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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 8 maj 2018 kl. 7.30-11.30
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande, §§ 78-90, 92-93
Carina Bengtsson (C), vice ordförande, §§ 78-90, 92-93 och ordförande, § 91
Anne Karlsson (S), §§ 78-90, 92-93
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), §§ 78-84, 86-93
Roland Johansson (ALT), §§ 78-84, 86-93
Judit Svensson (C), tjänstgörande ersättare, §§ 85, 91
Christer Ivarsson (MP), tjänstgörande ersättare, §§ 85, 91

Övriga
deltagande

Judit Svensson (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 78-84, 86-90, 92-93
Lars-Ove Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare, §§ 78-84, 86-90, 92-93
Christer Ivarsson (MP), ej tjänstgörande ersättare, §§ 78-84, 86-90, 92-93
Jonas Jönsson, kommundirektör
Fredrik Ottosson, kommunstrateg
Beatrice Schmidt, utvecklingschef, §§ 79, 83-84
Pernilla Lydén, kommunstrateg, § 79
Pia Davidsson, VA- och renhållningschef, § 80
Emma Lina Svensson, miljöinspektör, § 80
Carl Håkansson, räddningschef, § 81
Sonja Edén, teknisk chef, §§ 80-81, 92
Tord Strangstadstuen, förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen, §§ 82,
92
Anna Aracsy, planarkitekt, §§ 82, 92
Bo Ederström, socialnämndens ordförande, § 85
Ing-Marie Byström, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, § 86
Bernt Gudmunsson, verksamhetschef, § 86
Magnus Wallinder, socialchef, §§ 87, 92
Gabriella Olofsson, ekonom socialförvaltningen, § 92
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 86-90, 92
Katrin Nilsson, kanslichef, § 91
Annika Sandström, dataskyddsombud, § 91
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Åhörare

2

Justerare

Roland Johansson, §§ 78-84, 86-93 och Anne Karlsson § 85

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen 2018-05-15

Paragrafer

78-93

Sekreterare

Fredrik Ottosson

Ordförande

Magnus Gunnarsson, §§ 78-90, 92-93

Carina Bengtsson, § 91

Justerare

Roland Johansson, §§ 78-84, 86-93

Anne Karlsson, § 85

Justerandes sign

2(21)

Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

3(21)

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Överklagningstid

2018-05-16 – 2018-06-05

Anslaget nedtaget

2018-06-07

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Lena Karlsson
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Ks § 78

Fastställande av dagordning
Beslut
Ärendet ” Information om Barnets bästa gäller! – i Kronobergs län, inspiration
från Skottland” utgår från dagens dagordning. Ärendet ”kommunstyrelsen
informerar” tillförs dagordningen.
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Ks § 79

2018/0066

614

Utredning om eftergymnasiala utbildningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skapa en helt ny organisation kallad ”Campus
Ljungby” med verksamhetsmål enligt nedan.
Verksamhetsmål
•

Efter år 2020 ska vi ha ett stabilt och väl fungerande Campus Ljungby
med målsättning att antalet heltidsstudenter som examineras ökar med
minst 10 % varje år.

•

Antalet eftergymnasiala utbildningar ska årligen öka och varje år skall
YH-ansökningar genomföras/skickas in för de utbildningar där behov
finns.

•

Målet med Campus Ljungby är att studenterna upplever en stimulerande
studiemiljö och att en större andel examinerade bor kvar i kommunen ett
år efter avslutade studier.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge CIL möjligheten att verkställa ovan
beslut genom att skapa ”Campus Ljungby” enligt verksamhetsmålen ovan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda kommunens
verksamhet med eftergymnasiala utbildningar och dess framtida organisation.
Det finns ett stort behov av utbildad arbetskraft i Ljungby kommun både inom
näringslivet och inom offentlig sektor. Dagens organisation av utbildningarna på
Högskolecentrum Ljungby/CIL möter inte de behov av kompetens vi ser komma
i framtiden. Vare sig för kommunen som helhet eller Ljungby kommun som
arbetsgivare. Antalet utbildningar och antalet studenter som läser idag hos någon
av de eftergymnasiala utbildningsanordnarna har under flera år minskat.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12.
Kommunledningsförvaltningens utredning 2018-04-12.
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Ks § 80

2016/0376

351

Motion om mindre reningsverk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
• avslå punkt 1 då alternativa lösningar har utretts av en konsultfirma
• bifalla punkt 2
• avslå punkt 3, då detta är utrett i VA-planen
• avslå punkt 4, då även detta är utreddes när VA-planen togs fram
Reservationer
Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) reservarar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Sverigedemokraterna att kommunen satsar på mindre lokala
reningsverk istället för överföringsledningar. Motionären yrkar att kommunen
ska genomförna nedanstående punkter.
• Med hjälp av en oberoende undersöka möjligheterna till att bygga
mindre reningsverk med infiltration i Byholma.
• Informera kommuninvånarna om kostnaderna kring anslutning av
kommunalt VA-nät.
• Informera alternativa lösningar som finns för Byholmaområdet och hur
de alternativa kostnaderna påverkar VA-kollektivet.
• Kontakta andra kommuner för att höra hur de hanterar avlopp i mindre
orter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-05-16.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-15
Bilaga till tjänsteskrivelse 2017-05-08.
Motionen.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen
ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer Jan Lorentzsons (SD) med fleras förslag mot tekniska
nämndens förslag och finner att kommunstyrelsen antar tekniska nämndens
förslag.
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Ks § 81

2017/0161

041

Utredningsuppdrag om kombinationstjänster på
räddningstjänsten i Lidhult
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förslag 2 i tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, det vill säga att det under tre år projektanställs två
heltidsbrandmän i Lidhult. Beräknad kostnad är cirka 1 500 tkr årligen inklusive
kostnad för leasing av fordon. Finansiering för år 2018 tas från
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter (374 tkr). Den internationella
samordnaren ska engageras i arbetet att söka externa medel.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att återrapportering av uppdraget görs till
kommunstyrelsens arbetsutskott varannan månad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 i samband med budgetbeslutet att ge
tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder se om det
finns möjlighet för deltidsbrandmän i Lidhult att ha kombinationstjänst deltidsbrandman kombinerat med någon annan kommunal tjänst.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-04-24, 2018-05-03.
Tekniska nämndens beslut 2018-04-03.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag med den ändringen att projektanställningarna ska vara
under två år för att sedan utvärdering ska ske.
Beslutsordning
Ordförande ställer Roland Johanssons (ALT) med fleras förslag mot
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets
förslag.
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Ks § 82

2017/0336

210

Aktualitetsprövning av utvecklingsprogrammet för sjön
Bolmens östra strand
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand ska anses aktuellt med
kommentarerna i programmet samt denna tjänsteskrivelse, fram till att en ny
översiktsplan for Ljungby kommun antas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, 2017-10-24,
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att aktualitetspröva
utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand. En tjänstemannagrupp
från miljö- och bygg, tekniska-, samt kommunledningsförvaltningen har gått
igenom programmet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2014-04-24.
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-27.
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Ks § 83

2018/0054

007

Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens
flyktingmottagande och integrationsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att yttra sig över de förtroendevalda revisorernas
granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete.
Revisorerna finner att det i huvudsak finns en ändamålsenlig styrning,
uppföljning och samverkan kring kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete. Med bakgrund av granskningen lämnas följande
rekommendationer:
•

Kommunstyrelsen bör utifrån sin uppsiktsplikt följa upp och säkerställa
att det övergripande integrationsmålet uppnås samt implementeras i
kommunens samtliga verksamheter.

•

Som komplement till kommunens övergripande integrationsmål bör
kommunstyrelsen utveckla en gemensam integrationsstrategi som
tydliggör mål och aktiviteter för kommunens långsiktiga arbete med
flyktingmottagning och integrationsarbete.

•

Kommunstyrelsen och socialnämnden bör tillse att en lokal
överenskommelse med Arbetsförmedlingen snarast utarbetas och
implementeras i verksamheten för att tillförsäkra det strategiska arbetet
och att det finns en tydlighet i roller och ansvar.

•

Barn- och utbildningsnämnden tillser att samtliga sökande till SFI får en
plats inom skollagens (2010:800) tidsgränser.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2014-04-24.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-27 med bilaga om
korrigeringar.
Socialnämndens beslut 2018-03-21.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-21.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-21.
Överförmyndarnämndens beslut 2018-03-15.
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Ks § 84

2017/0412

131

Medborgarförslag om integrationsbidrag till ideell
verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och beslutar att avslå förslaget
med hänvisning till tidigare bristande intresse och att alternativ erbjuds.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att behandla medborgarförslag om integrationsbidrag till
ideell verksamhet.
Medborgaren föreslår att ett integrationsbidrag införs till ideell verksamhet som
bedriver integrationsprojekt. I medborgarförslaget beskrivs att ideella krafter
länge stöttat idrotts- och handikapprörelsen, och nu även gruppen nyanlända, för
att så snabbt som möjligt kunna etablera sig i samhället. För att kunna bedriva
meningsfull verksamhet krävs ekonomi och många föreningar har svårt att
själva stå för kostnaderna.
Av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att de medel som
Ljungby kommun tidigare har haft riktade till föreningsstöd för
integrationsinsatser överfördes 2018 till verksamheten Mötesplats
Godsmagasinet. Detta då intresset från föreningar har varit svalt. År 2017 inkom
endast en ansökan från föreningslivet om bidrag. Några medel kunde inte
betalas ut då ansökan inte kunde godkännas enligt de uppsatta kriterierna.
Föreningar har erbjudits, och fortsätter erbjudas, att kostnadsfritt och med
stöttning arrangera aktiviteter som utgår från Mötesplats Godsmagasinet. För att
stötta nyanlända så väl som andra riskgrupper för utanförskap i deras etablering
i samhället samordnas aktiviteter, information och arrangemang på Mötesplats
Godsmagasinet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-04-24.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-27.
Medborgarförslaget
Skickas till
Förslagsställaren
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Ks § 85

2018/0148

046

Fördelning av bidrag ur Dahlinfonden 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag ur Dahlinfonden enligt
socialnämnden och kultur- och fritidsnämndens gemensamma förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Roland Johansson (ALT) och Christer Henriksson
(KD) i handläggningen i detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att besluta om utdelning ur Dahlins biblioteks- och
kulturfond, vilket sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och
socialnämnden har yttrat sig till kommunstyrelsen om inkomna ansökningar. För
2018 finns 1 444 023 kronor att utdela ur fondens avkastning, varav minst 1 107
260 kronor måste delas ut. Ansökningar motsvarar 2 747 720 kronor.
Medlen ska enligt principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till
projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt
följande:
1/7 av medlen, cirka 206 289 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan.
1/7 av medlen, cirka 206 289 kronor, utdelas till kulturändamål.
5/7 av medlen, cirka 1 031 445 kronor, utdelas till sociala ändamål.
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden lämnar ett gemensamt förslag
för fördelning enligt nedan.
Förening
Berga församling
Berga
hembygdsförening

Berga Pastorat

Berga PRO

Berga ungdomsskytteförening
Justerandes sign

Aktivitet
Musikvecka 34. Ca. sex arrangemang under
veckan, bl.a. med gästartister och ca.100 örsångare.
Skolklassbesök för att få kunskap om hur man
levde, arbetade och använde olika redskap. Träffar
med traditionella firanden. "Byakampen"
tillsammans med andra föreningar i Lagan.
Underhåll av byggnaderna i hembygdsparken.
Ansökan gäller Dörarps och Vittaryds församlingar.
Konserter av olika slag, under sommaren musikkvällar med olika artister.
Upptaktsmöte, gökotta, motionsaktivitet så som
boule och bowling. Utflykter i kommunen med
studiebesöl. Föredrag och musikunderhållning på
månadsmötena samt hyra av lokal. Till sånggruppen noter och lokalhyra.
Dahlinfonden gör det möjligt att vi kan fortsätta att
ge barn och ungdomar samma förutsättningar i
form av att hålla med utrustning och ammunition.

65 000 kr

Förslag till
utdelning
30 000 kr

75 000 kr

35 000 kr

25 000 kr

15 000 kr

30 000 kr

15 000 kr

108 000 kr

40 000 kr

Ansökt kr
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Alla ska kunna vara med på samma villkor oavsett
ursprung och ekonomiska förutsättningar för att
träna och tävla inom skyttesport.

Berga väntjänst

Bergabygdens
folkdansare
Dörarps IF

Guddarps IF

Gässhults
byförening
IOGT-NTO:s
juniorer
IOGT-NTO
Logen 4669 Fram

Lagans AIK

Lagans golfklubb

Lagans
innebandyklubb

Lagans
missionskyrka

Lagans
Rödakorskrets

Lagans
samhällsförening

Lagans tennisklubb
Justerandes sign

Behjälpliga på Åbrinken med resor bl.a. till
lasarettet. Bingospel, våffelkaffe, läsning, utflykter,
utevistelse på sommaren, kyrkbesök.
Hyror, bensinpengar till uppvisningar, någon resa
till teater eller dyl. Kulturarrangemang midsommardagen.
Antalet barn och ungdomar ökar i Dörarps med
omnejd. Därför har vi nu startat upp fotbollsträning
igen i liten skala efter att det legat nere några år.
Läktare, högtalaranläggning, fiberinstallation, tillbyggnad förråd och altantak, möbler till klubbhus,
robotgräsklippare, mål och utökning av parkering.
Installation av luftvärmepump.
Teater, trolleri eller några liknande föreställningar
för barn. Deltagaravgifter
på läger.
Öppna arrangemang t.ex. våffelcafé, utomhusuppträde sommartid. Luftvärmepump, underhåll/
renovering av lokalen, installation av hörslinga,
projektorduk, färg.
Underhåll, förstärkning och vidareutveckling av
barn‐ och ungdomsidrotten med tyngdpunkt på
integration av nya samhälls-medlemmar och
flickfotboll
Träningsläger för juniorer. Golfens dag. Marknadsföra och genomföra projektet "Fler tjejer till
golfen". Investera i ny utrustning till driving range
vid klubbhuset så att fler juniorer kan träna mer
regelbundet. Att bedriva fler ledarledda
junioraktiviteter.
Fortsätta erbjuda fler ungdomar och funktionsnedsatta möjlighet till en meningsfull fritid.
Material till sommaridrottsskolan 2018, utrustning
till funktionsnedsatta, bussresor till ungdomslagens
bortamatcher, aktiviteter för funktionsnedsatts på
främmande ort t.ex. bortamatcher, samt evenemang
med andra lag för funktionsnedsatta.
Israelhelg, varje dag använder de flesta av oss
produkter och tjänster som är utvecklade i Israel
utan att kanske känna till det. Föredrag om Israel av
kunnig Israel kännare. Föredragshelg med Rickard
Lundgren. Som snart i 30 år har han verkat som
evangelist och församlingsgrundare i 46 länder.
Kolonivistelse för barn från f d Berga kommun,
barnolycksfallskurser, HLR-utbildning, uppvaktning
av äldre, samkväm för seniorer på Åbrinken
förtäring och under-hållning samt vid årsmötet,
uppmuntran till de frivilliga på Kupan från kretsen.
Flera evenemang för Laganborna på stationsområdet under 2018, bl.a. tomtesök, våffel-café för
nyanläda och bergabor. Drift och uppvärmning för
byggnaderna på stationsområdet..
Tennisskola under två veckor på sommaren, 18 000

30 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

15 000 kr

25 000 kr

20 000 kr

360 000 kr

130 000 kr

25 000 kr

15 000 kr

25 000 kr

20 000 kr

50 000 kr

25 000 kr

200 000 kr

90 000 kr

169 000 kr

50 000 kr

130 000 kr

80 000 kr

82 000 kr

30 000 kr

58 000 kr

45 000 kr

60 000 kr

30 000 kr

37 000 kr

20 000 kr
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kr. Utrustning till föreningens ungdomar, 4 000 kr.
Skötsel och underhåll tennisbanor, nya domarstolar,
15 000 kr.

Puls i Lagan

Sfk Spöfolket

Slussen i Lagan
Sommarhemmet i
Lagan
SPF Seniorerna
Berga
Sundets båtklubb

Vittaryd-Dörarps
hembygdsförening

Vittaryds
föräldraförening

Vittaryds IK
Vittaryds scoutkår
Vittaryds sockenråd

Össlövs
bystugeförening

Utrustning till föreningens cirkelträning, utrustning
till barn‐ och ungdomsträningen bl.a. mattor,
gummiband och vikter. Reservdelar och service av
Kangoo Jump skor. Utbildning för ledare..
Öka tillgängligheten och förbättra fisket. Båt
behövs för att transportera saker runt sjön sam när
man slår vass m.m. Verktyg, hjälpmedel,
förbrukningsmaterial som aluminiumstege, sågar,
ved/klyv yxor, lie m.m. Byggmaterial för
renoveringar av bryggor, bänkar, vindskydd.
Byte av tak på Slussens tak.
Artister vid 18 tillfällen sommaren 2018. Inköp av
flytbrygga till sommarhemmet Sundet.
Underhållning och föreläsningar på våra 10
månadsmöten och hyra av missionskyrkan Lagan.
Åkgräsklippare för att kunna fortsätta hålla vår
hamn välskött samt upprustning av lusthus med
tillhörande brygga.
Valborgsmässafirande med servering och
fyrverkerier. Vidösternsimmet. Kompletteringsinköp för utökad servering, inköp av mindre
värmeskåp och grill. Campingområdet: upprustning
av servicebyggnaden (duschar, toaletter) för att
underlätta för lägerverksamhet på området.
Kvarnen i Toftaholm måste få en ny entrétrappa i
trä. Hembygdsstugan i Sundet är i stort behov av
renovering: förbättring av tak, nya vindskivor och
hängrännor, plåtarbeten på skorstenen.
Anordna en familjedag för förskolans och skolans
familjer med diverse aktiviteter och underhållning.
Vi vill också fortsatt kunna erbjuda våra barn det
lilla extra i form av aktiviteter eller material som
dom kan tillgodose sig under eller utanför skoltid,
ex.vis friluftsdagar, teater‐ och sagobesök, odlingsprojekt samt fria medel.
Fiberanslutning, inköp av nya fönster för att sänka
värmekostnad, utbyte av vissa plåtar på taket.
Material till nya vindskytt vid Vidöstern samt
bidrag till lägerverksamhet och kanoter.
Vittarydsdagen, levande musik, hoppborgar till
barnen. Ny anslagstavla. Fika på vallen och
studiecirkeln "Vittaryd i backspegeln”.
Målning av altan, byte av plasttak och säkerställa
full funktion av skjutglaspartier. Renovering av
toalett, byte av handfat, inkoppling av varmvatten
samt byte av ytskikt.

TOTALT

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-04-18.
Socialnämndens beslut 2018-04-18.
Gemensam tjänsteskrivelse 2018-03-28.
Justerandes sign

70 000 kr

35 000 kr

60 000 kr

30 000 kr

300 000 kr
150 000 kr

120 000 kr
60 000 kr

33 600 kr

15 000 kr

60 000 kr

30 000 kr

139 000 kr

60 000 kr

51 000 kr

20 000 kr

130 120 kr

50 000 kr

75 000 kr

30 000 kr

55 000 kr

25 000 kr

50 000 kr

35 000 kr

2 747 720 kr

1 235 000 kr
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Kommunstyrelsen

Ks § 86

2017/0405

018

Golv i Ljungby Arena
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja kultur- och
fritidsnämnden ekonomiskt tilläggsanslag om 3 500 tkr. för inköp av eventgolv,
sportgolv, byggnation av två förråd och utrymmesvägar.
Beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag beslutar
kommunstyrelsen om följande inköp och investeringar i Ljungby Arena:
• Eventgolv och ett sportgolv och att upphandling snarast påbörjas.
• Byggnation för förvaring av eventgolvet med utrymmeskorridor för
att brandsäkerheten ska uppfyllas.
• Utredning påbörjas för kostnadsberäkning av
vattensprinkleranläggning av Ljungby Arena.
• Kultur- och fritidsnämnden beviljas full kompensation för beslutade
investeringar
• I dagsläget köps inte stolar in.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2018-01-30, att ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram prisuppgift avseende inköp av golv i
Ljungby Arena. På kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-27 presenterades
olika varianter på golv som skulle kunna användas. Arbetsutskottet beslutade att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om inköp av golv
med gummibeläggning. Inom ramen för utredningen ska det föreslås var golvet
ska förvaras, om stolar ska köpas in och hur inköpen ska finansieras.
Utredningen ska säkerställa att föreslaget golv uppfyller reglerna för
brandskydd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-04-24.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-09.

Justerandes sign
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2018/0128

040

Ansökningar Sociala investeringsfonden
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 500 tkr till projekt ”Fritidsbanken”. Finansiering sker
från anslaget för sociala investeringar.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har satt av 500 tkr årligen för sociala investeringar. Förslagen
som kommer bereds av en grupp bestående av kommunchef, ekonomichef och
personalchef. Ett förslag har kommit in. Projektet heter ”Fritidsbanken” och har
en totalkostnad på 690 tkr. Projektet ansökte och beviljades medel från fonden
under 2017 också.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-04-24.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-10.

Justerandes sign
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2017/0375

045

Motion om hållbar placeringspolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att placeringspolicyn
kompletteras med ett hållbarhetsperspektiv i samband med nästa revidering av
policyn och att motionen därmed bifalls.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att bereda en motion om en hållbar placeringspolicy som
Vänsterparitet har lämnat in. I motionen yrkas att placeringspolicyn ska
kompletteras med ett hållbarhetsperspektiv.
Av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att det i nuvarande
policy finns vissa etiska regler. Det konstateras vidare att kommunens förvaltare
arbetar med hållbarhetsfrågor, fast i varierande grad. Förvaltarna har gjort mer
vad gäller hållbarhet än vad som föreskrivs av kapitalförvaltningspolicyn. I
kapitalförvaltningspolicyn finns inte särskilt mycket reglerat vad gäller
exempelvis olje-, kol- eller gasutvinning. Eftersom upphandlingen av
kapitalförvaltare, som gjordes i samarbete med Alvesta kommun under 2016,
gjordes med utgångspunkt från befintlig policy är det inte lämpligt att göra
några förändringar av policyn förrän nästa upphandling av förvaltning ska göras.
Nästa översyn av policy och ny upphandling kommer att göras 2020-2021,
troligtvis tillsammans med Alvesta kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-04-24.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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2017/0411

615

Motion om ändring av beviljade medel för
undersköterskeutbildning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att bereda ett svar på en motion om ändring av beviljade
medel för undersköterskeutbildning. Det är Socialdemokraterna som har
inkommit med motionen, i vilken de yrkar att avsatta medel för
undersköterskeutbildning ska flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen till
socialförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är rimligt att budgeten ligger på
beställande förvaltning (socialförvaltningen), men att flytt av budget inte bör
göras mitt under pågående budgetår. Det föreslås därför att ärendet lyfts till
budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-04-24.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-19.

Justerandes sign
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2018/0116

041

Resultatbalansering kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela resultatbalanserade medel till följande
aktiviteter/projekt:
Aktivitet/projekt
GDPR
Office 365
Agunnaryds bygdegård
Buffert
Totalt

Tkr
300
300
1 300
1 024
2 924

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att besluta om hur en del av resultatbalanseringen för
styrelsens verksamheter ska fördelas.
Enligt modellen för resultatbalansering har en tredjedel av resultatet efter
justering för kommunledningsförvaltningen 2017 fördelats till respektive
avdelning inom kommunledningsförvaltningen, totalt 1 978 tkr. Resterande del
av resultatbalanseringen beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-04-24.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-26.
Yrkande
Socialdemokraterna yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med den ändringen
att projektet Agunnaryds bygdegård stryks och att medlen istället tillförs
bufferten.
Irene Olofsson (C) och Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla Socialdemokraternas
förslag eller Irene Olofssons med fleras förslag. Ordförande finner att
kommunstyrelsen bifaller Irene Olofssons med fleras förslag att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign
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2018/0151

003

Förslag till organisation och utnämning av
dataskyddsombud för behandling av personuppgifter
enligt dataskyddsförordningen
Beslut
• Kommunledningsförvaltningens förslag till organisation för Ljungby
kommun kring arbetet med dataskyddsförordningen godkänns.
• Organisationen för arbetet med den nya dataskyddsförordningen gäller
från och med den 25 maj 2018.
• Kommunstyrelsen föreslår respektive nämnd och berörda kommunägda
bolag besluta i enlighet med kommunstyrelsens ovanstående beslut.
• Under förutsättning att samtliga nämnder och berörda kommunägda
bolag samtycker, ger kommunstyrelsen uppdrag till kommundirektören
att fortsättningsvis genomföra nödvändiga revideringar av ovan nämnda
organisation i syfte att anpassa den till eventuella förändringar i
dataskyddsförordningen.
• Kommunstyrelsen utser Annika Sandström till dataskyddsombud från
och med den 25 maj 2018.
• Kommunstyrelsen föreslår respektive nämnd/kommunägt bolag, tillika
personuppgiftsansvarig, att utse Annika Sandström till dataskyddsombud
från och med den 25 maj 2018.
• Åsa Lönns nuvarande uppdrag som personuppgiftsombud upphör från
och med 25 maj 2018.
Sammanfattning av ärendet
En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018 som ersätter gällande
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För
att Ljungby kommun ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert och
effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig och effektiv
organisationsstruktur för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och
arbetsuppgifterna.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-30.

Justerandes sign
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Ks § 92

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Aktuell status, förlängning av tidplan samt fördelning av medel till
utredningar för översiktsplan.
2. Kvartalsuppföljning.
3. Kommunstyrelsen informerar.
Ann-Charlotte Wiesel (M) berättar om demokratiberedningens arbete med
aktiviteter bland annat för att öka valdetagandet. Den 16 maj anordnas en
föreläsning om desinformation och falska nyheter på Grand i Ljungby. Andra
exempel på aktiviteter är sådana som vänder sig till förstagångsväljare. Därför
planeras verksamhet med fokus på årskurs tre på Sunnerbogymnasiet.
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll från Ljungby Energi AB
2. Protokoll från gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
3. Revisionsrapport om representation, resor och mobilanvändande
4. Skrivelse om skolskjuts friskola

Justerandes sign
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