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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 8.00–11.04
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby.
Sammanträdet ajournerades klockan. 09.25 – 09.45. Ajournering 10.56-11.01.

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C), § 144-154,
156, 160-161
Anne Karlsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Krister Lundin (M) tjänstgörande
ersättare för Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
Kerstin Wiréhn (V)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Christoffer Mowide, kommunsekreterare
Margareta Engström, verksamhetschef, § 145
Per Svensson, sektionschef, § 145-146
Edvin Talic, ekonom, § 147-149
Hanna Svahnström, miljöstrateg, § 151
Elina Salomonsson, projektledare, § 152
Beatrice Schmidt, utvecklingschef, § 153-154
Katrin Nilsson, kanslichef, § 155
Fredrik Ottosson, kommunstrateg, § 155
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, § 159

Justerare

Jan Lorentzon

Justeringens
tid och plats

Den 15 oktober klockan 13.00 på kansliavdelningen.

Paragrafer

§§ 144-162

Sekreterare

Christoffer Mowide

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Jan Lorentzon

Justerandes sign

Håkan Bengtsson (S)
Judit Svensson (C) tjänstgörande
ersättare för Magnus Carlsson (S)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Gun Lindell (S)
Conny Simonsson (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-08

Överklagningstid

2018-10-16 – 2018-11-06

Anslaget nedtaget

2018-11-07

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Christoffer Mowide
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Ks § 144

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen tar bort ärendet om Revidering av reglementen för de fyra
rådgivande organen, KS 2017/0309.103, och lägger till ärende om Teknisk
utrustning för förtroendevalda, KS 2018/0311.005, samt Kommunstyrelsens
ledamöter rapporterar. I övrigt fastställs dagordningen.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen tar bort ärendet om
Revidering av reglementen för de fyra rådgivande organen, KS 2017/0309.103,
och lägger till ärende om Teknisk utrustning för förtroendevalda, KS
2018/0311.005, samt Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar. I övrigt
fastställs dagordningen.
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Ks § 145

KS 2018/0026

700

Svar på motion om utbildning i etik och moral för chefer
inom hemtjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Jonna Nielsen (ALT) lämnade in en motion den 19 januari 2018. I motionen
yrkar Jonna att det för chefer inom hemtjänsten anordnas en utbildning inom
området Ett bättre bemötande eller etik och moral för att återskapa förtroendet
så att man vågar söka jobb inom hemtjänsten samt för att få personalen att må
bra.
Förvaltningen kan inte se att det skulle finnas behov av särskild utbildning
kopplat till föreslagna områden eftersom utbildningsbehovet är tillgodosett med
förvaltningens nuvarande arbetssätt. Socialförvaltningen anser sig följa Ljungby
kommuns policy och riktlinjer för bemötande och förväntningar kopplat till
ledarskapet.
Socialnämnden behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 46, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 45/2018
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-10
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 146

2018/0312

702

Riktlinjer för alkoholservering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget om
riktlinjer för alkoholservering.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd beslutades av
kommunfullmäktige den 23 februari 2006. En revidering gjordes efter
lagändring den 1 januari 2011.
Syftet med de nya föreslagna riktlinjerna är dels att sammanfatta de regler som
gäller för att beviljas serveringstillstånd men också beskriva Ljungby kommuns
målsättningar och arbetsmetoder för att nå uppsatta mål inom området. Utöver
riktlinjerna som grund för bedömning och tolkning av alkohollagen följer
Ljungby kommun också Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt
fortlöpande aktuell rättstillämpning.
Socialnämnden behandlade ärendet den 29 augusti 2018, § 58, och föreslog
kommunfullmäktige att fastställa förslaget om riktlinjer för alkoholservering.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 58/2018
Förslag till riktlinjer för alkoholservering
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 147

KS 2018/0308

041

Budget för kommunledningsförvaltningen 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner budget för 2019 för
kommunledningsförvaltningen inklusive nämndsmål och sifferbilaga.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick i 2019 års budget ökade anslag till
Bolmenfond (50 tkr), muntligt berättande och sagobygden (1 000 tkr),
nödvattenplan (300 tkr) och för politikerutbildning (200 tkr). Demografi har
kompenserats med 1 346 tkr och löneökningar med 983 tkr.
Minskning av budget har gjorts för byalagsstämmor (300 tkr), sponsring (200
tkr), miljöfond (100 tkr) och för budgetanpassning (840 tkr).
Flytt av budget ska göras för kommunikatörer och PA-specialister samt
besöksnäringsansvarig.
Budgeten för ungdomskoordinator (KAA) ska finansieras av
kommunledningsförvaltningen inom befintlig budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 september 2018, §
112, och föreslår att kommunstyrelsen godkänner budget för 2019 för
kommunledningsförvaltningen inklusive nämndsmål och sifferbilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112/2018
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-09-14
Budget, 2018-06-01
Resultatbudget, 2018-06-01
Investeringsbudget, 2018-06-01
Budgetdokument
Detaljbudget, 2018-09-20
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen lägger till nedanstående
stycke i budgetdokumentet:
Ett annat område som kommunen kommer att arbeta med under 2019 är
informationssäkerhet. En handlingsplan för mandatperioden 2019-2022 ska tas
fram. Syftet med den är att med hjälp av konkreta åtgärder skapa systematik i
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-10-09

8(31)

Kommunstyrelsen

informationssäkerhetsarbetet enligt modellen för LIS (ledningssystem för
informationssäkerhet).
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen tar bort nämndmålet under
strategiska området Tillväxt om att Ljungby kommun är topp 5 av våra 20
referenskommuner i svenskt näringslivsrankingen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet Kerstin Wiréhns
(V) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat avslå
Kerstin Wiréhns (V) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons (M) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Skickas till
Kommundirektören
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign
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Ks § 148

KS 2018/0282

040

Skattesats 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för 2019
ska vara 21:07 per skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen senast under oktober lämna
förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige skall sedan senast
under november månad fastställa skattesatsen.
Skattesatsen är innevarande år 21:07 per skattekrona. I budgetbeslutet har inte
beslutats om någon förändring av skattesatsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 september 2018, §
113, och föreslog att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
skattesatsen för 2019 ska vara 21:07 per skattekrona.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2018
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-08-28
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ks § 149

KS 2018/0283

800

Förvaltning av Lennart Svenssons stiftelse
Beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att avyttra tillgångarna i Lennart Svenssons
stiftelse. Tillgångarna ska placeras i enlighet med kommunens
placeringspolicy för donationsstiftelser, av utsedd förvaltare.
2 Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson tillsammans med
ekonomichef Magnus Johansson ges i uppdrag att vara firmatecknare för
Lennart Svenssons stiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Lennart Svensson har testamenterat del av sin kvarlåtenskap till en fond
benämnd ”Lennart Svenssons minnesfond”. Fonden ska förvaltas av Ljungby
kommun vars kultur- och fritidsnämnd ska äga rätt att bevilja bidrag ur fondens
avkastning. Fondens ändamål är att efter ansökan lämna bidrag till opolitiska
organisationer som bedriver kultur-, barn- och/eller ungdomsverksamhet i Berga
församling. Upp till 95 procent avavkastningen ska delas ut årligen.
Bouppteckningen är nu klar. Tillgångarna består framför allt av skog och
fastighet, men även av aktier och bankkonton. Ljungby kommuns övriga
förvaltade stiftelser hanteras av Danske Bank som placerar medel enligt
kommunens placeringspolicy för donationsstiftelser.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att samtliga tillgångar i form av skog
m.m. säljs och att Danske Bank får i uppdrag att placera stiftelsens medel i
enlighet med placeringspolicyn. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att
kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichef får teckna
stiftelsens firma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 september 2018,
§115, och föreslår att:
1 Kommunstyrelsen beslutar att avyttra tillgångarna i Lennart Svenssons
stiftelse. Tillgångarna ska placeras i enlighet med kommunens
placeringspolicy för donationsstiftelser, av utsedd förvaltare.
2 Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson tillsammans med
ekonomichef Magnus Johansson ges i uppdrag att vara firmatecknare för
Lennart Svenssons stiftelse.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2018
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-09-03
Skickas till
Ekonomichefen
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Ks § 150

KS 2018/0311

005

Teknisk utrustning och publicering av personuppgifter för
förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1 Varje förtroendevald i Ljungby kommun tilldelas en e-postadress
från Ljungby kommun som ska användas i kommunikation i rollen
som förtroendevald.
2

Ledamöterna i kommunfullmäktige, nämnder, kommunstyrelsen
och kommunrevisionen tillhandahålls datautrustning.

3

Presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, samt personaloch arbetsmarknadsutskottet erbjuds mobiltelefon av Ljungby
kommun.

4

Villkoren för datautrustningen är att IT-avdelningens regler för
etiskt förhållningssätt, lösenord, privat användning och programvara
och hårdvara följs. Utöver IT-avdelningens regler gäller även att om
datautrustningen tappas bort, blir stulen eller på annat sätt förverkas
ska det rapporteras till kansliavdelningen omedelbart samt att
datautrustningen ska kvitteras ut och återlämnas när uppdraget för
den förtroendevalda upphör.

5

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019 för ledamöter i
kommunstyrelsen, kommunrevisionen och nämnderna.
Bestämmelserna träder i kraft omedelbart för ledamöter i
kommunfullmäktige.

6

Publiceringen av personuppgifter för förtroendevalda på Ljungby
kommuns officiella webbplats begränsas till Namn, parti, kommunal epostadress samt eventuellt tjänstetelefonnummer.

Sammanfattning av ärendet
Under år 2018 har en parlamentarisk grupp, bestående av representanter från
alla partier representerade i kommunfullmäktige, gjort en genomlysning av
arvodesreglementet och den politiska organisationen i Ljungby kommun.
Gruppen kom fram till en rad förslag som bland annat handlar om utrustningen
för de förtroendevalda så som e-post och datautrustning.
Justerandes sign
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I arvodesreglementet finns angivet vilken teknisk utrustning förtroendevalda i
Ljungby kommun ska erbjudas. Arvodesreglementet är under revidering och
bestämmelser om teknisk utrustning föreslås plockas bort ur reglementet. Därför
föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om den tekniska utrustningen för
förtroendevalda.
Den parlamentariska gruppen kom fram till att föreslå att samtliga
förtroendevalda ska ha e-post från Ljungby kommun samt att ledamöter i
nämnder, kommunstyrelsen och kommunrevisionen tillhandahålls
datautrustning. I förslaget saknas bestämmelser om utrustning för
kommunfullmäktige och därför föreslås även det införas i förslaget till
kommunstyrelsen.
Publiceringen av personuppgifter för förtroendevalda på Ljungby kommuns
officiella webbplats föreslås begränsas till Namn, parti, kommunal e-postadress
samt eventuellt tjänstetelefonnummer.
I det nu gällande arvodesreglementet anges att ”Presidierna i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska
nämnden, samt personal- och arbetsmarknadsutskottet och gymnasieutskottet
erbjuds mobiltelefon av Ljungby kommun.” Denna bestämmelse föreslog
förvaltningen även i fortsättningen att gälla.
Den parlamentariska gruppen har inte tagit ställning till villkoren för den
datautrustning som tillhandahålls därför föreslås följande villkor:
•
•
•

Datautrustningen ska hanteras säkert.
Om datautrustningen tappas bort, blir stulen eller på annat sätt förverkas
ska det rapporteras till kansliavdelningen omedelbart.
Datautrustningen ska kvitteras ut.

Förslaget bör träda i kraft i samband med mandatperioderna och därför föreslås
bestämmelserna för kommunfullmäktige gälla omedelbart medan
bestämmelserna för kommunstyrelsen, nämnder och kommunrevisionen börjar
gälla den 1 januari 2019.
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott behandlade ärendet den
4 oktober 2018, § 34, och föreslog kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
förvaltningens förslag med undantaget för att i punkt 3 ta bort att
gymnasieutskottets presidium ska erbjudas mobiltelefon av Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott § 34/2018
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2018-09-21

Justerandes sign
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Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar att lägga till en punkt om vilka personuppgifter som
ska publiceras i enlighet med tjänsteskrivelsen och ändra punkt 4 enligt förslag
till beslut i tjänsteskrivelsen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Carina
Bengtssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Carina Bengtssons (C) yrkande.
Skickas till
Gruppordförandena
Kommundirektören
IT-chefen
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Ks § 151

KS 2018/0272

430

Remissvar om åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ifylld åtgärdstabell och nedanstående yttrande
lämnas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Yttrande
1. Åtgärderna i förslaget bedöms vara relevanta.
2 och 3. Svar gällande medverkan till att genomföra åtgärder har sammanställts i
bifogad åtgärdstabell tillsammans med förslag/kommentar om ytterligare åtgärd.
I förslaget till åtgärdsprogrammet anges att åtgärdstakten måste öka.
Länsstyrelsen har inte tagit ställning till kostnaderna för att genomföra
åtgärderna men att prioriteringar i den ordinarie verksamheten ska möjliggöra
genomförande. För vissa åtgärder finns riktade stöd, projektmedel eller bidrag
att söka. För att kommunen ska kunna dra nytta av dessa medel och för att
kunna öka åtgärdstakten krävs många gånger stöd och samordning från till
exempel länsövergripande håll. Ett hinder mot en ökad åtgärdstakt är att det
saknas tydlighet i hur kommunerna ska kunna göra de prioriteringar som krävs
samtidigt som de kommunala uppdragen utökas. Det skulle stärka möjligheten
att genomföra åtgärderna om det finns utrymme för länsstyrelser/regioner eller
eventuellt andra aktörer att mer aktivt kunna bistå kommunerna i dessa åtgärder,
till exempel genom mobilisering och ledande av projekt och liknande.
Kommunen har inte kunnat ta ställning till om det befintliga stödet som finns för
att genomföra vissa åtgärder är tillräckligt.
Uppföljning av åtgärderna bör göras med tätare intervall än vart annat år som
tidigare med hänsyn till att åtgärdstakten ska öka och för att fånga upp
oklarheter, behov av att justera åtgärder, möjligheter till att samverka eller
behov av stöd och vägledning eller liknande.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit fram ett
förslag till åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025. Genom arbetet med
miljömålen genomförs den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Åtgärdsprogrammet ska ta vid efter det första åtgärdsprogrammet som gäller
från 2014 till 2020. Länsstyrelsen har bedömt att det redan innan 2020 behövs
en översyn och tas fram nya åtgärder. Sammantaget bedöms att miljömålsarbetet
går framåt men att takten i åtgärdsarbetet behöver öka.
Justerandes sign
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Förslaget till nytt åtgärdsprogram har tagits fram med olika aktörer i länet under
våren 2018. Resultatet är 38 förslag på åtgärder fördelade på fyra temaområden:
Livsmiljö (9 åtgärder), Landskap (11 åtgärder), Klimat och energi (14
åtgärder) och Konsumtion (4 åtgärder). Åtgärder som redan pågår eller som
omfattas av andra program eller strategier inkluderas inte i programmet. Därför
är antalet åtgärder färre jämfört med tidigare åtgärdsprogram.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att tydligt ange regionala åtgärder som
behöver genomföras för att nå de nationella miljömålen. Programmet ska vara
användbart både på regional och på lokal nivå. Det ska underlätta för
prioritering och planering, vara ett stöd vid ansökningar om projektmedel samt
stimulera till ökad samverkan mellan olika aktörer. Dokumentet ska komplettera
redan pågående arbete och det som styrs av andra program och strategier som
till exempel Grön infrastruktur, Landsbygdsprogrammet och Åtgärdsprogram
inom vattenförvaltningen.
I remissen önskar Länsstyrelsen synpunkter på följande:
1. Är åtgärderna i programmet relevanta?
2. Är det några ytterligare åtgärder som bör ingå? Förslagen ska i så
fall vara konkreta, utförligt formulerade och beskrivna i enlighet med
remissförslagen. Åtgärderna ska inte ingå i annan
strategi/åtgärdsprogram/handlingsprogram eller liknande.
3. Länsstyrelsen vill även att remissisinstanser som föreslås vara aktör i
genomförandet för en åtgärd i programmet anger om man avser
medverka till att genomföra åtgärden.
Remissen har skickats ut till samtliga förvaltningar och bolag inom Ljungby
kommun för att lämna synpunkter. Inkomna svar har sammanställts i
åtgärdstabell och ovanstående yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 september 2018, §
118, och beslutade föreslå kommunstyrelsen att ifylld åtgärdstabell och
ovanstående yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöstrategen, 2018-09-13
Följebrev, 2018-08-22
Åtgärdsprogram, 2018-08-22
Åtgärdstabell
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Miljöstrategen
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Ks § 152

Avrapportering om Aspebacken
Information
Projektledaren informerar om rivning och sanering på Aspebacken.
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Medborgarförslag om ställplats för husbilar
Beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar godkänna medborgarförslaget med förtydligande om
att det ej är ”ställplats” som önskas utan möjlighet till en mer ombonad
dygnsparkering för husbilar.
2 Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att
arbeta för att det inom rimligt avstånd från Ljungby centrum finns möjlighet till
detta. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i
mars 2019.

Sammanfattning av ärendet
I mars 2018 inkom ett medborgarförslag gällande ställplatser för husbilar i
centrala Ljungby. Medborgarförslaget löd: ”Ljungby är en vit fläck på kartan för
husbilar. Det saknas lämplig ställplats för att tryggt kunna parkera och
promenera in till centrum eller dess närhet. En lämplig plats skulle kunna vara
ödetomten på Kungsgatan, mitt emot kommunens lager. Antalet husbilar ökar
och de blir större och större och behöver en bra och tillgänglig parkering över en
natt året om. Ljungby camping är bara öppen på sommaren.”
Ställplats är enligt definitionen ett för ändamålet lättillgängligt avsatt
markområde för uppställning/övernattning i husbil under kortare tid. På
ställplatsen eller i dess närhet, inom rimligt avstånd, bör det finnas tillgång till
tömning av avlopp och påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt.
Utrymmet för varje husbil skall vara så stort att rekommendationer för avstånd
mellan enheter vid en övernattning tillgodoses. Många ställplatser ligger
strategiskt placerade vid populära besöksmål, golfbanor eller i närhet till
centrum. Bemannade ställplatser är inte så vanligt utan det vanligaste är att man
betalar i en automat på ställplatsen.”
I övriga Kronobergs Län finns inte några ”ställplatser” i kommunal regi. Några
kommuner i länet har likt Ljungby valt att markera ett antal centralt belägna
parkeringsplatser avsedda för husbil. De hänvisar likt oss till exempelvis en
privat camping för att tillgodose el/vatten/latrintömning.
I samtal med förslagslämnaren den 28 augusti framkommer att det är just
parkeringsmöjligheten i en trevlig, ombonad och central miljö som är
önskemålet. Möjligheterna att på annan plats fylla vatten samt tömma sin latrin
är enligt denne goda då Ljungby har en direkt närhet till E4:an och intilliggande
riksvägar där denna service erbjuds.
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Det finns i Ljungby idag centrala parkeringsmöjligheter avsedda för husbil
belägna på salutorget. Dessa är endast avsedda för parkering och saknar
möjlighet till elanvändning/latrintömning/påfyllning av vatten. Dessa
parkeringsplatser uppfyller inte fler behov än att de är ”väl tilltagna
parkeringsrutor” och tjänstgör inte som ett alternativ för övernattning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 september 2018, §
121, och föreslog att:
1 Kommunstyrelsen beslutar godkänna medborgarförslaget med förtydligande om
att det ej är ”ställplats” som önskas utan möjlighet till en mer ombonad
dygnsparkering för husbilar.
2 Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att
arbeta för att det inom rimligt avstånd från Ljungby centrum finns möjlighet till
detta. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i
mars 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av utvecklingschefen, 2018-09-25
Kommunfullmäktige § 32/2018
Medborgarförslaget, 2018-03-21
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar att uppdraget utförs i samråd med tekniska
förvaltningen. I övrigt enligt förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Carina
Bengtssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Carina Bengtssons (C) yrkande.
Skickas till
Kommundirektören
Förslagsställaren
Utvecklingschefen
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Verksamhetsplan för medfinansiering av internationella
projekt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för medfinansiering av
internationella projekt.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2007 har Ljungby kommun årligen avsatt en pott med pengar för
medfinansiering av internationella projekt (med undantag från 2015). Genom
denna pott vill kommunen uppmuntra förvaltningar och bolag att använda
internationellt arbete för att uppnå kommunens mål och som ett verktyg för
verksamhetsutveckling.
Syftet med verksamhetsplanen för medfinansiering av internationella projekt är
att skapa riktlinjer kring när och hur kommunen medfinansierar internationella
projekt. Med internationella projekt menar Ljungby kommun utvecklingsprojekt
med extern finansiering från en internationell källa, såsom EU. Medfinansiering
kan ges till olika verksamheter i Ljungby kommun, det vill säga kommunala
förvaltningar och bolag, men även stiftelser, föreningar eller privata aktörer som
arbetar utan vinstsyfte.
Riktlinjerna för medfinansiering klargör att det internationella projektet ska:
•
•
•
•

ligga i linje med policy och verksamhetsplan för internationellt arbete
bidra till att uppnå de strategiska kommunövergripande och
verksamhetsspecifika målen
vara förankrad inom verksamheten
vara prioriterad av verksamhetens ledning.

En ansökan om medfinansiering lämnas till den internationella samordnaren på
kommunledningsförvaltningen. Alla ansökningar ska beredas av den
internationella samordnaren och överlämnas till nästkommande kommunstyrelse
för beslut. Ansökningar tas emot löpande, men tillgängligt anslag för
medfinansiering till internationella projekt är fastställt och löper från 1 januari
till 31 december.
Vid avslut av det internationella projektet ska en uppföljning lämnas till den
internationella samordnaren på kommunledningsförvaltningen. I uppföljningen
ska den slutrapport som projektet erhåller från projektledaren ingå.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 25 september 2018, §
125, och föreslog kommunstyrelsen att anta verksamhetsplan för
medfinansiering av internationella projekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/2018
Tjänsteskrivelse av internationella samordnaren, 2018-09-13
Verksamhetsplan
Skickas till
Utvecklingschefen
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Inrättande av gemensam överförmyndarnämnd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1 under förutsättning att motsvarande beslut fattas i berörda kommuner, bilda
en gemensam överförmyndarnämnd för Ljungby, Markaryds och Älmhults
kommuner,
2 Ljungby kommun blir värdkommun och att den gemensamma nämnden
träder i kraft den 1 januari 2019,
3 anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,
4 anta bifogat förslag till överenskommelse om samverkan samt att
5 Ljungby kommuns överförmyndarnämnd avvecklas den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att ta ställning till inrättandet av en gemensam
överförmyndarnämnd med Markaryds och Älmhults kommuner. För att
nämnden ska bildas krävs även att ett reglemente antas och att en
överenskommelse om samverkan sluts mellan kommunerna.
Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner samarbetar redan idag inom
överförmyndarverksamheten genom att personal från Ljungby kommun även
handlägger de övriga kommunernas överförmyndarärenden. Diskussioner har
förts under våren 2018 om samarbetet skulle fördjupas även på den politiska
nivån och de tre kommunerna har tagit beslut om att ställa sig positiva till
inrättandet av en gemensam nämnd.
Kommunledningsförvaltningen har analyserat frågan och föreslår att en
gemensam överförmyndarnämnd bildas och att Ljungby blir värdkommun. I
förvaltningens utredning presenteras förslag på bland annat nämndens struktur,
arbetsformer och hur dess kostnader ska fördelas.
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Beslutsunderlag
Överförmyndarnämnden § 39/2018
Tjänsteskrivelse av kommunstrategen, 2018-09-06
Utredning om gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryd och
Älmhults kommuner, 2018-09-06
Överenskommelse om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby,
Markaryd och Älmhults kommuner
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryd och
Älmhults kommuner
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Information om fortsättning på arbetet med CIL
Information
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande informerar om det
fortsatta arbetet med CIL.
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Avtal med Ljungby Business Arena
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun (kommunen) har årligen delat ut medel till Ljungby Business
Arena ekonomisk förening (LBA). Det har varit otydligt vad Ljungby kommun
får tillbaka av den ekonomiska insatsen kommunen ger.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ett avtal upprättas för att
tydliggöra vad de båda avtalsparterna förväntar sig av varandra. LBA kommer
också veta hur mycket ekonomiska medel kommunen ger varje år till och med år
2021.
LBA åtar sig genom avtalet att utföra aktiviteter och tjänster som syftar till att
arbeta för Ljungby kommuns vision om 35 000 invånare år 2035. Målet med
avtalet är att generera näringspolitiska effekter till Ljungby kommun.
Kommunen åtar sig att under avtalsperioden utge ersättning om 500 000 kronor
årligen. Avtalet sträcker sig till och med år 2021.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen
godkänner förslag till avtal och ger kommundirektören i uppdrag att signera
avtalet för kommunstyrelsens räkning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128/2018
Tjänsteskrivelse av kommundirektören, 2018-09-19
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar på återremiss där underlaget kompletteras med de
konkreta mål som kommunen prioriterar och de aktiviteter som kommunen vill
ha utförda.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns (V) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat att avslå
Kerstin Wiréhns (V) yrkande.
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyreslens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommundirektören
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Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nedanstående
sammanträdesdagar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa en sammanträdesplan för kommande
år. Kommunledningsförvaltningen har skapat ett förslag utifrån
sammanträdesplanering för år 2018.
För kommunfullmäktige föreslår kommunledningsförvaltningen följande dagar:
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta om ovanstående sammanträdesdagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-09-13
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Överlåtelse av genomförandeavtal
Beslut
1 Kommunstyrelsen upphäver beslutet som tidigare fattats om överlåtelse, §
141/2018.
2 Kommunstyrelsen beslutar godkänna att genomförandeavtalet berörande
fastigheten Hölminge 8:6 överlåtes på Carl-Johan Tvede och Ilija Culibik vid
ett förhållande att dessa förvärvar fastigheten Hölminge 8:6 i Ljungby
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Efter kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 §141 om att godkänna överlåtelse av
genomförandeavtal med Göran och Marianne Heiling berörande fastigheten
Hölminge 8:6 till Carl-Johan Tvede har det framkommit att man haft för avsikt
fastigheten skulle förvärvas av Carl-Johan Tvede tillsammans med Ilija Culibik.
Som framförts i Tekniska förvaltningens yttrande 2018-09-05 ser Tekniska
förvaltningen inget hinder i att någon annan träder in som avtalspart och ikläder
sig avtalets förpliktelser, även om det är två förvärvare, för att säkerställa att
området byggs ut enligt detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av exploateringschefen, 2018-10-05
Skickas till
Carl-Johan Tvede
Ilija Culibik
Exploateringschefen
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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

Magnus
Johansson

2.24

2018-09-06

Per-Åke
Adolfsson

Policy för
sponsring

2018-09-19

Uttag från
kapitalförvaltning
en
Sponsring av
Ljungby
Bordtennisklubb

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut, 2018-09-10
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande har kommunstyrelsen tagit del av vid sammanträdet:
1 Miljö- och byggnadsnämnden § 120/2018 - Delårsbokslut 2018
2 Styrelseprotokoll Ljungby Energinät AB 2018-05-21
3 Styrelseprotokoll Ljungby Energi AB 2018-05-04
4 Styrelseprotokoll Ljungby Energi AB 2018-05-21
5 Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt 2018-09-10
6 Granskningsrapport från Kommunrevisionen om uppföljning av
tidigare granskning avseende institutionsplaceringar
7 SKL cirkulär 18:35
8 Styrelseprotokoll Ljungbybostäder 2018-08-29
9 Styrelseprotokoll Ljungby Energi 2018-09-03
10 Styrelseprotokoll Ljungby Energinät 2018-09-03
Beslutsunderlag
Redovisning av meddelanden, 2018-09-10
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Kommunstyrelsen rapporterar
Information
Ann-Charlotte Wiesel (M) informerar om studiebesök på City Gross.
Anne Karlsson (S) informerar om studiebesök på Sunnerbo svets AB och Wulff
supplies AB.
Magnus Gunnarsson (M) informerar om studiebesöket på Lagans Byggnads AB.
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