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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 13 mars 2018 kl. 08.00-11.20
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S), §§ 48-59
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)
Caroline Holmqvist Henrysson (S), tjänstgörande ersättare, § 47

Övriga
deltagande

Judit Svensson (C), ej tjänstgörande ersättare
Lars-Ove Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare
Caroline Holmqvist Henrysson (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 48-59
Mathias Wanderoy (S), ej tjänstgörande ersättare
Christer Ivarsson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Jönsson, kommundirektör
Fredrik Ottosson, kommunstrateg
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, § 47
Hanna Svahnström, miljöinspektör, § 47
Björn Vikström, planarkitekt, §§ 49-50
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare, § 51
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 52-53
Patrik Svensson, fastighetsförvaltare, § 53
Malin Svensk, kommunikationsansvarig, § 57

Åhörare

13

Justerare

Jan Lorentzson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 16 mars

Paragrafer

47-59
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Sekreterare

Fredrik Ottosson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-13

Överklagningstid

2018-03-19 – 2018-04-09

Anslaget nedtaget

2018-04-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Lena Karlsson
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Ks § 47

2015/0169

371

Revidering av Vindkraftplan
Förslag till beslut
Kommunsstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
vindkraftsplanen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anne Karlsson i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 2 juni 2015 miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta
fram ett förslag till reviderad vindkraftplan. Den 10 oktober 2017 beslutades att
vindkraftplanen skulle skickas ut för granskning. Planen har därefter varit
utskickad för granskning mellan den 17 oktober till den 18 december 2017.
Synpunkterna från granskningen har sammanställts och kommenterats i ett
granskningsutlåtande daterat den 15 januari 2018.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2018-02-07.
Miljö- och byggnadsförvaltningens granskningsutlåtande 2018-01-15.
Vindkraftplan.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) yrkar att Ljungby kommun ska bli en vindkraftfri
kommun.
Jan Lorentzon (SD), Ann-Charlotte Wiesel (M), Lars Solling (L) och Christer
Henriksson (KD) yrkar på att område 1, 2 och 3 ingår i planen samt att inom
område 3 ska riktlinjerna vara 35 dB(A) samt hålla ett avstånd till
fastighetsgräns på 1500 meter.
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Kerstin Wiréhn (V), Carina Bengtsson (C)
och Irene Olofsson (C) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag att
föreslå fullmäktige att anta vindkraftplanen.
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Jan Lorentzons (SD) med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Votering
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Jan Lorentzons (SD) med fleras
förslag är huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
1. Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras förslag och Roland
Johanssons (ALT) förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till
huvudförslaget.
2. Jan Lorentzons (SD) med fleras förslag ställs mot det förslag som
kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ja-röst för att bifalla Jan Lorentzons (SD) med fleras förslag och
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ordförande ställer Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras förslag och
Roland Johanssons (ALT) förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen
utser Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras förslag som motförslag.
Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 8 nej-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Caroline Holmqvist Henryssons (S) med
fleras förslag att föreslå fullmäktige att anta vindkraftplanen.
Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
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)
Caroline Holmqvist Henrysson
(S)
Resultat

Justerandes sign

Ja

Nej

Avstår

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Avstår
Nej
6 ja

8 nej

1 avstår
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Ks § 48

2017/0289

016

Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade förslaget
till lokala ordningsföreskrifter för Ljungby kommun med ändringen att
alkoholförtäring alltjämt ska vara tillåten i Hembygdsparken.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns lokala ordningsföreskrifter antogs 1965 men har reviderats
genom beslut i kommunfullmäktige 1995 och 2008. Ordningsföreskrifterna har
under 2017 gåtts igenom av den förvaltningsövergripande arbetsgruppen
Trygghet och Säkerhet samt av ytterligare tjänstemän med ansvar inom de
områden som föreskrifterna reglerar.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 136, att återremittera
det reviderade förslaget till lokala ordningsföreskrifter för att skicka det på
remiss till de politiska partierna. Förslaget skickades ut på remiss den 8
december 2017 och partierna hade fram till den 31 januari på sig att svara på
remissen. Yttrande med förslag på tillägg och ändring har lämnats in av
Miljöpartiet de gröna. Sakkunniga på berörda förvaltningar samt
Polismyndigheten har granskat förslagen och kommit fram till att det inte finns
någon anledning att ändra i det förslag som presenterades för fullmäktige i
november.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-15.
Kommunledningsförvaltningens yttrande över Miljöpartiet de grönas förslag
2018-02-07.
Polismyndighetens yttrande över Miljöpartiet de grönas förslag 2018-01-11.
Miljöpartiet de grönas förslag 2018-01-09.
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Ljungby kommun 201712-31.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) och Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till det
reviderade förslaget till lokala ordningsföreskrifter för Ljungby kommun.
Kerstin Wiréhn (V), Roland Johansson (ALT) och Lars Solling (L) yrkar bifall
till det reviderade förslaget med ändringen att alkoholförtäring alltjämt ska vara
tillåten i Hembygdsparken.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Jan Lorentzsons (SD) och Christer Henrikssons (KD) förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att bifalla Jan Lorentzsons (SD) och Christer Henrikssons (KD)
förslag och
Nej-röst för att bifalla Kerstin Wiréhns (V) med fleras förslag.
Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 8 nej-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Kerstin Wiréhns (V) med fleras förslag att
föreslås fullmäktige att anta de reviderade föreskrifterna men med ändringen att
alkoholförtäring även fortsättningsvis ska vara tillåten i Hembygdsparken.
Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
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)
Resultat

Justerandes sign

Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
7 ja

Nej
8 nej
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Ks § 49

Ks2018/0059

265

Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under
perioden 2018-2020, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge nedanstående yttrande.
Ljungby kommun vill inleda med att poängtera att kommunen ser positivt på att
länsstyrelsen i Kronoberg reviderar Plan för skydd av värdefull natur i
Kronobergs län. Ljungby kommun anser dock att berörda markägare ska höras
innan dylika ärenden skickas ut på remiss, något som inte skett i detta fall.
Nedan följer Ljungby kommuns yttranden.
Området Kvänjarp har ett betydande värde beträffande Ljungby tätorts framtida
bostadsutveckling och är dessutom utpekat som utredningsområde för bostäder i
gällande översiktsplan. Möjligheterna för bostadsbebyggelse väster och söder
om Ljungby stad är begränsade, varför mark i området Kvänjarp köpts upp av
Ljungby kommun för att ta höjd för framtida exploateringsbehov.
Med anledning av att området är utredningsområde för bostäder har Ljungby
kommun låtit göra en översiktlig inventering av området, (rapport bifogas i
yttrandet). Den översiktliga inventeringen visar att det inom området finns
värden både ur natur- och kulturhistoriskt perspektiv samt friluftsliv. Ljungby
kommun ber därför länsstyrelsen att utreda området ytterligare och undersöka
om området kan avgränsas för att möjliggöra bostadsbebyggelse.
Vidare ser Ljungby kommun positivt på länsstyrelsens arbetsform med s.k.
komet-förslag, där initiativ till skydd initieras av fastighetsägare. Ljungby
kommun ser därför fördelaktigen att komet-förslag i första hand prioriteras, för
att på så sätt uppmuntra fler privata initiativ vad beträffar skydd av natur.
Gällande området Bräkentorp bedrivs i dag ett jord- och skogsbruk som är
anpassad till och tar hänsyn till det rörliga friluftslivet i form av ”Bräkentorp
strövarområde”. Ljungby kommun ser därför inget skäl till att utöka
naturreservatet.
I det övriga området där Ljungby kommun är berörd som fastighetsägare,
Målaskog, ser kommunen positivt på att länsstyrelsen Kronoberg arbetar vidare
med ett förslag på utökning av skyddat område med hänsyn till natur och
friluftsliv.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-03-13

9(24)

Kommunstyrelsen

I bilaga 1 Plantabell, Grupp 2 står Hannabadsåsen som ett objekt i Ljungby
kommun istället för Markaryds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att svara på remiss från Länsstyrelsen i Kronobergs län
över Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under perioden 20182020.
Länsstyrelsen har sedan 1994 fastställt löpande planer för arbetet med formellt
skydd av värdefull natur. Med formellt skydd avses i detta fall främst
naturreservat, biotopskydds-område och naturvårdsavtal. Planen beskriver vilka
områden som bör prioriteras i arbetet med skydd av värdefulla naturmiljöer.
Förra planen antogs 2008 och innehöll 83 områden. Under perioden 2008-2017
har 37 områden fått nytt formellt skydd och i 19 områden pågår aktivt arbete.
Under perioden har också 43 områden fått formellt skydd som kommit in som
initiativ från fastighetsägare, så kallade Komet-anmälningar. I det nu
presenterade förslaget finns 26 nya områden föreslagna av vilken de flesta är
ädellövskogsområden, varav fem är belägna inom Ljungby kommun.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-02-27.
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-01.
Remiss från Länsstyrelsen i Kronobergs län 2017-12-19.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Ks § 50

2018/0081

212

Remissyttrande angående samrådsförslag för Värnamo
kommuns översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande.
Ljungby kommun ser positivt på att Värnamo kommun arbetat fram en ny
översiktsplan med tanke på kommunernas angränsande läge och gemensamma
intressen. Att de tagit med och beskrivit relationer med angränsande län i form
av exempelvis kollektivtrafik är positivt då det ger en förutsättning för
sammarbeten över kommun- och regiongränser. Vi ser därför positivt på att
Värnamo vill verka för en regionförstoring och ett ökat kollektivt resande
mellan kommunerna.
I gränsområdet mellan Ljungby och Värnamo kommun finns många intressanta
områden för friluftsliv och besöksnäring. Ljungby kommun ser därför
uppskattande på att Värnamo kommun ser behovet av utökat samarbete mellan
kommunerna kring dessa områden för att ge ett bredare utbud av upplevelser
och service.
Vad beträffar vattenanvändning har Ljungby och Värnamo kommun flera
gemensamma intressen. Ljungby kommun ser därför uppskattande på att
Värnamo ska verka för att förbättra vattenmiljön i Helgeå, sjön Bolmen och
Vidöstern. Vidare vill Ljungby kommun påtala att Bergaåsens anläggning är av
riksintresse för dricksvattenförsörjning även för Ljungby kommun då den utgör
reservvattentäkt för Ljungby tätort.
Ljungby kommun vill även påtala det mellankommunala intresset vad gäller den
planerade höghastighetsjärnvägen då den sträcker sig igenom både Värnamo och
Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Värnamo kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan utställd för
samråd. Översiktsplan är ett av kommunens mer strategiska dokument och
regleras i plan- och bygglagen. Enligt lag ska översiktsplanen redovisa för hur
mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras.
Värnamo kommuns gällande översiktsplan antogs redan 2002 varför man nu
tagit fram ett nytt förslag till översiktsplan. Den nya översiktsplanen tar sikte
Justerandes sign
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mot år 2035 och fyra olika fokusområden: en attraktiv kommun, främja
näringslivet och hållbar tillväxt, goda kommunikationer samt utveckla mark och
vattenresurser.
Miljö- och byggnämnden beslutade, 2018-03-07, att föreslå kommunstyrelsen
att anta miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2018-03-07.
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-05.
Skickas till
Värnamo kommun
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Ks § 51

Ks2018/0037

103

Ansökningar om partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att lokalt partistöd
ska utbetalas 2018 till samtliga partier som har ansökt om det.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta nya
regler för partistöd. Partistöd delas ut av kommunen för att stärka den lokala
demokratin. Fullmäktige kräver nu att partierna lämnar in en redovisning över
hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan fullmäktige fattar
beslut om utbetalning av partistödet.
Samtliga nio partier har lämnat in ansökan om utbetalning av partistöd 2018
tillsammans med redovisning av hur det lokala partistödet användes under 2017,
i enlighet med de nya reglerna.
Demokratiberedningen har enligt reglerna i uppgift att gå igenom
redovisningarna och lämna förslag om lokalt partistöd ska utbetalas 2018.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut 2018-03-07.

Justerandes sign
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Ks § 52

Ks2018/0057

041

Resultatbalansering från 2017 till 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens förslag antas och
resultatbalansering görs med sammantaget 4 484 tkr, enligt nedan. Finansiering
sker genom kommunens eget kapital.
Nämnd/förvaltning
Kommunstyrelsen och KLF
Teknisk nämnd
Miljö- och Byggnämnd
Barn- och Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och Fritidsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Revision
Gemensamma nämnden
Summa

Resultatbalansering
4 902
741
-268
-1 690
533
53
213
0
0
4 484

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att besluta om resultatbalansering från 2017 till 2018.
Resultatbalansering, dvs. överföring av förvaltningarnas avvikelser till nästa
budgetår, har funnits sedan bokslut 2002. En revidering av regelverket gjordes
från och med bokslut 2016. De regler som finns angående resultatbalanseringen
är att fördelning av resultatet görs så att en tredjedel ska fördelas till
resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive nämnd och en tredjedel
fördelas till kommunstyrelsen. Överskott och underskott som förs över läggs in i
budgeten i sin helhet året efter bokslutet. Beslut om hur mycket som ska
överföras tas av kommunstyrelsen senast under mars månad året efter bokslutet,
efter begäran från nämnderna/ förvaltningsledningarna. Vid överföringen kan
hänsyn tas till lagändringar eller större oförutsedda händelser som har påverkat
nämndernas resultat. Vid beslut om överföring av överskott kan även justering
göras om en förvaltning har fått extra medel för verksamhet som inte har startats
upp. För att en nämnd ska få ta med sig ett överskott krävs att man i stort har
uppnått budgeterat antal prestationer och antagna mål.
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta
kommunledningsförvaltningens förslag och att resultatbalansering görs med
sammantaget 4 484 tkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-02-27.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19.
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Ks § 53

2018/0062

290

VA-lösning Sickinge
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 6 000 000 kr i
tilläggsanslag för VA-lösning Sickinge, varav 4 000 000 kr avser
fastighetsavdelningen och 2 000 000 kr avser VA-avdelningen.
Reservationer
Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 6 mkr för VA-lösning
Sickinge.
Ljungby kommun har beslutat om investeringsbudget på 288 mkr för 2018.
Därtill kommer beslutat tilläggsanslag för Bergalyckans förskola på 17 mkr och
överförda medel från 2017 på 170 mkr. Den totala investeringsbudgeten för
2018 ligger alltså på 475 mkr, vilket är högsta någonsin. Det vi har råd att
investera utan att låna upp är ca 110 mkr.
Tekniska förvaltningen menar att det med tanke på den redan höga
investeringsbudgeten hade det varit fördelaktigt med en ombudgetering inom
befintlig investeringsbudget. Det går troligtvis att hitta investeringsprojekt som
inte kommer att använda sin budget fullt ut under 2018 utan där det sker en
förskjutning till 2019. Problemet med att ombudgetera dessa medel är att man då
kommer att behöva äska nya medel för 2019. Man har inte kunnat hitta någon
möjlighet att ombudgetera från projekt som inte alls kommer att utföras. Om
projektet med VA-lösning Sickinge är prioriterat är det därför bättre att tillskjuta
medel genom tilläggsanslag.
Av begärda tilläggsanslag avser 4 mkr fastighetsavdelningen. Detta innebär att
internhyran kommer att behöva höjas motsvarande ca 55 tkr årligen gentemot
kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-02-06.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-02.
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Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag.
Jan Lorentzson (SD) och Christer Henriksson (KD) yrkar att ärendet
återremitteras så att en utförligare kalkyl för en alternativ lösning kan tas fram.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras
enligt Jan Lorentzsons (SD) med fleras yrkande eller om det ska avgöras idag
och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla Carina Bengtssons (C) yrkande att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag.
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Ks § 54

Ks2018/0053

102

Ny ledamot och vice ordförande i personal- och
arbetsmarknadsutskottet
Beslut
Kommunstyrelsen utser Anne Karlsson som ledamot och vice ordförande i
personal- och arbetsmarknadsutskottet.
Kommunstyrelsen utser Gun Lindell till ersättare i personal- och
arbetsmarknadsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Marie Åberg Johansson har i en skrivelse avsagt sig alla politiska uppdrag i
Ljungby kommun från och med 2018-04-01.
Avsägelsen gäller följande uppdrag, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen, ledamot och vice ordförande i personal- och
arbetsmarknadsutskottet, ersättare i socialnämnden och ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade, 2018-02-26, att godkänna Marie Åberg
Johanssons (S) avsägelse av sina uppdrag.
Beslutet att utse ny ledamot och vice ordförande i personal- och
arbetsmarknadsutskottet fattas av kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Ny ordinarie kommunrepresentant för Ljungby kommun i
Winnet Kronoberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidare hålla platsen som ordinarie
kommunrepresentant för Ljungby kommun i Winnet Kronoberg vakant.
Sammanfattning av ärendet
Marie Åberg Johansson har i en skrivelse avsagt sig alla politiska uppdrag i
Ljungby kommun från och med 2018-04-01.
Utöver uppdrag i kommunala organ gäller avsägelsen även uppdraget som
ordinarie kommunrepresentant för Ljungby kommun i Winnet Kronoberg.
Kommunfullmäktige beslutade, 2018-02-26, att godkänna Marie Åberg
Johanssons (S) avsägelse av sina uppdrag.
Beslutet att utse ny ordinarie kommunrepresentant för Ljungby kommun i
Winnet Kronoberg fattas av kommunstyrelsen.
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Samordning av personalstrateger
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en centralisering av personalfunktionen.
Reservationer
Christer Henriksson (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda behovet av
personalstrateger och möjlighet till samordning mellan förvaltningarna.
Idag är personalfunktionen organiserad utifrån en central och en lokal
personalfunktion. Den centrala funktionen består av en personalchef och tre
personalstrateger. Den lokala funktionen består av två personalspecialister på
socialförvaltningen och två personalspecialister på barn- och
utbildningsförvaltningen samt utsedda kontaktpersoner på tekniska
förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. Övriga förvaltningar saknar
idag eget stöd. Den centrala funktionen innehåller även en lönefunktion,
folkhälsa/hälsa och arbetsmarknad.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om
en centralisering av personalfunktionen.
Beslutsunderlag
Personal- och arbetsmarknadsutskottets beslut 2018-01-08.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med SWOT-analys 2017-1220.
Centrala samverkansgruppens protokoll 2018-03-05.
Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds skrivelse 2018-03-07.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ett förslag kan tas
fram som alla förvaltningar ställer sig bakom.
Carina Bengtsson (C) och Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till personal- och
arbetsmarknadsutskottets förslag om centralisering av personalfunktionen.
Christer Henriksson (KD) yrkar avslag på personal- och
arbetsmarknadsutskottets förslag om centralisering av personalfunktionen.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras
enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande eller om det ska avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen
beslutar att bifalla Carina Bengtssons (C) och Jan Lorentzsons (SD) yrkande om
bifall till personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag eller Christer
Henriksson (KD) yrkande om avslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen
bifaller personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag om en centralisering av
personalfunktionen.
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Samordning av informatörer/kommunikatörer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en central funktion för kommunikatörer.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att utreda
behovet av informatörer/kommunikatörer inom kommunen och se vilken
möjlighet som finns till samverkan mellan förvaltningarna.
Uppdraget har genomförts av kommunledningsförvaltningen i samverkan med
kommunikatörsgruppen som föreslår en övergripande
kommunikationsavdelning och samlokalisering.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet beslutar den 8 januari 2018 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fördjupa utredningen av införande
av en central kommunikationsavdelning avseende behovet av resurser för att
marknadsföra Ljungby kommuns verksamheter och vilka behov som kvarstår i
förvaltningarna vid eventuellt införande av en kommunikationsavdelning.
Kommunledningsförvaltningen har därefter lämnat en komplettering av
beslutsunderlaget.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar om en
central funktion för kommunikatörer.
Beslutsunderlag
Personal- och arbetsmarknadsutskottets beslut 2018-01-08.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets beslut 2018-02-12.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29.
SWOT-analys 2018-02-05.
Centrala samverkansgruppens protokoll 2018-03-05.
Kommunikatörer och kommunikationsarbete i Ljungby kommun – förtydligande
2018-02-28.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till personal- och
arbetsmarknadsutskottets förslag om en central funktion för kommunikatörer.
Christer Henriksson (KD) yrkar avslag på personal- och
arbetsmarknadsutskottets förslag om en central funktion för kommunikatörer.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-03-13

22(24)

Kommunstyrelsen

Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ann-Charlotte
Wiesel (M) yrkande om bifall till personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag
eller Christer Henriksson (KD) yrkande om avslag. Ordförande finner att
kommunstyrelsen bifaller personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag om en
central funktion för kommunikatörer.
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Ks § 58

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Skrivelse från Migrationsverket om statlig ersättning som betalas ut för
att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i
asylprocessen, som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt
beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.
2. Protokoll från Ljungby bostäder AB, daterat 2018-01-31.
3. Protokoll från gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i
Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner, daterat 2018-02-12.
4. Beslut om uttag från kapitalförvaltningen, fattat av ekonomichefen 201802-07.
5. Avsiktsförklaring avseende Ljungby kommuns medverkan i projektet
Framtida försörjning av kompetens till metallindustri på landsbygden.
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Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Kommundirektören redogör för Bolmenfonden.
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