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

Sammanträdesdatum

14 april 2014

Överklagningstid

16 april – 7 maj 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

8 maj 2015

Underskrift

Lena Karlsson

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-04-14

3(21)

Ks § 50

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärende nr 3 Ändrade förutsättningar för årligt driftbidrag och särskilt
bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar för budget år 2015,
utgår från dagordningen.
2. Ärendet Instruktion till ombud vid 2014-års ordinarie årsstämmor för
samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD
Industrihotell AB, läggs till dagordningen.
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600

Begäran om budget till LSS - verksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hanteras inom budget år 2015 och att det
hänskjuts till budgetberedningen för 2016.
Redogörelse för ärendet
Chefen för resursenheten begär en utökning av budget för LSS-verksamheten
med 6 miljoner kronor eftersom verksamheten ökar i volym.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har fattat beslut om boende enligt
LSS 9 § punkt 8, för ett barn med stort omvårdnadsbehov. Kostnaderna är
beräknade till cirka 6 miljoner kronor per år. LSS verksamheten inom barn- och
utbildningsförvaltningen har en budget på 9,3 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige den 25 februari
2015 att utöka budget för LSS med 6 miljoner kronor.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta
ärendet till budgetberedningen för 2016.
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340

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön
Svar på remiss
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslagen till yttrande om ny
förvaltningscykel för vattenförvaltningen Västerhavet och Södra Östersjön.
Redogörelse för ärendet
Vattenmyndigheten för Västerhavet och Södra Östersjöns vattendistrikt har
upprättat förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och
förslag till åtgärdsprogram för perioden 2015-2021.
Ljungby kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslagen, då
kommunen ingår i båda vattendistriken. Tekniska förvaltningens VA- och
renhållningsavdelning påverkas av förslagen till åtgärdsprogram eftersom
de innebär mer tillsyn. Dessutom kommer högre krav att ställas på
verksamheter där vatten påverkas.
Beredning
Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2015 om ett yttrande, likaså
gjorde miljö- och byggnämnden den 25 mars 2015. Därefter har de två
nämndernas yttranden sammanställts av miljö- och byggförvaltningen
2015-03-30.
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Granskning av gemensamma nämnden
Beslut om yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
som sitt eget.
Redogörelse för ärendet
Revisorerna i Ljungby kommun har överlämnat revisionsrapporten Granskning
av gemensamma nämnden för yttrande dels från den gemensamma nämnden,
dels från kommunstyrelserna i Markaryd och Ljungby.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 26 mars 2015 att det som
kommunstyrelsen i huvudsak har anledning att yttra sig över är rapportens
kommentar där de anser att kommunstyrelserna i Ljungby och Markaryds
kommuner delvis brister i sin uppsiktsplikt. Övriga kommentarer och
bedömningar görs av den gemensamma nämnden.
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
Ljungby kommuns revisorer anser att kommunstyrelsen i Ljungby ”delvis
brister i uppsikten över den gemensamma nämnden”. Att förlita sig på att
socialnämnden fullgör denna uppgift är inte tillräcklig, skriver man i rapporten.
Kommunstyrelsen vill peka på den starka koppling som finns mellan
socialnämnderna i de tre kommunerna och den gemensamma nämnden. Den
gemensamma nämnden består av en ledamot vardera från de tre kommunernas
socialnämnder. Socialnämndernas presidier i de tre kommunerna träffas också
4-5 gånger årligen där gemensamma nämndens verksamhet diskuteras vid i stort
sett varje tillfälle. Socialnämndens presidium följer därmed verksamheten och
har en god bild av hur denna fungerar inklusive arbetsbelastning, verksamhetens
kvalitet och ekonomiska ställning.
Det är kommunstyrelsens uppfattning att anledningen till bristerna i den
gemensamma nämndens verksamhet, som revisorerna påtalar, inte berott på att
de tre kommunstyrelserna brustit i sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen kommer
icke desto mindre att, på samma sätt som för övriga nämnder, i fortsättningen
bjuda in ledamöterna för den gemensamma nämnden tillsammans med ansvariga
tjänstemän från Älmhults kommun till kommunstyrelsen i samband med de
budget- och verksamhetsuppföljningar som genomförs under året.
Kommunstyrelsen menar också att det är av stor vikt att en översyn görs
avseende arbetsbelastning och bemanning, i enlighet med revisorernas
påpekande.
Justerandes sign
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Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 27 mars 2015 att kommunstyrelsen beslutar att anta
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
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Svar på motion om fritt fiske i Laganån
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Redogörelse för ärendet
En motion har inkommit från Ann-Charlotte Wiesel (M) och Karin Bondesson
(M) om fritt fritidsfiske i ån Lagan för att göra Ljungby tätort mer attraktiv för
både invånare och turister. Motionärernas ytterligare motivering för fritt fiske är
att kostnaden för en familj att lösa fiskekort blir en ekonomisk belastning.
Motionärerna anser att om Ljungby kommun verkligen vill vara en attraktiv
kommun borde kommunen undersöka möjligheten att erbjuda fritidsfiske i hela
eller delar av ån Lagan genom Ljungby utan kostnad.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett motionen. De skriver i ett
tjänsteutlåtande att Lagan-Skålåns fiskevårdsområdesförening årligen lägger i
fisk i ån Lagan i motsvarande grad som de får ersättning för sålda fiskekort,
vilket var 90 000 kronor år 2014. Fiskevårdsföreningen framför att de måste få
ekonomisk kompensation om fritt fiske införs, motsvarande sålda fiskekort 2014
med indexreglering. Det gäller även angränsande fiskevårdsföreningar.
Förvaltningen skriver också att det redan idag är fritt fiske för barn upp till 16 år
i ån.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 februari 2015 att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om fritt fiske i ån Lagan.
Yrkanden
Conny Simonsson (S) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.
Conny Simonsson (S) yrkar också att frågan om finansiering hänskjuts till
budgetberedningen.
Jan Lorentzson (SD), Irene Olofsson (C) och Lars Solling (FP) yrkar avslag på
motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige avslår eller bifaller motionen. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå ett fullmäktige avslår motionen.
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Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag 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)
Krister Lundin (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Anne Karlsson (S)
Matija Rafaj (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Christer Ivarsson (MP)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
8 ja

Nej
7 nej
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Svar på motion om gratis körkortsutbildning inom den kommunala
gymnasieskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Redogörelse för ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tryggve Svensson (V) att Ljungby
kommun erbjuder gratis körkortsutbildning inom den kommunala
gymnasieskolan. Svensson (V) motiverar yrkandet med att det ofta krävs eller är
en fördel att ha körkort när ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden.
Körkortsutbildningen har numera blivit så dyr att många ungdomar inte har råd
att ta körkort. Det har blivit en klassfråga, menar Svensson.
I ett yttrande över motionen daterat 2015-01-09 skriver gymnasiechefen att
Ljungby kommun redan idag erbjuder samtliga gymnasieelever en
subventionerad körkortsutbildning. Samtliga elever får ersättning för
teorikostnaderna. Dessutom får eleverna på fordon- och transportprogrammet
och vård- och omsorgsprogrammet ersättning för tio körlektioner och
trafikövningsbanan. Merkostnaden för att erbjuda alla elever körlektioner blir
cirka 1,2-1,7 miljoner kronor, enligt barn- och utbildningsförvaltningens
kostnadsberäkning.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 25 mars 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Magnus Carlsson (S), Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall
till motionen.
Conny Simonsson (S) yrkar att frågan om finansiering hänskjuts till
budgetberedningen.
Carina Bengtsson (C) och Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
avslår eller bifaller motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att
motionen bör avslås.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Justerandes sign
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Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 6 nej-röster. En ledamot avstår från att
rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att motionen avslås.

Magnus Gunnarsson (M)
Krister Lundin (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)
Christer Ivarsson (MP)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
8 ja

6 nej
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1 avstår

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 56

Sammanträdesprotokoll
2015-04-14

Ks2015/0066

12(21)

532

Svar på motion om Pågatåg till Ljungby
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Redogörelse för ärendet
I en motion daterad 2014-02-13 föreslår Tryggve Svensson (V) att Ljungby
kommun undersöker möjligheterna till en förlängning av Pågatågens trafik från
Markaryd upp till Ljungby. I motionen nämns bland annat att den banvall som
finns kvar kan användas till för att få ner kostnaderna för en förlängning av
järnvägen.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 7 april 2015 att Ljungby kommun
för närvarande arbetar intensivt för att få järnväg i form av en ny stambana
genom kommunen. Detta arbete är tidskrävande och kräver fullt fokus. Skulle
sträckningen av den nya stambanan hamna utanför Ljungby kommun är det
lämpligt att hitta andra sätt att få järnväg till kommunen och en förlängning av
Pågatågen till Ljungby kan då vara aktuellt att utreda på nytt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar att motionen avslås.
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Energiplan för Ljungby kommun
Beslut om projektplan
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till projektplan, inklusive den föreslagna
organisationen, med följande ändringar:
1. Energiplanen ska revideras varje mandatperiod.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till referensgrupp.
Kommunstyrelsen ger projektgruppen i uppdrag att upprätta en energiplan som
ska vara så kompakt som möjligt.
Redogörelse för ärendet
Gällande energiplan för Ljungby kommun antogs 1986. Då lagstiftningen
anger att en kommun måste ha en aktuell plan är det hög tid att ta fram en.
Miljökontoret skriver att kommunen på flera sätt kan styra
energianvändningen och energitillförseln genom att agera utifrån sina roller
som offentlig aktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare och ägare till
energibolag. I energiplanen sätter kommunen sin vision.
Genom ett godkännande av en kort projektplan ger kommunstyrelsen
ramarna för omfattningen och arbetsmetoden för hur energiplanen ska tas
fram.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 mars 2015, att
kommunstyrelsen antar projektplanen och dess organisation och ger
projektgruppen i uppdrag att upprätta en energiplan.
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107

Instruktion till ombud vid 2015-års ordinarie årsstämmor för
samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD
Industrihotell AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30
Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2015 årsstämmor i Ljungby Holding
AB med dotter- och dotterdotterbolag samt IHD Industrihotell AB.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av
godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen,
instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding ABkoncernen samt IHD Industrihotell AB, vid stämman fatta beslut om att:

-

- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning
- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid
varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby Kommun”
- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av
kommunfullmäktige godkänt avtal
Redogörelse för ärendet
Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen och IHD
Industrihotell AB behöver beslut fattas om instruktion till ombud.
Kommunledningsförvaltningen överlämnar förslag till instruktion daterat 201504-13.
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041
041

Årsredovisning för Ljungby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen för Ljungby kommun 2014.
Redogörelse för ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för
2014. Årsredovisningen, som även innehåller en sammanställd redovisning, ger
information om det ekonomiska utfallet för 2014 års verksamhet och redovisar
den ekonomiska ställningen per 2014-12-31. Årsredovisningen innehåller även
förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 27 mars 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun 2014.
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040

Resultatbalansering kommunledningsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs till följande aktiviteter/
projekt:
Logistikmässa
Cykel- och vandringsledskarta
Projekt ekonomisystem
Projekt personalsystem
Bidrag Bolmsö bydegård
Politikerutbildning
Hertzbergs foton
Projekt Europabanan
Projektledare IT
Konsumentverksamhet
Ungdomsrådet
Projekt Ljusa idéer
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa resultatbalanserade medel

100 tkr
100 tkr
100 tkr
100 tkr
788 tkr
350 tkr
490 tkr
300 tkr
275 tkr
50 tkr
25 tkr
18 tkr
1 215 tkr
3 911 tkr

Redogörelse för ärendet
Kommunledningsförvaltningen har resultatbalanserade medel på 3 911 tkr för
2015 och lämnar den 12 mars 2015 förslag till resultatbalansering.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 mars 2015, att
resultatbalansering görs till följande aktiviteter/ projekt, enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
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Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för
kommunledningsförvaltningen 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att internkontroller inom
kommunledningsförvaltningen ska utföras inom följande fyra områden år 2015:
1.
2.
3.
4.

IT - vad händer om nätverken inte fungerar?
Fungerar rehabprocessen som det är tänkt?
Förutsättningar för en god ekonomisk planering.
Har chefer rätt förutsättningar för ett bra ledarskap?

Redogörelse för ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna
kontrollen i sin verksamhet. Intern kontroller syftar till att säkerställa att
verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att lagar och föreskrifter
efterlevs och att tillförlitliga rapporter om verksamheten lämnas.
Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska en risk- och
väsentlighetsanalys göras, som utgångspunkt inför beslut om vilka
internkontroller som ska utföras under året.
Beredning
Arbetsutskottet gör under sammanträdet den 27 mars 2015 en risk- och
väsentlighetsanalys och lägger därefter fram förslag till fyra områden för intern
kontroll inom kommunledningsförvaltningen 2015.
5.
6.
7.
8.

Justerandes sign

IT - vad händer om nätverken inte fungerar?
Fungerar rehabprocessen som det är tänkt?
Förutsättningar för en god ekonomisk planering.
Har chefer rätt förutsättningar för ett bra ledarskap?
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Revidering av reglementet för ungdomsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till
revidering av reglemente för ungdomsrådet, med en redaktionell ändring.
Redovisning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av
reglementet för ungdomsrådet. Syftet är att öka antalet aktiva ungdomar i rådet,
att öka kontakten mellan ungdomar och politiker samt att öka samarbetet med
elevråden i kommunen.
För att möjliggöra för ungdomar som bor på landsbygden att delta i
sammanträden med ungdomsrådet föreslås att styrelsen vid behov får kalla till
sammanträde under skoltid ett begränsat antal tillfällen per termin, efter samråd
med rektorerna.
För att öka kontakten mellan politiker och ungdomar föreslås att antalet
Inflytandedagar ökar till två per år. Dessutom är kontaktpolitikerna välkomna att
närvara under ungdomsrådets möten enligt ungdomarnas villkor. Tidigare har
politikerna bjudits in att närvara ungefär en gång om året.
För att öka samarbetet med elevråden föreslås att elevråden får utse två
representanter att delta i ungdomsrådets sammanträden och kommunicera frågor
mellan råden.
Kommunledningsförvaltningen har under framtagningen av detta förslag haft
informella samråd med medlemmarna i ungdomsrådet, eleverna på
Inflytandedagen, tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen, samt
ungdomsråets kontaktpolitiker.
Förslaget till revidering av reglementet har därefter skickats på remiss till
samtliga nämnder. Ingen av dem hade några synpunkter på förslaget.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 mars 2015, att
kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av reglemente för
ungdomsrådet.
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Ks § 63
Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Redogörelse för ärendet
1. Region Kronoberg informerar om kompetensförsörjningsstrategin i länet
(kopplad till RUSen.).
Kommunstyrelsen diskuterar prioriterade insatser i förhållande till
utgångspunkterna.
2. Konsument Södra Småland 2016 / Konsument Kronoberg 2016.
Konsumentrådgivarna informerar om sin verksamhet, hur de arbetar i
jämförelse med den nya nationella konsumentmyndigheten och förslag
till förändring av Konsument Södra Småland.
3. Redovisning om Arenan.
Tekniske chefen informerar om tidplan för byggnationen (nya
Trojahallen planeras vara klar i mitten av augusti), reglering av utlåning,
ekonomisk prognos och återkallande av fastighetsbildning.
4. Kommunstyrelsen informerar.
5. Nytt om näringslivet.
6. Europabanan.
Kommunstyrelsens presidium har ett möte i Stockholm på fredag med
förhandlingspersonerna. Ett informationsseminarium ska hållas den 21
maj, med Trafikverket, Högskolan i Jönköping och lokala
näringslivsföreträdare, för företagare.
7. Nytt från Region Kronoberg.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Ärendet
1. Protokoll från personal- och arbetsmarknadsutskottet 2015-03-23.
2. Protokoll från arbetsutskottet 2015-03-27.
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Ks § 65

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
3. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2015-03-04.
4. Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt 2015-02-26.
5. Protokoll från Ljungby Energi AB 2015-02-26.
6. Protokoll från Ljungby Energinät AB 2015-02-26.
7. Protokoll från gemensamma nämnden 2015-04-07.
8. Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012-2014.
9. Information om konceptstudie e-arkiv, från Sydarkivera, 2015-03-23.
10. Kommunassurans årsredovisning 2014.
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