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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 15 september 2015
kl. 08.00-10.30

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M) §§ 121-127, 131, 134-137
Jan Sahlin (M)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Krister Lundin (M), ersättare för Ann-Charlotte Wiesel (M) §§ 128-130, 132-133

Övriga
deltagande

Christer Ivarsson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Caroline Holmqvist Henrysson (S), ej tjänstgörande ersättare
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Carina Axelsson, miljöstrateg, § 122
Mikael Holmstrand, brandinspektör, § 123
Hans Holmqvist, områdeschef BUN, § 125
Carina Karlund, chefsinformatör, § 126
Anna Hesselstedt, personalchef, §§ 127-128
Lisbeth Wikström, redovisningsekonom, § 129
Magnus Johansson, ekonomichef, § 130

Åhörare

3

Justerare

Håkan Bengtsson

Justeringens
tid och plats

den 16 september 2015 på kansliavdelningen

Paragrafer

121-137

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarson

Justerare

Håkan Bengtsson

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

15 september 2015

Överklagningstid

17 september – 8 oktober 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

9 oktober 2015

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby
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Ks § 121

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärende 5 Svar på motion om att Ljungby kommuns högstadieelever bör
göra studieresa till förintelseläger utgår,
2. Beslutsärendet Samarbetsprojekt Regional Utveckling vid Vindkraft i
Kronoberg läggs till dagordningen.
3. Ärenden 9 och 10 om karensdag vid hallonsmittan behandlas som ett
beslutsärende.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-09-15

4(27)

Kommunstyrelsen

Ks § 122

Ks2014/0187

420

Förslag på regionalt åtgärdsprogram för Hållbar
konsumtion i Kronobergs län, avseende Sveriges
miljömålsarbete.
Svar på remiss från Länsstyrelsen i Kronoberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter till Länsstyrelsen
Kronoberg:
De informationsinsatser som planeras bör med fördel även göras
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (som synskadade). Barn
och framför allt unga bör få uttala sig om åtgärderna, särskilt då de är
målgrupp för informationen. Många unga är de som är mest beroende av
bra kollektivtrafik.
Hur skiljer sig användningen av offentlig sektor från att skriva kommun,
region och länsstyrelse? Det är bra att använda samma begrepp i kolumnen
Ansvarig aktör.
Markera att problemet inte är användandet av bilar utan bränslet. Vi måste
värna om landsbygden, alla kan inte åka kollektivt. Vi jobbar med
laddinfrastruktur för att användandet av elbilar ska öka.
Ytterliggare kommentarer och förslag till ändringar lämnas i åtgärdslistan
som bifogas.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit fram
ett förslag på åtgärder inom tema Hållbar Konsumtion som är en
komplettering till Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 20142020. Detta fjärde tema kompletterar länets arbete så att det siktar bredare
och tar hänsyn till generationsmålet.
Behovet att fokusera länets miljömålsarbete även på konsumtionsfrågor
signalerades redan vid framtagningen av det första beslutade
åtgärdsprogrammet. Då uttryckte aktörer både intresse och behovet av
insatser. Hållbar konsumtion uppmärksammas också nationellt av olika
aktörer.

Justerandes sign
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Det tidigare framtagna och beslutade Åtgärdsprogrammet är uppdelat i 3
tematiska områden: Hälsa i Miljöarbetet, Det hållbara Landskapet och
Klimat & Energi.
Länsstyrelsen önskar synpunkter av remissinstanser på följande:
1. Är det några ytterligare åtgärder som bör lyftas fram? Förslagen ska i så
fall vara konkreta och tydliga, utförligt formulerade och beskrivna i
enlighet med remissförslagen.
2. Är de åtgärder, som ni står som huvudaktör eller medaktör till, relevanta
för er verksamhet?
3. Avser ni, som föreslås vara huvudaktör eller medaktör i genomförandet,
medverka till att genomföra åtgärden?
Förlaget har skickats på intern remiss till Ljungby kommuns förvaltningar
och bolag. De yttranden som kommit in har sammanställts till ett
gemensamt yttrande från kommunen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-20,
kommentarer och förslag till ändringar i åtgärdslistan, samt arbetsutskottets
förslag till beslut 2015-09-01.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-09-15

6(27)

Kommunstyrelsen

Ks § 123

Ks2015/0233

016

Yttrande över remiss om översvämningar, från
Länsstyrelsen i Jönköping
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter som yttrande på
remissen:
Länsstyrelsens plan är väl genomarbetad med ett antal viktiga mål och
förslag till åtgärder. Trots det anser Ljungby kommun att det finns vissa
punkter enligt nedan som bör läggas till i planen.
Beredskapsplanen i fråga kommer att få konsekvenser även för
kommunerna nedströms Lagaån. Vi ser därför ett behov av en utökad plan
för kommunikation med dessa kommuner.
Exempel på informationsbehov:
• Snabb koordinerad information till kommunerna nedströms från
Värnamo eller exempelvis Nationella samverkanskonferenser.
• Samverkansmöten mellan Räddningstjänsterna i tidigt läge för
gemensamma beslut om tilldelade resurser för att hantera en
händelse.
• Samverkansforum mellan övriga aktörer såsom andra kommunala
förvaltningar och Statkraft m.fl.
• Arbeta fram en kommunikationsplan mellan Värnamo kommun och
de aktörer som bedriver verksamhet längs Lagaån t.ex.
dricksvattentäkten Bergaåsen eller andra viktiga samhällsfunktioner.
• Älvgrupp Lagan bör vara en hjälp med utformningen av
kommunikationsstrategin.
Enligt kartorna i riskhanteringsplanen finns en del av jordbruksmarken
både norr och söder om Värnamo med. Under rubriken ”Konsekvenser för
ekonomisk verksamhet” konstateras hur stor del odlingsbar mark som
påverkas och att konsekvenserna bland annat beror på vilken årstid
översvämningen inträffar. Däremot finns inga kommentarer om hur
gödsling med konsgödsel och naturgödsel av jordbruksmarken påverkar
omgivningen vid en översvämning. Detta bör uppmärksammas i planen.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Justerandes sign
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Sammanfattning av ärendet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genom en
systematisk kartläggning av översvämningshot identifierat 18 platser med
betydande översvämningsrisker i Sverige. För Jönköpings län är Värnamo
en av de två orter som identifierats.
Förslag till en riskhanteringsplan har tagits fram med syftet att reducera
konsekvenserna av omfattande översvämningar. Genom att sätta upp mål
och införa olika åtgärder för att minska de negativa följderna på människors
hälsa, miljön, kulturarbete och ekonomisk verksamhet ska
översvämningskonsekvenserna reduceras. Planen ska vara klar senast
december 2015.
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
riskhanteringsplan.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens, räddningstjänstens samt säkerhetssamordnarens
tjänsteskrivelse 2015-08-12.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-09-01.

Skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes sign
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Ks § 124

Ks2014/0331

312

Svar på motion om cykelväg mellan Ljungby och Ryssby
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige svarar motionären att
kommunen avser att bygga ut återstående del av cykelvägen. Förutsättningen för
att kommunen ska kunna bygga ut den återstående delen är dels att fullmäktige
beslutar att tilldela investeringsmedel för det och dels att Lantmäteriet bifaller
kommunens yrkande om fastighetsreglering.
Därmed beslutar fullmäktige att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Roland Johansson skriver i en motion för Alternativet att under Ljungbydagarna
(år 2014) framfördes önskemål från flera personer om en cykelväg mellan
Ljungby och Ryssby. Motionären vill att cykelvägen ska komma till stånd
snarast.
Initiativet till att anlägga den så kallade banvallsleden ledde till förslaget att
anlägga en cykelväg mellan Ljungby och Ryssby. Till en början hänvisades
cyklisterna till att cykla på den norra sidan av 25:an genom Sickinge och
Gnustorp för att sedan cykla över vägen och från Tutaryd helt följa banvallen till
Ryssby.
När körfälten separerades på väg 25 tog kommunen i samråd med Trafikverket
initiativ till att bygga ny cykelväg på den södra sidan av riksvägen eftersom det
inte längre ansågs lämpligt att korsa väg 25. Dessutom blir sträckan avsevärt
kortare. Tekniska förvaltningen har förhandlat med markägare längs den södra
sträckningen för att kunna anlägga cykelleden. Ännu återstår en sträcka på cirka
600 meter där någon överenskommelse med markägarna inte har kommit till
stånd. Tekniska förvaltningen har därför lämnat in en begäran om
fastighetsreglering till lantmäteriet, som nu får pröva förutsättningarna för att
föra över den avsedda marken för cykelvägen till kommunfastigheten. Om
lantmäteriet medger fastighetsregleringen kan byggnationen av cykelvägen
fullföljas under förutsättning av att pengar anslås i budget.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige svarar motionären att
kommunen avser att bygga ut återstående del av cykelvägen under förutsättning av
dels att erforderliga investeringsmedel kan anslås i kommunens investeringsbudget
dels att lantmäteriet i sin prövning av frågan om fastighetsreglering bifaller
kommunens yrkande om fastighetsreglering.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande daterat 2015-08-25.
Justerandes sign
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Ks § 125

Ks2015/0264

761

Ansökan om medel från social investeringsfond till
Marching for love
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen får max
50 000 kronor ur investeringsfonden, för att genomföra projektet Marching for
Love.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat in en ansökan om 50 000 kronor
från kommunens sociala investeringsfond för att genomföra ett projekt som
heter Marching for love.
Projektet genomförs av bland annat Fryshuset (i Stockholm) och musikgruppen
Tripple and Touch. Målet är att öka mångfald och tolerans. Vid två tillfällen
under hösten träffar elever i år 8 inspiratörer från Fryshuset som kommer att
leda speciellt utformade workshops som ska få ungdomarna att tänka till och
agera kring frågor om mångfald och tolerans. Lärare i samhällsorienterande
ämnen tar i undervisningen upp Nelson Mandelas kamp för att avskaffa
apartheidsystemet.
Som en del av projektet kommer en konsert att hållas i Ljungby fredagen den 16
oktober 2015, med bland andra en kör från Sydafrika, delar av Tripple & Touch,
inspiratörer från Fryshuset och alla elever år 8 och 9 i Ljungby kommun.
Konserten förbereds av musiklärare tillsammans med eleverna under hösten
2015.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i ansökan att de tror att kommunens
ungdomar får en oförglömlig upplevelse som innebär att man både under skoltid
och under sin fritid medverkar till att öka trygghet och minska kränkningar i
Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Ansökan från barn- och utbildningsförvaltningen daterad 2015-08-14.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-09-01, där det föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen får 50 000
kronor ur investeringsfonden, för att genomföra projektet Marching for Love.
Arbetsutskottet beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se
över riktlinjerna för sociala investeringsfonden.
Justerandes sign
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Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Lars Solling (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
att bifalla ansökan.

Skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign
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Ks § 126

Ks2015/0110

106

Svar på medborgarförslag om frågor till kommunen via
Smålänningen
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget men beslutar att inte genomföra det med
hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande om hur media arbetar
och att det finns möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet via
synpunktshanteringssystemet "Tyck om".
Sammanfattning av ärendet
En medborgare har lämnat in ett förslag som går ut på att kommuninvånare ska
kunna lämna frågor om kommunala verksamheter till tidningen Smålänningen,
som sedan tar reda på och redovisar svaren. Smålänningen ska ändå skriva om
de här sakerna och på det här viset minskar risken att obekväma frågor hamnar i
papperskorgarna i kommunhuset, skriver förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att i journalistens uppdrag
ingår att informera om det som händer i samhället och den påverkan det har på
enskilda personer och grupper. Det ingår också att granska beslutsfattare,
myndigheter och dess verksamheter. Med anledning av det varken kan eller vill
Ljungby kommun styra över hur tidningen Smålänningen arbetar, skriver
kommunledningsförvaltningen. Förslaget från medborgaren har dock framförts
till tidningen.
Medborgare har dock möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet via
kommunens synpunktshanteringssystem "Tyck om". Den som ställer en fråga
kan välja att vara anonym och garanteras svar från ansvarig tjänsteman inom tio
arbetsdagar. Samtliga frågor och svar publiceras på kommunens webbplats.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-06-23.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-09-01.
Yrkanden
Irene Olofsson (C) och Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.

Skickas till
Medborgaren
Justerandes sign
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Ks § 127

Ks2015/0088

020

Svar på motion om ett projekt med 6-timmars arbetsdag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservation
Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) och Marie Åberg Johansson (S) lämnade den 16 mars 2015
in en motion om ett projekt med sex timmars arbetsdag. Motionärerna skriver att
sjukskrivningarna ökar att och att de som arbetar inom omvårdnad i Ljungby
kommun upplever att arbetet är slitsamt både för kropp och själ.
Karlsson (S) och Åberg Johansson (S) har uppmärksammat ett projekt i
Göteborg där de anställda på ett äldreboende arbetar 6 timmar per dag, genom
ett projekt. Motionärerna yrkar att kommunen skyndsamt utreder och snarast
verkställer ett liknande projekt på en arbetsplats inom omvårdnad i Ljungby
kommun.
Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att socialförvaltningen får i uppdrag
att bevaka Göteborgsprojektet och socialnämnden föreslår den 17 juni 2015 att
fullmäktige ska anse motionen besvarad.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 18 augusti 2015 att de ställer sig
bakom det yttrande som socialförvaltningen skrivit gällande motionen.
Kostnaderna för ett sådant projekt är stora och eventuell kostnadsminskning för
minskade sjukskrivningar är svåra att räkna på. Kommunledningsförvaltningen
skriver också att det redan idag är svårt att rekrytera personal med rätt utbildning
och att personal inom vård- och omsorgsverksamheten i Ljungby kommun redan
idag har en kortare arbetstid per vecka än vad de centrala avtalen anger.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2015-06-17.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-18.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2015-09-07.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign
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Christer Henriksson (KD) och Carina Bengtsson (C) yrkar bifall personal-och
arbetsmarknadsutskottets förslag att motionen ska anses besvarad.
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen enligt
Anne Karlssons (S) med flera yrkande, att anse motionen besvarad enligt
Christer Henrikssons (KD) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt
Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs. För att få fram ett motförslag till huvudförslaget ställer
ordföranden följande beslutsordning:
Ja-röst för att anse motionen besvarad och
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster.
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

Därefter genomförs omröstningen med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att anse motionen besvarad.
Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 10 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att föreslå att fullmäktige anser motionen besvarad.
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

Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
5 ja

10 nej
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Ks § 128

Ks2015/0197
Ks2015/0192

020
020

Ersättning för karensdag vid hallonsmittan
Svar på skrivelse samt
Svar på motion
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fatta ett arbetsgivarpolitiskt beslut att ekonomiskt
kompensera de medarbetare som insjuknade i samband med den så kallade
hallonsmittan i maj 2015. Beslutet avgränsas till denna extraordinära händelse.
Medarbetarna som insjuknade får full lönekompensation för karensdagen.
Samtliga medarbetare som smittades av caliciviruset vid den aktuella händelsen
ersätts, oavsett om de smittats direkt eller indirekt.
Finansiering på cirka 90 000 kronor sker via kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad med hänvisning till detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Marie Åberg Johanson (S) och Håkan Bengtsson (S) lämnar den 5 maj 2015 en
skrivelse till personal- och arbetsmarknadsutskottet där de föreslår att
personalen som insjuknade i den så kallade hallon-smittan i maj ska få
kompensation för sin karensdag. Åberg Johansson (S) och Bengtsson (S)
föreslår att kommunen frångår praxis eftersom detta var en extraordinär
händelse.
Kerstin Wiréhn (V), Tryggve Svensson (V), Björn Gullander (V) och Kjell
Jormfeldt (MP) yrkar i en motion den 3 juni 2015 att kommunen beslutar att
stryka karensdagen eller på annat sätt kompensera de kommunanställda som
drabbades av hallonsmittan. Det är orimligt att kommunens medarbetare ska
straffas för en situation de inte kunnat påverka, menar motionärerna.
Den var den 2-3 maj 2015 som ett omfattande utbrott av magsjuka inträffade på
ett av kommunens särskilda boenden. Utbrottet kunde härledas till att calicivirus
fanns i de hallon som serverades på boendet. Cirka 55 anställda i kommunen
insjuknade på grund av viruset.
Justerandes sign
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Personal- och arbetsmarknadsutskottet har våren 2015 diskuterat den
lagstiftning som gäller och vilka avgränsningar som ska göras avseende
bibehållen lön för insjuknandedagen. Den 13 januari 2011 beslutade det
dåvarande personalutskottet att några särskilda ersättningar vid vinterkräksjuka
utöver lag och avtal inte skulle utges. Således betalar arbetsgivaren ersättning
enligt sjuklönelagen vid besvär och arbetsoförmåga, skriver
kommunledningsförvaltningen den 18 augusti 2015
Vid förbud att arbeta jämlikt AB § 1 O mom 4 för att förhindra att smitta sprids
behåller arbetstagaren samtliga löneförmåner enligt samma avtalsparagraf.
Beslut om förbud att arbeta begränsas normalt till två dagar. I det nu aktuella
ärendet är skillnaden den att smittan kunnat härledas till av arbetsgivaren
serverad dessert. Detta trots att personalen i tillagningsköket följt gällande
rutiner.
Kommunledningsförvaltningen har kontaktat Sveriges kommuner och landsting
som anser att frånsteg från lag och avtal kring karensdag inte rekommenderas.
Vid en extraordinär situation som den nu aktuella finns dock möjlighet att ta ett
arbetsgivarpolitiskt beslut och ekonomiskt kompensera de berörda
medarbetarna.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Håkan Bengtsson (S), Kerstin Wiréhn (V), Lars Solling
(FP) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till personal- och
arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut.

Skickas till
Marie Åberg Johanson (S) och Håkan Bengtsson (S)
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Ks § 129

kS2015/0273

046

Avveckling och avregistrering av stiftelser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla
nedanstående stiftelser och ansöka om tillstånd hos tillsynsmyndighet, i detta
fall Länsstyrelsen i Skåne Län, om att få verkställa beslutet:
Billengrenska donationen, organisationsnummer 829000-7783.
Donation till Kånna kommun, organisationsnummer 829000-7734
Dahlins premiefond, organisationsnummer 829000-7692
Karlbergs minnesfond, organisationsnummer 829000-7858
Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist
Premiefonden grundskolans högstadium
Fröken Louise Fischerströms minne
Hulda Sohlbergs minnesfond
Inga och Alfred Karlbergs minnesfond
Ingestadsdonationen
Kom ordf August Petersons i Haga minnesfond
Karlbergs minnesfond
Sammanfattning av ärendet
Att inneha stiftelser, som inte innehåller några större tillgångar, skapar endast
administrativt arbete och det finns svårigheter att uppfylla de ändamål som
angivits. För en del stiftelser saknas organisationsnummer och detta måste
skapas vilket innebär ytterligare administration.
Totalt återstår 89 469 kronor i de 12 stiftelser kommunledningsförvaltningen
förslår ska avvecklas. De pengarna bör delas ut enligt viljan i respektive
testamente, med möjlighet att utöka ändamålet en aning, enligt
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-24.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-09-01.
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Ks § 130

kS2015/0291

041

Delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per 2015-06-30
för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2015. Till
delårsbokslutet bifogas även uppföljning av kommunens mål.
Delårsbokslutet visar på ett resultat på -3,8 mkr för kommunen och +9,3
mkr för koncernen. Prognosen visar på ett resultat på +4,1 mkr för
kommunen och +24,3 mkr för koncernen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens beslutsunderlag 2015-09-09.
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Ks § 131

Ks2015/0389

103

Antagande av policy för medborgardialog
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policyn för
medborgardialog.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har under många år arbetat med medborgardialog på olika
nivåer. Bland annat har kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden
öppnats för allmänheten, protokoll och kallelser har publicerats på webbplatsen
sedan 2008, medborgarförslag infördes 2008 och frågestund för allmänheten
infördes i fullmäktige 2012.
Sedan 2011 deltar Ljungby kommun i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) nätverk för att utveckla medborgardialogen. Våren 2012 föreläste en
tjänsteman på SKL om medborgardialog på ett fullmäktigesammanträde. Den
efterföljande gruppdiskussionen visade att det fanns intresse bland fullmäktiges
ledamöter att införa strukturerad medborgardialog i Ljungby kommun.
Genom medborgardialog skapas tillfällen för de förtroendevalda att lyssna på
medborgarnas synpunkter, vilket ger dem ett bredare underlag när de ska fatta
beslut i olika frågor. Medborgarna får möjlighet att göra sin röst hörd, samtidigt
som de får insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med medborgardialog
är att öka medborgarnas delaktighet samtidigt som de får kunskap om de
demokratiska processerna, kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
Den 11 september 2012 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp
som består av en representant för varje parti i fullmäktige och ge den i uppdrag
att ta fram förslag till principer för medborgardialog för beslut av fullmäktige.
Arbetsgruppen för medborgardialog överlämnade hösten 2013 ett förslag till
policy för medborgardialog. Policyn ger förtroendevalda och tjänstemän en
struktur att utgå från i arbetet med att genomföra dialoger.
Arbetsgruppen för medborgardialog föreslog den 17 oktober 2013 att
kommunfullmäktige antar policyn för medborgardialog, detsamma gjorde
kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 oktober 2013.
Kommunstyrelsen beslutade dock att återremittera ärendet den 12 november
2013.
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Beslutsunderlag
Demokratiberedningen beslutade den 20 augusti 2015 om ändringar i förslaget
till policyn och att föreslå att kommunfullmäktige antar policyn för
medborgardialog.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-09-01.
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Ks § 132

Ks2015/0128

101

Revidering av regler för partistöd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till regler för
partistöd.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen i kraft, gällande
kommunalt partistöd. Lagändringen gör det möjligt för kommunerna att själva
besluta om regler kring utbetalning av partistöd. Till exempel får kommuner
ställa krav på att mandat i fullmäktige måste vara representerat för att
mandatersättning ska betalas ut.
En annan ändring är att fullmäktige kan kräva att partierna lämnar in en
redovisning över hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan
fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistödet. Enligt kommunallagen är
syftet med att betala ut kommunalt partistöd att stärka den lokala demokratin.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till regler för partistöd,
som till stor del är baserat på de beslut som fullmäktige har fattat tidigare
angående utbetalning av partistöd. Men det innehåller även förslag till nya
rutiner för utbetalning av partistöd, baserat på de nya reglerna i kommunallagen.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2014 att återremittera ärendet för
att låta partierna lämna synpunkter. Kommunledningsförvaltningen fick i
uppdrag att ta fram en blankett som varje parti ska fylla i för att redovisa sin
verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har därefter omarbetat förslaget, bland annat
föreslår de att varje parti ska ansöka om utbetalning av partistöd och att partiet i
ansökan redovisar hur de har använt partistödet föregående år.
Demokratiberedningen föreslås därefter gå igenom ansökningarna, inför beslut
om utbetalning av fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till regler för partistöd 2015-08-10.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-09-01.
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Ks § 133

Ks2015/0216

007

Yttrande över revisionens uppföljning av tidigare
granskning av gator och ledningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande till kommunens revisorer:
I den nu aktuella granskningen konstaterar KPMG att ambitionerna när det
gäller underhållsbeläggning av ny asfalt nu är ännu lägre än vad som var fallet i
2007 års granskning. Kommunen står därmed inför en allvarlig situation när det
gäller statusen på gatunätet vilket kan bli ekonomiskt mycket kännbart för
kommunen och KPMG menar att detta inte ligger i linje med målet att
eftersträva en god ekonomisk hushållning. Enligt utredarens uppfattning har
kommunstyrelsen inte genomfört några förbättringar när det gäller
gatuunderhållet sedan den tidigare granskningen.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att omläggningstakten för beläggning av
gatuytan behöver ökas så att den svarar mot den normala förslitningen. Tekniska
nämnden äskade inför budget 2016 att gatuunderhållet skulle tillförs 4 miljoner
kronor årligen i 1 O år för att komma ifatt det eftersatta underhållet.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-08-31 § 69 om budget för 2016 innebär att
tekniska nämnden tillförs ytterligare 4 miljoner årligen för asfaltering av
gatunätet.
När det gäller omläggningstakten på kommunens VA-ledningsnät har denna
kraftigt förbättrats sedan 2007 års granskning. KPMG uttalar i rapporten att
nuvarande nivå är bra sett ur ett omvärldsperspektiv. Kommunstyrelsen
instämmer i denna bedömning och noterar att de senaste årens höjningar av
anslaget för förnyelse av VA-ledningsnätet starkt bidragit till den positiva
utvecklingen.
För övriga delar i rapporten gör kommunstyrelsen bedömningen att det ligger på
tekniska nämnden att yttra sig över dessa.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har gjort en uppföljning av en tidigare granskning om
gator och ledningar som genomfördes under 2007. I rapporten från 2007
framfördes en hel del kritik framför allt avseende omläggningstakten på
gatunätet som beräknades bli 100 år och VA-ledningsnätet där
omläggningstakten beräknades bli 200 år. Den övergripande slutsatsen i
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rapporten var att både gatu- och VA-verksamheten borde tillföras ytterligare
medel för att undvika kapitalförstöring.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-01.

Skickas till
Kommunrevisionen
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Ks § 134

Ks2015/0303

371

Vindkraftsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ingå i samarbetsprojektet Regional Utveckling vid
Vindkraft i Kronoberg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen ska skaffa sig kunskap om näringen för att
kunna bistå företag i kommunen med information om de olika delarna som ett
vindkraftsprojekt utgör. Detta för att ge lokala företag möjlighet att möta den
efterfrågan av tjänster och produkter som kan uppkomma vid en etablering av
vindkraft.
Energikontor Sydost har startat upp ett projekt som kallas Regional Utveckling
vid Vindkraft i Kronoberg, där tanken är att utbilda företag om vindkraft och
affärsmöjligheterna runtomkring. Projektet är ett samarbete mellan Energikontor
Sydost och tre kommuner: Uppvidinge, Alvesta och Ljungby.
Samarbetet ingås genom ett avtal som sträcker sig under tiden 2015-08-01 –
2016-09-30.
Beslutsunderlag
Energikontor Sydosts samarbetsavtal gällande Vindkraft Kronoberg.
Energikontor Sydosts informationsfolder om projektet Vindkraft Kronoberg.
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Ks § 135

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunstyrelsen informerar.
2. Nytt om näringslivet.
3. Europakorridoren.
4. Nytt från Region Kronoberg.
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Ks § 136

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. i
Ks2015/0269.002.
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet

1. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2015-08-28.
2. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2015-09-02.
3. Protokoll från gemensamma nämnden 2015-09-07.
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