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Tid och plats

Tisdagen den 13 februari 2018, kl. 09.00-13.15
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C), §§ 31, 46
Anne Karlsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
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), §§ 32-46
Övriga
deltagande

Lars-Ove Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 31, 46
Christer Ivarsson (MP), ej tjänstgörande ersättare, §§ 31-34, 46
Fredrik Ottosson, kommunstrateg
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare, § 31
Katrin Nilsson, kanslichef, §§ 32-33, 46
Trond Strangstadstuen, fastighetschef, §§ 34-35
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef, §§ 34-35
Gunlög Lindell, lokalsamordnare, §§ 34-35
CarlFredrik Ledin, inköpsansvarig, §§ 35-36
Jan-Erik Magnusson, controller, §§ 36-40
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 35-39
Annelie Ingmar, integrationssamordnare, §§ 39-42
Josefine Granrot, budget- och skuldrådgivare, § 46
Maria Johansson, konsumentrådgivare, § 46
Jessika Nilsson, budget- och skuldrådgivare, § 46
Bengt Gustafsson, tf. VA- och renhållningschef, § 46
Nihad Hodzic, verksamhetschef socialförvaltningen, § 46

Åhörare

1

Justerare

Kerstin Wiréhn

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 16 februari 2018
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Sekreterare

Fredrik Ottosson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

13 februari 2018

Överklagningstid

19 februari - 11 mars 2018

Anslaget nedtaget

12 mars 2018

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Lena Karlsson
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Ks § 31

Ks2018/0038

101

Revidering av kommunvisionen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den nya
visionen för Ljungby kommun: ”I Ljungby kommun formar vi framtiden
tillsammans, 35 000 invånare år 2035”.
Reservationer
Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2013 att anta en ny vision för
Ljungby kommun att gälla från den 1 januari 2015: ”I Ljungby kommun formar
vi framtiden tillsammans”. Visionen är tänkt att gälla under tre till fyra
mandatperioder.
Visionen är tredelad: ”I Ljungby kommun” betyder att den omfattar hela
den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av.
Med orden ”formar vi framtiden” vill vi säga att framtiden inte är något vi
sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i
vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker!
Ordet ”tillsammans” betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar
med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän
och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner
och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att
vi kan samarbeta över alla gränser.
Dock anger denna vision inte en tydlig riktning på vart vi är på väg. Med
bakgrund av att det nya befolkningsmålet är beslutat till 35 000 invånare år
2035 skulle denna viljeinriktning på ett naturligt vis kunna knytas till den
befintliga visionen. Under ett parlamentariskt möte i december 2017
resonerades det om att Ljungbys nya vision skulle kunna bli följande:
”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige anta den nya visionen för Ljungby kommun: ”I
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Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år
2035”.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-24.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
Yrkanden
Anne Karlsson (S), Carina Bengtsson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M), Magnus
Gunnarsson (M), Irene Olofsson (C), Lars Solling (L) och Conny Simonsson (S)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunens
tidigare vision: ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans” kvarstår.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anne Karlssons
(S) med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag eller Jan
Lorentzsons (SD) och Roland Johanssons (ALT) yrkande om att
kommunens tidigare vision: ”I Ljungby kommun formar vi framtiden
tillsammans” kvarstår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Anne Karlssons (S) med fleras yrkande.
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Ks § 32

Ks2017/0351

190

Inrättande av ytterligare professionell god man/ förvaltare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ytterligare en professionell god man ska anställas
av Ljungby kommun på 50 procent av en heltidstjänst. Tjänsten är en
heltidstjänst och ska placeras i Ljungby, men ska förordnas för uppdrag jämnt
fördelat mellan Markaryds och Ljungby kommuner och där vardera kommunen
ansvarar för hälften av de kostnader som är förknippade med den professionelle
gode mannen.
Finansiering sker via överförmyndarnämndens budget.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har från den 1 mars 2018 1,5 tjänster som professionell god
man/förvaltare. Redan nu kan dock konstateras att detta inte är tillräckligt utan
det behöver rekryteras ytterligare en person. Även Markaryds kommun är i
behov av att få tillgång till en sådan resurs.
Beslut om god man/förvaltare har inte kunnat tillsättas på grund av att enheten
dels inte har kunnat avsätta tid för fortlöpande rekryteringsåtgärder utanför den
krets vilka redan idag har uppdrag som gode män och förvaltare. Dels bedöms
ärendena som mycket svåra och svåra för en lekman att ge ett så gott stöd som
krävs utifrån gällande lagar och förordningar. Under den väntetid som uppstår i
avvaktan på att god man utses i ärendet förvärras de enskildas ekonomiska och
sociala situation.
För att kunna säkerställa lagstiftarens krav på en rättsäker hantering och
tryggandet av att enskilda får det stöd de behöver föreslår
kommunledningsförvaltningen att ytterligare en professionell god man anställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta
kommunledningsförvaltningen förslag att ytterligare en professionell god man,
ska anställas av Ljungby kommun på 50 procent av en heltidstjänst. Tjänsten är
en heltidstjänst och ska placeras i Ljungby, men ska förordnas för uppdrag jämnt
fördelat mellan Markaryds och Ljungby kommuner och där vardera kommunen
ansvarar för hälften av de kostnader som är förknippade med den professionelle
gode mannen. Finansiering görs från överförmyndarnämndens budget. Tjänsten
kommer att tillsättas under förutsättning att Markaryds kommun fattar
erforderliga beslut.
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Kommunstyrelsen i Markaryd beslutade den 17 januari 2018 att tillstyrka att
ytterligare en professionell god man anställs av Ljungby kommun. Tjänsten är
en heltidstjänst och ska placeras i Ljungby, men ska förordnas för uppdrag jämnt
fördelat mellan Markaryds och Ljungby kommuner och där vardera kommunen
ansvarar för hälften av de kostnader som är förknippade med den gode mannen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-07.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
Kommunstyrelsen i Markaryds kommuns beslut 2018-01-17.
Skickas till
Kommunstyrelsen i Markaryds kommun.
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Ks § 33

Ks2017/0424

004

Remiss om Sydarkiveras utveckling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som svar på remissen och att därmed förorda Sydarkiveras
förslag i punkt 1.
Kommunstyrelsen meddelar Sydarkivera att expansion av verksamheten till att
omfatta ytterligare kommuner, inte får ske på bekostnad av den service som
levereras till redan befintliga medlemmar i förbundet.
Sammanfattning av ärendet
Sydarkivera har skickat ett förslag till utveckling av dess verksamhet på remiss
till alla medlemskommuner. I det underlag som skickats till kommunen
redovisas två olika förslag:
1. En delad arkivmyndighet där Sydarkivera ansvarar för tillsyn och
överlämnade digitala arkiv och där kommunstyrelsen som lokal
arkivmyndighet har kvar ansvaret för överlämnade av pappersarkiv.
Ett sådant förslag förutsätter en delad arkivmyndighet beslutad genom
separat beslut i varje kommun, vilket Ljungby kommun idag har.
2. En hel arkivmyndighet. Kommunen lämnar då över hela
arkivmyndighetsuppdraget till Sydarkivera. I detta fall avtalar kommunen om
förvaltning av överlämnade pappersarkiv. Detta är då en anslutande tjänst och
varje förbundsmedlem bestämmer om pappersarkiven ska vara kvar i befintliga
kommuner eller flyttas till gemensamma arkivcentra. Samordning av lokala
analoga arkiv kommer att utredas i ett separat projekt under våren.
Kommunstyrelsens arbetsutskott instämmer i kommunledningsförvaltningens
bedömning att Ljungby kommun föredrar att det även i fortsättningen ska finnas
en delad arkivmyndighet. Ljungby kommun vill även fortsättningsvis att de
analoga arkiven ska vara tillgängliga för kommunens invånare genom arkiv som
är belägna i kommunen och drivs i kommunal regi. Kommunen ställer sig dock
positiv till att kunna utgöra arkivcenter om det skulle bli aktuellt efter
Sydarkiveras utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse lämnas som svar på remissen och att kommunstyrelsen därmed
förordar Sydarkiveras förslag i punkt 1.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2018-01-30, att Ljungby kommun
ska vara delaktiga i Sydarkiveras utredning om samordning av pappersarkiv.
Ljungby kommun vill på detta sätt visa intresse för att möjligtvis vara den plats
där detta arkiv skulle kunna förläggas.
Beslutsunderlag
Sydarkiveras remiss inklusive sammanfattning av förslaget, 2017-12-21.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-05.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
Skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
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Ks § 34

Ks2015/0430

220

Verksamhetsplan för lokalförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny
verksamhetsplan för lokalförsörjning, inkommen 2018-02-07.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav hösten 2015 tekniska förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för lokalförsörjning.
Tekniska förvaltningen har överlämnat ett förslag till verksamhetsplan daterat
2018-01-23. Förslaget har arbetats fram av tekniska förvaltningen i samverkan
med övriga förvaltningar som har lämnat synpunkter på de utkast som har tagits
fram. De generella och särskilda riktlinjerna i planen härstammar från den
parlamentariskt tillsatta grupp som diskuterade lokalförsörjning under hösten
2016 och våren 2017. Verksamhetsplanen har också tagits upp i
förvaltningschefsgruppen för inhämtande av synpunkter.
Verksamhetsplanen för lokalförsörjning är underordnad Policy för hållbar
utveckling och ska utgöra ett planeringsunderlag för kommunfullmäktiges beslut
om långsiktiga mål och om budget. Planen är ett av de medel som används för
att nå målen som kommunfullmäktige har beslutat om vad gäller
befolkningstillväxt samt hållbarhet ur både ekologisk, ekonomisk och social
synpunkt. Samtliga nämnder och förvaltningar förutsätts använda planen och ta
hänsyn till dess inriktning i samband med det årliga budgetarbetet.
Huvudsyftet med verksamhetsplanen för lokalförsörjning är att använda
kommunens resurser på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska i och med
planen få förutsättningar att med god framförhållning kunna planera och
strukturera behovet av lokaler på kort och längre sikt. Verksamhetsplanen ska
användas av nämnder och styrelser i mål- och ekonomiarbetet och därigenom
utgöra ett verktyg för att kunna göra bättre bedömningar om framtida investeringsbehov och lokalkostnader. Planen ska helt enkelt leda till att
verksamheterna har ändamålsenliga lokaler med rätt kvalitet i rätt tid till lägsta
möjliga kostnad.
Målen med verksamhetsplanen för lokalförsörjning är att:
•
•

Justerandes sign

Skapa balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för
kommunens verksamheter.
Ge samtliga förvaltningar en gemensam bild av kommunens samlade
lokaltillgångar och lokalbehov.
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•
•
•

Se till att kommunens lokaler används energi- och kostnadseffektivt samt
är ändamålsenliga utifrån verksamhetens behov på kort och lång sikt
Bidra till att skapa förutsättningar för Ljungby kommuns verksamheter
att utvecklas för att målet för befolkningsökning (1,2 procent årligen) ska
kunna uppnås.
Bidra till att skapa förutsättningar för Ljungby kommuns verksamheter
att nå målen för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till ny verksamhetsplan för lokalförsörjning,
inkommen 2018-02-07.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till verksamhetsplan, inkommen 2018-02-07
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-26.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
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Ks § 35

Ks2017/0426

881

Begäran om medel för utredning av förutsättningar för
framtida bibliotek / mötesplats i Ljungby
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 500 tkr till driftkostnader inkluderad
utredningsresurs för utredning av förutsättningar för framtida
bibliotek/mötesplats i Ljungby. I redovisningen, som blir resultatet av
utredningen, ska funktionen av mötesplatsen beskrivas, konsekvensanalys
göras och uppskattad kostnad redovisas.
Finansering sker via kommunstyrelsens resultatbalanserade medel.
Reservationer
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden begär tilläggsanslag med 500 tkr för förstudie
och projekteringsfas för nytt bibliotek. De planerade åtgärderna ska
bokföras och budgeteras som driftkostnad. Kultur- och fritidsnämnden har
inte möjlighet att själva inrymma kostnaden inom sin budget. Som förslag
till finansiering föreslås att man använder kommunstyrelsens gamla
resultatbalanserade medel, där det kvarstår 5 915 tkr. Ett uttag av dessa
påverkar kommunens resultat negativt under 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 500
tkr till driftkostnader inkluderad utredningsresurs för utredning av
förutsättningar för framtida bibliotek/mötesplats i Ljungby. I
redovisningen, som blir resultatet av utredningen, ska funktionen av
mötesplatsen beskrivas, konsekvensanalys göras och uppskattad kostnad
redovisas. Finansering sker via kommunstyrelsens resultatbalanserade
medel.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-13
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-12-20
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
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Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M), Conny Simonsson (S), Christer Henriksson (KD)
och Lars Solling (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kerstin Wiréhn (V), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar
avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets
förslag enligt Ann-Charlotte Wiesels (M) med fleras yrkande eller att avslå
förslaget enligt Kerstin Wiréhns (V) med fleras yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller Ann-Charlotte Wiesels (M) med fleras yrkande om att
anta arbetsutskottets förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att bifalla arbetsutskottets förslag och
Nej-röst för att avslå arbetsutskottets förslag.

Omröstningen resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.
Omröstningsresultat
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
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)
Krister Lundin (M)
Resultat

Justerandes sign
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Ks § 36

Ks2017/0204

050

Verksamhetsplan för praktikanter vid upphandling av
bygg- och entreprenadtjänster
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen för praktikanter vid
upphandling av bygg- och entreprenadtjänster, inkommen 2018-02-07.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick efter beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott i december 2017 uppdrag att ta fram ett förslag till
verksamhetsplan avseende upphandling med social hänsyn.
Ljungby kommuns syfte med upphandling med social hänsyn är att främja
sysselsättning, ge lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet samt förbättra
tillgängligheten i samhället.
Upphandlingsenheten har tillsammans med arbetsmarknadsenheten tagit
fram en verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att fastställa förslaget till verksamhetsplan.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Kommunledningsförvaltningens förslag till verksamhetsplan inkommen 201802-07.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
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Ks § 37

Ks2018/0012

156

Finansiering Bolmenfond
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av ytterligare 50 tkr till
Bolmenfonden under 2018 finansieras genom konto 28720 Bolmenplanen med
24 tkr och genom kommunstyrelsens oförutsedda utgifter med 26 tkr.
Finansiering från och med 2019 förs till budgetberedningen.
Förvaltningen får i uppdrag att på nästa sammanträde redogöra för den
organisatoriska uppbyggnaden av Bolmenfonden, bland annat vilken
associationsform den har.
Sammanfattning av ärendet
I årets budget har det satts av 100 tkr till Bolmenfond. Enligt överenskommelse
med övriga kommuner vid Bolmen ska Ljungby kommun sätta av 150 tkr; det
fattas således finansiering med 50 tkr.
Som en del av finansieringen föreslår kommunledningsförvaltningen att man
använder ett balanskonto för Bolmenplanen där det sedan länge funnits ett saldo
på 24 tkr. För resterande del, 26 tkr, föreslås att finansiering sker från
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Frågan om finansiering från och med
2019 föreslås föras till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att finansiering av ytterligare 50 tkr till
Bolmenfonden finansieras under 2018 genom konto 28720 Bolmenplanen med
24 tkr och genom kommunstyrelsens oförutsedda utgifter med 26 tkr.
Finansiering från och med 2019 förs till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-15.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
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Ks § 38

2018/0043

040

Tilläggsanslag investeringar från 2017 till 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsmedel på 169 946 tkr överförs enligt kommunledningens förslag
daterat 2018-02-05. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 284
194 tkr. Utfallet blev 95 944 tkr, alltså en avvikelse på 188 250 tkr. Den största
avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 169 057 tkr för
investeringar som inte har blivit utförda.
Begäran om tilläggsanslag till 2017 har inkommit på sammanlagt 170 351 tkr.
Tekniska nämnden har begärt överföring av lägre belopp än avvikelsen.
Kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och
socialnämnden har begärt överföring på totalt samma belopp som avvikelsen.
Kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnämnden har begärt överföring
på större belopp än avvikelsen. I begäran från nämnderna ingår omflyttningar
mellan olika investeringsprojekt. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
investeringsmedel överförs enligt nämndernas förslag, med ett par undantag.
För kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnämnden föreslås överförd
budget bli samma som budgetavvikelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-05.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-02-13

17(27)

Kommunstyrelsen

Ks § 39

2018/0044

040

Verksamhetsberättelse 2017
kommunledningsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag
till verksamhetsberättelse 2017 efter en redaktionell ändring.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att anta verksamhetsberättelse för
kommunledningsförvaltningen år 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2017.
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Ks2018/0027

042

Risk och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för
kommunledningsförvaltningen 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande internkontroller ska genomföras under
2018:
•
•
•

IT-säkerhet
Upphandling
Information/Kommunikation

Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna
kontrollen i sin verksamhet. Intern kontroll syftar till att med en rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande uppnås:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

För att bestämma vad som ska granskas kan en risk- och väsentlighetsanalys
genomföras.
En risk- och väsentlighetsanalys är ett systematiskt arbetssätt där man analyserar
och prioriterar processer, rutiner och arbetsuppgifter. Utifrån analysen placeras
processerna, rutinerna och arbetsuppgifterna i en risk- och väsentlighetsmatris.
Vid denna prioritering används begreppen sannolikhet och väsentlighet.
Sannolikhet är ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. Med
väsentlighet avses vilka konsekvenser det får om händelsen inträffar.
Konsekvensen kan exempelvis vara ekonomisk, politisk eller påverka enskilda
medarbetare, politiker eller utomstående.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
internkontroller inom områdena IT-säkerhet, upphandling och
information/kommunikation ska genomföras under 2018:
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-18.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
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Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kontroller även ska genomföras inom området
Rehabkedjan.
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets
förslag enligt sitt eget yrkande eller att lägga till Rehabkedjan som ett ytterligare
kontrollområde enligt Anne Karlssons (S) yrkande. Ordförande finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-02-13

20(27)

Kommunstyrelsen

Ks § 41

Ks2017/0295

100

Områden som ska prioriteras i omvärldsanalysen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbeta med alla de rekommenderade områdena
och att följande områden ska prioriteras:
1. Öka attraktiviten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer.
2. Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i
Ljungby kommun.
3. Utveckla arbetet kring berättartraditionen.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tagit fram en omvärldsanalys för kommunen. På
kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2017 beslutades att fortsätta arbetet
med omvärldsanalysen genom att ta rapporten vidare till
förvaltningschefsgruppen.
Samtliga förvaltningar har gått igenom nuläge och önskat läge gällande alla tio
rekommendationerna och lämnat in sina förslag. Sammanställningen av
förvaltningarnas förslag pekar på att de rekommendationer som bör prioriteras
är:
1. Gör det mycket enkelt att utveckla idéer i Ljungby kommun.
2. Göra resandet enklare samt underlätta för transporter och logistik av alla
slag.
3. Öka attraktiviten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer.
Alla rekommendationerna bedöms som viktiga och inom alla områden
finns det pågående arbete men i olika utsträckning. Resurser och tid för att
arbeta med rekommendationerna behövs. Arbetet bör prioriteras och
budgeteras, skriver kommunledningsförvaltningen som föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att arbeta med alla de rekommenderade
områdena, men inte samtidigt. För att få genomslag behövs beslut om vilka
rekommendationer som ska prioriteras.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
arbeta med alla de rekommenderade områdena och att följande områden
ska prioriteras:
1. Öka attraktiviten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer.
2. Inled ett arbete som stödjer en uppbyggnad av en utvecklingsplats kring
relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
3. Utveckla arbetet kring berättartraditionen
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
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Ks2017/0423

403

Revidering av policy för hållbar utveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy för hållbar
utveckling och att den tidigare versionen därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har reviderat policyn för hållbar utveckling, för
att vara aktuell i kommunens arbete med hållbar utveckling. Policyn kommer
senare att åtföljas av en ny verksamhetsplan för hållbar utveckling.
Hållbar utveckling handlar om att hållbart bevara naturens tjänster och tilliten i
samhället. Det innebär ett fokus på långsiktighet, helhetssyn samt ett globalt
perspektiv. Ett hållbart samhälle kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt
inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd
miljö.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta Policy för hållbar utveckling och att upphäva den
gamla versionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till policy 201712-22.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
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Ks2017/0323

531

Svar på medborgarförslag om hållplats vid kvarteret
Fritiden med närtrafik Ljungby
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och meddelar förslagsställaren
att förslaget nu är genomfört och kommunstyrelsen anser det därför besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att närtrafik Ljungby ska utöka sitt antal hållplatser och
stanna även vid kvarteret Fritiden i anslutning till Sunnerbohallen. Motiveringen
är att det är minst lika viktigt med friskvård som att kunna besöka sjukhus och
mataffär. Det är i synnerhet viktigt, menar förslagsställaren, att kunna åka till
Sunnerbohallen då man numer kan få friskvård på recept och att det är för långt
att gå om man har en tyngre packning.
Det har tidigare inkommit önskemål om en hållplats i anslutning till kvarteret
Fritiden. Ljungby kommun har därför inlett en dialog med Länstrafiken och
Serviceresor som under slutet av år 2017 beslutade om att genomföra
förändringen i hållplatsschemat.
Sedan årsskiftet 2017/-18 går det att boka resor med Närtrafik Ljungby till och
från hållplatsen Sunnerbohallen. Hållplatsen är i anslutning till huvudentrén och
busshållplatsskylt är beställd och kommer att monteras inom kort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tacka
för medborgarförslaget och meddela förslagsställaren att förslaget redan är
genomfört och kommunstyrelsen anser det därför besvarat.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-08.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
Skickas till
Förslagsställaren
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Ks2017/0367

531

Svar på medborgarförslag om gratis busskort dygnet runt
till Ljungby för skolungdomar från byarna runt omkring
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och meddelar
förslagsställaren att förslaget inte kan genomföras med hänvisning till att
kostnaderna för ett införande av fria busskort till alla skolungdomar blir för
höga.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att ungdomarna i kommunen får gratis busskort som
gäller dygnet runt, med motiveringen att det skulle minska miljöpåverkan och
underlätta för stressade föräldrar som måste skjutsa sina barn till aktiviteter.
Framförallt för de som bor utanför tätorten.
Under slutet av 2016 inkom ett likalydande medborgarförslag som utreddes
grundligt. Förslaget avslogs med hänvisning till att kostnaden skulle bli för hög.
Den totala kostnaden för att förse kommunens ungdomar med gratis busskort
skulle bli ca 8,5 miljoner kr per år. Detta baserat på 2015 års invånarsiffror och
2016 års prisbild.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till att kostnaderna för ett införande av fria busskort till alla
skolungdomar blir för höga. Kommunledningsförvaltningen anser att då inga
större förändringar skett under 2017 gällande pris/antal ungdomar så är
slutsatsen densamma. Den totala kostnaden överstiger nyttan och miljövinsten
för såväl individ som samhälle.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tacka
för medborgarförslaget och meddela förslagsställaren att förslaget inte kan
genomföras med hänvisning till att kostnaderna för ett införande av fria busskort
till alla skolungdomar blir för höga.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-08.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar återremiss då det i utskicket till sammanträdet saknas
underlag till de beräkningarna av kostnaderna för genomförandet av
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medborgarförslaget som presenteras i tjänsteskrivelsen. Likaså menar hon att
beskrivningen av målgruppen i tjänsteskrivelsen inte helt är densamma som i
medborgarförslaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag
eller om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar att anta arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att så är fallet.
Skickas till
Förslagsställaren

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-02-13

26(27)

Kommunstyrelsen

Ks § 45

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Skrivelse från Socialdemokraterna om sjuktalen i Ljungby kommun.
2. Skrivelse från kommunrevisionen om socialnämndens administrativa
funktion.
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Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
3. Återrapportering av uppdraget att utveckla och färdigställa projekt
återbruk.
4. Uppföljning av heltid som grund vid anställning efter motion om ökad
satsning för personal inom äldreomsorgen.
5. Konsument Ljungby.
6. Kommunstyrelsen informerar.
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