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2015-05-12

Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 9.30-15.00
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarson (M), ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP) (inte kl 13.00-15.00 § 80)
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)
Nils-Erik Wetter (KD), ersättare för Lars Solling kl 13.00-15.00 § 80

Övriga
deltagande

Nils-Erik Wetter (KD), ej tjänstgörande ersättare kl 8.00-12.00
Matija Rafaj (S), ej tjänstgörande ersättare, kl 8.00-12.00
Mathias Wanderoy (S), ej tjänstgörande ersättare
Roland Eiman, kommunchef
Eva-Marie Norén-Holgersson, sekreterare
Jan Bernhardsson, teknisk chef, §§ 67-71
Maritha Davidsson, projekteringsledare, § 67
Sylve Wiik, tf gatu- och parkchef, §§ 68-69
Johan Mansfeld, tf fastighetschef, § 70
Ulla Gunnarsson, planhandläggare, § 72
Marie Steneland, ekonom barn-och utbildningsförvaltningen, § 73
Jan-Inge Roubert, kultur- och fritidsintendent, § 74
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef, §§ 75, 80
Christopher Moberg, näringslivschef, § 80
Pernilla Lydén, samordnare högre utbildning, § 80
Magnus Hellgren, VD Centrum för Informationslogistik (CIL), § 80
Pekka Pelkonen, utbildningsledare Idé och Resurscentrum, § 80
Carina Andersson, Utvecklingscentrum för Servicetekniker, § 80
Carina Kronstedt, Idé och Resurscentrum, § 80
Simon Aronsson, controller, § 80
Magnus Johansson, ekonomichef, § 80
Ann-Sofie Persson, miljö- och byggchef, § 80
Jonas Jönsson, socialchef, § 80
Ronnie Wallin, kanslichef, § 80
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Mariana Axelsson, kostchef, § 80
Rosa Morales, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 80
Carina Karlund, chefsinformatör, § 80
Åhörare
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Justerare

Anne Karlsson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 18 maj 2015
66-83

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Anne Karlsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

12 maj 2015

Överklagningstid

19 maj - 9 juni 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

10 juni 2015

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson
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Ks § 66

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i dagordningen:
1. Ärende nr 7, Reservatsbildning Kronoskogen, utgår,
2. Informationsärendet Matförgiftning på äldreboenden läggs till.
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Ks § 67

Ks2015/0109

318

Ändrade förutsättningar för årligt driftbidrag och särskilt
bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar för
budgetåret 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt ändra
dagens bidragsregler så att kommunen lämnar driftbidrag för 2015 med en sådan
procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 80 procent av den
statsbidragsgrundande underhållskostnaden. Beslutet innebär att kommunen
betalar 20 procent då Trafikverket betalar 60 procent. Det särskilda bidraget
behålls oförändrat.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att tekniska
nämnden finansierar detta inom sin budget och att tekniska nämnden får i
uppdrag att ta fram ett nytt regelverk för enskilda vägar som ska fastställas av
kommunfullmäktige i oktober 2015.
Sammanfattning av ärendet
Enligt nuvarande regler för bidrag lämnar kommunen ett årligt driftbidrag med
en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 procent
av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden. De senaste åren har detta
inneburit 65 procent i bidrag från trafikverket och 20 procent från kommunen.
Tekniska förvaltningen skriver den 23 mars 2015 att Trafikverket har beslutat att
förändra de statsbidragsgrundande underhållskostnaderna under 3 år med början
2014 (utbetalning 2015). Därefter följer höjningar under 2015 och 2016. Hur
stor höjningen blir för Ljungby kommun under följande år är i dagsläget inte
klart. För att klara sin budget har Trafikverket också beslutat att sänka sin
utbetalning till 60 procent av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.
För Ljungby kommuns del innebär det att den statsbidragsgrundande
underhållskostnaden har ökat samt att kommunen med de regler som gäller idag
ska betala 25 procent av den nya statsbidragsgrundande underhållskostnaden.
Utöver det årliga driftsbidraget lämnar kommunen också bidrag till särskilda
åtgärder där trafikverket godkänner sådana. Detta bidrag lämnas med sådan
procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 procent av den
av trafikverket godkända kostnaden. I dessa fall har det inneburit 70 procent i
bidrag från trafikverket och 15 kronor från kommunen. Dessa bidrag varierar
från år till år. Kostnaden under 2014 för dessa bidrag var 650 000 kronor.
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Tekniska förvaltningen lägger fram tre förslag till kommunfullmäktige att ta
ställning till, på hur kommunen kan hantera de förändrade förutsättningar av
bidrag till enskilda vägar.
Alternativ:
1) Kommunen betalar ut 25 procent av statsbidragsgrundande
underhållskostnaden enligt det beslut som finns idag och det särskilda bidraget
behålls oförändrat. Vilket innebär en budgetökning med 900 000 sek till
statsbidragsberättigade enskilda vägar.
2) Kommunen betalar ut 25 procent av statsbidragsgrundande
underhållskostnaden enligt det beslut som finns idag men beslutar att inte betala
ut några särskilda bidraget under 2015. Vilket innebär en budgetökning med 350
000 sek till statsbidragsberättigade enskilda vägar.
3) Kommunfullmäktige ändrar tillfälligt dagens bidragsregler till att kommunen
lämnar driftbidrag för 2015 med en sådan procentsats att stats- och
kommunbidragen tillsammans blir 80 procent av den statsbidragsgrundande
underhållskostnaden, vilket skulle innebära att kommunen betalar 20 % då
trafikverket betalar 60 procent Det särskilda bidraget behålls oförändrat.
Beredning
Tekniska nämnden lämnar den 24 mars 2015 ärendet vidare till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till tekniska förvaltningens alternativ 3.
Bengtsson (C) yrkar också att tekniska nämnden finansierar detta inom sin
budget, samt att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk för
enskilda vägar som ska fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2015.
Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till Bengtssons (C) yrkanden.
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Ks § 68

Ks2013/0413

330

Sluta klippa delar av grönområdena och ge humlor och
bin en chans
Svar på medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget och beslutar att ge tekniska
nämnden i uppdrag att prova anlägga ängsmark där det kan vara lämpligt.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare skriver den 1 oktober 2013 att våra pollinerande
insekter, bin och humlor med flera har problem och att vi behöver dem.
Medborgaren föreslår därför att kommunen ska sluta klippa delar av
grönområden och låta tusen blommor blomma. Medborgaren föreslår också
att kommunen ska plantera en mängdvariation av små honungsblomster/
sommarblomster och sedan låta bli att klippa eller slå området.
Tekniska förvaltningen skriver den 17 mars 2015 att på flera ställen i
kommunen har vild apel och körsbärs-träd planterats, som båda är särskilt
bra för bin. I Järnvägsparken har förvaltningen planterat många perenner
som drar till sig insekter. På de allmänna ytorna i bostadsområdena i
Ljungby har gräsklippningen dragits ner till 1-2 gånger per år. Detta har
skapat klagomål på bland annat fästingar och mördarsniglar. På vissa av
dessa platser gjordes försök med att skapa vildängar genom att plantera in
sommarblomster men det lyckades inte då gräset tog över. Det har också
framförts klagomål från allmänheten över områden som inte har klippts.
Tekniska förvaltningen skriver att det kostar 30 000 kronor per 1000
kvadratmeter att anlägga blomsteräng. Den årliga skötseln av
blomsterängar är billigare än skötseln av grönytor, dock ställer den andra
krav på personalens kompetens. Blomsterängen ska slås med lie strax efter
midsommar och därefter få ligga och torka i 2 veckor för att sedan räfsas
ihop.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår i maj 2014 att kommunstyrelsen svarar att åtgärder
redan vidtagits för att gynna de pollinerande insekterna.
Kommunstyrelsen beslutar i juni 2014 att återremittera ärendet för ett fylligare
svar om vad vi gör och vad vi skulle kunna göra i framtiden.
Justerandes sign
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Tekniska nämnden föreslår den 21 april 2015 att kommunstyrelsen beslutar att
förvaltningen får i uppdrag att prova anlägga ängsmark där det kan tänkas vara
lämpligt, samt att kommunstyrelsen tackar förslagsställaren för förslaget och
informerar om att försök med anlagd ängsmark redan gjorts, men inte blivit
uppskattat av kommuninvånarna
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Ann-Charlotte Wiesel (M) och Lars Solling (FP) yrkar
bifall till tekniska nämndens förslag till beslut. Irene Olofsson (C) yrkar också
bifall till tekniska nämndens förslag med tillägget att en skylt sätts upp vid
sådana ängsmarker för att förklara tanken med att inte slå gräset.
Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V)
med flera yrkande eller enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera
yrkande om bifall till tekniska nämndens förslag. Det innebär att
kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att prova anlägga
ängsmark där det kan vara lämpligt.
Skickas till
Förslagsställaren, tekniska nämnden
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Ks § 69

Ks2015/0151

040

Omprioritering av projekt inom gatuavdelningen samt
omfördelning av investeringsbudget år 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att skjuta fram arbetet med
Rune B Johanssons gata och Salutorget till 2016 och att färdigställa påbörjade
delar av Centrumplanen under 2015 innan nästa etapp påbörjas.
Istället ska tekniska nämnden prioritera arbetet med Karlsro industriområde,
Björket bostadsområde, säker skolväg Storgatan i Lidhult, Vera Sandbergs väg,
gång- och cykelväg Ljungby - Lagan, Prästtorpsbron och Ågårdsbron samt
slutföra väderskydden vid bussterminalen och Linnérondellen under 2015.
Kommunstyrelsen beslutar att 13 miljoner kronor från centrumplanen, 1 miljon
kronor från trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 0,5 miljon kronor avsedda för
trafikskyltning omfördelas till att genomföra tekniska nämndens uppdrag enligt
listan ovan.
Sammanfattning av ärendet
I budget för 2015 är 13 miljoner kronor avsatta för att påbörja nästa etapp i
centrumplanen - ombyggnad av Rune B Johanssons gata. Denna etapp är
planerad att påbörjas under hösten 2015 och därefter ska ombyggnad av
Salutorget också påbörjas.
Tekniska förvaltningen redogör den 27 mars 2015 att etablering av industrier på
Karlsro har påbörjats vilket innebär att tekniska förvaltningen vill färdigställa de
södra delarna av området.
Som en följd av nyetableringarna på Karlsro ser tekniska förvaltningen också ett
behov av nya bostadstomter i kommunen. Förvaltningen vill därför påbörja
arbetet med det nya bostadsområdet Björket under år 2015.
Utöver ovan nämnda projekt finns beslutade projekt som behöver genomföras
eller slutföras under 2015, men som det inte finns medel för i investeringsbudget
2015:
Ombyggnation av Storgatan, Lidhult för en säker skolväg med byggstart
hösten 2015.
Färdigställande av Vera Sandbergs väg,
Färdigställande av gång- och cykelväg mellan Ljungby och Lagan,
inklusive delar av asfaltering samt underfart 25:an,
Justerandes sign
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Färdigställande av Linnérondellen,
Komplettering av väderskydd på bussterminalen,
Prästtorpsbron i Lagan och Ågårdsbron i Ljungby ska säkras upp
Beredning
Tekniska nämnden föreslår den 21 april 2015 kommunstyrelsen att godkänna
förslaget att skjuta på Rune B Johanssons gata till 2016 och Salutorget och att
färdigställa påbörjade delar av Centrumplanen under 2015 innan nästa etapp,
som är Rune B Johanssons gata, påbörjas.
Tekniska nämnden föreslår även kommunstyrelsen att istället för Rune B
Johansson gata och Salutorget prioritera Karlsro industriområde, Björket
bostadsområde, Säker skolväg Storgatan i Lidhult, Vera Sandbergs väg, gångoch cykelväg Ljungby - Lagan, Prästtorpsbron och Ågårdsbron samt slutföra
väderskydden vid bussterminalen och Linnérondellen under 2015.
Slutligen föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen att beslutade medel i
2015 års investeringsbudget från centrumplanen 13 000 tkr samt
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 1 000 tkr och trafikskyltning 500 tkr omfördelas
enligt ovan.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag till beslut.
Skickas till
Tekniska nämnden
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Ks § 70

Ks2015/0152

040

Begäran om omdisponering och tilläggsäskande av
investeringsmedel i 2015 års budget,
fastighetsavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka begärd ombudgetering på 3 miljoner
kronor i 2015-års budget, enligt följande:
-

Projektet, Anpassningar Sporthall Lidhult, tillförs 0,9 miljon kronor från
projekt Förskolor på Bergalyckan, före detta Laganskolan.
Projekt, Sickinge stall tillförs 1,1 miljon kronor från projekt Förskolor på
Bergalyckan, före detta Laganskolan.
Medel för återställning efter rivning av före detta Favörs projekt
omfördelas så att entrétorg Sunnerbohov/Ljungby Arena tillförs 1 miljon
kronor av investeringsmedel.

Kommunstyrelsen beslutar att begäran om utökning av investeringsbudgeten
med 6 miljoner kronor återremitteras till tekniska nämnden som får ta fram
förslag till ombudgetering inom total investeringsbudget 2015.
Kommunstyrelsen beslutar att begärd utökning av investeringsbudget 2016
hänskjuts till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att bygga fler lokaler till Bergalyckans
förskoleverksamhet i Lagan. I den nya byggnaden planeras det att även inrymma
familjecentral och fritidsgårdsverksamhet. Behovet av ytterligare avdelningar på
förskolan har ökat sedan beslutet fattades om uppdrag och finansiering vilket
innebär att tilldelade medel i investeringsbudgeten inte är tillräckliga. Projektet
Förskola Bergalyckan behöver tillföras 8 miljoner kronor till 2016 års budget,
enligt tekniska nämnden.
Tekniska nämnden uppger också att projektet Anpassning av sporthallen i
Lidhult är underfinansierad och för att projektet ska kunna genomföras behövs
ett tillskott på 0,9 miljoner kronor.
Den antagna anbudssumman för projekt Sickinge stallbyggnation visar att det
saknas tillräckliga medel i budget. För att projektet ska kunna genomföras
behöver 1,1 miljon kronor överföras. Taket på biblioteket har ett
konstruktionsfel som behöver åtgärdas omgående. Åtgärden är beräknad till 4,5
miljoner kronor.
Justerandes sign
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I projektet Återställning efter rivning av före detta Favör, Solrosen 2, finns
2 388 000 kronor. Tekniska nämnden föreslår att den föreslagna parkeringsytan
minskas och att grönytan utökas, eftersom framtida användning av området inte
är beslutat. Resterande medel från projektet kan enligt tekniska nämnden
användas till entrétorget framför Ljungby Arena och ge en tilltalande entrémiljö
samt ge en bättre och säkrare cykelväg framför arenan. I arena-projektet ingår
inte konstnärlig utsmyckning om 1 procent av investerat medel.
Beredning
Tekniska nämnden föreslår den 21 april 2105 kommunstyrelsen besluta att
omfördela i 2015-årsbudget enligt följande:
-

Projektet, Anpassningar Sporthall Lidhult, tillförs 0,9 miljon kronor från
projekt Förskolor på Bergalyckan, före detta Laganskolan.
Projekt, Sickinge stall tillförs 1,1 miljon kronor från projekt Förskolor på
Bergalyckan, före detta Laganskolan.
Medel för återställning efter rivning av före detta Favörs projekt
omfördelas så att entrétorg Sunnerbohov tillförs 1 miljon kronor av
investeringsmedel.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att tillföra medel för
genomförande av projekt enligt följande:
-

Projektet; Sickinge stall tillförs 1,5 miljoner kronor för anslutning av
avlopp till det kommunala nätet.
Bibliotekets tak, att projektet tillförs 4,5 miljoner kronor för
genomförande under 2015.
Projektet, Förskolor på Bergalyckan, återförs omdisponerade medel om
2 miljoner kronor samt förstärks med 6 miljoner kronor projekten i 2016års investeringsbudget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 7 maj 2015
att kommunstyrelsen tillstyrker begärd ombudgetering på 3 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen beslutar att begäran om utökning av investeringsbudgeten
med 6 miljoner kronor återremitteras till tekniska nämnden som får ta fram
förslag till ombudgetering inom total investeringsbudget 2015 och att
kommunstyrelsen beslutar att begärd utökning av investeringsbudget 2016
hänskjuts till budgetberedningen.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Skickas till Tekniska nämnden
Justerandes sign
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Ks § 71

Ks2015/0114

280

Hyreskontrakt kv. Aspebacken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden får finansiera kostnaden inom
sin egen budget 2015, men att de inte behöver ta med sig underskott hänförligt
till hyra och drift av Aspebacken i resultatbalanseringen 2015.
Kommunstyrelsen beslutar att frågan om finansiering för 2016 och framåt
hänskjuts till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby Utveckling AB och tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att ta
fram beslutsunderlag som innebär att ägandet av fastigheten Aspebacken
25, före detta Keycast, går över till kommunen.
Tekniska förvaltningen redovisar den 1 april 2015 att tills avtal om ändrat
ägande blir klart så finns önskemål att kommunen blir hyresgäst till
Ljungby Utveckling AB. Enligt beräkningar blir kostnaden för hyra och
drift 500 000 kronor per år.
Beredning
Tekniska nämnden föreslår den 21 april 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att tekniska förvaltningen tecknar hyreskontrakt för Aspebacken 25 med
Ljungby Utveckling AB och att tekniska förvaltningen kompenseras med
500 000 kronor per år för hyres- och driftkostnader.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 7 maj 2015 att kommunstyrelsen
beslutar att frågan om finansiering för 2016 och framåt hänskjuts till
budgetberedningen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att
tekniska nämnden får finansiera kostnaden inom sin egen budget 2015, men att
de inte behöver ta med sig underskott hänförligt till hyra och drift av
Aspebacken i resultatbalanseringen 2015.
Skickas till
Budgetberedningen, Tekniska nämnden
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Ks § 72

Ks2015/0136

400

Integrerat Lifeprojekt för klimatanpassning i Kronobergs
län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget till åtgärdssammanställning.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avsiktsförklaringen för att tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg och övriga
kommuner i länet delta i ett integrerat Life-projekt från EU för klimatanpassning
i Kronobergs län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit initiativ till ett integrerat Life-projekt.
Länsstyrelsen avser att tillsammans med Kronobergs kommuner, företag
och andra regionala aktörer söka ett integrerat Life-projekt från EU, med
fokus på klimatanpassningsåtgärder samt åtgärder för utsläppsminskningar.
Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan och att få medel
till att genomföra konkreta åtgärder som lindrar klimatpåverkan.
Klimatåtgärder kan genomföras som delprojekt av kommunerna, oberoende
av hur långt de kommit i sitt nuvarande arbete med klimatfrågan. Varje
kommun bör ha ett projekt inom vardera utsläppsbegränsningar och
anpassning, samt delta i den centrala samordningen som leds av
Länsstyrelsen.
Miljö- och byggförvaltningen skriver den 17 april 2015 att projektet främst
kommer att engagera tekniska förvaltningen och miljö- och
byggförvaltningen i Ljungby kommun.
Integrerade projekt för delprogrammet KLIMAT inom LIFE öppnar sin
första utlysning 1 juni och ansökan ska vara inne senast den 1 oktober
2015. Länsstyrelsen vill ha en avsiktsförklaring från de deltagande
kommunerna senast den 1 juni. Samtidigt ska kommunerna lämna en
sammanställning över de åtgärder som kommunen kan tänka sig att
genomföra inom ramen för LIFE IP 2017 - 2022.
Förvaltningarnas förslag till åtgärder att genomföra är:
1. Anlägga cykelväg till Bolmen (utsläppsminskning).
2. Dagvattenhantering (klimatanpassning).
3. Minska antalet kemikalier (klimatanpassning).
Justerandes sign
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4. Buffrande effekt på våtmarker och torvmossar (klimatanpassning).
5. Åtgärder för att minska energiförbrukningen, öka andelen förnybar
energi och minska utsläppen av koldioxid, i enlighet med
Borgmästaravtalet (utsläppsminskning).
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 28 april 2015 att kommunstyrelsen beslutar att anta
föreslaget till åtgärdssammanställning samt att kommunstyrelsen uppdrar till
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen för att
tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg och övriga kommuner i länet delta i
ett integrerat Life-projekt från EU för klimatanpassning i Kronobergs län.
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Ks § 73

Ks2015/0147

406

Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxan
för förskola och fritidshem i Ljungby kommun enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag daterat 2015-04-21.
Den nya taxan ska gälla från den 1 juli 2015.
Sammanfattning av ärendet
För en plats i förskola eller fritidshem betalar föräldrar en avgift i förhållande till
hushållets totala inkomst. I Ljungby kommun används maxtaxa, vilket innebär
att det finns ett maxbelopp för avgiften.
Kommuner som har maxtaxa inom förskola och fritidshem får statsbidrag.
Skolverket har fastställt nya avgiftsnivåer för maxtaxa som ska gälla från den 1
juli 2015. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter
kommer att öka och därför minskas statsbidraget i motsvarande omfattning.
Beredning
Med anledning av Skolverkets beslut om nya avgiftsnivåer föreslår barn- och
utbildningsnämnden den 22 april 2015 att kommunfullmäktige beslutar att anta
Taxan för förskola och fritidshem i Ljungby kommun enligt förslag, att gälla
från och med 2015-07-01.
Exempel på den ungefärliga höjningen i förslaget är att för familjer med ett barn
som är på förskolan mer än 25 timmar per vecka har maxtaxan höjts med 27 kr,
från 1260 kronor till 1287 kronor per månad.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag.
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Ks § 74

Ks2015/0005

843

Svar på motion om Hunsberget
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Krister Salomonsson (SD) lämnade den 7 januari 2015 in en motion om
Hunsberget - Ljungby kommuns högsta punkt 230 meter över havet. Motionären
säger att med rätt anpassning och satsning kan Hunsberget bli en stor
turistattraktion. Salomonsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
anpassa området med trappor, spänger, räcken och även ett utsiktstorn uppe på
toppen, vilket skulle göra berget mer attraktivt.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att kommunen inte äger marken och kan
därför inte fatta några beslut i frågan. Kommunen kan endast påtala vikten av
områdets attraktion.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit kontakt med både Länsstyrelsen och
Skogssällskapet och startat processen att få Hunsberget mer attraktivt för
turister. Området är ett naturreservat och det måste tas stor hänsyn i området.
Länsstyrelsen kommer att se till att toppen på Hunsberget blir gallrat så att
utsikten blir så bra som möjligt och Skogssällskapet kommer att förbättra vägen
och stigen upp till berget. Målsättningen är att detta kan vara färdigt till
sommaren. Frågan om räcken och utsiktstorn finns inget svar på i nuläget.
Beredning
I kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 april 2015 står att de har inlett ett
samarbete med Länsstyrelsen och Skogssällskapet för att utveckla Hunsberget
till ett attraktivt besöksmål. Nämnden föreslår därför att kommunfullmäktige bör
anse motionen som besvarad.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll

17(28)

2015-05-12

Kommunstyrelsen

Ks § 75

Ks2014/0493

860

Svar på motion om att ge Smålandsoperan en hemvist i
Ljungby
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur Ljungby kommun
kan bidra till att Smålandsoperan kan få lokaler för sin verksamhet och därmed
få sin hemvist i Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Björn Gullander (V) lämnade i november 2014 in en motion till
kommunfullmäktige i vilken han yrkar att fullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med miljö- och byggnämnden utreda
hur Ljungby kommun kan bidra till att Smålandsoperan kan få lokaler för sin
verksamhet, och därmed få sin hemvist i Ljungby kommun.
Enligt kultur- och fritidsnämnden så har de båda förvaltningarna tillsammans
träffat Smålandsoperan för att få mer information om operans lokalbehov.
Smålandsoperan AB är ett nystartat operasällskap med uppgift att sprida
operakonst med kvalitet i Småland men även i omgivande regioner.
Smålandsoperans vision är att opera ska bli lättillgängligt och något som
människor i alla åldrar, i alla samhällsgrupper kan njuta av. Smålandsoperan vill
skapa arbetstillfällen för professionella musiker och sångare i Småland och har
även visioner för att utveckla verksamheten till att omfatta verksamheter för
barn och ungdomar.
Idag finns inget operahus i Småland, utan smålänningarna är hänvisade till
turnerande operasällskap eller att resa till storstadsregionerna för att uppleva
opera. Smålandsoperan ser gärna Ljungby kommun som sin fasta bas.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det vore mycket positivt för Ljungby
kommun att möjliggöra för Smålandsoperan att hitta sin fasta punkt i här. Det
skulle innebära att Smålandsoperan skulle kunna bli en naturlig del i
kulturutbudet. Många studier visar att ett rikt kulturliv med många kulturaktörer
gör en kommun mer attraktiv för människor att bo, leva i, besöka och flytta till
samt kan väga tungt då företag väljer orter att etablera sig i.
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Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 april 2015 att kommunfullmäktige
bifaller motionen och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur
Ljungby kommun kan bidra till att Smålandsoperan kan få lokaler för sin
verksamhet, och därmed få sin hemvist i Ljungby kommun.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll

19(28)

2015-05-12

Kommunstyrelsen

Ks § 76

Ks2015/0143

041

Årsredovisning Regionförbundet Södra Småland
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 och att godkänna
fördelning av regionförbundets egna kapital i enlighet med Reglering av
regionförbundets eget kapital 2014-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga kommuner och Landstinget Kronoberg beslöt år 2014 att uppdra åt
Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av
kommunalförbundet per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar,
skulder och åtaganden per den 31 december 2014 ska överföras till Region
Kronoberg.
Regionstyrelsen beslutade den 15 april 2015 att för sin del godkänna
årsredovisningen för Regionförbundet södra Småland 2014 och överlämna den
till regionfullmäktige, till samtliga kommunfullmäktigen i Kronoberg och till
revisorerna med rekommendationen att kommunfullmäktigen beslutar att
godkänna årsredoviningen 2014 och att godkänna fördelningen av
regionförbundets egna kapital i enlighet med Reglering av regionförbundets eget
kapital 2014-12-31.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till regionförbundets förslag till beslut.
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Ks § 77

Ks2015/0153

101

Revidering av tjänstgöringsordning för inkallande av
ersättare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande ordning
för inkallande av ersättare:
I kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kallas ersättare
från Vänsterpartiet in i första hand, för att tjänstgöra för ledamöter från
Socialdemokraterna.
I miljö- och byggnämnden kallas ersättare från Miljöpartiet in i första hand, för
att tjänstgöra för ledamöter från Socialdemokraterna.
Därefter kallas Socialdemokratiska ersättare in att tjänstgöra.
I övrigt gäller det beslut som komunfullmäktige fastställde den 26 januari 2015:
Följande inkallelseordning fastställs för inkallande av ersättare till styrelser,
nämnder och utskott då inga egna ersättare kan tjänstgöra:
Alternativet: SD, M, C, KD
Centerpartiet: M, FP, KB
Folkpartiet: KB, M, C
Kommunens Bästa: FP, M, C
Kristdemokraterna: ALT, M
Miljöpartiet: V, S
Moderaterna: C, FP, KB
Socialdemokraterna: V, MP
Sverigedemokraterna: ALT, KD, M, C
Vänsterpartiet: MP, S
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer i början av varje mandatperiod en turordning
enligt vilken ersättare kallas in att tjänstgöra i styrelser, nämnder och utskott, i
enlighet med kommunallagen 6 kap 10 §. I kommunfullmäktige får inga
ersättare kallas in utanför partiet.
Med anledning av valteknisk samverkan önskar Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet ändra inkallelseordningen i vissa nämnder att
gälla enligt följande:
Justerandes sign
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I kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kallas ersättare
från Vänsterpartiet in i första hand, för att tjänstgöra för ledamöter från
Socialdemokraterna.
I miljö- och byggnämnden kallas ersättare från Miljöpartiet in i första hand, för
att tjänstgöra för ledamöter från Socialdemokraterna.
Därefter kallas Socialdemokratiska ersättare in att tjänstgöra.
I övrigt gäller det beslut som komunfullmäktige fastställde den 26 januari 2015.
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Ks § 78

Ks2014/0478

143

Deltagande i förstudie med kommun i Mocambique
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att Ljungby kommun deltar i
en förstudie om lokal demokratiutveckling i samarbete med en kommun i
Mocambique.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har valts ut som en av tre svenska kommuner att delta i en
matchmaking i Mocambique via ICLD. ICLD (Internationellt centrum för lokal
demokrati) är en organisation som genom bland annat utbildning och samarbete
genom kommunala partnerskap arbetar för att främja demokrati och processer
för delaktighet på lokal och regional nivå i Sidas prioriterade samarbetsländer.
Verksamheten finansieras av Sida.
Resan ägde rum första vecka i mars 2015. Syftet var att träffa kommuner i
Mocambique för att eventuellt starta samarbetsprojekt för att utveckla den lokala
demokratin. Ljungby representerades av demokratiberedningens ordförande och
sekreterare.
Under matchmakingen presenterade sig de tre kommunerna från Sverige och de
fem kommunerna från Mocambique för varandra och diskuterade vilka områden
som är möjliga att samarbeta inom. Ljungby skrev på intresseavtal med fyra
kommuner och kommer att fortsätta att föra en dialog med dessa under
kommande halvår. Framför allt var kommunerna i Mocambique intresserade av
Ljungbys ungdomsråd och hur man utbildar unga i frågor om
demokrati. Eventuellt utmynnar detta arbete i en ansökan om förstudie
tillsammans med en av kommunerna i Mocambique för att utveckla den lokala
demokratin.
Beredning
Demokratiberedningen beslutar den 30 mars 2015 att ställa sig positiv till att
Ljungby kommun deltar i en förstudie om lokal demokratiutveckling i
samarbete med en kommun i Mocambique.
Arbetsutskottet föreslår den 28 april 2015 att kommunstyrelsen beslutar att ställa
sig positiv till att Ljungby kommun deltar i en förstudie om lokal
demokratiutveckling i samarbete med en kommun i Mocambique.
Skickas till
Demokratiberedningen
Justerandes sign
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Ks § 79

Ks2015/0138

106

Avsiktsförklaring om administrativ samverkan mellan
Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta avsiktsförklaringen om administrativ
samverkan mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner, enligt förslaget
daterat 2015-02-15.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret i Ljungby har tagit fram förslag till administrativ
samverkan tillsammans med Markaryds och Älmhults kommuner.
Förslaget innebär att de tre kommunerna kan komma att samverka genom
gemensam personal- och löneservicefunktion, upphandlingsfunktion,
ekonomiadministrativ funktion, IT-organisation samt eventuellt gemensam
juristresurs. Genom att samverka inom dessa områden kan kommunerna
åstadkomma en mera kostnadseffektiv verksamhet, säkra
kompetensförsörjningen och minska sårbarheten, skriver
kommunledningsförvaltningen den 28 april 2015.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner den
avsiktsförklaring som har undertecknats av kommuncheferna i de tre
kommunern, daterat 2015-02-15.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens
förslag.

Skickas till
Markaryds och Älmhults kommuner
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Ks § 80

Ks2015/0078

234

Beslut om namn på arenan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att namnet på arenan ska vara Ljungby
Arena.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun bygger om den tidigare ishallen Sunnerbohov till en arena
som behöver namnges.
Näringslivsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till namn: Ljungby Arena.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Lars Solling (FP), Anne Karlsson (S), Ann-Charlotte
Wiesel (M) och Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till förslaget.
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Ks § 81

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana samtliga nämnder att genomföra
åtgärder som medför att resultatet inom respektive nämnd blir positivt vid årets
slut.
I övrigt beslutar kommunstyrelsen att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Utbildningar på Högskolecentrum.
Högskolecentrum i Ljungby (HCLY) bildades i november 2001.
Grundidén är att ta fram och utveckla utbildning i samverkan med
näringslivet. Totalt studerar 400 personer på HCLY läsåret 2014-2015.
Centret har samarbete och kontakt med cirka 620 företag.
Under sammanträdet presenterar följande organisationer sina
utbildningar:
Centrum för informationslogistik (CIL), Linnéuniversitetet,
Utvecklingscentrum för servicetekniker samt Idé och Resurscentrum.
2. Budgetuppföljning efter mars 2015.
Kommunledningsförvaltningen redovisar budgetuppföljning efter mars
2015 vilket visar på ett underskott på cirka 12,5 miljoner kronor.
Samtliga förvaltningar redovisar anledningar till underskottet och
åtgärder för att komma ikapp.
3. Kostavdelningen, medicinskt ansvarig sjuksköterska och
chefsinformatören informerar om händelserna och arbetet kring
matförgiftningen som inträffade i början av maj på tre äldreboenden i
Ljungby.
4. Redovisning av intern kontroll om chefer har rätt förutsättningar för ett
bra ledarskap.
5. Kommunstyrelsen informerar.
Justerandes sign
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6. Nytt om näringslivet.
7. Europabanan.
Ljungby kommun och Ljungby Business Arena arrangerar den 21 maj ett
seminarium om Sveriges satsning på höghastighetsjärnväg och
betydelsen av den nya järnvägen för företag, kommuner och regioner..
8. Nytt från Region Kronoberg.
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Ks § 82

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har inga delegeringsbeslut att redovisa.
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Ks § 83

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2015-04-08.
2. Protokoll från personal- och arbetsmarknadsutskottet 2015-04-13.
3. Protokoll från Ljungby Holding AB 2015-03-27.
4. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2015-03-27.
5. Årsredovisning 2014 Leader Linne samt upplösning av Leader
Linné ideell förening.
6. Bildande av Leader Linné Småland ideell förening.
7. Förslag till hantering av detaljplaner på remiss från
planavdelningen.
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