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Ks § 157

Ks2016/0286

420

Ansökan om överlåtelse av tillsyn över bergtäkter och
vattenskyddsområden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ansöker hos Länsstyrelsen i
Kronobergs län om att från och med den 1 januari 2017 få överta:
1. Tillsynen enligt miljöbalken på samtliga bergtäkter enligt
verksamhetskoderna 10.10, 10.11 och 10.20 i Miljöprövningsförordningen
(2013:251), förutom täkterna vid Hulan 1:64 och 1:66, Björstorp 5:1 och
Berga 1:13.
2. Tillsynen av vattenskyddsområden inom Ljungby kommun som fastställts av
Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har idag tillsyn över ett antal verksamheter som är
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. För att utveckla tillsynen ytterligare och
skapa en ökad helhetssyn över de miljöfarliga verksamheterna i kommunen har
diskussioner förts med länsstyrelsen om att överta tillsynen på materialtäkter.
Nämnden har i sin begäran inte med täkterna vid Björstorp 5:1, Hulan 1:64 och
1.66 samt Berga 1:13. Det beror på att dessa täkter är avslutade eller ska
avslutas.
Länsstyrelsen har också framfört att det finns möjlighet för kommunen att överta
tillsynen över vattenskyddsområdena inom Ljungby kommun. Idag finns sjutton
fastställda vattenskyddsområden i kommunen. Sydvatten har även lämnat in en
ansökan till länsstyrelsen om att bilda vattenskyddsområde i sjön Bolmen.
Ljungby kommun arbetar även för att inrätta vattenskyddsområde vid Bolmens
samhälle samt uppdatera skyddsområdet vid Ljungby-Trotteslöv.
Miljö- och byggförvaltningens anser att miljö- och byggnämnden bör föreslå
fullmäktige att begära att länsstyrelsen överlåter miljötillsynen av täkter och
vattenskyddsområden.
Motivering
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Miljö- och byggnämnden i
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Ljungby kommun har den kunskap och de resurser som krävs för att bedriva
tillsyn över de tillsynsområden/tillsynsobjekt enligt denna begäran.
Nämnden har idag tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter enligt
miljöprövningsförordningen, förutom över täktverksamheter. Att överta
tillsynen över täkter innebär att verksamheterna i kommunen får enhetlig tillsyn.
Det innebär även att miljöinspektörerna får kompetensutvecklas genom nya
tillsynsområden. Tidsåtgången för tillsyn uppskattas i dagsläget till 200-400
timmar per år. Kommande tillsynsplan kommer att anpassas efter detta.
Tillsynen kan finansieras genom fasta tillsynsavgifter. Förvaltningen har redan
tidigare deltagit vid täkthandläggarträffar. Viss kompetens inom området finns
redan idag på förvaltningen i och med att nämnden är remissinstans i olika
täktärenden. Handläggare kommer få gå de utbildningar som är nödvändiga.
Nämnden gör bedömning att det finns kompetens inom förvaltningen att bedriva
tillsyn över vattenskyddsområden samt handlägga den typ av ärenden som kan
uppstå med anledning av föreskrifterna inom vattenskyddsområdena. Skäl för att
överlåta tillsynen är att nämnden redan idag bedriver tillsyn med stöd av
miljöbalken över verksamheter som är lokaliserade inom vattenskyddet.
Kompetens och erfarenhet finns även kring exempelvis handläggning av
tillståndsansökningar att använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.
Tidsåtgången för tillsyn av vattenskyddsområden är i dagsläget oklar.
Handläggare på länsstyrelsen har meddelat att samtliga ärenden som inkommit
dit har skickats på remiss till nämnden. En uppskattning är därför att det handlar
om ett fåtal ärenden om året, framförallt inom Bergaåsens vattenskyddsområde.
Upplysningar
Idag prövas energitorvtäkter enligt torvlagen. Förmodligen kommer torvlagen
upphävas och det betyder att dessa kommer bli tillståndspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen istället. Det innebär att miljö- och byggnämnden då
kan ta över tillsynen på dem också. Idag finns åtta energitorvtäkter.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige ansöker hos
Länsstyrelsen i Kronobergs län om att från och med den 1 januari 2017 få
överta:
1.Tillsynen enligt miljöbalken på samtliga bergtäkter enligt
verksamhetskoderna 10.10, 10.11 och 10.20 i Miljöprövningsförordningen
(2013:251), förutom täkterna vid Hulan 1:64 och 1:66, Björstorp 5:1 och
Berga 1:13.
2. Tillsynen av vattenskyddsområden inom Ljungby kommun som fastställts
av Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2016-09-21 § 143.
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Ks § 158

Ks2016/0262

390

Antagande av policy för måltider
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att texten Inköp av fairtrade märkta livsmedel ökas
och prioriteras ändras till når uppsatta mål och föreslår att kommunfullmäktige
godkänner kommunstyrelsens förslag till policy för måltider.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att utarbeta en kommunövergripande
Policy för måltider. Storhushållen har en betydande inverkan på våra matvanor
och miljömål. En välfungerande måltidsverksamhet inom kommunen är av stor
vikt dels för främjandet av den nationella folkhälsan och dels för den enskildes
välbefinnande. Policy för måltider är en viktig beståndsdel för att de som arbetar
med kommunens måltider ska ha ett gemensamt synsätt och arbeta mot samma
mål.
Policyn har varit i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden på remiss.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom tekniska nämndens förslag till
policy för måltider. Socialnämnden lämnar flera synpunkter i sitt remissvar,
bland annat anser socialnämnden att målgruppen för policyn behöver beskrivas
och att hänsyn tas till nutritionshandboken.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner policy för
måltider.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut 2016-09-06 § 77.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-23.
Socialnämndens yttrande daterat 2016-06-15.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 2016-05-25.
Yrkanden
Irene Olofsson (C) yrkar att texten Inköp av fairtrade märkta livsmedel ökas och
prioriteras ändras till når uppsatta mål.
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Ks § 159

Ks2016/0118

107

Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, inklusive särskilda ägardirektiv
daterat 2016-10-07 att gälla till och med 2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande ägardirektiv för Ljungby kommuns bolag reviderades och antogs
senast av kommunfullmäktige 2013-03-19 och fastställdes av respektive bolags
årsstämmor i maj samma år. Under senhösten 2015 och våren 2016 har
ägardirektiven åter varit föremål för översyn. Det är viktigt att kontinuerligt
stämma av ägardirektiven så att de är aktuella och ligger i linje med ägarens
intentioner med bolagen, dels behöver de harmoniseras med förändringar i
omvärlden i övrigt.
Ett förslag till nya ägardirektiv har därför arbetats fram i nära samarbete mellan
företrädarna för ägaren och respektive bolags-VD. Ägardirektiven består, liksom
tidigare, av två delar. Den första delen är gemensam för samtliga bolag, men
sedan finns det även ett "särskilt ägardirektiv" för respektive bolag.
I den gemensamma delen finns nya skrivningar eller tillägg om till exempel
ägarsamråd, styrdokument och utbildning för styrelseledamöter. Bestämmelser
om när kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas inför viktiga beslut har
förtydligats, liksom att personalpolitiken inom kommunkoncernen ska vara lika.
I de särskilda ägardirektiven har de övergripande målen och verksamhetsmålen
till stora delar arbetats om liksom de ekonomiska kraven. I stort går
förändringarna ut på att en förskjutning görs från krav på hög avkastning till att i
högre grad fokusera på målet med verksamheten. Med andra ord betonar ägaren
i direktiven att en strävan att maximera avkastningen inte får ske på bekostnad
av dålig måluppfyllelse till exempel produktion av nödvändiga bostäder eller
bredbandsutbyggnad till kommunens hushåll och företag. För Ljungby
Utveckling AB har tydliggjorts under vilka omständigheter och villkor som
bolaget ska engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler.
Slutligen åläggs Ljungby Holding AB att under varje mandatperiod fastställa en
finanspolicy för koncernen som alla bolagen har att följa. Denna ska i huvudsak
följa Ljungby kommuns finanspolicy.
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Under sammanträdet fördes även diskussioner kring finansiering i
bredbandsfrågan, men något beslut i denna fråga togs inte.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att anta förslag till Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag,
inklusive särskilda ägardirektiv daterat 2016-08-31, med ändringen att
verksamhetsmålet istället ska vara formulerat på följande sätt:
Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att minst 95 % av fastigheterna
inom Ljungby kommun ska ha erbjudits bredband senast 2020-12-31, dock till
en kostnad av maximalt 20 000 kronor per kund i anslutningsavgift.
Beslutsunderlag
Förslag till nya ägardirektiv daterat 2016-10-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-07 § 90.
Yrkanden
Irene Olofsson (C) yrkar att det i Ljungbybostäders ägardirektiv läggs till att
bolaget ska bygga minst 100 bostäder inom kommunen, varav minst 20 procent
utanför tätorten, varje mandatperiod.
Irene Olofsson (C) yrkar att datumet ändras så att bredbandsutbyggnaden ska
ske i sådan takt att minst 95 procent av fastigheterna inom Ljungby kommun ska
ha erbjudits bredband senast 2019-12-31 (istället för 2020-12-31).
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Irene Olofssons (C)
tilläggsyrkande i Ljungbybostäders ägardirektiv eller enligt kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Irene Olofssons (C)
ändringsyrkande i Ljungby Energis ägardirektiv eller enligt kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden föreslår därefter att ägardirektivet ska gälla till 2019-12-31 och
frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
ägardirektiv för samtliga bolag och finner att de gör så.
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Ks § 160

Ks2016/0245

016

Policy för trygghet och säkerhet
Beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy
för trygghet och säkerhet, samt att upphäva Policy för åtgärder vid extraordinär
händelse (diarienummer KS2013/0296.016).
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ett säkerhetsansvar, dels inom den egna verksamheten, dels för
att samordna arbetet med skydd och säkerhet inom det geografiska området
Ljungby kommun. Ansvaret är reglerat i flera olika lagar och för att få en
effektiv samordning av arbetet förordar Sveriges kommuner och landsting och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att kommunerna tar ett samlat
grepp över området trygghet och säkerhet.
Sedan 1 januari 2016 har Ljungby kommun en ny organisation för arbetet inom
trygghet och säkerhet som innebär att det finns en samordnande funktion
(säkerhetssamordnaren), en intern förvaltningsövergripande arbetsgrupp och en
extern arbetsgrupp (Brottsförebyggande rådet i Ljungby). Styrgrupp för arbetet
är kommunens ledningsgrupp.
I linje med detta har en övergripande policy för området tagits fram, Policy för
trygghet och säkerhet, som ersätter de policydokument som idag finns inom
delområden. Till den nya policyn kopplas verksamhetsplaner, handlingsplaner
och rutiner inom de olika delområdena.
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy för
trygghet och säkerhet, samt att upphäva Policy för åtgärder vid extraordinär
händelse (diarienummer KS2013/0296.016).
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 97
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Ks § 161

Ks2016/0277

016

Verksamhetsplan för informationssäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan för
informationssäkerhet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer kunde den 19 november 2014 konstatera att
informationssäkerhetsområdet varit i princip oreglerat sedan år 2008. De noterar
också att den IT-policy som ersatte IT-säkerhetspolicyn inte reglerar samma
frågeställningar. I granskningen framkommer att området idag är otydligt och att
kommunikation när det gäller ansvar och roller behöver förbättras.
Revisorerna menar att arbetet med IT-säkerhetspolicy bör ges högsta prioritet.
Informationssäkerhet är ett vidare begrepp än IT-säkerhet. Med information
avses all information, oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och
oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Information återfinns
även som den samlade kunskapen hos kommunens anställda och
förtroendevalda.
I linje med detta har Policy för trygghet och säkerhet tagits fram till vilken
verksamhetsplan för informationssäkerhet kopplas. Till verksamhetsplanen
kopplas handlingsplaner och rutiner utefter verksamhetens behov.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa
verksamhetsplan för informationssäkerhet.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 98.
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Ks2016/0269

040

Förslag till skattesats 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för
2017 ska vara 21:07 per skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen senast under oktober lämna
förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast
under november månad fastställa skattesatsen.
Skattesatsen är innevarande år 21:07 per skattekrona. I budgetbeslutet har inte
beslutats om någon förändring av skattesatsen.
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för
2017 ska vara 21:07 per skattekrona.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 91.
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Ks2016/0274

002

Komplettering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att punkt 2.9 i kommunstyrelsens
delegeringsordning ändras till följande:
”Delegat kommunchef: Besluta om försäljning av förbrukade inventarier och
överskottsmaterial av värde som understiger 100 000 kronor. A”

Sammanfattning av ärendet
I gällande delegeringsordning har kommunchef enligt 2.9 rätt att besluta om
försäljning av förbrukade inventarier och överskottsmaterial av värde som
överstiger 10 000 kronor. Det som bör kompletteras är en övre beloppsgräns
för delegationen. Ärenden om försäljning ska anmälas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att punkt 2.9 i
kommunstyrelsens delegeringsordning ändras till följande:
”Delegat kommunchef: Besluta om försäljning av förbrukade inventarier och
överskottsmaterial av värde som understiger 100 000 kronor. A”

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 92.
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Ks § 164

Ks2014/0497

804

Ansökan om ändring av investeringsbidrag Agunnaryds
bygdegård
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidragsansökan från Agunnaryds
bygdegårdsförening med 30 procent av total kostnad eller högst 1 300 tkr, under
förutsättning att ansökan även beviljas från Boverket.
Finansiering sker från kommunstyrelsens resultatbalanserade medel 2017.
Sammanfattning av ärendet
Agunnaryds bygdegårdsförening har tidigare beviljats investeringsbidrag med
1 300 tkr för om- och tillbyggnad av Agunnaryds bygdegård, under förutsättning
att bidrag beviljas från Boverket. Föreningen fick avslag på sin ansökan 2016
men kommer att göra en ny identisk ansökan för 2017. I kommunens budget
finns enbart medel under 2016, därför måste ett nytt beslut tas om bidrag ska
beviljas och hur det ska finansieras, skriver kommunledningsförvaltningen.
Kostnaden för renoveringen uppgår till 4 332 tkr. Hos Boverket söker
bygdegårdsföreningen halva renoveringskostnaden 2 166 tkr. För att Boverket
ska kunna bevilja ansökan krävs en kommunal medfinansiering med 30 procent
av byggkostnaden.
Tidigare ansökan har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som såg positivt
på en om- och tillbyggnad av Agunnaryds bygdegård. Ärendet hanteras av
kommunstyrelsen eftersom kultur- och fritidsnämnden endast har 200 tkr i
budget för kommunalt investeringsbidrag.
Den enda möjliga finansieringen som kommunledningsförvaltningen ser är från
kommunstyrelsens resultatbalanserade medel, där det kvarstår medel på 5 996
tkr. Av dessa får 3 986 tkr användas under 2017.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidragsansökan
från Agunnaryds bygdegårdsförening med 30 procent av total kostnad eller
högst 1 300 tkr, under förutsättning att ansökan även beviljas från Boverket.
Finansiering sker från kommunstyrelsens resultatbalanserade medel 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-14.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 93.
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Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar avslag på ansökan.
Irene Olofsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att bifalla ansökan.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan enligt Anne
Karlssons (S) yrkande eller att bifalla ansökan enligt Irene Olofssons (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan enligt
arbetsutskottets förslag.
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Ks2016/0270
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Avveckling och anlitande av förvaltare till kommunens
pensionsmedelsförvaltning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avtal för pensionsmedelsförvaltning tecknas med
Cliens Kapitalförvaltning AB, Carnegie Asset Management, Didner & Gerge
Fonder AB, Handelsbanken Asset Management, SEB Wealth Management,
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Origo Capital under perioden 2016-1201 till och med 2019- 11-30 med möjlighet till förlängning ytterligare två gånger
med ett år i taget.
Fördelning mellan fonder görs initialt enligt kommunledningsförvaltningens
tabell - Förslag till val av kapitalförvaltare och fonder 2016-12-01.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har ca 549 miljoner kronor placerade i kapitalförvaltning, som
ska användas till framtida pensionskostnader. En ny policy för
pensionsmedelsförvaltningen beslutades av kommunfullmäktige i augusti 2016
och träder i kraft den 1 december 2016.
Ljungby kommun har ett samarbete med Alvesta och Lessebo kommuner
(ALL3) om policyskrivning, upphandling och uppföljning av
kapitalförvaltningen. Avtalet med nuvarande förvaltare löper ut under hösten
och ekonomicheferna i de tre kommunerna har därför initierat en ny
konkurrensutsättning av kapitalförvaltningen.
Policyn har ändrats till att även omfatta alternativa investeringar och andelen
aktier har ökats, andelen räntebärande värdepapper har minskats. Förslag på
lämpliga fonder har tagits fram, som följer kommunernas policydokument vad
gäller bland annat etiska regler. Uppdraget omfattade fonder för svenska aktier,
utländska aktier, räntebärande värdepapper samt alternativa investeringar.
Vid det slutliga valet av fondförvaltare har tre kriterier tillämpats,
nämligen kvalitativ analys, kvantitativ analys och pns.
Kriterierna omfattar historiskt resultat, organisation, arbetssätt och pris.
De etiska reglerna i respektive placeringspolicy ska så långt som möjligt
motsvara fondernas placeringsinriktning.
Kommunledningsförvaltningens lämnar förslag till val av kapitalförvaltare och
fonder i tabell numrerad 2016-12-01.
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Förslagen innebär att nuvarande förvaltare Öhman Kapitalförvaltning AB
avvecklas och till stor del också SEB Wealth Management. Däremot kvarstår
och utökas placeringen i Carnegie Asset Management.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avtal för
pensionsmedelsförvaltning tecknas med Cliens Kapitalförvaltning AB, Carnegie
Asset Management, Didner & Gerge Fonder AB, Handelsbanken Asset
Management, SEB Wealth Management, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
och Origo Capital under perioden 2016-12-01 till och med 2019- 11-30 med
möjlighet till förlängning ytterligare två gånger med ett år i taget.
Fördelning mellan fonder görs initialt enligt kommunledningsförvaltningens
tabell - Förslag till val av kapitalförvaltare och fonder 2016-12-01.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-20.
Tabell - Förslag till val av kapitalförvaltare och fonder 2016-12-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 94.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-10-11

16(31)

Kommunstyrelsen

Ks § 166

Ks2016/0280

103

Utveckling av budgetprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ett mer utförligare
beslutsunderlag.
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen diskuterar den 18 augusti 2016 budgetprocessens
utveckling genom åren och beslutar att uppmana kommunstyrelsens
arbetsutskott att se över budgetprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 95.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Christer Henriksson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för ett mer utförligare
beslutsunderlag. Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till yrkandet om återremiss.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet eller
att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras enligt
Christer Henrikssons (KD) med flera yrkande.
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Svar på medborgarförslag om gratis busskort
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget. Tyvärr är det för närvarande
inte ekonomiskt möjligt att genomföra förslaget.
Kommunledningsförvaltningen får dock i uppdrag att undersöka möjligheten att
genomföra förslaget i samarbete med Region Kronoberg eller annan extern
resurs.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att samtliga skolungdomar ska erbjudas fria
busskort. Medborgaren menar att det för en levande landsbygd är viktigt att
alla skolungdomar kan röra sig fritt inom kommunen utan att behöva
skjutsas av anhöriga. Dessutom anser medborgaren att det ur miljösynpunkt
är bättre med kollektivt resande och att aktiviteter på mindre orter blir
tillgängliga för fler, vilket också detta skulle innebära en mer levande
landsbygd.
Kommunledningsförvaltningen har utrett förslaget och skriver att
kostnaderna för att genomföra medborgarförslaget är svåra att beräkna
eftersom det finns behov av begränsningar för att det ska vara
genomförbart.
För att få fram en siffra överhuvudtaget för ungefärlig kostnad har
kommunledningsförvaltningen utgått från priset för Länstrafik Kronobergs
Fritidskort. Fritidskortet är till för ungdomar under 20 år, gäller för en hel
termin och kostar 696 kronor per styck om Ljungby kommun köper in det.
Kortet ger rätt till fritt antal bussresor efter klockan 14.00 vardagar samt
hela dagen lördag/söndag och helgdagar. Ungdomar kan också under
sommaren åka två månader till priset av en månad med hjälp av
sommarlovskortet som kostar 726 kr/stycket. I Ljungby kommun fanns
2015 totalt cirka 4 000 barn och ungdomar i åldrarna 7-19 år. Priset per
ungdom skulle bli 2118 kr vilket ger en total kostnad på cirka 8,5 miljoner
kronor.
En mindre omvärldsstudie har genomförts med frågor till en handfull
kommuner som har utrett gratis busskort för skolungdomar. Svaren
redovisas i tjänsteskrivelsen, liksom ytterligare beräkningar och
jämförelser.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår
medborgarförslaget med hänvisning till att kostnaderna för införande av
fria busskort till alla skolungdomar blir för höga.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och
konstaterar att i dagsläget är det för dyrt att genomföra förslaget inom
kommunens ram. Kommunledningsförvaltningen får dock i uppdrag att
undersöka möjligheten att genomföra förslaget i samarbete med Region
Kronoberg eller annan extern resurs.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 96.
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Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort – yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att revidera förslaget till yttrande med ändringen att
Ljungby kommun inte bara ser positivt på en utökning av pendlarparkeringen
vid resecentrum utan kommunen ser det som ett måste då det är en viktig
knutpunkt i regionen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Alvesta kommuns
förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. Den fördjupade
översiktsplanen visar hur Alvesta kommun ser på den framtida mark- och
vattenanvändningen inom tätorten och dess närområde.
Ljungby kommun har studerat den fördjupade översiktsplanen för Alvesta
tätort främst utifrån det regionala perspektivet. Synpunkterna berör därför
den regionala infrastrukturen och kollektivtrafiken.
I den fördjupade översiktsplanen föreslås en järnväg med dubbelspår
mellan Alvesta och Växjö. Förbättrad infrastruktur mellan Alvesta och
Växjö är viktig för de regionala resmöjligheterna, men järnvägens exakta
sträckning har troligen mindre betydelse ur ett regionalt perspektiv.
Alvestas resecentrum är en viktig regional knutpunkt. Att det föreslås
utökad reseparkering öster om järnvägsspåren är därför positivt för
regionen och för möjligheten att enkelt kunna ta sig till och från tågen.
Regional kollektivtrafik behandlas relativt kortfattat i den fördjupade
översiktsplanen och expressbussar på sträckan Alvesta – Ljungby nämns
inte alls. Det finns idag inga expressbussar mellan Alvesta och Ljungby och
expressbussar mellan Växjö och Ljungby passerar idag Alvesta på riksväg
25 utan att stanna. För att förbättra kollektivtrafiken mellan Alvesta och
Ljungby bör det undersökas om det finns möjlighet till expressbussar
mellan orterna samt om expressbussar kan stanna vid busshållplatsen på
25:an vid trafikplats Lekaryd.
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Den fördjupade översiktsplanen innehåller förslag på utbyggnad av gångoch cykelstråk. En gång- och cykelväg mellan centrala Alvesta och
busshållplatsen vid trafikplats Lekaryd skulle förenkla möjligheten att ta sig
däremellan.
Arbetsutskottet beslutade att revidera tjänstemannaförslaget till yttrande med
ändringen att Ljungby kommun inte bara ser positivt på en utökning av
pendlarparkeringen vid resecentrum utan kommunen ser det som ett måste då
det är en viktig knutpunkt i regionen och föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 99.
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Yttrande över utpekande av områden av riksintresse för
friluftslivet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och byggförvaltningens förslag till
yttrande och överlämna det till Naturvårdsverket.
Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten
(HaV) fått i uppdrag att genomföra en översyn av vilka områden som
bedöms vara av riksintresse för friluftslivet, särskilt av de långsiktiga
behoven av tätortsnära natur. Målen med översynen är en kvalitetshöjning
av beskrivningen av områdena av riksintresse för friluftslivet, det gäller
både befintliga områden och nya föreslagna områden. Med friluftsliv menas
i detta sammanhang ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.
Länsstyrelserna har arbetat fram ett förslag på 312 områden som de bedömer
vara av riksintresse för friluftsliv, varav 3 av dem finns i Ljungby kommun, det
är områden runt sjöarna Vidöstern, Bolmen och Möckeln.
Inför Naturvårdverkets beslut har en miljöbedömning genomförts. Detta är
första gången som en miljöbedömning genomförs avseende utpekande av
riksintresse för friluftslivet. Miljöbedömningen har på en övergripande, nationell
nivå bedömt vilken betydande påverkan förslaget till väsentligt förändrade och
nya områden av riksintresse för friluftsliv kan få på miljön. Miljöaspekterna har
i denna bedömning sammanfattats i fem temaområden: Hälsa och välfärd,
biologisk mångfald, landskap, utveckling och slutligen klimat. Sammantaget
bedöms förslaget innebära en positiv påverkan på de grupperade
miljöaspekterna inom temaområdena hälsa och välfärd, biologisk mångfald och
landskap. Förslaget bedöms också innebära både positiv och negativ påverkan
på temaområdet utveckling och ingen eller liten påverkan på tema-området
klimat.
Avsikten är att Naturvårdsverket ska fatta beslut om dessa nya eller väsentligt
förändrade områdena före utgången av 2016.
Utpekandet av ett område av riksintresse för friluftslivet innebär inte ett
ovillkorligt skydd av området eller att andra verksamheter inte kan tillåtas.
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Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken utgår från att områden så långt
möjligt kan nyttjas för flera ändamål, men att det utpekade områdets värde
har företräde om samutnyttjande inte kan ske, det vill säga om en planerad
åtgärd påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön på ett sådant sätt att
möjligheterna att utöva friluftsliv påtagligt försämras.
Naturvårdsverket inbjuder nu till samråd av förslaget till utpekande av områden
av riksintresse för friluftslivet. Miljö- och byggförvaltningens lämnar förslag till
yttrande och föreslår att kommunsstyrelsen antar det som sitt och överlämnar
yttrandet till Naturvårdsverket.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och
byggförvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till Naturvårdsverket.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19 samt 2016-10-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 101.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Namn på nya fotbollsarenan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att namnet på fotbollsanläggningen ska vara
Lagavallen Ljungby.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att ta fram förslag till namn på den nya fotbollarenan, samt förslag på datum för
invigning.
Efter ombyggnad av Lagavallen i Ljungby, har det kommit förslag på att ändra
namnet på Lagavallen till "Ljungby fotbolls arena". Anledning till detta förslag
är att Lagavallen är nu ombyggd till en modem fotbollsarena, och godkänd för
spel upp till division 1 samt att det är den första l l-manna hybridfotbollsplanen
i Sverige. Genom att använda kommunens och stadens namn på denna
anläggning skulle de flesta veta var Sveriges första l l-manna hybridgräsplan
ligger.
Näringslivsavdelning har inkommit med synpunkten om att Ljungby ska vara
med i namnet och de förordar "Ljungby fotbolls arena". Även Ljungby IF är
vidtalade gällande namnbytet. Invigningen av fotbollsarenan blir den 20 maj
2017, då även föreningens klubbstuga ska vara färdigbyggd.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att namnet ändras till "Ljungby fotbolls
arena"
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att namnet på
fotbollsanläggningen ska vara Lagavallen Ljungby.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-05.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 2016-09-28 § 56.
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Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar:
10 januari, 7 februari, 14 mars, 4 april, 9 och 30 maj, 15 augusti, 12 september,
10 oktober, 14 november och 5 december.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande tisdagar:
24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, torsdagen den 18 maj, 13 juni, 29
augusti, 26 september, 24 oktober och 21 november.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2017.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar:
10 januari, 7 februari, 14 mars, 4 april, 9 och 30 maj, 15 augusti, 12 september,
10 oktober, 14 november och 5 december.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande tisdagar:
24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, torsdagen den 18 maj, 13 juni, 29
augusti, 26 september, 24 oktober och 21 november.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 102.
Skickas till
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Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda
följande måndagar 2017:
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 19 juni, 28 augusti, 25 september,
23 oktober, 27 november samt 18 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2017.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att sammanträda följande måndagar 2017:
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 19 juni, 28 augusti, 25 september,
23 oktober, 27 november samt 18 december.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 103.
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Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby Arena under
2017.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige har sedan augusti 2016 sammanträtt i
konferenslokalen i Ljungby Arena, vilket enligt hörsägen fungerar bra för
alla berörda, både ledamöter och presidium, allmänheten samt
Ljungbykanalen som filmar för webbTV och direktsänder i radion. Lokalen
har utrustats fullt ut för att möta samtliga krav som ställs för ett
fullmäktigesammanträde.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska äga rum i
konferenslokalen i Ljungby Arena under 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 104.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-10-11

27(31)

Kommunstyrelsen

Ks § 174

Ks2016/0275

100

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kungörelser
om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Veckonytt under
2017, vilket innebär att annonsen införs både i Smålänningen och
Veckobladet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges
sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är
kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som
annonsen ska införas i.
Under år 2016 har kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden
varit införda i tidningarna Smålänningen och Ljungby Lokaltidning.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges
sammanträden ska införas i Veckonytt under 2017, vilket innebär att
annonsen införs både i Smålänningen och dess gratistidning.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 105.
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Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Inga delegationsbeslut har anmälts.
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Ks § 176

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Skrivelse från Vision angående administrativ samverkan,
daterad 2016-06-27.
2. Skrivelse från de fackliga organisationerna Kommunal,
Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision, Sveriges
Ingenjörer, Sveriges Skolledarförbund, DIK och Lärarnas
Riksförbund angående administrativ samverkan mellan
Markaryd, Älmhult och Ljungby, daterad 2016-09-14.
3. Beslut av socialnämnden 2016-09-21 § 55 om finansiering av en
nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en er
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst under 2017-2017 till en
kostnad av 9 700 per år.
4. Havs- och vattenmyndighetens beslut om utpekande av områden
av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning –
Bergaåsens dricksvattenanläggningar, 2016-09-16.
5. Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor i Älmhults, Ljungby och Markaryds
kommuner (beslutat av Ljungby kommunfullmäktige 2016-0425 § 74) har undertecknats av samtliga kommuner.
6. Protokoll från Ljungby Energinät AB sammanträde 2016-09-09.
7. Protokoll från Ljungby Energi AB sammanträde 2016-09-09.
8. Protokoll från gemensamma nämnden sammanträde 2016-0912.
9. Protokoll från Ljungbybostäder AB sammanträde 2016-08-18.
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10. Protokoll från Ljungbybostäder AB sammanträde 2016-09-15.
11. Migrationsverkets information om deras plan för avveckling av
överkapacitet, 2016-10-05.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förteckning 2016-10-04, samt protokoll och
skrivelser i enlighet med förteckningen.
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Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Information om yrkeshögskolan och utbildningar.
2. Förslag till ny kommunal redovisningslag.
3. Utredning efter motion om delade turer.
4. Rapportering om plan för att åtgärda det som framkommit i
internkontrollen om IT-avdelningens support.
5. Räddningstjänsten informerar om hembesök i Vittaryd.
6. Kommunstyrelsen informerar.
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