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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 5 juni 2018 kl. 8.00-13.15
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C)
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)

Övriga
deltagande

Jonna Nielsen (ALT), ej tjänstgörande ersättare
Judit Svensson (C), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Jönsson, kommundirektör
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef, §§ 94, 114
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, § 95
Lisa Åberg, administrativ chef, §§ 96-97
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 98,112-113
Björn Vikström, planarkitekt, § 100
Fredrik Koch, företagslots, § 101
Emelie Olsson, kulturstrateg, §§ 102-103, 114
Annika Sandström, dataskyddsombud, §§ 104-105
Eva Trulsson, personal- och pensionsstrateg, § 107
Christer Karlsson, fritidsstrateg, § 108
Lisbeth Wikström, redovisningsekonom, § 109
Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef, § 114
Magnus Wallinder, socialchef, § 114

Åhörare

1

Justerare

Carina Bengtsson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 7 juni 2018 kl 10.30
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Paragrafer

94-115

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Carina Bengtsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

5 juni 2018

Protokollet anslås

7 juni 2018

Överklagningstid

8-29 juni 2018

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

2 juli 2018

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Sammanträdesprotokoll
2018-06-05

3(37)

Kommunstyrelsen

Ks § 94

Ks2017/0414

841

Organisatorisk tillhörighet av besöksnäringsansvarig
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den 100-procentiga tjänsten som
besöksnäringsansvarig organiseras under kultur- och fritidsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetberedningens möte gällande översyn av
tjänstemannaorganisationen för kommunledningsförvaltningen diskuterades
organisatorisk tillhörighet för tjänsten som besöksnäringsansvarig. Tjänsten har
tillhört näringslivsavdelningen sedan ett antal år tillbaka.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i december 2017 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda den organisatoriska
tillhörigheten för tjänsten som besöksnäringsansvarig. I februari redovisades
utredningen och arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till den centrala
samverkansgruppen för samverkan med arbetstagarorganisationerna, vilket
skedde i april.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-20.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-02-27.
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Ks § 95

Ks2018/0189

251

Förvärv av fastigheten Stenbacken Nedre 1
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet genom vilket
Ljungby kommun köper fastigheten Stenbacken Nedre 1 för en köpeskilling om
6 200 000 kronor, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
finansiering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att finansiering av
köpet sker genom kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med Trulles Fastigheter Kommanditbolag i Huddinge. Genom avtalet köper kommunen fastigheten
Stenbacken Nedre 1 för en köpeskilling om 6 200 000 kronor.
Fastigheten köps i exploateringssyfte då den kan vara en resurs i en framtida
förnyelse kring kommunhuset. Fastigheten omfattar 988 kvm och är bebyggd på
cirka 30 % av markarealen. Fastigheten är detaljplanelagd för handels- och
parkeringsändamål.
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet genom vilket Ljungby kommun köper fastigheten Stenbacken
Nedre 1 för en köpeskilling om 6 200 000 kronor. Fastigheten köps i
exploateringssyfte då den kan vara en resurs i en framtida förnyelse kring
kommunhuset. Finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.
Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11.
Tekniska nämndens förslag till beslut 2018-05-02.
Preliminärt upprättat avtal.
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Ks § 96

Ks2017/0081

341

Säkerställ vår dricksvattenförsörjning
Svar på motion
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad
med hänvisning till att arbetet med uppdaterade skyddsområden och nya
föreskrifter redan pågår, samt befintlig VA-plan.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna skriver i en motion att vårt viktigaste livsmedel, vattnet, kan
vara hotat på grund av klimatförändringar. Ljungby kommun levererar vatten till
många kommuner i södra Sverige men även kommunens egna invånare dricker
lokalt vatten. Socialdemokraterna anser att vattenskyddsområdena behöver uppdateras för att långsiktigt säkra vår dricksvattenförsörjning.
Socialdemokraterna yrkar därför att:
1. tekniska nämnden omgående får i uppdrag att uppdatera våra vattenskyddsområden och ta fram nya föreskrifter för att långsiktigt säkra vår
dricksvattenförsörjning.
2. att ta fram en tydlig strategi för dagvatten.
Tekniska förvaltningen skriver den 13 april 2018 att i den antagna VA-planen
(s.9) finns bland annat beskrivet att befintliga vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter ses över och revideras vid behov, samt att för vattentäkter
som saknar skyddsområde, ska sådana fastställas.
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att uppdatera föreskrifter för
Ljungbys råvattentäkt. Ett färdigt förslag till vattenskyddsföreskrift är skickad
till länsstyrelsen för tidigt samråd. Informationsmöte ska sedan hållas med
berörda markägare. Därefter sker samråd av föreskrifterna med alla intressenter,
för att slutligen fastställas av kommunfullmäktige. Tekniska förvaltningen
skriver att arbetet beräknas pågå under 2018 och att kommunfullmäktige
förväntas fastställa föreskrifterna våren 2019.
Angående strategi för dagvatten är denna inkluderad i den VA-plan kommunen
arbetar efter. På sidorna 8 och 9 i VA-planen står beskrivet hur kommunen ska
tillämpa dagvattenfrågan. Tekniska förvaltningen arbetar enligt de uppställda
tillämpningarna.
Tekniska nämnden föreslår att:
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1. Kommunfullmäktige avslår yrkandet med hänvisning till att arbetet
med uppdaterade skyddsområden och nya föreskrifter redan pågår.
2. Kommunfullmäktige avslår yrkandet med hänvisning till befintlig VAplan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-13
Tekniska nämndens yttrande 2018-05-02.

Yrkande
Christer Henriksson (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad. Conny
Simonsson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till Henrikssons (KD)
yrkande.
Roland Johansson (ALT) yrkar att motionen ska avslås.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår
motionen enligt tekniska nämndens förslag till beslut eller att anse den besvarad
enligt Henrikssons (KD) med flera yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse motionen besvarad.
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Ks § 97

Ks2017/0149

870

Laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken
Svar på motion
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna skriver i en motion i maj 2017 att i samband med
planeringen av framtiden för kvarteret Aspebacken vore det bra att planera för
både djur och människor. Kanske kan en laxtrappa förbi vattenkraftverket vara
ett bra sätt att möjliggöra för lax att vandra vidare i ån Lagan för att leka.
Socialdemokraterna yrkar att:
1. Vi tar hjälp av utomstående experter och olika instanser för att se om det
är nödvändigt för djurlivet idag och i framtiden med en laxtrappa.
2. Vi undersöker möjligheterna för en laxtrappa förbi vattenkraftverket i
Ljungby.
3. Vi politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt skulle komma
att kosta.
Tekniska förvaltningen ser att motionen ligger i linje med ett av de tre prioriterade områdena kommunstyrelsen beslutade om 2018-02-13 som resultat av en
omvärldsanalys; att inleda ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun. Arbetet påbörjas under hösten 2018 och utförs
förvaltningsövergripande.
Ljungby kommun äger sedan våren 2018 fastigheten Aspebacken 25 och planering för områdets framtida användning pågår i dagsläget. Det finns ett antal förslag om hur området, förutom den/de verksamheter som ska förläggas där, kan
tillgängliggöras för allmänheten, både för rekreation, skapa estetiska värden och,
genom denna motion, skapa förutsättningar för djurliv.
I en eventuell utredning om laxtrappa behöver ägandeförhållandena av laxtrappan utredas. Vilken förvaltning ska investera i en laxtrappa och därmed stå för
drifts- och kapitalkostnader? Denna förvaltning behöver tillföras såväl investerings- som driftsmedel för att täcka ambitionshöjningen. Dessutom behöver
kraftaktören vidtalas för att undersöka möjlighet till medfinansiering. Utan
kraftstation hade ingen laxtrappa behövts.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
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i dess olika yrkanden och att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda
förutsättningar för laxtrappa enligt motionen och att även utreda
kostnadsaspekten.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Roland Johansson (ALT), Jan Lorentzson (SD), Christer
Henriksson (KD), Ann-Charlotte Wiesel (M) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att
fullmäktige avslår motionen.
Magnus Carlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
avslår motionen enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande eller att bifalla
motionen enligt Magnus Carlssons (S) yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11.
Tekniska nämndens yttrande 2018-05-02.
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Ks § 98

Ks2018/0105

007

Svar på granskning av lokalförsörjning i skolan
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande och skickar det som svar till
kommunrevisionen.
Yttrande
Kommunrevisionen har genom KPMG granskat lokalförsörjning i skolan i syfte
att bedöma om kommunen har ett system för styrning och uppföljning som
säkerställer att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt.
Dessutom har syftet varit att bedöma om kommunens planering, samordning och
framförhållning är tillräckligt ändamålsenlig för att försörja skolverksamheterna
med lokaler.
Revisionsrapporten beskriver att nämnden och styrelsen de senaste två åren
förbättrat framförhållning, planering och samordning, men lämnar ett antal
rekommendationer och kommentarer:
1.
2.
3.
4.
5.

Investeringsprocessen behöver fastställas politiskt
Formalisera beställarprocessen
Förtydliga lokalgruppens roll och uppdrag
Säkerställ bemanning och kompetens inom tekniska förvaltningen
Genom övergripande arbete med lokalförsörjning finns förutsättningar
för helhetssyn
6. Löpande analys av kapacitet och elevantal behövs inom barn- och
utbildningsförvaltningen
7. Se över regelverk för internhyra
8. Samorganisera lokalvården för ökad effektivitet
9. Strategisk hantering av avveckling och externa kontrakt parallellt med
nyanskaffning
10. Gör intern kontroll kring hur interna kontrakt ingås för att säkerställa att
delegationsordning efterlevs
Tekniska förvaltningen, bedömer, genom, lokalstrategen att Ljungby kommun är
på rätt väg när det gäller lokalförsörjning för skolan. Det arbete som har lagts
ner de senaste åren har gett gott resultat, med förtydligad styrning och bättre
framförhållning.
Justerandes sign
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Dock finns vissa brister, vilket också mycket riktigt framkommer i rapporten.
Kommunens samtliga förvaltningar arbetar, bland annat genom lokalgruppen,
för att eliminera brister och ytterligare förbättra och säkerställa redan
fungerande processer.
När det gäller dokumenten ”Beslutssteg – investeringsprocessen” samt
”Investeringsprocessen – sammanfattning av de olika faserna” pågår arbete.
Avsikten är att dessa dokument får styrande status genom ett politiskt beslut.
Till dem ska också höra fastställda formulär där verksamhetsförvaltningen
formella beställningar till tekniska förvaltningen efter fullgjort arbete enligt
Investeringsprocessen.
Enligt den av fullmäktige beslutade Verksamhetsplan lokalförsörjning är
lokalgruppens roll att öka samverkan mellan samtliga förvaltningar och sträva
efter samsyn när det gäller investeringar och användning av kommunens lokaler.
Vid lokalgruppens möten förs minnesanteckningar som numera sparas löpande
under gemensamma dokument. Varje förvaltning har representanter i gruppen.
Styrgruppen för detta arbete består av kommundirektören och övriga
förvaltningschefer. Styrgruppen får rapport minst en gång per år, inför
budgetförhandlingarna.
Med det kraftiga investeringsbehov som finns i kommunen, särskilt vad gäller
barn- och utbildningsförvaltningen, är det stort tryck på fastighetsavdelningens
projektledande funktion. Inom denna organisation finns rätt kompetens, risken
är, som rapporten påtalar, det enorma investeringstrycket. För att stärka upp det
hela, samlokaliseras alla tre projektledare i gemensamt rum, så att de lättare kan
samverka, vara insatta i varandras ärenden och på annat sätt täcka upp för
varandra vid frånvaro. Även förvaltarna på enheten håller sig uppdaterade så att
de kan ta hand om vissa delar. Extern konsult anlitas vid behov.
Genom verksamhetsplanen för lokalförsörjning har kommunen fått en tydlig
styrning av lokalförsörjningen för alla verksamheter, även skola/förskola. I
planen finns generella riktlinjer och särskilda riktlinjer för respektive
förvaltning. I dokumenten om investeringsprocessen som tidigare nämnts,
tydliggörs vem som ansvarar för varje fas så att man hela tiden vet vem som
driver ärendet framåt. Det är viktigt att varje förvaltning håller sina prognoser
uppdaterade, så att man kan se hur behoven ter sig på flera års sikt. Och när man
ser att ett behov uppstår påbörjar man processen med idéfas, förstudiefas o s v.
På så sätt blir processen säkrare och snabbare när förutsättningar i övrigt finns
tillgängligt, t ex tomtmark, detaljplan etc.
Barn- och utbildningsförvaltningen har även tidigare sett sin roll som ägare av
lokalförsörjningsprocessen och under många år tagit fram elevtalsprognoser.
Lokalbehov har tidigt presenterats. Det som tillkommit är att en långtidsprognos
Justerandes sign
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tagits fram.
Ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen tittar på möjligheten att
förändra internhyresreglementet så att det bättre speglar dagens verklighet. Till
exempel underhållskostnaderna har ökat betydligt mer än KPI genom åren,
vilket till del har urholkat kostnadstäckningen från internhyran. En annan del är
att skapa incitament för hyrande förvaltning att minska totala kostnader. Det kan
ske genom att effektivisera ytan men också att där igenom minska
energibehovet.
Tekniska förvaltningen arbetar för närvarande med utredning om lokalvård och
vaktmästeri. Utredningen har hittills inneburit samtal med de olika
förvaltningarna om synpunkter om centraliserad organisation. Ännu har inte
politiken tagit ställning i frågan. Lokalvård och vaktmästeri är enligt barn- och
utbildningsförvaltningen mer än en organisationsfråga. De vuxna som finns på
enheterna, oavsett yrke, är viktiga att ha som personal anställda av nämnden
eftersom andra delar än själva lokalvården/vaktmästeriet ingår som en helhet i
det arbete och den vuxennärvaro som finns på varje förskola/skola.
När en förvaltning aviserar ett lokalbehov, har lokalstrategen och lokalgruppen
ett ansvar att gemensamt undersöka om det finns alternativa lösningar till
nybyggnation/nyinhyrning av lokaler. Det kan ske genom förtätning, byte av
lokal mellan olika verksamheter o s v. Barn- och utbildningsförvaltningen har
anställt en lokalsamordnare för att förvaltningen ska kunna avsätta tid till olika
typer av lokal- och byggmöten inklusive planering. Detta har varit nödvändigt
då flera nya skolor och förskolor behövs samtidigt som elevantalet är högt i
befintliga verksamheter och därmed har rektorerna en hög arbetsbelastning.
Lokalsamordnaren, som har pedagogisk kompetens, innebär att rektorerna
istället kan ägna sin arbetstid åt sin specialistkompetens, bättre samsyn totalt sett
och en tydlig samarbetspartner för tekniska förvaltningen.
Fastighetsavdelningen håller just nu på att köpa in ett nytt fastighetssystem. I
detta kommer att ligga bevakningsfunktioner för avtalstider och
uppsägningstider för samtliga hyreskontrakt, såväl externa som interna. Detta
minimerar risken för vakanskostnader.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har inkommit med en granskning av kommunens
lokalförsörjning. Syftet med granskningen är att med ett övergripande
perspektiv bedöma om kommunen har ett system för styrning och
uppföljning som säkerställer att lokalutnyttjandet optimeras på ett
kostnadseffektivt sätt. Vidare är syftet att bedöma om kommunen har en
tillräckligt ändamålsenlig planering, samordning och framförhållning
när det gäller att försörja de olika skolverksamheterna med lokaler.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-06-05

12(37)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnamnden och tekniska nämnden har fått
granskningen för gemensamt yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens granskningsrapport 2018-03-15.
Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2018-05-11.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
Skickas till
Kommunrevisionen
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Ks § 99

Ks2018/0034

005

Svar på medborgarförslag angående införande av FixarIT-hjälp
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och beslutar att medborgarförslaget redan
är infört.
Sammanfattning av ärendet
I januari 2018 inkom ett medborgarförslag angående att kommunen bör inrätta
IT-fixarhjälp för äldre personer som behöver hjälp med dator, surfplatta eller
telefon, enligt den kostnadsfria modell som Markaryd har testat som projekt.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att Ljungby kommun
(kultur- och fritidsförvaltningen) har ett dator-café på Mötesplats
Godsmagasinet varje torsdag mellan klockan 09.30-15.00 (med uppehåll för
lunch). Då är samtliga daglediga (oavsett ålder) välkomna att få kostnadsfritt
individuellt stöd vad gäller hantering av dator, surfplatta eller telefon. Det finns
fyra bärbara datorer på plats att låna, men det går också bra att ta med egen
bärbar dator, surfplatta eller telefon för att få hjälp.
Information/inbjudan till dator-caféet har publicerats i Smålänningen vid ett par
tillfällen. Självklart kan mer göras för att marknadsföra tjänsten, t ex bättre
information på kommunens hemsida och mer marknadsföring i övriga medier,
skriver kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-11.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
Skickas till
Förslagsställaren
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Ks2018/0188

014

Granskningsyttrande om vägplan för ombyggnad av väg
25 Halmstad- Ljungby
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Ljungby kommun ser positivt på att Trafikverket ändrar vägplanen för delen
Boasjön-Annerstad i syfte att förbättra skyddet och tillgängligheten för
oskyddade trafikanter.
Sammanfattning av ärendet
Mellan Annerstad och Skeen finns ett behov av ökad tillgänglighet för
oskyddade trafikanter. I dag är gående och cyklister hänvisade till att gå eller
cykla på vägrenen av väg 25, något som upplevs som otryggt till följd av höga
trafikflöden och hastigheter.
Trafikverket planerar att möjliggöra en säkrare gång - och cykeltrafik från
samhället Skeen och österut mot samhället Annerstad. Nyebrovägen smalnas av
till en gång-och cykelväg från Skeens östra del och leds över den befintliga bron
över Torpaån. Cykelvägen ansluter sedan dels mot den planerade
sommarcykelvägen (Banvallsleden) längs med väg 25 som leder till väg 528
mot Skäckarp och dels mot den planerade enskilda vägen mot Annerstad. På
vardera sidan av bron över Torpaån anläggs chikaner och fysiska barriärer sätts
upp för att förhindra att motorfordonstrafik kan använda bron.
Det blir en ändring av den tidigare fastställda arbetsplanen i och med att en
planerad ny koport inte kommer att byggas samt att två befintliga koportar, där
den ena eventuellt skulle behållas och den andra skulle behållas, nu istället tas
bort. Det gäller fortfarande att koporten vid Nyebrovägens anslutning ska rivas i
enlighet med den lagakraftvunna arbetsplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-24.
Skickas till
Trafikverket.
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Popupbutiker och marknadsbodar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa in fyra marknadsbodar.
Finansiering av inköp av bodarna, 60 000 kronor, sker genom
kommunledningsförvaltningens budget för inventarier.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade, den 27 februari 2018 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
inrätta popupbutik och marknadsbodar i centrum. Utredningen ska svara på hur
ett regelverk för uthyrning ska se ut, kostnad (inklusive kostnad för flytt), om en
sådan verksamhet ryms inom den kommunala kompetensen och hur
verksamheten förhåller sig till reglerna om konkurrens med näringslivet. Vidare
ska en tidsplan anges.
Kommunledningsförvaltningen gavs i uppdrag att anordna möte mellan
kommunalråden och handlare för att diskutera efterfrågan av popupbutik.
Kommunledningsförvaltningen redovisar sitt uppdrag i en tjänsteskrivelse i maj
2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att köpa
in fyra marknadsbodar och sätta hyra för marknadsbod till 750 kronor per
tillfälle om boden inte ska flyttas och 1 250 kronor om boden ska flyttas.
Finansiering av inköp av bodarna, 60 000 kronor, föreslås ske genom
kommunledningsförvaltningens budget för inventarier.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-21.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
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Policy för offentliga konst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
policy för offentlig konst.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 december 2017 ombeds kultur- och
fritidsförvaltningen ta fram ett förslag till rutin för avsättning av en procent till
konstnärlig utsmyckning. Ljungby kommun har sedan ett antal år tillbaka avsatt
en procent av den totala budgeten vid byggnation till konstnärlig utsmyckning
(den så kallade enprocentregeln). Det saknas dock ett skriftligt beslut om detta
samt tillämpningen, arbetsutskottet vill därför att styrdokument tas fram med
detta innehåll.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att enprocentregeln har haft stor
betydelse för att offentliga byggnader och miljöer runt om i Sverige berikas med
konstnärliga gestaltningar. Flera kommuner har antagit eller är igång med att
anta enprocentregeln, andra stärker dess tillämpning och på många håll
utvecklas rutiner för arbetet med regeln.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att en procent av byggprojekten är en liten
insats med tanke på de stora samhälleliga värden det genererar för kommunen
under årtionden framöver. Genom enprocentsregeln skapar kommunen en
struktur som kontinuerligt uppgraderar våra offentliga rum och gör de levande
och attraktiva. Ljungby kommun har alla förutsättningar att skapa ännu mer
spännande, utmananade och attraktiva gemensamma miljöer. Genom
enprocentsregeln och den offentliga konsten skapar vi långsiktigt en kommun att
vara stolt över och med förutsättningar att locka till sig nya invånare, turism och
näringsliv.
I ”Ljungbys verksamhetsplan för kultur” vill kultur- och fritidsnämnden att en
konstpolicy för Ljungby kommuns offentliga konstsamling ska upprättas. Därför
har kultur- och fritidsförvaltningen, i samband med detta uppdrag från
kommunstyrelsens arbetsutskott, utformat ett förslag till policy och
verksamhetsplan för hela Ljungby kommuns offentliga konstsamling. Däri finns
även förslag på tillämpning av enprocentregeln.
Beslutsunderlag
Policy för Ljungby kommuns offentliga konst 2018-05-16.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-06-05

17(37)

Kommunstyrelsen

Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att ½ % ska avsättas
till konst i projekt, istället för den föreslagna siffran på 1 %.
Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V), Magnus Gunnarsson (M) och Irene
Olofsson (C) yrkar bifall till förslagen till styrdokument som bland annat
innebär att 1 % ska avsättas till konst.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att
fastställa den föreslagna policyn som innehåller förslag på att 1 % avsätts till
offentlig konst, enligt Anne Karlssons (S) med flera yrkande eller om
kommunstyrelsen föreslår att texten i policyn ska ändras från 1 % till en halv
procent enligt Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, med 1 % avsättning
till konst.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att 1 % ska avsättas till konst och
Nej-röst för att ½ % ska avsättas till konst.
Omröstningen resulterar i 13 ja-röster och 2 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag innehållande 1 % regeln.

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
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
ja
13 ja

nej
2 nej
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Verksamhetplan för offentlig konst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för offentlig konst.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 december 2017 ombeds kultur- och
fritidsförvaltningen ta fram ett förslag till rutin för avsättning av en procent till
konstnärlig utsmyckning. Ljungby kommun har sedan ett antal år tillbaka avsatt
en procent av den totala budgeten vid byggnation till konstnärlig utsmyckning.
Det saknas skriftligt beslut om detta och tillämpningen, därför vill nu
kommunstyrelsens arbetsutskott att styrdokument ska tas fram.
I ”Ljungbys verksamhetsplan för kultur” vill kultur- och fritidsnämnden att en
konstpolicy för Ljungby kommuns offentliga konstsamling ska upprättas. Därför
har kultur- och fritidsförvaltningen, i samband med detta uppdrag från
kommunstyrelsens arbetsutskott, utformat ett förslag på policy och
verksamhetsplan för hela Ljungby kommuns offentliga konstsamling.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för offentlig konst.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
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Policy för dataskydd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policy för dataskydd.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns policy för dataskydd anger den övergripande inriktningen för
hur nämnder och styrelser ska arbeta. Policyn omfattar alla anställda,
förtroendevalda och styrelseledamöter i Ljungby kommuns nämnder och
majoritetsägda bolag.
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) ska
tillämpas inom hela EU från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen
förkortas allmänt GDPR som står för General Data Protection Regulation.
Förordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom det
offentliga och det privata. Den ersätter personuppgiftsdirektivet från 1995 och
personuppgiftslagen (1998:204).
Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa
människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd
för privatlivet. Dataskyddsförordningen ger både den personuppgiftsansvarige
och personuppgiftsbiträdet nya uppgifter och skyldigheter. Den registrerade får
nya rättigheter. Grundläggande i GDPR är hur personuppgifter ska behandlas
lagligt och när, samt hur och av vem personuppgifter får behandlas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för
dataskydd efter att ha informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet Information § 75, 2018-05-22.
Tjänsteskrivelse 2018-05-23.
Förslag till policy.
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Revidering av verksamhetsplan för behandling av
personuppgifter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad verksamhetsplan för behandling av
personuppgifter och att den ska gälla för alla anställda, förtroendevalda och
styrelseledamöter i Ljungby kommuns nämnder och majoritetsägda bolag.
Sammanfattning av ärendet
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) ska
tillämpas inom hela EU från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen
förkortas allmänt GDPR som står för General Data Protection Regulation.
Förordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom det
offentliga och det privata. Den ersätter personuppgiftsdirektivet från 1995 och
personuppgiftslagen (1998:204).
Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa
människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd
för privatlivet. Ett annat viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av
personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering
inom EU.
Dataskyddsförordningen ger både den personuppgiftsansvarige och
personuppgiftsbiträdet nya uppgifter och skyldigheter. Den registrerade får nya
rättigheter. Grundläggande i GDPR är hur personuppgifter ska behandlas lagligt
och när, samt hur och av vem personuppgifter får behandlas.
Den reviderade verksamhetsplanen klargör roller och ansvarsområden i
förhållande till den nya lagstiftningen. Därtill förklaras vilka rättigheter de
registrerade har och hur kommunens nämnder och styrelser ska tillgodose dessa.
Verksamhetsplanen gäller för alla anställda, förtroendevalda och
styrelseledamöter i Ljungby kommuns nämnder och majoritetsägda bolag.
Den reviderade verksamhetsplanen ersätter tidigare version
(Ks2015/0395.005).
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta reviderad
verksamhetsplan för behandling av personuppgifter och att den ska gälla för alla
anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i Ljungby kommuns nämnder
och majoritetsägda bolag.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet Information § 75, 2018-05-22.
Tjänsteskrivelse 2018-05-23.
Förslag till verksamhetsplan.
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Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts molntjänster
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna personuppgiftsbiträdesavtalet med
Microsoft.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2017 genomfördes ett kommunövergripande arbete kallat ”Säker
väg till molnet” för att förbereda organisationen för införande av molntjänster.
Molntjänster möjliggör tillgång till modem teknik för kommunikation, lagring
och åtkomst av arbetsmaterial på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär bland
annat att användaruppgifter, e-post, digitala samarbetsytor och lagring kommer
att hanteras genom molntjänster.
I projektet ”Säker väg till molnet” har samtliga förvaltningar varit
representerade och genomfört klassning av den information som hanteras i
organisationen samt en risk- och sårbarhetsanalys. Därefter har ett antal åtgärder
tagits fram för att säkerställa att information hanteras på korrekt sätt.
Informationssäkerhetsarbetet följs upp kontinuerligt.
Ljungby kommun har beslutat att införa Office 365 och har därför tecknat avtal
med Microsoft. Vid användning av Office 365 kommer leverantören Microsoft
att fungera som personuppgiftsbiträde åt kommunen och mellan parterna har
därför ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknats. Detta är ett standardavtal som
används av samtliga kommuner som tecknat avtal med Microsoft.
Eftersom varje nämnd är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet behöver
kommunstyrelsen godkänna bifogat personuppgiftsbiträdesavtal. Detta är en
förutsättning för att implementeringen av Office 365 ska kunna genomföras på
förvaltningen, enligt kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna
personuppgiftsbiträdesavtalet med Microsoft.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-02.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
Skickas till
Microsoft.
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Motion om centralt placerad budget för rehabfrågor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i en motion att kommunen
inrättar en centralt placerad budget för rehabiliteringsfrågorna i Ljungby
kommun. Socialdemokraterna anser att det finns ett stuprörstänkande inom
förvaltningarna och att man behöver titta på hela Ljungby kommun som
arbetsgivare vid rehabilitering. Den sjukrivnes förvaltning tar i nuläget
kostnaden och man ser behov av en central budget för ett helhetsperspektiv i
rehabiliteringsfrågorna.
Socialdemokraterna yrkar i motionen att 2 miljoner kronor per år avsätts i två år
till en centralt placerad budget, att kontinuerlig uppföljning och därefter
utvärdering av insatsen ska göras för en eventuell fortsättning och att
budgetberedningen avsätter medel 2018 inför 2019.
Kommunledningsförvaltningen skriver att det finns rutiner kring rehabilitering i
Ljungby kommun. I första hand ska rehabiliteringsåtgärderna vara inriktade på
återgång i ordinarie arbete men om det finns stöd (utredning av arbetsförmåga)
för att återgång med anpassning inte är möjlig, ska handlingsplanens inriktning
vara åtgärder för återgång i arbete hos hela kommunen (chefshandboken punkt
8.2).
I den så kallade rehabiliteringskedjan ingår att arbetsgivaren ska undersöka om
det går att anpassa arbetsplatsen eller arbetsförhållandena så att arbetstagaren
kan arbeta trots sjukdom. Det ingår också att undersöka om det finns något
annat arbete som arbetstagaren tillfälligt kan utföra.
Vid långvarig sjukskrivning görs arbetsförmågebedömning, tillsammans med
Försäkringskassan och vården, för att se om det finns möjlighet att återgå i
ordinarie arbete alternativt om arbetstagaren trots sin sjukdom kan klara något
annat arbete som arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda. Arbetstagaren måste
ha en möjlighet att utföra arbetsuppgifterna både med hänsyn till sin sjukdom
men ska naturligtvis ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Arbetsgivaren har
inte skyldighet att skapa nya anställningar eller omplacera andra arbetstagare för
att kunna bereda arbetstagaren nya arbetsuppgifter.
Justerandes sign
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Den närmaste chefen har ansvar när det gäller förebyggande insatser och
anpassning av den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt att den
anställde får det stöd och hjälp den behöver vid sjukdom. Chefen håller
kontakten med den sjukskrivne genom möten osv. När en återgång till arbetet
blir aktuell ansvarar närmaste chef för att anpassa arbetsplatsen och
arbetsuppgifterna för att möjliggöra en återgång till arbetet så snabbt som
möjligt.
En konsekvens av förslaget blir att chefen inte har samma kontakt med den
sjukskrivne, samarbetet med Försäkringskassan och vården kring den
sjukskrivne försvåras. I förlängningen kan detta medföra att det blir ännu
svårare för den sjukskrivne att komma tillbaka till arbetet.
En otydlighet kring ansvaret för rehabiliteringen kan också bli en konsekvens.
En centralt placerad budget medför troligvis behov av samordnarresurs vilket
ökar kostnaderna för rehabiliteringsarbetet totalt.
Rutin finns där Personalavdelningen har regelbundna möten (en gång per
månad) och där behov och möjlighet till rehabilitering/omplacering vid andra
förvaltningar utreds. Rutinerna i Ljungby kommun följer Försäkringskassans
ordning kring rehabilitering.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-04-16.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2018-05-07.

Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C) och Christer Henriksson (KD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
bifaller motionen enligt Anne Karlssons (S) yrkande eller att avslå motionen
enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen
föreslår att fullmäktige avslår motionen.
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Läktare till innebandyhallen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 500 000 kronor till inköp av mobila
läktare.
Finansiering sker genom ombudgetering från projekt reinvestering.
Sammanfattning av ärendet
För att Lagans Innebandyklubb ska kunna spela i Allsvenskan krävs en annan
sorts läktare för att fler åskådare ska få plats. Läktarna ska dels uppfylla
brandkrav och dels Svenska innebandyförbundets krav.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 500
000 kronor till inköp av läktare i innebandyhallen vid eventuellt behov.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel till
läktare innebandyhallen med 500 tkr och att finansiering sker genom
ombudgetering från projekt reinvestering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-29.
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Bokslut för donationsfonder 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2017 och beviljar
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommuns
samförvaltade stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2017.
De stiftelser som ingår i denna redovisning är:
• Social samfond för äldreomsorgen
• Social samfond för allmänna hjälpändamål
• CE Dahlins biblioteks- och kulturfond
• Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerade i den
samförvaltade depån för Ljungby kommun samförvaltning. Den totala
förmögenheten för stiftelserna låg på 40 990 tkr (föregående år 38 981 tkr),
varav 39 791 tkr (föregående år 37 844 tkr) avsåg Dahlins biblioteks- och
kulturfond. Förmögenheten ökade under 2017 med 2 009 tkr. Resultatet för
stiftelserna låg på 1 542 tkr (föregående år 4 094 tkr), vilket består av
utdelningar på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet
uppgick till 37 020 tkr, varav 1 492 tkr är fritt eget kapital, vilket innebär att det
är kapital som är möjligt att dela ut.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-02
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
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Motion om att utreda golv till Ljungby Arena
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Alternativet inkom i april 2018 med en motion i vilken de föreslår att
kommunen köper in golv till Ljungby Arena.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunfullmäktige den 28 maj 2018
beslutade att bevilja kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt tilläggsanslag om
3 500 tkr för inköp av eventgolv, sportgolv, byggnation av två förråd och
utrymmesvägar i Ljungby Arena. Vidare beslutadekommunstyrelsen i maj att
följande inköp och investeringar ska göras 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.
Då kommunstyrelsen redan har behandlat frågan om inköp av golv och tagit
beslut om att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till detta,
föreslås kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-30.
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Återinförande av 11 sammanträden i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återinföra 11
sammanträden per år och att medel om 35 000 kronor tillsätts i budgeten från år
2019.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetarbetet år 2013 föreslogs i kommunstyrelsen att
fullmäktiges sammanträden skulle minska från 11 till 10 för att därmed spara in
30 000 kronor om året. Förslaget fastställdes av kommunfullmäktige och sedan
år 2014 har ett sammanträde om året tagits bort (i mars eller maj).
Förändringen har dock visat sig innebära att fullmäktiges sammanträden istället
blir flera timmar längre nästkommande möte, vilket kan leda till att
diskussionerna inte blir så utförliga som önskat inför besluten som ska fattas.
Dessutom försenas viktiga ärenden med en hel månad innan besluten kan
verkställas.
Besparingen är cirka 35 000 kronor för inställelsearvode, förtäring och del av
TV/radiosändning. Sammanträdesarvodet och del av kostnaden för
TV/radiosändning skjuts fram till nästkommande möte och sparas därför inte in.
Demokratiberedningen och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att återinföra 11 sammanträden per år och att
medel tillsätts i budgeten för år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-03.
Demokratiberedningens beslut 2018-05-16.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-22.
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Budget 2019 och plan 2020-2023
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar alliansens förslag till budget för beslut av
kommunfullmäktige, med följande ändringar/tillägg:
1. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa hela administrationen
inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa
verksamheten och följa upp hur arbetet med resultatenheter fortskrider.
2. Att inrätta en hundrastgård (+ 350 tkr).
3. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort.
4. Att ta bort förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska återföra
tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen.
5. Att minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om
arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning.
6. Att ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda
personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten
bland äldre och hur vi kan förbättra situationen.
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har arbetat fram förslag till budget 2019 och plan 2020-2023
efter förslag från nämnderna.
Under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 maj presenterar
den styrande alliansen sitt förslag till budget som arbetsutskottet beslutar att
överlämna till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Alliansens förslag till budget 2019.
Ksaus förslag till beslut 2018-05-22.
Budgetförslag (S)
Budgetförslag (KD)
Budgetförslag (SD)
Budgetförslag (V)
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) redovisar att alliansen jämkar sex yrkanden från tre
partier och för in dem i alliansens budgetförslag. Det är:
1. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa hela administrationen
inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa
verksamheten och följa upp hur arbetet med resultatenheter fortskrider.
(SD förslag)
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2. Att inrätta en hundrastgård (350 000 kr). (S förslag)
3. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort. (S
förslag)
4. Att avslå förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska återföra
tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen. (KD
förslag)
5. Att minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om
arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning. (KD
förslag)
6. Att ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda
personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten
bland äldre och hur vi kan förbättra situationen. (KD förslag)
Jan Lorentzson (SD) redovisar Sverigedemoraternas budgetförslag som bygger
på budgetberedningens förslag men som skiljer på följande punkter:
1. Två rektorstjänster avskaffas genom samordning mellan skolor i
kommunen.
2. Avskaffande av teoriutbildning till körkort till alla utom elever på fordon
(- 2 mkr)
3. Bevilja bidrag till skolskjuts till elever på Lingbygdens skola (+ 500 tkr)
4. Avskaffande av investering i överföringsledning (- 100 mkr)
5. Budget för eventuellt ytterligare miljöinspektör (+ 600 tkr)
6. Ljungbybostäders bidrag till kommunen på 1,4 mkr ska användas till
trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden.
7. Ta bort förslaget att anställa två brandmän i Lidhult och köpa in ett
specialfordon (- 1.3 mkr).
8. Avskaffa tjänsten som integrationssamordnare (- 600 tkr).
9. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa hela administrationen
inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa
verksamheten och följa upp hur arbetet med resultatenheter fortskrider.
(- 5 mkr). Dessa pengar kan då användas för att öka de personella
resurserna inom vissa verksamheter såsom hemtjänst/åldringsvård för att
få ner sjuktalen som beror på underbemanning.
10. Att ge kommundirektören i uppdrag utreda kostnaderna för att starta upp
avdelning 4 på Ljungberga som särskilt boende.
11. Att höja skatten med 12 ören för att få ihop de 7 miljonerna som saknas
för att nå upp till resultatmålet på 2 %.
Anne Karlsson (S) lämnar följande yrkanden som bygger på
budgetberedningens förslag:
Besparingar:
1. 1 Strateg (- 600 tkr)
2. 2 Kommunikatörer (- 1 200 tkr)
3. 1 Lokalförsörjningsstrateg (- 600 tkr)
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4. 1 Leansamordnare (-600 tkr) övergår till CIL och ryms inom deras
budget.
5. Dessa pengar fördelas till vård skola och omsorg.
Satsningar:
6. Hundrastgård – parkavdelningen (+ 350 tkr)
7. Parkbänkar och grillplatser längs Laganån – parkavdelningen (+ 100 tkr)
8. Busskort för studerande på universitet högskola –kvitto och poäng
redovisas endast heltidsstudier (+ 650 tkr).
9. Körkortslektioner för alla på gymnasiet (+ 1.2 miljoner kronor)
10. Mål i (S)-budgeten är att minska kostnader för sjuktal - minska kostnader
med 25 % (- 5 miljoner)
Uppdrag
11. Att arbeta fram en plan för bästa tillgänglighetskommun.
12. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort.
13. Att utreda kostnader för renovering av scenen i hembygdsparken.
14. Att utreda behovet av en samhällsvägledare på biblioteket.
Christer Henriksson (KD) lämnar följande yrkanden:
1. Minskning av den politiska organisationen (- 700 tkr).
2. Utökning av socialnämndens budget med 700 tkr för att läggas på LSSärenden (+ 700 tkr).
3. Att ta bort förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska återföra
tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen.
4. Att minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om
arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning.
5. Att ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda
personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten
bland äldre och hur vi kan förbättra situationen.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar följande i förhållande till alliansens budget:
1. Ökning av socialnämndens budget med 3,7 mkr för resursförstärkning
inom hemtjänsten.
2. Ökning av barn- och utbildningsnämndens budget med 2,5 mkr för att
stata en minskning av barngrupperna i förskolan.
3. Minskning av tekniska nämndens budget med 700 tkr.
4. Minskning av politiska arvoden med 700 tkr, dels genom att ta bort 1:e
vice ordförande i nämnderna och kommunstyrelsen, dels genom att
sänka arvodet till 2014 års nivå vilket ger totalt 5,5 mkr.
Roland Johansson (ALT) ställer sig bakom alliansens budgetförslag med
följande ändringsyrkanden:
1. Ge bidrag till skolskjuts till Lingbygdens skola (samma som SD).
2. Öppna avd 4 på Ljungberga (samma som SD).
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på varje yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår samtliga yrkanden med undantag av följande yrkanden
som bifalls:
1. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa hela
administrationen inom hela kommunen för att kunna effektivisera den
administrativa verksamheten och hur arbetet med resultatenheter (SD
förslag).
2. Att inrätta en hundrastgård (350 000 kr) (S förslag).
3. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort (S
förslag).
4. Att ta bort förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska återföra
tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen (KD
förslag)
5. Att minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om
arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning (KD
förslag).
6. Att ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda
personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över
ensamheten bland äldre och hur vi kan förbättra situationen (KD
förslag).
Vid propositionen av Socialdemokraternas yrkande att inrätta en hundrastgård
begärs votering som genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att en hundrastgård införs och
Nej-röst för att ta bort förslaget.
Omröstningen resulterar i 13 ja-röster och 1 nej-röst. En ledamot avstår från att
rösta.

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)
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Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat
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Svar på revisionsrapport om resor, representation,
företagskort samt mobiltelefoner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningarnas förslag till yttrande
och lämna det som svar till kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig
styrning, uppföljning och intern kontroll avseende resor, representation,
hantering av företagskort och mobiltelefoner. Granskningen har skett genom
dokumentstudie av kommunens anvisningar, gällande regelverk och rutiner. För
att kontrollera att den interna kontrollen fungerar och att riktlinjerna följs har
även 82 stickprov av verifikationer genomförts fördelat på tekniska nämnden
och näringslivsavdelningen som hör till kommunstyrelsen.
Revisionsrapporten visar att både kommunstyrelsen och tekniska nämnden har
ändamålsenlig styrning avseende resor, representation, företagskort och
mobiltelefoni, men att efterlevnaden är bristfällig. Dessutom finns brister
avseende intern kontroll och uppföljning.
Kommunrevisionen rekommenderar efter sin granskning att:
1. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden ser över den interna kontrollen
för att tillse att kommunens anvisningar, gällande regelverk och
attestinstruktioner efterlevs till exempel vad gäller attestinstruktioner och
deltagarlista vid representation.
2. Tekniska nämnden genomför en inventering av bilpoolen och dess
nyttjandegrad för att minska kostnaden för korttidshyra samt
användandet av egen bil i tjänsten.
3. Kommunstyrelsen ser över kontrollen av samtalsfakturor och exempelvis
likt tekniska nämnden inför ett belopp vilket arbetsledningen kan
uppmärksamma om samtalsfakturan överstiger.
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har, som resultat av
granskningen, förtydligat instruktionerna kring beslutsattestering av fakturor.
Information om vilka krav som ställs har lämnats personligen på
ledningsgruppsmöten för vidare spridning i organisationen, på intranätet och i
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ekonomigruppen. Utbildningarna i fakturahantering som alla användare av
ekonomisystemet måste genomgå har kompletterats med ytterligare information
om förbud mot attest av egna kostnader. Fakturor för telefoni och resor ska
beslutsattesteras av närmaste chef.
Täta stickprovskontroller har påbörjats som resultat av granskningen och för att
säkerställa följsamhet gentemot kommunens rutiner. Stickprovskontrollerna
kommer att utföras av dels ekonomiavdelningen, dels av ekonomihandläggare
på förvaltningarna. Avdelningarna kommer att säkra upp sina attestlistor så att
flera individer har rätt att beslutsattestera. Granskningen kommenterar även det
faktum att kostnaden för korttidshyra är hög inom tekniska förvaltningen. Denna
höga kostnad förklaras av att parkavdelningen under somrarna hyrt in ett fordon
att användas av avdelningens säsongsanställda. Avdelningen bedömer att detta
behov inte längre finns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna förvaltningarnas förslag till yttrande över granskningen av
representation, resor och mobilanvändande.

Beslutsunderlag
Kommunrevisionens granskningsrapport 2018-04-16.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-27.
Arbetsutskottets förslag till beslut.
Skickas till
Kommunrevisionen
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Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Barnens bästa gäller! – I Kronobergs län med inspiration från Skottland.
2. Muntligt berättande och sagobygden.
3. Kommunstyrelsen informerar.
.
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
1. Skrivelse med namnunderskrifter om att rädda Ringbadet i Lagan, från
Lagans samhällsförening.
2. Protokoll från gemensamma nämnden 2018-05-14.
3. Kommunledningsförvaltningen redovisar beslut om uttag från
kapitalförvaltningen, 2018-05-15.
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