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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Beslutande

Tisdagen den 14 augusti 2018 kl. 8.00–11.05
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby. Sammanträdet
ajournerades kl. 09.13 – 09.44.
Magnus Gunnarsson (M), ordförande Magnus Carlsson (S)
Carina Bengtsson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Anne Karlsson (S)
Matija Rafaj (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Sahlin (M)
Jan Lorentzson (SD)
Irene Olofsson (C)
Christer Henriksson (KD)
Lars Solling (L)
Roland Johansson (ALT)
Christer Ivarsson (MP)

Ersättare

Lars-Ove Johansson (C)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Christoffer Mowide, kommunsekreterare
Per-Olof Almqvist, exploateringschef, § 116
Anna Aracsy, planarkitekt, § 130
Carina Karlund, beredskapssamordnare, § 130
Charlotte Scherling, ekonom, § 117
Elina Salomonsson, projektledare, § 123
Lisa Åberg, administrativ chef, § 124
Ronnie Wallin, förvaltningssekreterare, § 125
Maria Johansson, internationell samordnare, § 126-128
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare, § 129
Magnus Wallinder, socialchef, § 129
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg, § 129
Anna Persson, kommunikatör, § 129

Justerare

Anne Karlsson

Justeringens
tid och plats

16 augusti klockan 08.00 på kansliavdelningen.

Paragrafer

116-132

Sekreterare

Christoffer Mowide

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-14
Protokollet anslås

2018-08-16

Överklagningstid

2018-08-17 – 2018-09-07

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Christoffer Mowide

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-08-14

3(31)

Kommunstyrelsen

Ks § 116

KS 2018/0226

510

Avtal om väghållningsansvar
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtalet om förändrat väghållningsansvar mellan
Ljungby kommun och Trafikverket region Syd.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har haft en dialog med Trafikverket Region Syd om behovet av vissa förändringar i väghållningsansvaret för vägar i Ljungby. Därvid
har föreliggande principöverenskommelse om att förändra väghållningsansvaret
arbetats fram samt under vilka förutsättningar detta kan ske.
Väghållaransvaret föreslås ändras från kommunalt till statligt dels på del av väg
124 från Berghemsrondellen, inklusive Söderleden, via Hångersrondellen till
korsningen med avfart mot Slättahult omfattande cirka 4 km och dels på del av
väg 610 från Solidenrondellen näst intill korsningen med avfart mot Marås (nuvarande väghållningsgräns) omfattande cirka 1,8 km. Väghållaransvaret föreslås
i sin tur ändras från statligt till kommunalt dels på en sträcka av väg 25 från
Berghemsrondellen fram till Piskeborondellen utgörande cirka 400 m och dels
för Göthbergs väg (väg 562) i Vittaryd omfattande cirka 570 m. Till följd av de
föreslagna förändringarna i väghållningsansvaret jämte avsikten att täcka in
planlagda områden och kommande exploateringsområden föreslås likaledes en
ändring av det kommunala väghållningsområdet ske. Dessa förändringar framgår av en till avtalet upprättad karta. Med övertagandet av väghållningsansvaret
ikläder sig parterna drift- och väghållaransvaret på respektive vägsträcka som
mottages. Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 15 maj 2018 att kommunstyrelsen
ska godkänna avtalet om förändrat väghållningsansvar mellan Ljungby kommun
och Trafikverket region Syd. Avtalet beskriver vilka tidigare kommunala vägsträckor som övergår i Trafikverkets ansvar och vice versa.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 12 juni 2018, § 53, och beslutade att
föreslå kommunstyrelsen att godkänna avtalet om förändrat väghållningsansvar
mellan Ljungby kommun och Trafikverket region Syd.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 53/2018 inklusive beslutsunderlag
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.
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Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med tekniska nämndens förslag till beslut.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Ks § 117

KS 2018/0170

107

Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som de kommunala bolagen har
bedrivit under 2017 har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1§ kommunallagen, uppsiktsplikt över de
kommunala aktiebolagen. Utifrån uppsiktsplikten skall styrelsen uppmärksamt
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning.
Kommunstyrelsen ska varje år pröva om den verksamhet som bolagen bedrivit
under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
I det särskilda ägardirektivet för respektive bolag framgår verksamhetsmål och
ekonomiska krav.
Detaljerad redovisning av bolagens måluppfyllelse finns i ekonomichefens
tjänsteskrivelse, 2018-06-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 82, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som de
kommunala bolagen har bedrivit under 2017 har varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-06-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2018
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Ekonomichefen
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Ks § 118

KS 2018/0208

251

Förstudie för nybyggnation av skola vid
Hjortsbergskolan/Haraberget årskurs 7-9
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte bevilja tilläggsanslag för
förstudie för årskurs 7-9 skola vid Hjortsbergskolan/ Haraberget.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ökat elevtal under senare år och en prognos som visar på ett
fortsatt ökande elevunderlag står skolan inför stora utmaningar vad gäller
skollokaler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 maj 2018 att kommunen ska
planera för en årskurs 7-9 skola vid Harabergsgatan.
Barn- och utbildningsnämnden ansökte den 30 maj 2018, § 88, om medel för
förstudie för årskurs 7-9 skola vid Harabergsgatan samt medel för att uppföra
skolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 juni 2018, § 77, att:
1 Barn- och utbildningsnämnden beviljas 500 000 kronor för att genomföra
förstudie för årskurs 7-9 skola vid Hjortsbergaskolan/Haraberget.
2 Barn- och utbildningsnämnden tillförs budget för att uppföra en ny skola för
årskurs 7-9 vid Hjortsbergaskolan.
Kommunledningsförvaltningen gör en annan bedömning och föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inte bevilja tilläggsanslag för
förstudie för årskurs 7-9 skola vid Hjortsbergskolan/Haraberget. Orsaken till
kommunledningsförvaltningens bedömning är det underskott i budget som
kommunen förväntas generera.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 88/2018 – Förstudie kring 7-9 skola vid
Hjortsbergaskolan (med beslutsunderlag)
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-07-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 77/2018
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Magnus Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzsons (SD) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyreslen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns (V) med fleras yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Jan Lorentzsons (SD) yrkande.
Votering begärd.
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Jan Lorentzsons yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar att ledamöterna ska svara JA för att bifalla förslag till
beslut i ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2018-07-23, och NEJ för att bifalla
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ledamot
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
Anne Karlsson (S)
Christer Ivarsson (MP)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Matija Rafaj (S)
Kerstin Wiréhn (S)
Jan Lorentzson
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

7
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KS 2018/0142

004

Revidering av förbundsordning för Sydarkivera
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1 anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi
2 godkänna Ljungby kommuns del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att anta ny förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera och godkänna Ljungby kommuns del av kostnaden för förbundet år
2019.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. Samma datum antogs
följande nya förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och
Nybro kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. År 2019 blir
Sydarkivera 27 medlemmar.
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i
och med att kommunallagen har ändrats från och med den 1 januari 2018 samt
att förbundsfullmäktige har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i
förbundsordningen. Ändringen i utträdesparagrafen har aktualiserats i och med
Växjö och Älmhults kommuns utträde. Förändringen innebär att de kommuner
som inte har överlämnat arkivinformation ska erlägga lägre avgift under den
treåriga uppsägningstiden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 83, och
beslutade att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1 anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi
2 godkänna Ljungby kommuns del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunstrateg, 2018-06-05
Följebrev, 2018-04-06
Förslag till förbundsordning, 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2018
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS 2018/0181

041

Årsredovisning för Sydarkivera 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisning från Sydarkivera för 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat förbundets tredje bokslut
inklusive förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse. Nu har
förbundsfullmäktige översänt handlingarna för godkännande av fullmäktige i
förbundsmedlemmarnas kommuner.
I årsredovisningen framgår bland annat att Sydarkivera har fått sju nya
medlemmar under året. Huvudkontoret flyttades i juni månad från Växjö till
Alvesta. Förbundsmedlemmarna har under året i hög grad utnyttjat möjligheten
att delta på utbildningar, informationsträffar och temadagar. Arbetet med
informationskartläggning och säkerhetsklassning fortgår enligt plan inom
förbundet. Under 2017 har förbundet redovisat ett positivt resultat på 785 000
kronor. Resultatet är 469 000 kronor bättre än prognosen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 84, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisning från Sydarkivera för 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kanslichef, 2018-06-13
Förbundsfullmäktige § 4/2018 – Årsredovisning 2017
Årsredovisning för verksamhetsåret 2017, 2018-03-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS 2018/0182
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Ansvarsfrihet för Sydarkivera 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
revisionsberättelse från Sydarkivera för 2017 och beslutar om ansvarsbefrielse
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat förbundets tredje bokslut
inklusive förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse. Nu har
förbundsfullmäktige översänt handlingarna för godkännande av fullmäktige i
förbundsmedlemmarnas kommuner.
Revisorerna har granskat årsredovisningen och rekommenderar
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att tillstyrka ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 85, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna revisionsberättelse från Sydarkivera för 2017 och besluta om
ansvarsbefrielse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kanslichef, 2018-06-13
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 (inklusive revisionsrapport), 201804-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ks § 122

KS 2018/0201
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Revidering av Avgiftsreglemente för kopiering av
allmänna handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade
avgiftsreglementet daterat den 2018-06-05 och ersätta tidigare beslutat
reglemente.
Sammanfattning av ärendet
Kansliavdelningen får återkommande förfrågningar kopplade till kommunens nu
gällande avgiftsreglemente. Vid tolkningen av reglementet framstår det som
oklart om det en enskild person begär att få ut är att anse som en allmän
handling, en uppgift i en allmän handling eller om frågan rör sådant som ska
besvaras utifrån den s.k. serviceskyldigheten i förvaltningslagen.
Kommunledningsförvaltningen har därför sett ett behov av att revidera
reglementet och förse den med en inledande tillämpningsanvisning.
En utbredd föreställning är vidare att avgiftsreglementet är något man väljer att
tillämpa ibland men inte alltid, t.ex. vid begäran om utfående av handling som
omfattar många sidor. Istället förhåller det sig att när en kommun har ett av
fullmäktige beslutat reglemente, är varje person som har att hantera frågor som
rör utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter skyldiga att tillämpa det. I
samband med nu reviderat reglemente antas kommer det därför finnas behov av
att sprida information genom utbildningsinsatser för att dess innehåll ska bli
begripligt och känt.
I övrigt har vissa justeringar gjorts utifrån den praxisutveckling som skett på
området sedan föregående revidering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 86, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta det
reviderade avgiftsreglementet daterat den 2018-06-05 och ersätta tidigare
beslutat reglemente.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kanslichef, 2018-06-05
Avgiftsreglemente
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS 2017/0361
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Tilläggsäskande för ny- och ombyggnation av
Bergalyckan förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en ombudgetering från projekt Hjortsbergsskolan
till projekt Bergalyckan om totalt 1 152 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
I samband med upphandlingen av nybyggnation av Bergalyckans förskola gav
kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram
besparingsåtgärder i lämnat anbud då anbudet överskred beslutad budget.
Tekniska förvaltningen fick in förslag från totalentreprenören om
besparingsåtgärder för 5miljoner kronor, men godkände endast 4 miljoner
kronor.
Förslagen på åtgärder som kunde sänka priset omfattade både yttre och inre
miljö. Barn- och utbildningsförvaltningen ansåg att de föreslagna besparingarna
kommer att påverka barnens inlärningsmiljö och personalens arbetsmiljö. Vid
styrgruppsmöten i april och maj 2018 har möjliga sätt att tillgodose både
besparingskravet och verksamhetens önskemål diskuterats. Barn- och
utbildningsförvaltningen har sedan dess listat de besparingar som anses viktigast
att återföra till projektet. Tekniska förvaltningen har prissatt dessa enligt nedan:
Kraven från verksamheten
•
•
•
•
•
•
•
•

Invändiga glaspartier:
Helglasade dörrar:
Invändig träpanel på väggarna i kapprummen.
Väv på väggarna:
Byte golvmatta:
Rullgräs:
Asfaltsytor:
Pergola:

112 000 kr
15 000 kr
495 000 kr
227 000 kr
122 000 kr
98 000 kr
92 000 kr
56 000 kr

Övriga påpekanden, inget krav på åtgärd från Barn & utbildning
•
•

Inredning. Careco har bytts till vanlig inredning.
Gummiasfalt.

222 000 kr
181 000 kr

Tekniska förvaltningen föreslår efter dialog med barn- och
utbildningsförvaltningen att åtgärder gällande innemiljö förs tillbaka in i
projektet. Detta innebär en kostnad på 971 000 kronor. Tekniska förvaltningen
föreslår även, efter dialog med entreprenören utifrån tillgänglighets- och
Justerandes sign
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arbetsmiljöskäl, att gummiasfalt till en kostnad om 181 000 kronor förs tillbaka
till projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 87, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta om en ombudgetering från projekt
Hjortsbergsskolan till projekt Bergalyckan om totalt 1 152 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Ekonomichefen
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Ks § 124

KS 2017/0132

340

Svar på motion – Låt rent vatten bli kommunens signum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1 Kommunfullmäktige anser att yrkandet är besvarat då arbetet redan är
påbörjat.
2 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till den
befintliga VA-planen.
3 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till den
befintliga VA-planen.
4 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till att det
finns fler faktorer att ta hänsyn till vid val av teknik samt att ”planen för
hållbar utveckling” redan ligger som bedömningsgrund för val av teknik.
5 Kommunfullmäktige beslutar att anse yrkandet besvarat eftersom
immateriella tillgångar redan idag värderas i samband med beslutsfattande
och att varumärkesarbetet kommer att förstärkas år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna skriver i en motion att Ljungby kommun i förhållande till
andra delar av världen och andra kommuner är lyckligt lottade med stora
vattenreservorarer, men trots detta får vi ibland uppleva att vatten kan bli en
bristvara. Kommunen borde förvalta och skydda den unika resurs vårt vatten är
och använda detta som del i sitt varumärke.
Miljöpartiet yrkar i sin motion att:
1. Rent vatten blir ett nyckelord i Ljungbys framtida varumärke
2. En långsiktig plan för skyddande av vattentäkter tas fram
3. En plan för förnyelse av vatten- och avloppsledningssystemen tas fram
och kostnadsberäknas
4. Investeringar görs så att ekologiskt bästa och ekonomiska mest
fördelaktiga teknik utnyttjas
5. Både plus- och minusposter beaktas vid en långsiktig analys av devisen
till Ljungby = rent vatten
Tekniska förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse, daterad 6 april 2018, för vart
och ett av de olika yrkandena:
Justerandes sign
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1. Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 att, som resultat av en
omvärldsanalys, inleda ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta
vattenfrågor i Ljungby kommun. Detta ger en god grund för att framöver
stärka varumärket Ljungby enligt förslaget om att rent vatten ska bli ett
nyckelord. Arbetet påbörjas under hösten 2018 och utförs förvaltningsövergripande.
2. I den antagna VA-planen för Ljungby kommun finns beskrivet att
uppdatering av vattenskyddsområden ska genomföras för samtliga kommunala vattenverk i Ljungby kommun. 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 därefter hållas med berörda
markägare. Därefter sker samråd med alla intressenter, för att slutligen
fastställas av kommunfullmäktige. Arbetet beräknas pågå under 2018 för
beslut i kommunfullmäktige under våren 2019.
3. Det finns redan en plan för ledningsförnyelse som är kostnadsberäknad i
VA-planen. Ytterligare förfining av denna är svårt att genomföra då
kostnaden för ledningsförnyelse varierar kraftigt beroende på typ och
dimension av ledningar samt var dessa ligger, vilket gör det mycket svårt
att på förhand bedöma kostnader i ett större perspektiv på ett korrekt sätt.
4. För att göra ett verkligt bra teknikval måste ytterligare faktorer såsom arbetsmiljö, framtida krav/behov, teknikens flexibilitet och robusthet vägas
in i bedömningen utöver ekonomi och ekologi. Vidare måste alla beslut
som fattas i kommunens nämnder och styrelser ta hänsyn till planen för
hållbar utveckling ur aspekterna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Detta gäller såväl beslut om investeringar som andra beslut.
5. Yrkandet går inte att förstå. Miljöpartiet rekommenderas vidarutveckla
vad som menas i en annan motion.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 2 maj 2018, § 46, och beslutade
föreslå att:
1 Kommunfullmäktige anser att yrkandet är besvarat då arbetet redan är
påbörjat.
2 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till den
befintliga VA-planen.
3 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till den
befintliga VA-planen.
4 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till att det
finns fler faktorer att ta hänsyn till vid val av teknik samt att ”planen för
hållbar utveckling” redan ligger som bedömningsgrund för val av teknik.
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5 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till att
frågeställningen i yrkandet svårligen kan förstås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 88, och
beslutade enligt tekniska nämndens förslag till beslut.
Tekniska förvaltningen lämnade en kompletterande tjänsteskrivelse inför
kommunstyrelsens sammanträde efter muntligt uppdrag i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 19 juni 2018. I den kompletterande tjänsteskrivelsen förklarar
tekniska förvaltningen att det femte yrkandet nu får ett annat beslutsförslag som
lyder:
Kommunfullmäktige beslutar att anse yrkandet besvarat eftersom immateriella
tillgångar redan idag värderas i samband med beslutsfattande och att
varumärkesarbetet kommer att förstärkas år 2019.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 46/2018 – Motion om att låta rent vatten bli kommunens
signum (inklusive underlag).
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta om yrkande 1-4 i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och yrkande 5 i enlighet
med tekniska förvaltningens kompletterande tjänsteskrivelse.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat om yrkande
1-4 i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och
yrkande 5 i enlighet med tekniska förvaltningens kompletterande
tjänsteskrivelse.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Uppdrag om gemensam organisation för lokalvård och
vaktmästeri
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen, med stöd av tekniska
förvaltningen, i uppdrag att utreda hur en gemensam organisation för lokalvård
och vaktmästeri ska utformas. Utredningen ska efter färdigställande skickas på
remiss till övriga förvaltningar och ska utgå från följande premisser:
•
•
•
•
•
•
•

Heltidstjänster ska vara norm i den gemensamma organisationen.
Personalen ska vara så mycket som möjligt på samma ställe för att
undvika onödigt tidsspill vid transporter och för att ge kontinuitet inom
verksamheter som har behov av närvaro av vuxna.
Dagens olika enheter som har lokalvårds- och/eller vaktmästeripersonal
ska gås igenom noggrant med syfte att undersöka den reella
tjänstgöringsgraden.
Servicen till kommuninvånarna ska vara minst samma på nivå som idag.
Effektiviseringar ska inte ske genom uppsägningar.
Ställning ska tas till inom vilka verksamheter det är lämpligt med
lokalvård på entreprenad/via socialt företagande.
En särskild analys ska göras om personal med specialistkunskaper som
till exempel simhallspersonal bör undantas från att ingå i den
gemensamma organisationen.

Sammanfattning av ärendet
I en revisionsrapport från 2009 som gällde granskning av kommunens
fastighetsbestånd väckte revisorerna frågan om en centraliserad organisation för
lokalvård och pekade på fördelarna. Fördelarna med en centraliserad
lokalvårdsorganisation framfördes ytterligare en gång i en senare
revisionsrapport som följde upp granskningen av kommunens fastighetsbestånd.
2014 genomfördes en utredning om en gemensam organisation för lokalvård och
kommunstyrelsen fattade beslut om att en sådan skulle införas och att uppdraget
skulle samordnas med fastighetsutredningen.
Kommunfullmäktige bestämde genom sitt budgetbeslut för 2017 även att en
centraliserad vaktmästeriorganisation skulle utredas och kommunstyrelsen gav
därefter tekniska nämnden i uppdrag att utreda hur lokalvård och vaktmästeri
bör samordnas mellan de kommunala förvaltningarna samt Ljungbybostäder.
Utredningen skulle också visa om det är möjligt att lägga ut delar av skötseln på
entreprenad och/eller med hjälp av socialt företagande.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 90, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen, med
stöd av tekniska förvaltningen, i uppdrag att utreda hur en gemensam
organisation för lokalvård och vaktmästeri ska utformas. Utredningen ska efter
färdigställande skickas på remiss till övriga förvaltningar och ska utgå från
följande premisser:
•
•
•
•
•
•
•

Heltidstjänster ska vara norm i den gemensamma organisationen.
Personalen ska vara så mycket som möjligt på samma ställe för att
undvika onödigt tidsspill vid transporter och för att ge kontinuitet inom
verksamheter som har behov av närvaro av vuxna.
Dagens olika enheter som har lokalvårds- och/eller vaktmästeripersonal
ska gås igenom noggrant med syfte att undersöka den reella
tjänstgöringsgraden.
Servicen till kommuninvånarna ska vara minst samma på nivå som idag.
Effektiviseringar ska inte ske genom uppsägningar.
Ställning ska tas till inom vilka verksamheter det är lämpligt med
lokalvård på entreprenad/via socialt företagande.
En särskild analys ska göras om personal med specialistkunskaper som
till exempel simhallspersonal bör undantas från att ingå i den
gemensamma organisationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-06-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommundirektören
Tekniska förvaltningen
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Policy för internationellt arbete
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta policy för
internationellt arbete.
Sammanfattning av ärendet
Policyn för internationellt arbete anger den politiska inriktningen för hur internationellt arbete ska bedrivas i kommunen. Till policyn finns det en
verksamhetsplan kopplad.
Syftet med Ljungby kommuns internationella arbete är att bidra till att uppnå de
strategiska kommunövergripande och verksamhetsspecifika målen. Med
internationellt arbete menar Ljungby kommun alla typer av internationalisering.
Till detta räknas tre huvudsakliga internationaliseringsformer – extern
finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Det internationella arbetet
ska ses som ett verktyg för verksamhetsutveckling.
Det internationella arbetet har sin utgångspunkt i kommunens vision ”I Ljungby
formar vi framtiden tillsammas. 35 000 invånare år 2035.”, samt de strategiska
områdena kopplade till visionen – tillväxt, kunskap och livskvalitet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 78, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta policy
för internationellt arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av internationell samordnare, 2018-06-04
Förslag till policy för internationellt arbete
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Verksamhetsplan för internationellt arbete
Beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för internationellt arbete under
förutsättning att kommunfullmäktige antar policy för internationellt arbete.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen är kopplad till policy för internationellt arbete. Policyn
anger den politiska inriktningen för hur internationellt arbete ska bedrivas.
Verksamhetsplanen för internationellt arbete ger vägledning för kommunens
nämnder, förvaltningar och bolag genom att beskriva vilket ansvar och
förhållningssätt kommunen har gällande internationellt arbete.
Syftet med internationellt arbete är ökad tillväxt, kunskap och livskvalitet.
Utgångspunkten är att det internationella arbetet i Ljungby kommun är ett
verktyg för verksamhetsutveckling. Till detta räknas tre huvudsakliga
internationaliseringsformer – extern finansiering, kompetensutveckling och
samverkan.
Varje nämnd, förvaltning och bolag ska integrera det internationella perspektivet
i sin verksamhet. Kunskap om internationalisering och dess möjligheter ska
finnas ute i hela kommunkoncernen, vilket framförallt drivs genom
arbetsgruppen för internationellt arbete där kommunens förvaltningar och bolag
är representerade.
Genom internationella projekt, samarbeten och nätverk tillgängliggörs
möjligheterna att prova och utveckla nya metoder, samarbetsformer och idéer.
Internationellt arbete kan därför betraktas som en arena för innovation och
utveckling. Det skapas möjligheter som inte alltid ryms inom eller kan
förverkligas genom ordinarie verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 79, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen att anta verksamhetsplanen för
internationellt arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av internationell samordnare, 2018-06-04
Verksamhetsplan för internationellt arbete
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2018
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Yrkande
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen
under förutsättning att kommunfullmäktige antar policy för internationellt
arbete.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med AnnCharlotte Wiesels (M) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande.
Skickas till
Internationell samordnare
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Stimulansbidrag 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Lingonbygden i samverkan stimulansbidrag för år
2018.
Sammanfattning av ärendet
Fram till och med 1 juni varje år kan lokala utvecklingsgrupper såsom
sockenråd, byalag, byföreningar, bygdeföreningar eller samhällsföreningar i
Ljungby kommun ansöka om stimulansbidrag. Föreningen ansöker om bidrag
för sin verksamhet föregående år. Riktlinjerna för stimulansbidraget anger att
bidraget ska gå till ändamål som gynnar bygdens utveckling och/eller dess
attraktivitet.
Till ansökan ska föreningen bifoga gällande stadgar, verksamhetsberättelse för
föregående år, verksamhetsplan för nuvarande år, samt två protokoll från
styrelsemöten från föregående år.
Bidraget är på 4 500 kronor per förening och betalas ut i augusti-september.
Under åren 2006-2017 har vanligtvis ca 16-17 föreningar beviljats bidraget. Det
sker få förändringar i vilka som ansöker och beviljas bidraget varje år, men i år
har en nybildad förening lämnat in en ansökan om bidrag.
Föreningen Lingonbygden i samverkan har i maj 2018 ansökt om
stimulansbidrag för året 2017. Formellt bildades föreningen först 27 september
2017. Föreningen Lingonbygden i samverkan sträcker sig över Lidhult, Vrå,
Odensjö och Torpa. Föreningen ska fungera som en paraplyorganisation och
företräda hela bygden. Andra föreningar ingår som medlemmar i föreningen
Lingonbygden i samverkan.
Lingonbygden i samverkan är idag en ideell förening. Det har funnits tankar och
idéer om att skapa ett bygdebolag, där all avkastning går tillbaka till bygden.
Detta för att man ska kunna investera, exempelvis i lokaler, på ett annat sätt än
en ideell förening har möjlighet till. Just nu är det inte aktuellt att skapa ett
bygdebolag, men om nyttan och behovet uppstår i framtiden kan det komma att
bli aktuellt.
Trots formellt bildande av föreningen först i september 2017 har det skett en hel
del aktiviteter under 2017. Framförallt kopplat till skapandet av föreningen, men
i samverkan med hela bygden, bl.a. genom flertalet informations- och
dialogmöten. Föreningen har också engagerat sig i arbetet för brandstation,
återvinningsstation och elljusspår i Lidhult.
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Föreningen Lingonbygden i samverkan är i dagsläget ideell, och dess aktiviteter
gynnar bygdens utveckling och attraktivitet. Därmed bör Lingonbygden i
samverkan erhålla stimulansbidrag 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 80, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen att bevilja Lingonbygden i samverkan
stimulansbidrag för år 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av internationell samordnare, 2018-06-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Lingonbygden i samverkan
Internationell samordnare
Ekonomichefen
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Beställning av särskilt boende kombinerat med
trygghetsboende
Beslut
1 Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att inleda arbetet att skapa
förutsättningar för 60 platser i särskilt boende. Det särskilda boendet ska
samlokaliseras med trygghetsbostäder, ca 20-40 på samma tomt.
2 Kommunstyrelsen ger socialnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra förstudien för särskilt boende kombinerat med trygghetsboende.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har tidigare antagit viljeinriktningar avseende former för
särskilda boenden för äldre och man har i lokalförsörjningsplan konstaterat
behov av ytterligare 40 platser i särskilt boende fr o m 2021/2022. Behoven är
baserade på demografiska prognoser (se bilaga). Socialnämnden har också i
dessa sammanhang uttryckt en positiv inställning till byggande av s k
Trygghetsbostäder för äldre (40 lägenheter) men konstaterat att nämnden inte får
eller kan beslut om dessa bostäder då de tillhör den ordinarie
bostadsmarknadens aktörer.
Socialnämnden behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 41, och beslutade att
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att hos tekniska nämnden göra
beställning om 60 platser i särskilt boende för äldre. Socialnämnden föreslår att
det särskilda boendet samlokaliseras med trygghetsbostäder, ca 20-40 på samma
tomt.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 41/2018 inklusive beslutsunderlag
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till socialnämndens förslag till beslut med
ändringen att kommunstyrelsen beslutar att ”det särskilda boendet ska
samlokaliseras med trygghetsbostäder, ca 20-40 på samma tomt”.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till socialnämndens med tilläggsyrkande
att Kommunstyrelsen ger socialnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra förstudie för särskilt boende kombinerat med trygghetsboende.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Carina
Bengtsson (C) och Magnus Gunnarssons (M) yrkanden.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-08-14

28(31)

Kommunstyrelsen

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Carina Bengtsson (C) och Magnus Gunnarssons (M) yrkanden.
Skickas till
Tekniska nämnden
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Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden informerades kommunstyrelsen om:
1. Kommunens uppdrag inom Civilt försvar 2018-2020
2. Redovisning av samrådsredogörelse för översiktsplan
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Ks § 131

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Redovisade beslut är fattade av kommunledningsförvaltningen under maj och
juni månad 2018 i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd
av kommunstyrelsen 2017-09-12 § 121.
Delegat

Hänvisning

Beslutsdatum

Ärende

Jonas Jönsson

3.24

2018-06-14

I-M Byström

3.24

2018-06-29

Sonja Edén

3.24

2018-05-29

N-G Jonasson

3.24

2018-06-18

Trond
Stragstadstuen
Magnus
Wallinder
Magnus
Johansson
Magnus
Johansson

3.24

2018-07-02

3.24

2018-07-02

2.24

2018-06-12

2.28

2018-06-18

Förordnande
vik. förvaltningschef
Förordnande
vik. förvaltningschef
Förordnande
vik. förvaltningschef
Förordnande
vik. förvaltningschef
Förordnande
vik. förvaltningschef
Förordnande
vik. förvaltningschef
Uttag från
kapitalförvaltningen
Avskrivning av
fordran

Beslutsunderlag
Rapport om anmälda delegationsbeslut, 2018-07-03
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande har kommunstyrelsen tagit del av vid sammanträdet:
1. Beslut om återkallande av nätkoncession för linje samt fråga om
återställningsåtgärder från Energimarknadsinspektionen.
2. Svar på remiss till förslag om Trafikverkets åtgärdsprogram 2019-2023.
3. Sammanträdesprotokoll från Ljungbybostäder AB 2018-05-29.
4. Beslut från Socialnämnden § 42/2018, Utnämnande av
dataskyddsombud.
5. Information från länsstyrelsen och Region Kronoberg om Tobacco
Endgame
6. Beslut från Tekniska nämnden § 57/2018, Utnämnande av
dataskyddsombud
7. Beslut från Tekniska nämnden § 58/2018, Granskning av
representation, resor och mobilanvändande
8. Beslut från Kommunstyrelsens i Älmhults kommun om avtal om
konsumentsrådgivning.
9. Information om uppföljning av hur kommunala budget- och
skuldrådgivningen använts i kommunerna.
10. Tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Visma Commerce AB

Justerandes sign

