridiska prövningen resulterar i att
det blir lagligt för kommunen att låna ut till föreningen.
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Styrgruppen för projektet, som består av presidierna för kommunstyrelsens
arbetsutskott, tekniska nämndens arbetsutskott och kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott, har diskuterat frågan och förordat alternativ
1 under förutsättning att det är juridiskt hållbart.

Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 3 mars 2015 att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige besluta att inriktningen i det fortsatta arbetet
ska vara att kommunen fortsätter att äga fastigheten och att de
kommersiella delarna hyrs ut till Arenabolaget i Ljungby AB under
förutsättning att detta inte möter några juridiska hinder.
Arbetsutskottet föreslår också att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare
beslut 2014-08-25 § 69 om att sälja Sunnerbohov och Trojahallen och
erbjudandet av finansiering av investeringen.
Yrkanden:
Kerstin Wirehn (V), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar
bifall till förslag 1, i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Christer Henriksson (KD) yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta
att kommunen ska fortsätta att äga Sunnerbohov och därvid fördela istider
mellan olika intressenter, samt att i avvaktan på att tidigare förhållanden
nollställts och ett ordentligt beslutsunderlag redovisats inte ta beslut i frågan om
uthyrning av restauranglokaler och övriga kommersiella delar av fastigheten.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag,
alltså förslag nummer 1, vilket Kerstin Wirehn (V), Jan Lorentzson (SD) och
Roland Johansson (ALT) har yrkat bifall till, eller enligt Christer Henrikssons
(KD) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Reservation
Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande. Jag anser inte att tiden är mogen
att fatta beslut om uthyrning av lokaler för restaurang mm så länge så många
frågor om upplösningen av tidigare förhållanden i arenaentreprenaden inte är
redovisade.
Christer Henriksson
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Resultatbalansering från 2014 till 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överskott och underskott i
resultatbalanseringen fördelas över tre år 2015-201.
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med totalt 11 656 tkr,
enligt kommunledningsförvaltningens förslag. Finansiering sker genom
kommunens eget kapital.
Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens underskott skrivs av och att barnoch utbildningsnämnden får kompensation för inköp av fordon till
fordonsprogrammet, 350 tkr.
Redogörelse för ärendet
Resultatbalansering, det vill säga överföring av förvaltningarnas avvikelser
till nästa budgetår, har gjorts sedan bokslutet 2002.
Kommunledningsförvaltningen redogör i en skrivelse daterad 2015-02-24
för de regler som finns angående resultatbalanseringen.
Kommunledningsförvaltningen lämnar också förslag till
resultatbalansering, det vill säga, hur förvaltningarnas över- och underskott
inom driftbudgeten kan föras över till 2015.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 mars 2015 att
kommunstyrelsen beslutar att överskott och underskott i
resultatbalanseringen fördelas över tre år 2015-2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
resultatbalansering görs med sammantaget 11 656 tkr, enligt bifogad
sammanställning. Finansiering sker genom kommunens eget kapital.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
socialnämndens underskott skrivs av och att barn- och utbildningsnämnden får
kompensation för inköp av fordon till fordonsprogrammet, 350 tkr.
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Tilläggsanslag investeringar från 2014 till 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel på 73 837 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag. Finansiering sker via minskning av
rörelsekapital.
Redogörelse för ärendet
Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 211
mkr. Utfallet blev 137 mkr, alltså en avvikelse på 74 mkr. Den största
avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 52 mkr för
investeringar som inte har blivit utförda.
Begäran om tilläggsanslag till 2015 har inkommit på sammanlagt 74 mkr.
Kultur- och fritidsnämnden har inte begärt över hela sitt överskott.
Barn- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag om 200 tkr för den
nyöppnade familjecentralen.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 mars 2015 att kommunstyrelsen
beslutar att investeringsmedel på 73 837 tkr överförs enligt bilaga. Finansiering
sker via minskning av rörelsekapital.
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Revidering av instruktion för kommunalråd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att revidera Instruktion för
kommunalråd enligt arbetsutskottets förslag.
Redogörelse för ärendet
Med anledning av att kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt
arvodesregemente från 2015 behöver Instruktion för kommunalråd revideras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande ändringar görs i
instruktionen, § 2:
Till kommunalråd ska utses kommunstyrelsens ordförande med en
tjänstgöringsgrad om 40 timmar/vecka100 %, vice ordförande med en
tjänstgöringsgrad om 30 50 % inklusive uppdrag som ordförande i tekniska
utskottet och personalutskottet, samt andre vice ordförande med en
tjänstgöringsgrad om 40 timmar/vecka 100 %.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 mars 2015 att kommunstyrelsen
föreslår att fullmäktige beslutar att revidera Instruktion för kommunalråd enligt
kommunledningsförvaltningens förslag, med tillägget att i § 7 tas ordet semester
bort (I fråga om rätt till arvode, semester, pension mm gäller vad
kommunfullmäktige särskilt beslutar i Arvodesreglemente i Ljungby kommun.).
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Revidering av Policy för information och kommunikation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till policy för
information och kommunikation.
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
Kommunstyrelsen beslutar den 10 februari 2015 att återremittera ärendet för
komplettering av underlaget.
Kommunledningsförvaltningen kompletterar den 10 februari 2015 ärendet med
en checklista för tillgänglighet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 mars 2015 att
kommunfullmäktige antar förslaget till policy för information och
kommunikation.
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Svar på motion om information på kommunens hemsida
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet
I en motion daterad 12 januari 2015 yrkar Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
genom Anne Karlsson och Pia Johansson att kommunens hemsida ska presentera en
resumé där yrkanden som leder till beslut anges med partitillhörighet och namn.
Socialdemokraterna skriver vidare att ”tydligheten om vilka partier som lagt förslag,
yrkat och fått igenom förslag måste finnas, inte bara i protokoll utan även på
hemsidan.”
Kommunledningsförvaltningen skriver den 18 februari 2015 att som ett led i att
förbättra kommunens information till medborgarna om de politiska beslut som fattas
av nämnder och styrelser började Ljungby kommun för en tid sedan publicera något
som kallas ”Beslut i korthet” på kommunens hemsida. Målgrupp för ”Beslut i korthet”
är allmänheten och syftet är att öka kunskapen om vilka beslut som fattas och
möjliggöra för alla att ta del av besluten, även de som inte prenumererar på en
dagstidning.
Kommunledningsförvaltningen skriver vidare att målsättningen är att publicera
”Beslut i korthet” direkt efter sammanträdet eller senast dagen efter. På detta vis är
medborgarna inte heller hänvisade enbart till mediernas version.
”Beslut i korthet” inleds alltid med en text som förklarar att den fullständiga
återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, när protokollet är
justerat och länk till sidan där protokollet finns.
Notiserna i ”Beslut i korthet” skrivs antingen av nämndens sekreterare eller av en
informatör och stäms inte av med någon politiker innan de publiceras. Av dessa skäl
innehåller inte heller notiserna någon information om den diskussion som förs på
sammanträdet eller vilka olika yrkanden som görs utan enbart beslutet. När någon
ledamot reserverar sig mot beslutet anges detta.
I motionen föreslås att ”Beslut i korthet” även ska ta med information om de yrkande
som leder till beslut och ange partitillhörighet och namn. Ett sådant beslut skulle
innebära ett merarbete för den som skriver notiserna och att publiceringen försenas
eftersom hen måste säkerställa att yrkandena redovisas korrekt då det inte finns något
justerat protokoll att tillgå. Dessutom skulle det innebära att texterna blir längre och
mer komplicerade att läsa.
Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 mars 2015 att
kommunfullmäktige avslår motionen.
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Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen.
Christer Henriksson (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på alla yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
Votering
Omröstning begärs.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Anne Karlssons (S) med flera
yrkande om bifall till motionen eller Christer Henrikssons (KD) yrkande att
motionen ska anses besvarad, ska ställas som motyrkande. Ordföranden finner
att bifallsyrkandet ska ställas mot yrkandet om avslag.
Omröstningen genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på motionen och
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Anne Karlsson (S)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Justerandes signatur
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Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
8 ja

7 nej
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Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa reglementet för miljö- och byggnämnden enligt förvaltningens
förslag.
Ärendet
Miljö- och byggnämndens reglemente behöver revideras. Kommunens tillsyn
enligt § 6 om sprängämnesprekursorer (2014:799) har förändrats. Förslag är att
denna tillsyn delegeras till förvaltningen. Tillsynen innebär att aktörer som
säljer väteperoxid, nitrometan eller salpetersyra som överstiger vissa
procentenheter ska kräva tillstånd att köpa, inneha eller använda sådana ämnen,
av köparen. Tillsynen samordnas med miljökontorets ordinarie kemikalietillsyn
i detaljhandlen.
Miljö- och byggförvaltningen föreslår dessutom några andra justeringar i
reglementet.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 mars 2015 att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglementet för miljö- och
byggnämnden enligt förvaltningens förslag.
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Information
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor ska revideras under 2015.
2. Presentation av länsstyrelsens arbete med miljömål och
klimatanpassning, samt visning av SMHIs Geodome.
3. Kommunstyrelsen informerar.
4. Nytt om näringsliv.
5. Europabanan.
6. Nytt från region Kronoberg.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av beslut fattade på delegation.
Ärendet
1. 2015-02-17 Avslag skolskjuts.
2. Kommunchefens vidaredelegering till avdelningscheferna på
kommunledningsförvaltningen, enligt delegeringsordningen.
3. Anmälan av delegationsbeslut rörande markärenden med mera som
fattats av tekniska förvaltningen, november-december 2014.
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Ks § 49.
Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Organisation för arbetet med Europabanan. Kommunstyrelsens
arbetsutskott fattade beslut i enlighet med förvaltningens förslag den 3
mars 2015.
2. Protokoll Ljungbybostäder AB, 2015-01-28, §§ 1-13.
3. Protokoll Ljungby Holding AB, 2015-01-27, §§ 1-5.

4. Protokoll Ljungby Utveckling AB, 2015-01-27, §§ 1-6.
5. Sveriges Kommuner och Landstings Ekonomirapporten, December
2014.
6. Protokoll Gemensamma nämnden 2015-02-09, §§ 8-11 samt bilagor.
7. Meddelande från Sveriges kommuner och Landsting om
Överenskommelse med Verket för innovationssystem (VINNOVA) om
stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015-2017.
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