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Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra dagordningen enligt följande:
1. Beslutsärendet Ansökan om medel ur social investeringsfond
läggs till dagordningen.
2. Ärendena nr 10 och 11 skiftar ordning.
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225

Godkännande av slutrapport från elfordonsprojektet Green Charge
Sydost
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten för GreenCharge Sydost
Ljungby.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2012 att gå med i det regionala projektet
GreenCharge Sydost, för att stötta och få stöd i arbetet med att införa elfordon
och laddinfrastruktur.
Under projektet i Ljungby kommun har elbilar visats upp, förutsättningar för
laddinfrastruktur i Ljungby har undersökts och samverkan har skett med
huvudprojektet GreenCharge Sydost.
Målet med projektet var dels att öka antalet registrerade laddfordon. Det målet
är uppnått både i länet och i Ljungby kommun där det nu finns fler än tio fordon
registrerade. Det andra målet var att öka antalet laddplatser. Detta mål har de
mindre kommunerna i länet inte lyckats uppnå. Målet var att antalet laddplatser
skulle uppgå till 10 i Ljungby kommun. Det finns för närvarande två
kommunala laddplatser (som tillhör projektet) samt ytterligare två laddplatser i
Ljungby stad och fyra utanför staden.
Projektet håller nu på att avslutas och det är dags för Ljungby kommun att
besluta hur kommunen ska fortsätta att arbeta med elfordon, skriver
miljöstrategen i en tjänsteskrivelse den 20 mars 2015.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna slutrapporten för GreenCharge Sydost Ljungby.
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046

Beslut om utdelning av medel ur Dahlin-fonden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela följande föreningar medel, enligt kulturoch fritidsnämndens och socialnämndens förslag:
Lagans Fritidsgrupp

Ungdomsaktiviteter

100 000

Hörda byförening

Byggnation av
kulturcafé, samt nya
pardörrar
Korthålsbanan,
drivingrange,
träningsläger,
träningsverksamhet
Filmmaterial till digital
form och katalogisering
Filmmaterial till
digitalformat och
redigering
Gage till artister, drift av
byggnad
Ombyggnad och
renovering
Valborgsmässofirande,
renovering
Underhåll, renovering
Aktivitetsvecka
Läxhjälp
Uppvisningar, dans,
festival, lokalkostnad
Service, ammunition

25 000

Lagans Golfklubb

Vittaryds fotoklubb
Vittaryds fotoklubb

Sommarhemmet Sundet
Guddarps IF
Vittaryd-Dörarps
hembygdsförening
Dörarps IF
ABF
ABF
Bergabygdens
Folkdansare
Berga Skytteförenings
ungdomssektion
Berga
Hembygdsförening
Lagans Röda korskrets
Lagans Tennisklubb
Lagans AIK

Justerandes sign

36 000

13 000
32 000

45 000
150 000
15 000
25 000
10 000
15 000
10 000
20 000

Aktiviteter, underhåll

40 000

Kurser, underhållning,
koloniverksamhet
Underhåll, investeringar,
tennisskola
Belysning,
klippaggregat,
renovering,
trivselutrustning

55 000

Utdragsbestyrkande
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50 000
20 000
20 000
100 000

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att beställa e-tjänst till
ansökan om medel ur fonden och att se över hela beslutsprocessen så att
hela presidiet ska vara med vid framtagandet av förslag till utdelning i
kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att ta fram
riktlinjer för hur ansökningar ska bedömas.
Ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året.
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har yttrat sig till
kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar.
För 2015 finns cirka 1 162 000 kronor att utdela ur fondens avkastning. Totalt
har 37 ansökningar lämnats in, motsvarande 4 463 360 kronor, enligt
kommunledningsförvaltningen.
Medlen ska enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige
fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska
område enligt följande:
1/7 av medlen, cirka 166 000 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan.
1/7 av medlen, cirka 166 000 kronor, utdelas till kulturändamål.
5/7 av medlen, cirka 830 000 kronor, utdelas till sociala ändamål.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 23 mars och
socialnämnden den 25 mars 2015. I stora drag var nämnderna eniga i sina
förslag till kommunstyrelsen. Tre ansökningar bedömdes dock inte
likadant:
Åkonst Lagan
ABF läxhjälp
Lagans Rödakorskrets

SN 0 kr
SN 15 000 kr
SN 55 000 kr

KOFN 50 000 kr
KOFN 0 kr
KOFN 20 000 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar den 28 april ärendet till
nämnderna för ett enigt förslag till utdelning ur fonden.
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Kultur- och fritidsnämnden och socialnämndens arbetsutskott har därefter
beslutat att föreslå att ABF får 15 000 kronor till läxhjälp och att Lagans
Rödakorskrets får 55 000 kronor till kurser, underhållning och
koloniverksamhet.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden
får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur ansökningar ska bedömas.
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190

Svar på motion om information vid tillsättning av god man och
kontaktfamiljer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
besvarad.
Ärendet
Jonna Nielsen och Roland Johansson lämnade för Alternativet in en motion den
18 januari 2015 i vilken de skriver att de vill att man vid tillsättning av god man
uppdrag och vid rekrytering av kontaktfamiljer ges en klar och ärlig information
till uppdragstagaren så att de förstår innebörden i uppdraget.
Beredning
Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsättning av gode män och beslutar den
12 maj 2015 att överlämna ett yttrande till kommunstyrelsen. I yttrandet framgår
att samtliga nya ställföreträdanden (gode män och förvaltare) bjuds in till samtal
innan tillsättningen. Under dessa möten redogör kanslihandläggaren muntligen
för uppdragen, ger möjlighet att ställa frågor och överlämnar skriftlig
information. Informationen är, enligt kansliet, alltid ärlig eftersom det är en
förutsättning för att uppdragen ska fungera på bästa sätt.
Socialnämnden ansvarar för tillsättande av kontakt och beslutar den 22 april
2015 att lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Socialnämnden berättar att vid
tillsättande av kontaktfamilj och kontaktperson har görs alltid en utredning av
intresserade uppdragstagare och att den intresserade då får generell
information om vilka typer av uppdrag som kan bli aktuella.
När socialförvaltningen har hittat en lämplig kontaktperson får de berörda
parterna träffas och själva bedöma om matchningen känns bra. När uppdraget
sedan påbörjas får uppdragstagaren ta del av genomförandeplanen som har
upprättats för klienten. Planen beskriver syftet med insatsen och omfattningen.
Både överförmyndarnämnden och socialnämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
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Svar på motion om skollokaler i Ljungby tätort
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Ärendet
Magnus Carlsson (S) har för Socialdemokraterna lämnat en motion daterad
2015-01-14. I motionen föreslår han att förutsättningarna för att köpa
Smålänningens tidigare lokaler på Storgatan i Ljungby ska undersökas. Om det
är möjligt att köpa fastigheten föreslår han att en planändring begärs så att
fastigheten kan användas för skolverksamhet.
I ett yttrade daterat 2015-04-07 skriver barn- och utbildningsförvaltningen att en
utredning om skolkapaciteten i Ljungby tätort pågår, att de flesta skolor har få
lediga elevplatser och att flera skolor har behov av ombyggnad eller underhåll.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver också att fördelen med en skola i
Smålänningens tidigare lokaler är att det skapas fler elevplatser. Nackdelen kan
vara skolans placering då bristen på elevplatser i årskurs 1-6 framför allt finns i
närheten av Kungshögsskolan och Stensbergskolan, men även på
Hjortsbergskolan och Ekebackenskolan.
En mindre skola i Smålänningens lokaler kräver också tillgång till speciallokaler
som till exempel idrottssal, trä- och metallslöjdsal med mera. Det kan bli en
förhållandevis stor kostnad per elev. Därför borde en etablering av nya
skollokaler i anslutning till befintliga skolor vara att föredra ekonomiskt, anser
barn- och utbildningsförvaltningen.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 22 april 2015 att anta barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till
kommunfullmäktige.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar att motionen besvaras, med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens och tekniska nämndens yttranden.
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till Carina Bengtssons (C) yrkande.
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Sätt upp en skylt med Linnéuniversitetet på Garvarens tak
Svar på medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget. Eftersom både CIL och
Linnéuniversitetet är positiva till förslaget och kommer att hantera utformningen
och placeringen av skylten i ett nytt avtal mellan de två parterna, så kan
kommunstyrelsen betrakta förslaget som bifallet.
Ärendet
Ljungby kommun har fått ett medborgarförslag som beskriver att det behövs en
stor skylt på Garvarens tak med texten Linnéuniversitetet. Ljungby kommun ska
vara stolt över att det finns ett universitet i Ljungby och bör synliggöra det,
menar medborgaren.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 24 april 2015 att det krävs bygglov
och godkännande från både fastighetsägaren och miljö- och byggnämnden för
att sätta upp en skylt. Förvaltningen har varit i kontakt med fastighetsägaren som
inte har något emot en skylt på taket.
Linnéuniversitetet ställer sig positiv till att skylta upp närvaron i Ljungby.
Utformningen och placeringen kommer att hanteras i ett nytt avtal mellan CIL
och Linnéuniversitetet där denna fråga kommer att ingå, tillsammans med andra
marknadsförings- och profileringsfrågor.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen tackar
medborgaren för förslaget. Eftersom både CIL och Linnéuniversitetet är positiva
till förslaget och kommer att hantera utformningen och placeringen av skylten i
ett nytt avtal mellan de två parterna, så kan kommunstyrelsen betrakta förslaget
som bifallet.
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Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärende remitteras till miljö- och byggnämnden för
yttrande innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.
Ärendet
Arne Johansson (C) skriver i en motion den 18 augusti 2014 att efterfrågan på
lägenheter vid Åsiktens trygghetsboende är stor. Enligt Johansson (C) står 130
personer (i augusti 2014) i kö för att få hyra de 40 lägenheterna. Johansson (C)
yrkar därför att Ljungby kommun bygger ett trygghetsboende i anslutning till
Åbrinken med 15-20 lägenheter.
Beredning
Socialnämnden beslutar den 22 april 2015 att ställa sig positiv till
trygghetsboende, men att bygga trygghetsbostäder inte ligger inom
socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden föreslår att fullmäktige anser att
motionen är besvarad.
Arbetsutskottet föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) yrkar att ärendet remitteras till miljö- och
byggnämnden för yttrande innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden och
miljö- och byggnämnden för att utreda framtida behov av trygghetsboenden och
särskilda boenden.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Henriksson
(KD) yrkande eller enligt Kerstin Wiréhn (V) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Henriksson (KD) yrkande.
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Svar på motion om att låta Ljungbys seniorer bestämma över sitt
boende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till socialnämnden och
miljö- och byggnämnden för att utreda framtida behov av trygghetsboenden och
särskilda boenden.
Ärendet
Kerstin Wiréhn (V) och Björn Gullander (V) yrkar i en motion den 25 augusti
2015 att Ljungby kommun omgående ska börja planera för att bygga fler
trygghetsbostäder och ett nytt särskilt boende för äldre. Vänsterpartiet vill
dessutom att kommunen ska besluta att alla över 75 år som vill ha särskilt
boende ska få det utan prövning. Detta med anledning av att befolkningen blir
äldre och att andelen äldre blir allt fler. Bristen på lämpliga lägenheter kan
därför bli akut, menar motionärerna.
Beredning
Socialnämnden beslutar den 22 april 2015 att ställa sig positiv till
trygghetsbostäder, men att trygghetsbostäder inte ligger inom socialnämndens
ansvarsområde.
Socialnämnden avslår yrkandet om särskilt boende för alla över 75 år utan
prövning och föreslår att fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Arbetsutskottet föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden och
miljö- och byggnämnden för att utreda framtida behov av trygghetsboenden och
särskilda boenden. Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall.
Christer Henriksson (KD) yrkar att ärendet remitteras till miljö- och
byggnämnden för yttrande innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V)
med flera yrkande eller enligt Christer Henrikssons (KD) yrkande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera
yrkande.
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Försäljning av fastigheten Lamellen 15 ”Truckhallen”
Beslut om borgen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Friskis & Svettis
i Ljungbys bank tar ut pantbrev som säkerhet i fastigheten Lamellen 15, upp till
1,7 miljoner kronor och att Ljungby kommun tar ut pantbrev på resterande del
upp till 8,5 miljoner kronor samt beviljar kommunal borgen till Friskis & Svettis
i Ljungby på 6,8 miljoner kronor.
Ärendet
Tekniska förvaltningen skriver 12 maj 2015 att kommunfullmäktige beslutade
att bevilja kommunal borgen till Friskis & Svettis för ett lån i bank på totalt 8,5
miljoner kronor under förutsättning att amorteringstiden ska löpa på max 33 år
och att bottenpantbrev i fastigheten Lamellen 15 för kommunen ska skrivas med
i borgensåtagandet. Tillträdesdag var 2015-04-01.
Friskis & Svettis begärde den 11 maj 2015 att tillträdesdagen skulle skjutas
fram, på grund av att banklån och därmed finansiering av köpet inte var klart.
Föreningen har framfört att kravet från banken är att det finns annan säkerhet än
kommunal borgen till lånet. För att uppfylla bankens regler krävs det att banken
tar pantbrev som säkerhet upp till 1,7 miljoner kronor och att kommunen har
pantbrev som säkerhet för resterande del upp till 8,5 miljoner kronor i
fastigheten Lamellen 15.
Enligt tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2015-05-12 blir
borgensåtagandet för kommunen mellan 1,7 och 8,5 miljoner kronor då det finns
annan form av säkerhet för banken i form av bottenpantbrev.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att Friskis & Svettis i Ljungbys bank tar ut
pantbrev som säkerhet i fastigheten Lamellen 15, upp till 1,7 miljoner kronor
och att Ljungby kommun tar ut pantbrev på resterande del upp till 8,5 miljoner
kronor samt beviljar kommunal borgen till Friskis & Svettis i Ljungby på 6,8
miljoner kronor.
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Hyreskontrakt Restaurang Ljungby Arena
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att el- och vattenmätare installeras separat i köken och
att förbrukningen betalas av hyresgästen, samt att tömning av fettavskiljare betalas
av hyresgästen.
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning om
hyresnivån vad gäller:
1. om el- och vattenmätare installeras separat i köken och förbrukningen betalas
av hyresgästen, samt tömning av fettavskiljare,
2. kostnaden för sittplatserna i restaurangen och
3. nyttjandegraden och avskrivningstiden.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015 att kommunen ska fortsätta att
äga arenan och att de kommersiella delarna hyrs ut till Arenabolaget i Ljungby
AB under förutsättning att det inte möter några juridiska hinder.
Innan kommunen beslutade att ta över Arenabolagets avtal hade bolaget redan
beställt köksinredningen till arenan. Förvaltningen bedömer att det inte är
ekonomiskt eller praktiskt möjligt att avbryta denna beställning.
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen redovisar den 28
april 2015 skillnaden på upphandling enligt LOU, att använda sig av
tjänstekoncession och att använda sig av hyresavtal. Förvaltningarna konstaterar
att de två förstnämnda alternativen inte är aktuella i det här fallet, men att det är
väsentligt att köks- och restaurangdelen hyrs ut på en marknadsmässig nivå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 28 april 2015 att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till hyresavtal med Arenabolaget,
till arbetsutskottets nästa sammanträde.
Tekniska förvaltningen redogör i en tjänsteskrivelse den 26 maj 2015 för det
underlag som förvaltningen har tagit fram till ett hyreskontrakt.
I underlaget redovisas bland annat att Arenabolaget i Ljungby AB är hyresgäst,
att hyresobjektet hyrs ut för att användas huvudsakligen för komplement till
idrotts- och kulturevenemang, att hyrestiden är 2015-11-01 till 2020-10-31, att
hyran är 298 500 kronor per år (750 kronor per kvadratmeter)och att underhåll
samt uppvärmning, ström, vatten och avlopp bekostas av hyresvärden.
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Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att teckna
hyresavtal med Arenabolaget i Ljungby AB.

Arbetsutskottet beslutar den 19 maj 2015 att inför kommunstyrelsens behandling
av ärendet ska hyresnivån preciseras som varmhyra alternativt kallhyra.
Hyresnivåer i minst tre jämförelseobjekt ska också redovisas.
Tekniska förvaltningen redovisar i skrivelse daterad 26 maj 2015 jämförelser av
hyresnivåer.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar att el- och vattenmätare installeras separat i köken
och att förbrukningen betalas av hyresgästen. Tömning av fettavskiljare betalas
av hyresgästen.

Christer Henriksson (KD) yrkar att någon sorts säkerhet förs in i avtalet när det
gäller betalning av hyra.
Christer Henriksson (KD) yrkar också att Ljungby kommun ska godkänna
andrahandshyresgäst.
Anne Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning om
hyresnivån vad gäller:
1. om el- och vattenmätare installeras separat i köken och förbrukningen betalas
av hyresgästen, samt tömning av fettavskiljare,
2. kostnaden för sittplatserna i restaurangen och
3. nyttjandegraden och avskrivningstiden,
och att ärendet behandlas av kommunstyrelsen vid ett extrainkallat
sammanträde.
Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons
(C) yrkande att el- och vattenmätare installeras separat i köken och att
förbrukningen betalas av hyresgästen, samt att tömning av fettavskiljare betalas
av hyresgästen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
2. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Henrikssons
(KD) yrkande att någon sorts säkerhet förs in i avtalet när det gäller betalning av
hyra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslag på yrkandet och
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningen resulterar i 14 ja-röster och 1 nej-röst.
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Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Tomas Johansson (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)
Maria Sitomaniemi (SD)
Resultat
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
14

1

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå Christer Henrikssons (KD)
yrkande.
3. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Henrikssons
(KD) yrkande att Ljungby kommun ska godkänna andrahandshyresgäst och finner
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslag på yrkandet och
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningen resulterar i 11 ja-röster och 4 nej-röst.
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Tomas Johansson (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)
Maria Sitomaniemi (SD)
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

11

Nej
Nej
Nej
Nej
4

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå Christer Henrikssons (KD)
yrkande.
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4. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anne Karlssons (S)
yrkanden om återremiss för ytterligare utredning om hyresnivån vad gäller:
1. om el- och vattenmätare installeras separat i köken och förbrukningen betalas
av hyresgästen, samt tömning av fettavskiljare,
2. kostnaden för sittplatserna i restaurangen och
3. nyttjandegraden och avskrivningstiden,
och att ärendet behandlas av kommunstyrelsen vid ett extrainkallat sammanträde
innan kommunfullmäktige den 15 juni.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Reservation
Magnus Gunnarsson (M) och Ann-Charlotte Wiesel (M) reserverar sig mot
beslutet.
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234

Begäran om tillägg av investeringsmedel i 2015 års budget för
projekt om- och tillbyggnad av Ljungby Arena
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ytterligare
investeringsmedel med 8,5 miljoner kronor till projekt om- och tillbyggnad av
Sunnerbohov.
Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2015 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.
Investeringsbudgeten för projektet beslutades till 89 miljoner kronor i enlighet
med låneansökan och den budget som Arenabolaget hade tagit fram. Tekniska
förvaltningen har i projektledningsuppdraget gått igenom omfattningen av
kontraktarbetena i totalentreprenaden och de ändrings- och tilläggsarbeten som
Arenabolaget hade beställt innan kommunen övertog projektet. Förvaltningen
har också tagit fram byggherrekostnader som tillkommit i samband med
övertagandet av projektet. Totalt räknar tekniska förvaltningen med att projektet
kommer att kosta 98,5 miljoner kronor
Tekniska förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse den 11 maj 2015 att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om ytterligare
investeringsmedel med 8,5 miljoner kronor till projekt om- och tillbyggnad av
Sunnerbohov.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta om ytterligare investeringsmedel med 8,5
miljoner kronor till projekt om- och tillbyggnad av Sunnerbohov.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 25 maj 2015 att
investeringsbudgeten för 2015 ligger på 276 miljoner kronor, inklusive
överförda medel från tidigare år. För att nå det finansiella målet om
självfinansiering av investeringar bör investeringsnivån ligga under 100
miljoner kronor. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att göra omprioriteringar
av investeringsbudgeten för att inrymma investering tak till bibliotek samt
kostnadsökningar för Sickinge och sporthall Lidhult. Det är därför svårt att göra
ytterligare omprioriteringar inom investeringsbudgeten, menar
kommunledningsförvaltningen.
Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen tillstyrker begärd utökning av investeringsmedel
med 8,5 miljoner kronor till om- och tillbyggnad av Sunnerbohov. Finansiering
sker genom minskning av rörelsekapitalet.
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371

Revidering av vindkraftsplanen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram
förslag till reviderad vindkraftsplan.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog i oktober 2009 tillägget till översiktsplanen för
vindkraft. Planen är nu i behov av revidering.
Beredning
Arbetsutskott föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen beslutar att ge
miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram förslag till reviderad
vindkraftsplan.
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040

Omfördelning av investeringsmedel till bowlingmaskiner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 1,5 miljoner kronor av beslutade
investeringsmedel för hembygdsparken får användas till att köpa in sex nya
bowlingmaskiner, inklusive portar och arbete.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har i budget blivit tilldelade 3,2 miljoner kronor för
upprustning av hembygdsparken i Ljungby. Planen var att rusta upp kök och
göra en enklare utbyggnad för bland annat toaletter.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver den 11 maj 2015 att det inte längre är
aktuellt att göra upprustningen då hyreskostnaden skulle bli för hög. Dessutom
vill man avvakta renoveringen eftersom hembygdsparken inkluderas i
planeringen av förändring av kvarteret Aspebacken.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver också att bowlingmaskinerna i
bowlingshallen är 30 år gamla och är i akut behov av att bytas ut. Det skulle
kosta 1,5 miljoner kronor.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 18 maj 2015 att kommunstyrelsen
beslutar att 1,5 miljoner kronor av beslutade investeringsmedel för
hembygdsparken får användas till att köpa in sex nya bowlingmaskiner,
inklusive portar och arbete.
Arbetsutskottet föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen beslutar att 1,5
miljoner kronor av beslutade investeringsmedel för hembygdsparken får
användas till att köpa in sex nya bowlingmaskiner, inklusive portar och arbete.
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600

Svar på motion om nattis
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad.
Ärendet
Jenny Lundgren (M) yrkar i en motion den 22 januari 2015 att barn- och
utbildningsförvaltningens tjänstemän får i uppdrag att utreda
möjligheten att upphandla barnomsorgspersonal för nattis i hemmet. För att
underlätta för ensamstående föräldrar och föräldrar som jobbar kväll/natt/helg är
nattis ett måste. Barnen får spendera natten i sin egen hemmamiljö och
föräldrarna kan arbeta oregelbundna tider.
I en tjänsteskrivelse daterad 2015-04-23 skriver barn- och
utbildningsförvaltningen att enligt skollagen (2010:800) ska barn som är bosatta
i Sverige erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på
grund av familjens situation i övrigt. Förskola behöver dock inte erbjudas under
kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och
utbildningsförvaltningen undersöker behovet av utökade öppettider (nattis) på
förskola och fritidshem i Ljungby kommun under hösten 2015. I samma
undersökning utreds även möjlighet gällande nattis i hemmet.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 20 maj 2015 att anta barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande över motionen som sitt eget och överlämna
det till kommunfullmäktige.
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514

Revidering av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal
parkeringsövervakning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den reviderade
författningssamlingen för kommunal parkeringsövervakning, enligt tekniska
nämndens förslag.
Komunfullmäktige föreslås även besluta att delegera till tekniska nämnden
rätten att fatta beslut om detaljerad tillämpning av författningssamlingen för
kommunal parkeringsövervakning, inklusive att besluta om vilken av de tre
nivåerna i felparkeringsavgiften som ska utgå för överträdelse av de olika
punkterna i författningssamlingen.
Ärendet
Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning
bör revideras med anledning av att det numera finns laddplatser för elbilar på
Stora Torget. Tekniska förvaltningen föreslår att felparkeringsavgiften ska vara
800 kr på laddplatser och att avgiften höjs från 200 kr till 400 kr för parkering
utanför uppställningsplats.
Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagna föreskrifter.
Beredning
Tekniska nämnden beslutar den 18 maj 2015 om revidering av Ljungby
kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning enligt
förvaltningens förslag.
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761

Ansökan om medel ur social investeringsfond
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om medel om 33 906 kronor till
projektet Sunnerboskoj.
Ärendet
Projektet Sunnerboskoj ansöker om 33 906 kronor till busskostnader för att
barn som går på fritidshemmen utanför Ljungby tätort ska kunna ta del av
de aktiviteter som Sunnerboskoj kostnadsfritt erbjuder.
Beslutsunderlag
De tre förvaltningschefer som utgör styrgruppen för Allas barn ser positivt
på att barn som går på fritidshemmen utanför Ljungby tätort ges möjlighet
och förutsättningar att kunna ta sig till sommaraktiviteten Sunnerboskoj.
Ansökan stöds av förvaltningschefernas kommunledningsgrupp.
Yrkanden
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till ansökan.
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Ks § 100
Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Information om nytt Leader program och nybildad Leader förening.
2. Budget och skuldrådgivning.
3. Redovisning av sponsring.
4. Kommunstyrelsen informerar
5. Nytt om näringslivet.
6. Europabanan.
7. Nytt från Region Kronoberg.
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Ks § 101
Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2015-05-06.
2. Protokoll från personal- och arbetsmarknadsutskottet 2015-05-04.
3. Protokoll från årsstämma Ljungby Holding AB 2015-05-27.
4. Protokoll från årsstämma Ljungby Utveckling AB 2015-05-27.
5. Protokoll från årsstämma IHD Industrihotell AB 2015-05-27.
6. Protokoll från gemensamma nämnden 2015-05-11.
7. Information från Energikontor Sydost.
8. Årsredovisning från Sydvatten.
9. Reviderad prioriteringslista över anläggningar och lokaler, beslut av
kultur- och fritidsnämnden 2015-04-20.
10. Uppföljning för kännedom: Utredning om hundrastgård med
anledning av medborgarförslag.
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