Sammanträdesprotokoll
2015-08-18

Kommunstyrelsen

Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 18 augusti 2015
kl. 08.00 – 12.30

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Anne Karlsson (S) (inte § 109)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)

Övriga
deltagande

Åhörare

Jonna Nielsen (ALT), ej tjänstgörande ersättare
Mathias Wanderoy (S), ej tjänstgörande ersättare (tjänstgör § 109)
Maria Sitomaniemi (SD), ej tjänstgörande ersättare
Roland Eiman, kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Magnus Johansson, ekonomichef
Hanna Svahnström, miljöinspektör
Christoffer Konnéus, PA-specialist
Ann-Louise Övringe, verksamhetsutvecklare IT
Mikael Johansson, kvalitetsstrateg
Anette Olsson, näringslivsutvecklare
Carina Axelsson, miljöstrateg
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Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 19 augusti 2015

Paragrafer

103-120

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Magnus Carlsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

18 augusti 2015

Överklagningstid

20 augusti – 10 september 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

11 september 2015

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby
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Ks § 103

Fastställande av dagordning
Beslut
Ärende nr 11 Svar på motion om underlag vid anställningar inom äldreomsorgen
utgår från dagordningen.

Justerandes sign
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Ks § 104

Ks2015/0218

623

Ansvar för skolskjutshandläggning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för
skolskjutsverksamheten flyttas tillbaka till barn- och utbildningsnämnden från
och med den 1 januari 2016.
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för skolskjutsverksamheten flyttades år 2009 från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2015 att
kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för skolskjutsverksamheten flyttas
tillbaka till barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2016.

Justerandes sign
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Ks § 105

Budget 2016 och plan 2017-2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och investeringsplan 2017-2020,
med ett beräknat resultat på 11 889 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Alliansen lämnar förslag till budget 2016 och plan 2017-2020.
Beslutsunderlag
Alliansens förslag till budget.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar för alliansen att följande ändringar görs i
dokumentet Budgetberedningens beslut budget 2016:
1. Kommunledningsförvaltningen stycke 9, meningen ändras till: Budgeten
för personalavdelningen minskas med 250 000 kr.
2. Barn- och utbildningsnämnden stycke 3, i sista meningen tas ordet
sammantaget bort och följande läggs till: inklusive Komvux och SFI.
Plus 4,375 mkr för 2016 enligt gymnasieutredningen.
3. Kultur- och fritidsnämnden stycke 3, ändras till: Genom att flytta
fritidsgården i Ljungby till Kungshögsskolan minskas kommunens
hyreskostnad med 184 000 kr. Besparingen genomförs när hyreskontrakt
på befintlig lokal löper ut.
4. Finansiering stycke 3, ordet stamnät tas bort och ersätts av
bredbandsutbyggnad.
5. Socialnämnden, följande läggs till: Budgeten utökas med 0,5 mkr för
utredning om boende till äldre.
6. Kostnaderna för el minskas med 3 mkr.
Med dessa ändringar är resultatet i alliansens förslag till budget 14,5 mkr, enligt
Carina Bengtsson (C).
Anne Karlsson (S) yrkar att:
1. Studieförbunden behåller 200 000 kr.
2. Tjänsten för samordning i arbetsmarknadsfrågor behålls (250 000 kr).
3. Minska tillägget till kostavdelningen för svenskt kött från 850 000 kr till
400 000 kr för att istället uppmuntra en köttfri dag i veckan.
Justerandes sign
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4. Återbruket på Bredemad införs under socialnämndens, tekniska
nämndens samt personal- och arbetsmarknadsutskottets gemensamma
ansvar, som en arbetsmarknadsåtgärd. Verksamheten är självfinansierad.
5. Tidigarelägg renoveringen av Grand för kulturen, tillför 9 mkr i
investeringsbudgeten 2016.
6. Avsätt 500 000 kr för planering av ett nytt boende för äldre.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar:
1. Kommunledningsförvaltningen: Behåll 250 00 kr för
arbetsmarknadsåtgärder.
2. Minska kostnader genom att lägga ner arbetsutskottet i tekniska
nämnden.
3. Omfördela anslagen till kostavdelningen genom att minska budgeten för
kött med 330 000 kr som istället läggs på ekologiska livsmedel.
4. Socialnämnden: Behåll serviceinsatser inom äldreomsorgen (1 mkr) och
matdistribution (1,6 mkr), ökad ram för detta med 2,6 mkr.
5. Behåll Ljungberga genom att återgå till de förra arvodesreglerna, ta bort
0,5 kommunalråd och en vice ordföranden i nämnderna.
6. Utred tidmätningssystemet TES och lämna redovisning till fullmäktige.
7. Ta bort arbetsutskottet i kultur- och fritidsnämnden.
8. Minska inte anslagen till studieförbunden (200 tkr)
9. Ökad ram med 300 000 kr för investeringsbidrag till föreningar och inte
ökade lokalhyror till föreningar.
10. Barn- och utbildningsnämnden: Öka ramen med 2 mkr för att starta
processen att minska barngrupperna inom förskolan.
11. Sätt igång Återbruket på Bredemad.
12. Höj skatten med 10 ören, vilket ger 5,2 mkr.
Vänsterns yrkanden ger en budget som går ihop med ursprungsförslaget, enligt
Kerstin Wiréhn (V).
Roland Johansson (ALT) yrkar att socialnämnden får fatta nytt beslut om hur de
ska spara in 2 procent, att de inte ska spara 8,5 mkr på Ljungberga.
Christer Henriksson (KD) yrkar att budgetärendet skjuts fram till september.
Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska skjutas fram
till september, enligt Christer Henrikssons (KD) yrkande. Ordföranden finner att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och
Nej-röst för att ärendet ska avgöras i september.
Justerandes sign
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Omröstningen resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.
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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

12 ja

Nej
Nej
Nej
3 nej

2. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag att minska
budgeten för bidrag till studieförbund med 200 000 kr eller enligt Anne Karlsson (S)
och Kerstin Wiréhns (V) yrkanden om att bidragen till studieförbunden ska vara
oförändrat. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att minska bidraget med 200 000 kr och
Nej-röst för att bidraget ska vara oförändrat.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 7 nej-röster.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att minska bidraget med 200 000 kr.
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 sign

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

7 nej
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3.Ordföranden ställer proposition på följande förslag:
1. Alliansens förslag att kostnaderna på personalavdelningen minskas med
250 000 kr.
2. Anne Karlssons (S) yrkande att tjänsten för samordning i
arbetsmarknadsfrågor behålls (250 000 kr)
3. Kerstin Wiréhns (V) yrkande att behålla 250 00 kr för
arbetsmarknadsåtgärder.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens
förslag. Votering begärs. För att ta fram ett motförslag ställer
ordföranden proposition på Anne Karlssons (S) och Kerstin Wiréhns (V)
yrkanden och finner att Kerstin Wiréhns (V) yrkande ska vara
motförslag.
Därefter genomförs omröstningen med följande omröstningsordning:
Ja-röst för alliansens förslag och
Nej-röst för Kerstin Wiréhns (V) yrkande.
Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen
har därmed beslutat att föreslå att kostnaderna på personalavdelningen
minskas med 250 000 kr.
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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
9 ja

6 nej

4. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att Återbruk
Bredemad ska återinföras enligt Anne Karlssons (S) och Kerstin Wiréhns
(V) yrkanden och finner att de gör så.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-08-18

9(36)

Kommunstyrelsen

5. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens
förslag att öka kostavdelningens budget med 850 000 kr till inköp av
svenskt kött eller enligt Anne Karlssons (S) yrkande att tillägget till
kostavdelningen för svenskt kött minskas från 850 000 kr till 400 000 kr
för att istället uppmuntra en köttfri dag i veckan. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.
6. Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för alliansens förslag och
Nej-röst för Anne Karlssons (S) yrkande.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen
har därmed beslutat att öka kostavdelningens budget med 850 000 kr till
inköp av svenskt kött.
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

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

7 nej

7. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens
förslag att renoveringen av Grand läggs i investeringsbudgeten 2017
eller enligt Anne Karlssons (S) yrkande att renoveringen av Grand till ett
kulturhus tidigareläggs ett år och att 9 mkr därför läggs till
investeringsbudgeten 2016. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt alliansens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för alliansens förslag och
Nej-röst för Anne Karlssons (S) yrkande.
Justerandes sign
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Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen
har därmed beslutat enligt alliansens förslag.
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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
9 ja

6 nej

8. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens
förslag och Anne Karlssons (S) yrkande med Kerstin Wiréhns bifall till
att budgeten utökas med 0,5 mkr till förstudie för utredning om boende
till äldre. Ordföranden finner att de gör så.
9. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin
Wiréhns (V) yrkande att skatten ska höjas med 10 ören och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
10. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin
Wiréhns (V) yrkande att minska kostnader genom att lägga ner
arbetsutskottet i tekniska nämnden. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
11. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin
Wiréhns (V) yrkande att omfördela anslagen till kostavdelningen genom
att minska alliansens budgetförslag för svenskt kött med 330 000 kr som
istället läggs på ekologiska livsmedel. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
12. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens
förslag att minska socialnämndens budget för matdistribution med 1,6
mkr samt minskad budget för serviceinsatser med 1 mkr eller enligt
Kerstin Wiréhns (V) yrkande att behålla serviceinsatser inom
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-08-18

11(36)

Kommunstyrelsen

äldreomsorgen (1 mkr) och matdistribution (1,6 mkr) och att öka ramen
för detta med 2,6 mkr. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt alliansens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för alliansens förslag och
Nej-röst för Kerstin Wiréhns (V) yrkande.
Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 9 nej-röster. Kommunstyrelsen
har därmed beslutat enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande.
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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

6 ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
9 nej

13. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå
Kerstin Wiréhns (V) yrkande att behålla Ljungberga genom att återgå till
de förra arvodesreglerna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå Kerstin Wiréhns (V) yrkande och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå Kerstin Wiréhns (V)
yrkande.

Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Ja
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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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
13 ja

2 nej

14. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå
Kerstin Wiréhns (V) yrkande att utreda tidmätningssystemet TES och
lämna redovisning till fullmäktige. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
15. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå
Kerstin Wiréhns (V) yrkande att ta bort arbetsutskottet i kultur- och
fritidsnämnden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
16. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå
Kerstin Wiréhns (V) yrkande att öka ramen med 300 000 kr för
investeringsbidrag till föreningar och inte ökade lokalhyror till
föreningar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
8. 17. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller
avslå Kerstin Wiréhns (V) yrkande att öka ramen med 2 mkr för att starta
processen att minska barngrupperna inom förskolan. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
18. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå
Roland Johanssons (ALT) yrkande om att socialnämnden får fatta nytt
beslut om hur de ska spara in 2 procent, att de inte ska spara 8,5 mkr på
Ljungberga. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 11 ja-röster och 3 nej-röster. En ledamot avstår
från att rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå yrkandet.
Justerandes sign
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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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

11 ja

Nej
Nej
Nej
3 nej

19. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
fastställer den föreslagna budgeten i övrigt och finner att de gör
så.

Justerandes sign
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Ks § 106

Ks2015/0189

046

Bokslut för donationsfonder 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2014 och beviljar
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade
stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2014.
De stiftelser som ingår i denna redovisning är:
Billengrenska donationen
Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
Donation till Kånna kommun
Dahlins premiefond
Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist
Premiefonden grundskolans högstadium
Fröken Louise Fischerströms minne
Hulda Sohlbergs minnesfond
Inga och Alfred Karlbergs minnesfond
Ingelstadsdonationen
Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond
Karlbergs minnesfond
Social samfond för äldreomsorgen
Social samfond för allmänna hjälpändamål
CE Dahlins biblioteks- och kulturfond.
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den
samförvaltade depån för Ljungby kommun samförvaltning. Den totala
förmögenheten för stiftelserna låg på 37 262 tkr, varav 36 085 tkr avsåg
Dahlins biblioteks- och kulturfond. Förmögenheten ökade under 2014 med
3 100 tkr. Resultatet för stiftelserna låg på 1 495 tkr, vilket består av
utdelningar på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna
kapitalet uppgick till 31 940 tkr, varav 1 203 tkr är fritt eget kapital, vilket
innebär att det är kapital som är möjligt att dela ut.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2015 att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade
stiftelser för 2014 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

Justerandes sign
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Ks § 107

Ks2015/0188

040

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015
Kommuninvest
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby
kommun ska erlägga insats enligt högsta nivån, vilket innebär att kommunen ska
göra en extra insats på 14 412 789 kronor under 2015.
Finansiering föreslås ske via kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är medlemmar i Kommuninvest. Kommuninvest är ett
kreditmarknadsbolag som ägs av svenska kommuner och landsting och erbjuder
sina medlemmar krediter och finansiell rådgivning.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 2 juni 2015 att den senaste
finanskrisen 2008-2009 synliggjorde att bankernas riskbuffertar var otillräckliga
för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet. Därför inför EU ett nytt
regelverk för banker och kreditinstitut inom unionen, med skärpta krav på
kapital och likviditet. Avgörande för Kommuninvests del är reglerna om att
banker och kreditinstitut måste upprätthålla en större andel eget kapital i
förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna – det så kallade
bruttosoliditetskravet.
Kommuninvests föreningsstämma har beslutat att höja minimiinsatsen för nya
och gamla medlemmar till 200 kr per invånare och en högsta insatsnivå på 900
kr per invånare. Den högsta insatsnivån ger möjlighet att få behålla hela årliga
återbäringen och insatsräntan.
Ljungby kommun har redan uppnått miniminivån 200 kr per invånare. För att
uppnå högsta nivån krävs en insats på 14 412 789 kr. Det går även att välja att
göra insats upp till 50 eller 75 procent av högsta nivån. Utbetald insats bokförs
som en finansiell anläggningstillgång och är alltså ingen kostnad för kommunen
utan påverkar enbart likviditeten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att Ljungby kommun ska erlägga insats enligt högsta nivån, vilket innebär att
kommunen ska göra en extra insats på 14 412 789 kronor under 2015.
Finansiering föreslås ske via kommunens rörelsekapital.
Justerandes sign
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Utredning om raster och skolväg som del av elevernas
skoldag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande regler
ska följas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i november 2014 budget för 2015. Fullmäktige
beslutade i samma ärende att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
inom budgetramen utreda hur rasterna och skolvägen (inklusive skolskjuts) ska
ses som en del av elevernas skoldag för att motverka mobbing och kränkande
särbehandling.
I ett svar på uppdraget skriver barn- och utbildningsförvaltningen att enligt
Skolverket gäller skolans ansvar för eleven från det att eleven stiger på
skolskjutsen för att åka till skolan fram till dess eleven stiger ur skolskjutsen på
hemresan. För elever som inte är berättigade till skolskjuts gäller skolans ansvar
från det att elev anländer till skolan vid skoldagens början fram till dess att
eleven lämnar skolan vid skoldagens slut. Här inräknas även raster under dagen.
Om skolan ska ta ansvar även för de elever som inte är berättigade till skolskjuts
innebär det ökade kostnader och organisatoriska utmaningar, skriver barn- och
utbildningsförvaltningen. I ytterlighetsfallet betyder det att antingen ska
samtliga elever berättigas skolskjuts eller så ska det organiseras gemensam,
vuxenledd cykling/gång till och från skolan för de elever som inte är berättigade
skolskjuts.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 juni 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att nuvarande regler ska följas. Det är inte möjligt att inom
budgetramen ytterligare utöka skolans ansvar gällande elevernas skolväg.
Kostnaderna blir avsevärda och det är svårt att beräkna exakt hur mycket extra
detta skulle kosta.
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Tillstyrkande eller avstyrkande av ansökan om tillstånd
för etablering av vindkraftspark i Ljunga
Beslut
Kommunsstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan om tillstånd för etablering av
vindkraftpark i Ljunga (Borsna 5:1 med flera).
Jäv
Anne Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.
Reservationer
Irene Olofsson (C) och Carina Bengtsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Scanergy South AB lämnade den 11 januari 2012 in en ansökan om att etablera
vindkraft på fastigheten Borsna 5:1 med flera (Ljunga). Enligt miljö- och
byggförvaltningen har ansökningshandlingen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning genomgått remissförfarande och kompletterats.
För att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd till en vindkraftsetablering måste
Ljungby kommun tillstyrka etableringen. I Ljungby kommun är det
kommunstyrelsen, efter yttrande från miljö- och byggnämnden, som beslutar om
en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas eller avstyrkas.
Scanergy South AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken 9 kap för att uppföra
och driva en gruppstation för vindkraft bestående av tio vindkraftverk med en
totalhöjd, inklusive rotorblad, som uppgår till högst 190 meter. Den producerade
elenergin beräknas sammanlagt uppgå till cirka 80 GWh per år.
Enligt miljö- och byggförvaltningen är området som ansökan avser utpekat som
grönt område, vilket betyder att området är lämpligt för vindbruk enligt
kommunens vindkraftsplan. Projektområdet för vindkraft är beläget mellan
Förarpamossen i väst och Ryssbymossen i öst. Närmsta bostad ligger vid
riksväg 25, söder om projektområdet, cirka 750 meter ifrån närmsta planerade
vindkraftverk. Bolaget åtar sig att följa krav gällande belysning, buller och
skuggningseffekter och följa övrig lagstiftning.
Redovisade beräkningar av ljud och skuggor från vindkraftsparken
visar på att de riktvärden som är praxis i rättsfall inte överstigs.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-08-18

19(36)

Kommunstyrelsen

Miljökonsekvensbeskrivning och kompletterande handlingar har visat att det
inom projektområdet förekommer örn men eftersom materialet är
sekretessbelagt är det inte möjligt för förvaltningen att bedöma om tillräckligt
underlag finns eller hur stor påverkan vindkraftverk kan innebära.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden föreslår den 17 juni 2015 att kommunsstyrelsen
avstyrker ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark i Ljunga.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till miljö- och
byggnämndens förslag till beslut att avstyrka ansökan.
Irene Olofsson (C) och Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska
tillstyrka ansökan.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan enligt
Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande eller att tillstyrka ansökan enligt
Irene Olofssons (C) med flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar att avstyrka ansökan.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg.
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Policy för jämställdhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna policyn
för jämställdhet. Dokumentet ska revideras senast 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns policy för jämställdhet behöver revideras. Policyn har som
syfte att vägleda Ljungbys kommuns anställda och förtroendevalda till ett
gemensamt förhållningssätt avseende jämställdhet inom kommunen. Policyn
kommer att gälla för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen,
samt de politiskt förtroendevalda, det vill säga ledamöter i kommunfullmäktige,
nämnder och kommunala bolag.
Enligt kommunledningsförvaltningen har Ljungby kommun valt att ta ett vidare
grepp om jämställdhetsarbetet än vad diskrimineringslagen kräver. Detta innebär
att vi inte enbart arbetar med jämställdhet för våra medarbetare utan även med
jämställdhetsfrågor ute i våra verksamheter gentemot medborgarna.
Ljungby kommun har skrivit under den europeiska deklarationen för
jämställdhet enligt Council of European Municipalities and Regions (CEMR).
Beslutsunderlag
Personalutskottet föreslår den 8 juni 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna policyn för jämställdhet.
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Verksamhetsplan för jämställdhetsintegrering 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för jämställdhetsintegrering
2015 med bilaga under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer policyn
för jämställdhet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt diskrimineringslagen ska kommuner vart tredje år upprätta en plan för
kommunens jämställdhetsarbete. Ljungby kommuns jämställdhetsstrateger har
upprättat en ny verksamhetsplan för jämställdhet som utgår från den europeiska
deklarationen för jämställdhet enligt Council of European Municipalities and
Regions (CEMR), diskrimineringslagen, Sveriges jämställdhetspolitiska mål,
Ljungby kommuns verksamhetsidé, Ljungby kommuns arbetsgivarpolitiska
program samt Ljungby kommuns policy för jämställdhet.
Verksamhetsplanen föreslås gälla under 2015. Den korta giltighetstiden för
planen beror på att jämställdhetsstrategerna planerar att ta fram ett nytt förslag
som ska gälla år 2016-2018. Det kommande förslaget innebär en mer långsiktig
förändring av målstyrning vilket inte skulle hinnas med under 2015.
Framtagning och uppföljning av aktivitetsplaner, som numera benämns
handlingsplaner, ansvarar respektive förvaltning för, samt att respektive nämnd
informeras.
Beslutsunderlag
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår den 8 juni 2015 att
kommunstyrelsen antar Verksamhetsplan för jämställdhetsintegrering 2015 med
bilaga.

Skickas till
Samtliga förvaltningar.
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Omdisponering av investeringsmedel 2015 för utbyggnad
av trådlösa nätverk i skolor och förskolor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela IT-avdelningen extra investeringsmedel
med 2 060 tkr under 2015 och 2016 för utbyggnad av trådlösa nätverk i skolor och
förskolor.

Finansieringen av extra investeringsmedel sker under 2015 genom
omdisponering av 1 000 tkr från projekt 20010 Exploatering industriområden,
samt 202 tkr från projekt 70123 Utbyggnad av trådlöst nätverk. Resterande 858
tkr finansieras i 2016 års investeringsbudget.
Sammanfattning av ärendet
Under längre tid har klagomål framkommit på de trådlösa nätverk som
finns på kommunens skolor och förskolor. Tillgången till bra trådlösa
nätverk är av stor betydelse för undervisningskvalitén. Idag saknas
investeringsmedel för att lösa problemet. Sedan en tid tillbaka har en grupp
från IT-avdelningen, barn- och utbildningskansliet och
fastighetsavdelningen samarbetat för att kartlägga de brister som finns,
samt göra en kostnadsbedömning över vad bra fungerande trådlösa nätverk
för samtliga skolor och förskolor skulle kosta.
I dagsläget finns även trådlöst nätverk i några av gymnastikhallarna
(Sunnerbohallen, Kungshög och delvis Åby). Utöver dessa finns i dagsläget
inget behov inom barn- och utbildningsförvaltningen vad gäller fler
trådlösa nätverk i gymnastikhallarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2015 att kommunstyrelsen
beslutar att tilldela IT-avdelningen extra investeringsmedel med 2 060 000 kronor under
2015 för utbyggnad av trådlösa nätverk i skolor och förskolor enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Finansiering föreslås ske genom omdisponering inom kommunens totala
investeringsbudget.

Sedan arbetsutskottets sammanträde har kommunledningsförvaltningen lämnat
förslag 2015-07-01 till finansiering:
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Finansieringen av extra investeringsmedel sker under 2015 genom
omdisponering av 1 000 tkr från projekt 20010 Exploatering industriområden,
samt 202 tkr från projekt 70123 Utbyggnad av trådlöst nätverk. Resterande 858
tkr finansieras i 2016 års investeringsbudget.
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Svar på medborgarförslag - gör om diskrummet på
Västanå till ett kök för väntjänstens verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget beviljas tack vare
socialnämndens beslut om ökat hyresbidrag och att ge tekniska förvaltningen i
uppdrag att beställa renoveringen.
Sammanfattning av ärendet
I oktober 2014 inkom ett medborgarförslag där man föreslår att köket i Västanå
byggs om för väntjänstens verksamhet. Väntjänsten i Ryssby bedriver sedan
augusti 2013 ett tisdagskafé på Västanå, som 25 - 30 personer besöker varje
vecka. Dessutom arrangerar de andra evenemang vid speciella högtider, bland
annat. Det befintliga köket har visat sig vara för litet för verksamheten och en
medborgare föreslår därför att köket byggs om.
Ljungbybostäder äger fastigheten och de har tagit fram förslag till ändring av
köket vilket innebär att man utökar lokalen med ett utrymme helt i anslutning till
samlingssalen. Där iordningsställs ett enkelt kök. Den utökade ytan innebär en
hyresökning med 835 kronor per månad. Socialförvaltningen lämnar bidrag till
väntjänstens verksamhet. För att kunna betala den ökade hyran för en eventuell
renovering av köket behöver Väntjänsten i Ryssby ökat bidrag med motsvarande
summa.
Beslutsunderlag
Socialnämnden beslutade den 16 juni 2015 att öka bidraget till Väntjänsten i
Ryssby med 10 500 kr per år, samt att bevilja medborgarförslaget.
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Svar på motion om information på kommunens hemsida
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad 12 januari 2015 yrkar den Socialdemokratiska
fullmäktige gruppen genom Anne Karlsson (S) och Pia Johansson (S) 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 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
möjliggöra för alla att ta del av besluten som fattas av kommunstyrelsen och
nämnderna, 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 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
yrkanden som leder till beslut samt 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
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innebära att texterna blir längre och mer komplicerade att läsa.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015 att återremittera motionen för
ytterligare utredning och yttrande från demokratiberedningen.
Demokratiberedningen föreslår den 24 april 2015 att fullmäktige avslår motionen.

Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
bifaller motionen enligt Anne Karlssons (S) yrkande eller att avslå densamma.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
avslå motionen.
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Svar på motion om översyn av delegationsreglerna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) föreslår i motion den 14 april 2015 att kommunen
ska se över samtliga delegationsavtal i kommunen. Förslaget är enligt
motionären föranlett av borttagandet av tältet över Trojahallen i samband
med ombyggnationen av Sunnerbohov och Trojahallen.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 9 juni 2015 att
kommunfullmäktige beslutar via reglementen för nämnder och styrelser
vilket ansvarsområde respektive nämnd har. Av praktiska skäl kan inte alla
beslut inom ansvarsområdet fattas i nämnden utan varje nämnd och styrelse
fastställer i en delegeringsordning på vilken nivå olika beslut ska fattas.
Nämndernas ansvarsområden varierar både verksamhetsmässigt,
ekonomiskt och utifrån graden av komplexitet i de ärenden där beslut ska
fattas. Det varierar också från enkla beslut som måste fattas i stort sett
vardagligen till mera strategiska beslut som ibland även har en ideologisk
dimension. Delegeringsordningarna för de olika nämnderna måste därför
anpassas efter förutsättningarna för varje nämnd.
Det är varje nämnd som själva äger frågan att besluta om hur man vill
delegera rätten att fatta beslut på nämndens uppdrag och de har också
skyldighet att följa upp och vid behov se över och förändra sin
delegeringsordning, skriver kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2015 att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till Wiréhns (V) yrkande.
Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
bifaller motionen enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande eller att avslå
motionen enligt Carina Bengtssons (C) yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
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Redovisning av kommunens uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som de kommunala bolagen har
bedrivit under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1 § kommunallagen, uppsiktsplikt över de
kommunala aktiebolagen. Utifrån uppsiktsplikten skall styrelsen uppmärksamt
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen ska varje år pröva om den verksamhet som bolagen
bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. I det särskilda ägardirektivet för respektive
bolag framgår verksamhetsmål och ekonomiska krav.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 4 juni 2015 att bolagen redovisar i
sina årsredovisningar hur de har uppfyllt verksamhetsmål och ekonomiska krav.
Ljungbybostäder skriver bland annat:
• Enligt vår hyrespolicy har hyresgäster som flyttar till kommunen och fått
arbete i kommunen möjlighet att begära förtur. Under året har vi beviljat
11 sådana ansökningar.
• Vi har ett samarbete med föreningar och organisationer i syfte att bidra
till trygghet och gemenskap i våra bostadsområden.
• Under året har vi arbetat aktivt med driftoptimering samt att minska vår
klimatpåverkan.
• Elförbrukningen har vi minskat med 92 700 kWh jämfört med 2013,
innebärande en besparing på 4, 7 %, vilket överstiger affärsplanens krav
på 2 %.
• Vi har ett riktat utbud av 86 studentlägenheter endast för studenter och
med rabattpaket vilket syftar till att ge ett boende med hög kvalité under
studietiden i Ljungby. Räknat på helårshyra uppgår genomsnittsrabatten
till ca 800 kr per lägenhet och månad.
• Vårt nya område Åängen färdigställdes per den 1 juli. Området är fullt
uthyrt.
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Tillgänglighet har varit ett ledord vid projekteringen av bostadsområdet
Åängen. T.ex. går alla lägenheter att nå via markplan eller hiss. Genom
vårt samarbete med socialförvaltningen har flertalet hushåll fått en
passande bostad under året.
Årets resultat medför att vi uppfyller ägarens ställda avkastningskrav
samt ökar soliditeten, i enlighet med ägardirektivet.

Ljungby Energi redovisade följande:
•

•
•

I enlighet med ägardirektivet skall Ljungby Energikoncernen på ett
effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att utveckla kommunen
som en attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för industrier
såväl som för privatpersoner. Energikoncernen har därför tillsammans
med Ljungby kommun genomfört en annonskampanj under 2014 med
bland annat helsidesannonser i tidningen Dagens Industri. Tanken är att
förmedla och kommunicera alla de unika fördelar som finns i Ljungbyinte minst den låga konkurrenskraftiga prissättningen på energi som
råder inom Ljungby tätort.
Arbetet med att bättre utnyttja överskottenergin under den varmare delen
av året är en ständigt pågående process.
Det ekonomiska kravet i ägardirektivet är att soliditeten ska uppgå till
minst 40 procent Kravet uppnås med god marginal då soliditeten
uppgick till 65 procent Ett annat krav är att den årliga avkastningen ska
uppgå till 40 miljoner kronor. Detta uppnås inte då resultatet efter
finansnetto låg på 32 miljoner kronor.

Ljungby Utveckling AB redovisade följande:
•

•
•

Justerandes sign

Samtliga bebyggda fastigheter är fullt uthyrda. Fastigheterna i Ljungby
tätort är anslutna till fjärrvärme förutom Aspebacken 25, där
uppvärmning för vissa ytor sker med el. En besiktning med inriktning på
status för VVS inför tom- och kallställning för byggnader på fastigheten
Aspebacken 25 har genomförts under 2014.
Det ekonomiska kravet var att soliditeten skulle vara minst 5 procent
med ett långsiktigt mål på 15 procent Målet är uppnått eftersom
soliditeten har ökat från 4 procent till 13 procent.
Ljungby Holding AB ska verka för att alla bolag i kommunkoncernen
samarbetar i syfte att gagna kommunnyttan, minska kostnader och
effektivisera verksamheten. Soliditeten i Ljungby Holding AB, såväl i
moderbolaget som i koncernen som helhet, ska uppgå till minst 5
procent, med ett långsiktigt mål att nå 15 procent. Det ekonomiska
kravet uppnås. Soliditeten i moderbolaget låg på 12 procent och i
koncernbolaget på 7 procent.

Sammanträdesprotokoll
2015-08-18

31(36)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2015 att kommunstyrelsen
beslutar att den verksamhet som de kommunala bolagen har bedrivit under 2014 har
varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Arbetsutskottet beslutade att när redovisningen för 2015 görs ska den vara mer
utförlig, med beskrivning av verksamheten som bedrivits under året.
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Ks § 117

Ks2015/0111

005

Svar på medborgarförslag om fiber i Lidhult
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och anse det
besvarat med hänvisning till det möte som har genomförts.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare har den 31 mars 2015 lämnat in ett medborgarförslag om
bredband i Lidhult. Förslaget handlar om att hela kommunen ska leva, inte
enbart Ljungby tätort. Det bör hända något på fiberfronten i Lidhult och
kostnaden för fiber i Lidhult bör ligga på samma nivå som i Ljungby tätort,
skriver förslagsställaren.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 2 juni 2015 att Ljungby
kommun har som mål att så många som möjligt i kommunen ska få tillgång
till bredband. Kommunens bredbandsutbyggnad sker via det kommunala
bolaget Ljungby Energi AB som avser hantera alla tätorter lika vid
utbyggnad av bredband.
I de tätortsprojekt som hittills är genomförda har Ljungby kommuns
bredbandsstöd utgått i genomsnitt med 4 900 kronor per kund, vilket gör att
slutsumman i genomsnitt uppgått till cirka 15 000 kronor inklusive moms
per kund. Anslutningsgraden kan vara både högre och lägre beroende på
hur förutsättningarna ser ut, men kommunens målsättning är att hålla
samma pris om anslutningsgraden kan uppfyllas.
Enligt kommunledningsförvaltningen genomför Ljungby Energi AB idag
bredbandsutbyggnad i Agunnaryd, Ryssby och Dörarps tätorter. Därefter
kommer bredbandsutbyggnaden att fortsätta i tätorter som till exempel
Lidhult, Lagan, Kånna, Bolmen och Södra Ljunga. Byprojekt kommer att
genomföras efter hand som intressenter (hushåll) tillkommer.
Förslagsställaren ska bli kontaktad av Ljungby Energi AB så snart som det
finns planer för bredbandsutbyggnad till invånare i Lidhult, skriver
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2015 att kommunstyrelsen
beslutar att tacka för medborgarförslaget och anse det besvarat med hänvisning
till det möte som planeras.
Justerandes sign
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Ks § 118

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärenden
1. Ljungby kommuns engagemang i föreningen Sustainable Småland.
2. Kommunstyrelsen informerar
3. Nytt om näringslivet.
4. Europabanan.
5. Nytt från Region Kronoberg.
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Ks § 119

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut i
Ks2015/0247.002.
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Ks § 120

Redovisning av meddelanden.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärenden
1. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2015-06-03.
2. Protokoll från personal- och arbetsmarknadsutskottet 2015-06-16.
3. Protokoll från årsstämma Ljungby Holding AB 2015-05-27.
4. Protokoll från årsstämma Ljungby Utveckling AB 2015-05-27.
5. Protokoll från Ljungby Holding AB 2015-06-16.
6. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2015-06-16.
7. Protokoll från årsstämma IHD Industrihotell AB 2015-05-27.
8. Protokoll från Ljungby Energi AB 2015-04-09.
9. Protokoll från Ljungby Energinät AB 2015-04-09.
10. Protokoll från Ljungby Energi AB 2015-05-04.
11. Protokoll från Ljungby Energinät AB 2015-05-04.
12. Protokoll från gemensamma nämnden 2015-06-08.
13. Protokoll från gemensamma nämnden 2015-08-10.
14. Protokoll från Entreprenörsregionens föreningsstämma 2015-05-22.
15. Protokoll från Energikontor Sydosts föreningsstämma 2015.
16. Revisionsgranskning: Uppföljning av tidigare granskning av gator
och ledningar.
Justerandes sign
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17. Revisionsgranskning: Uppföljning av tidigare granskning av EUbidrag mm.
18. Revisionsgranskning: Granskning av centrumförnyelsen.
19. Skrivelse daterad 2015-06-05 från Entreprenörsregionen till
Trafikverket: Satsa på Halmstad-Nässjö järnväg för fler jobb och
hållbar tillväxt.
20. Skrivelse inkommen 2015-07-06 från Green Charge: Green Charge
skapar drivkraft för nya affärslösningar och en omställning till en
mer energieffektiv och fossilfri fordonsflotta i Småland och
Blekinge.
21. Skrivelse daterad 2015-07-14 från Migrationsverket: Information
från Migrationsverket om anvisningsläget för mottagande av
ensamkommande barn.
22. Skrivelse daterad 2015-08-03 från Migrationsverket,
Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen: Informations- och
prognosbrev – Många söker skydd i Europa men färre än väntat når
Sverige.
23. Tekniska nämndens beslut 2015-06-15 § 59 att inhibera
kommunstyrelsens beslut om utformning av underfart av väg 25 för
cykelväg Ljungby-Lagan.
24. Inkomna synpunkter till Ljungby kommun andra kvartalet 2015.
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