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Tid och plats

Tisdagen den 13 november 2018 kl. 8.00–12.10
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby.
Sammanträdet ajournerades kl. 09.50-10.07.

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Lars-Ove Johansson (C) tjänstgörande
ersättare för Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Christoffer Mowide, kommunsekreterare
Magnus Johansson, ekonomichef, § 164-165
Else-Marie Vigren, skolskjutshandläggare, § 166-167
Nils-Göran Jonasson, skolchef, § 166-167
Robin Rickardsson, samordnare i Region Kronoberg, § 168
Mattias Sjögren, planeringschef, § 169
Christer Jonasson, gatuchef, § 169
Hanna Svahnström, miljöstrateg, § 170
Fredrik Ottosson, kommunstrateg, § 171
Anneli Ingmar, integrationssamordnare, § 172
Pernilla Lydén, kommunstrateg, § 173-174
Therese Samuelsson, kommunstrateg, § 174
Trond Strangstadstuen, miljö- och byggchef, § 176
Margareta Andersson, lönespecialist, § 177
Peter Fornander, arbetsmarknadssamordnare, § 178
Lise-Lott Bergström, personalchef, § 179

Justerandes sign

Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Överklagningstid

2018-11-14 – 2018-12-05

Anslaget nedtaget

2018-12-06

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Christoffer Mowide
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Fastställande av dagordningen
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.
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Ks § 164

KS 2018/0363

040

Budgetuppföljning efter september 2018
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen informerar om kommunens budget för år 2018. Ljungby
kommun förväntas till och med september månad göra ett underskott om 7,6
miljoner kronor. Tekniska nämnden, kommunstyrelsen och socialnämnden har
störst avvikelse från budgeten om prognosen står sig året ut.
Skickas till
Ekonomichefen
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Ks § 165

KS 2018/0308

041

Komplettering av budgetdokumentet 2019
Beslut
Kommunstyrelsen lägger till avsnitt om högre utbildning i budgetdokumentet
enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2018, § 147, att godkänna budget för
2019. Kommunledningsförvaltningen återkommer nu till kommunstyrelsen för
att komplettera budgetdokumentet med ett avsnitt om högre utbildning som
saknades i det ursprungliga budgetdokumentet. Det är alltså en text om högre
utbildning som förs in i budgetdokumentet och de budgeterade medlen förblir
oförändrade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-11-12
Budgetdokumentet
Skickas till
Ekonomichefen
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Ks § 166

KS 2018/0185
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Svar på motion om stöd till Lingbydgens friskola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion den 21 maj 2018 om att behålla nivån på det ekonomiska stödet till
Lingbygdens friskola yrkar Vänsterpartiet genom Kerstin Wiréhn att:
•

Ljungby kommun behåller nivån på det ekonomiska stödet till
Lingbygdens friskola.

Ärenden med liknande utformning har utretts och besvarats tidigare. Ljungby
kommun har därför tagit in en separat utredning från Kommunakuten AB, jurist
Christer Hjert, specialiserad på bland annat skolskjutsjuridik. Utredningen visar
att förslaget saknar lagstöd och därför inte får genomföras.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 oktober 2018, § 147,
och föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 147/2018
Utredning,
Remiss, 2018-06-07
Kommunfullmäktige § 53/2018
Motionen
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzon (SD) yrkar
bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhn (V) med fleras yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Justerandes sign
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Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar att ledamöterna röstar JA för avslag till motionen och NEJ
för bifall till motionen.
Ledamot

Ja

Magnus Gunnarsson (M)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Jan Sahlin (M)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Lars Solling (L)

X

Anne Karlsson (S)

X

Conny Simonsson (S)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Gun Lindell (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Jan Lorentzon (SD)

X

Christer Henriksson (KD)
Totalt

Skickas till
Kommunfullmäktige

Avstår

X

Roland Johansson (ALT)

Justerandes sign

Nej

X
12

3

0
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Svar på motion om skolskjuts till Lingbydgens friskola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att första att-satsen anses
besvarad då verksamhetsplanen revideras regelbundet och att andra att-satsen
avslås.
Reservationer
Jan Lorentzon (SD) och Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion den 15 maj 2018 om skolskjuts till Lingbygdens elever yrkar
Sverigedemokraterna genom Melena Jönsson (SD) att:
•
•

Ljungby kommun reviderar verksamhetsplanen för skolskjuts.
Ljungby Kommun betalar ut skolskjutspengar som eleverna skulle varit
berättigade till ifall Lingbygdens skola ej funnits och de skulle ha gått i
kommunal skola.

Ärenden med liknande utformning har utretts och besvarats tidigare. Ljungby
kommun har därför tagit in en separat utredning från Kommunakuten AB, jurist
Christer Hjert, specialiserad på bland annat. skolskjutsjuridik.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 oktober 2018, § 146,
och föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 146/2018
Utredning,
Remiss, 2018-06-07
Kommunfullmäktige § 53/2018
Motionen
Yrkanden
Jan Lorentzon (SD), Roland Johansson (ALT) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar
bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyreslen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Ordförande frågar om kommunstyreslens kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzon (SD) med fleras yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyreslens
arbetsutskotts förslag till beslut och NEJ för bifall till motionen.
Ledamot

Ja

Magnus Gunnarsson (M)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Jan Sahlin (M)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Lars Solling (L)

X

Anne Karlsson (S)

X

Conny Simonsson (S)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Gun Lindell (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Jan Lorentzon (SD)

X

Christer Henriksson (KD)
Totalt
Skickas till
Kommunfullmäktige

Avstår

X

Roland Johansson (ALT)
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Nej

X
12

3

0
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Ks § 168

Nulägesanalys för Kronoberg
Information
Samordnare för analys och uppföljning på Region Kronoberg informerar om
nulägesanalys för Kronobergs län.
Nulägesanalysen utgår från fyra olika perspektiv:
•
•
•
•

Justerandes sign

Tillgänglighet, attraktivitet och miljö
Näringsliv, innovation och regional ekonomi
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Folkhälsa och socioekonomi
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Ks § 169

Information om ombyggnation av väg E4 utmed Ljungby
Information
Planeringschefen och gatuchefen informerar om den kommande
ombyggnationen av väg E4 utmed Ljungby.
•
•
•
•

Justerandes sign

Entreprenören får endast arbeta på två delsträckor i taget.
Arbetet kommer börja i norra delen av E4 utmed Ljungby.
I början av 2019 kommer de påbörja avverkning utmed vägen.
Ombyggnationen ska vara klart sommaren 2022.
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Ks § 170

KS 2018/0330

420

Revidering av verksamhetsplan för miljöfond
Beslut
Kommunstyrelsen reviderar verksamhetsplan för miljöfond enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har från och med 2017 års budget satt av medel till en
miljöfond och beslutat om en verksamhetsplan som anger hur vi ska arbeta med
miljöfonden.
Ansvaret ligger under kommunstyrelsen. Det finns en beslutad verksamhetsplan
för miljöfonden.
I samband med budget för 2019 gavs uppdrag till miljöstrateg att revidera
verksamhetsplan för miljöfond.
Miljöfonden har använts fullt ut under de år den funnits. Det har varit stor
variation i projekten som fått stöd. Det har varit både mer pedagogiska insatser
så väl som investeringar i ny teknik. Möjligheten att söka stöd genom
miljöfonden kan dock ytterligare uppmärksammas. Och det bedöms vara för
kort tid för att kunna göra en större utvärdering av resultatet av miljöfonden och
eventuellt behov av förändring. Mindre justeringar föreslås som att tydliggöra
att även pedagogiska aktiviteter kan ges stöd från fonden samt en uppdatering av
de fyra grundprinciperna för hållbarhet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen
reviderar verksamhetsplanen för miljöfond enligt förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 23 oktober 2018, §
131, och beslutade föreslår att kommunstyrelsen reviderar verksamhetsplan för
miljöfond enligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 131/2018
Tjänsteskrivelse av miljöstrateg, 2018-10-10
Förslag till verksamhetsplan
Skickas till
Miljöstrategen
Utvecklingschefen

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-11-13

15(33)

Kommunstyrelsen

Ks § 171
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Kollektivtrafik i Ljungby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anhålla hos trafiknämnden i Region Kronoberg att
nämnden tillsammans med Ljungby kommun utreder hur kollektivtrafiken i
kommunen kan vidareutvecklas. En sådan utredning skulle sedan kunna utgöra
underlag för beslut om hur trafiken kan vidareutvecklas framöver. Ljungby
kommun ser positivt på att ny teknik testas, t.ex. elbussar och/eller förarlösa
fordon och att möjligheter till extern projektfinansiering (exempelvis
internationella medel) tas tillvara.
Sammanfattning av ärendet
En av de största utmaningarna för miljöarbetet är att minska transportsektorns
utsläpp av växthusgaser. För att få ned utsläppen krävs bland annat ett minskat
användande av bil för persontransporter. I Ljungby kommun såsom i resten av
länet har bilen en ganska dominerande ställning som färdmedel. Att byta från bil
till mer hållbara alternativ kan vara lättare i en större tätort som Ljungby. Ett
arbete pågår att utveckla cykelvägarna för att göra cykeln till ett än mer
attraktivt alternativ.
Närtrafik Ljungby utgör idag den viktigaste delen av kollektivtrafikslösningen
inom staden. Med den kan man resa från sitt hem till sex hållplatser i Ljungby
stad. Vidare finns tre busslinjer (61, 68 och 69). Under pendlingstid knyter en
linje ihop delar av södra staden med recentrum där linjer går mot två av
industriområdena.
Ett försök med fler busslinjer har genomförts i Ljungby, men det visade sig dock
svårt att få tillräcklig beläggning och trafiken lades ned 2013. Sedan dess har
staden vuxit med bland annat nya bostadsområden och har nu runt 16 000
invånare. Vidare har marknadsområdet Ljungbystopp de senaste åren utvecklats
kraftigt med flera nya butiker.
En fortsatt utveckling av kollektivtrafiken är en förutsättning för att staden ska
fortsätta att växa i enlighet med kommunens vision. Kollektivtrafiken inom
Ljungby stad består i dag av både närtrafiken och några busslinjer. Samtidigt
håller nya alternativ till konventionell busstrafik på att utvecklas, t.ex. förarlösa
fordon och elbussar. Det finns därför behov av att utreda hur kollektivtrafiken
inom Ljungby stad kan utvecklas vidare. Kommunledningsförvaltningen
föreslår att en skrivelse överlämnas till trafiknämnden i Region Kronoberg med
en anhållan om att tillsammans med Ljungby kommun genomföra en sådan
utredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 23 oktober 2018, §
135, och föreslår att Kommunstyrelsens beslutar att anhålla hos trafiknämnden i
Region Kronoberg att nämnden tillsammans med Ljungby kommun utreder hur
kollektivtrafiken inom Ljungby stad kan vidareutvecklas. En sådan utredning
skulle sedan kunna utgöra underlag för beslut om hur trafiken kan
vidareutvecklas framöver. Ljungby kommun ser positivt på att ny teknik testas,
t.ex. elbussar och/eller förarlösa fordon.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135/2018
Tjänsteskrivelse av kommunstrategen, 2018-10-08
Skickas till
Trafiknämnden
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Ansökan om integrationsmedel från Familjecentralen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan från Familjecentralen om 17 800
kronor.
Sammanfattning av ärendet
Integrationsmedel erbjuds förvaltningar för att utveckla hur verksamheterna
arbetar med integration. Kriterierna för att få beviljade medel är att aktiviteten
riktas till marginaliserade grupper i samhället. Ansökningarna bereds av
kommunchef, ekonomichef och integrationssamordnare innan beslut fattas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Familjecentralen har sökt 17 000 kronor för riktade grupper för föräldrar i deras
föräldraroll. Genom tillfällen med samhällsinformation, studiebesök, utflykter
och tematräffar bidra till att föräldrar blir mer delaktiga i samhället.
Grupptillfällena blir en plattform för information så väl som samtal där de kan
utbyta tankar kring svårigheter, utmaningar och möjligheter med föräldraskapet
och genom att bygga broar i form av social gemenskap.
Interna integrationsmedel 2017-2018
Anslag budget

400 000 kr

Disponerat

382 700 kr

Förslag

17 800 kr

Återstår

0 kr

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar bifalla ansökan från Familjecentralen om 17 800 kronor.
Eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott saknar delegation att besluta om
integrationsmedel ska beslutet fattas av kommunstyrelsen.¨
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott behandlade ärendet den 23 oktober
2018, § 141, och beslutade föreslå att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
ansökan från Familjecentralen om 17 800 kronor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141/2018
Tjänsteskrivelse av integrationssamordnaren, 2018-01-08
Ansökan om integrationsmedel (inklusive mejl om budget)
Skickas till
Integrationssamordnaren
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Utökad samverkan mellan ekonomifunktionerna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1 inte centralisera ekonomerna
2 ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta för en ökad samverkan
mellan förvaltningarnas ekonomifunktioner
3 besparingen av en tjänst genomförs genom att vid vakanser se över om
arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget lämnades följande ärende
till kommunledningsförvaltningen:
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet till
centralisering av ekonomer, alternativt en ökad samverkan mellan
ekonomifunktionerna i de olika förvaltningarna. Antalet ekonomer ska minska
med en tjänst.
Under utredningens arbete har: informationsmöte, frågeutskick alternativt
intervjuer genomförts med ekonomichef, ekonomerna, förvaltningscheferna och
kommundirektören i Ljungby kommun. Dessutom har intervjuer alternativt
frågeutskick genomförts med ekonomicheferna i Karshamn, Ronneby och
Värnamo, Marit Melbi (SKL) och Nils-Hugo Johansson
(kommunalekonomernas förening, KEF).
Det finns både för- och nackdelar med att centralisera ekonomerna, se bilaga.
Utredarens slutsats är att det är bättre att ekonomstödet för flertalet av
förvaltningarna finns nära och är en del av verksamheten som de ska stödja och
att det finns fler nackdelar är än fördelar med att centralisera i Ljungby
kommun. Enligt Nils-Hugo Johansson som är biträdande kanslichef på
kommunalekonomernas förening så överväger nackdelarna med en
centralisering i en kommun med Ljungbys storlek.
Ekonomerna behöver vara kunniga om verksamheten och de som jobbar i
denna. Speciellt de stora förvaltningarna behöver ha ”egna”
förvaltningsekonomer då verksamheterna skiljer sig mycket åt. Det är viktigt
med en ökad samverkan mellan ekonomerna och ökad samverkan mellan
ekonomigruppen och förvaltningscheferna så att en hög kompetens inom
kommunal ekonomi upprätthålls. Det är också angeläget att det avsätts tid för
ökad samverkan mellan ekonomifunktionerna. I utredningen finns flera förslag
på hur samverkan kan öka, se bilaga. Utredarens slutsats är att det är bättre med
Justerandes sign
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en ökad samverkan än en centralisering för att uppnå en ännu effektivare
organisation.
Utredaren föreslår att antalet ekonomer minskas med en tjänst genom att
samordna arbetet när vakanser uppstår, samt vid sjukskrivningar och
föräldraledighet.
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott behandlade ärendet den
23 oktober 2018, § 38, och föreslog kommunstyrelsen att:
1 inte centralisera ekonomerna
2 ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta för en ökad samverkan
mellan förvaltningarnas ekonomifunktioner
3 besparingen av en tjänst genomförs genom att vid vakanser se över om
arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott § 38/2018
Tjänsteskrivelse av kommunstrategen, 2018-10-18
Utredning, 2018-10-18
Skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Samtliga nämnder
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Rättelse av beslut om att öka attraktiviteten för unga
vuxna
Beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslutet § 134/2018 punkt 5 som handlar om att
tekniska nämnden fick i uppdrag att utreda kallbadhus.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 67, att kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus
i Ljungby tätort. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 11 september 2018, §
134 punkt 5, att ge tekniska nämnden i uppdrag att ”utreda och ge konkreta
förslag på hur, var och när för att kunna anlägga ett kallbadhus vid Lagaån”.
Det finns således två beslut till två olika nämnder att utföra samma utredning.
Eftersom kommunfullmäktige sedan tidigare gett uppdraget till kultur- och
fritidsnämnden bör kommunstyrelsen upphäva beslutet om att tekniska nämnden
ska utreda samma fråga. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
kommunstyrelsen upphäver den del av § 134/2018 som gäller att ge tekniska
nämnden i uppdrag att utreda kallbadhus.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att Kommunstyrelsen
upphäver beslutet § 134/2018 punkt 5 som handlar om att tekniska nämnden
fick i uppdrag att utreda kallbadhus.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunstrategen, 2018-10-15
Kommunstyrelsen § 134/2018
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
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Val av företrädare vid årsmöte för Leader Linné Småland
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Maria Kristiansson som representant för
Ljungby Kommun vid extra årsmöte i Leader Linné Småland.
Sammanfattning av ärendet
Leader Linné Småland är en ideel förening bestående av åtta kommuner i
småland och arbetar för landsbygdens utveckling.
I strategin för Leader Linné Smålands verksamhet finns idéer om hur
landsbygden kan utvecklas på ett sätt som ger ökat boende, ökad service, ökat
företagande och fler kreativa miljöer och aktiviteter.
Kommunstyrelserna i de åtta kommunerna har beslutat medverka i Leader Linné
Småland år 2014 – 2020. Leader Linné Småland är en ideell förening och
omfattar åtta kommuner, Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda,
Värnamo, Växjö och Älmhult. Varje kommun är medlem i den ideella
föreningen och betalar varje år en medlemsavgift. Kommunerna är också med
och finansierar 1/3 av årsbudgeten för Leader Linné Smålands verksamhet och
varje kommuns inbetalning grundar sig på antalet invånare i respektive
kommun. Nuvarande styrelsemedlemmar i Leader Linné Småland som
representerar området Ljungby Kommun är Jenny Svensgård och Jenny
Anderberg. I valberedningen för Leader Linné Småland sitter Solveig Carlsson
som representant för området Ljungby Kommun.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen ingen representant för
Leader Linné Småland.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 23 oktober 2018, § 133, och
beslutade föreslå att kommunstyrelsen beslutar att utse Maria Kristiansson som
representant för Ljungby Kommun vid extra årsmöte i Leader Linné Småland.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2018
Tjänsteskrivelse av landsbygdsutvecklaren, 2018-10-10
Inbjudan till extra årsmöte, 2018-10-05
Skickas till
Leader Linné Småland
Landsbygsutvecklaren
Utvecklingschefen
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Revidering av justeringsfaktorn för Plan- och
bygglovstaxan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 0,3 som N-faktor i planoch bygglovstaxan från och med 2019 för planärenden.
Reservation
Jan Lorentzon (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen har signalerat om att plan- och byggavdelningen
behöver utöka bemanningen med en planarkitekt. Anledningen är att
avdelningen behöver bli fler för att kunna upprätta detaljplaner i det tempot som
behövs för att kunna sträva mot att bli 35 000 invånare år 2035 (Ljungby
kommuns vision). För att kunna finansiera tjänsten frågade miljö- och
byggförvaltningen efter en utökning av driftbudget från och med 2019 på
600 tkr kronor. I beslut om budget framgår att miljö- och byggnämnden får
utökad budget med 600 tkr för ny tjänst som planarkitekt och att finansieringen
sker genom höjda taxor med motsvarande belopp.
En höjning av N-faktorn från 0,2 till 0,3 skulle ge en ökning i intäkter på 300 tkr
och en ökning till 0,4 skulle ge en ökning i intäkter på 600 tkr enligt
budgeterade intäkter för 2019.
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta 0,3 som N-faktor i plan- och bygglovstaxan från
och med 2019 för planärenden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 23 oktober 2018, §
143, och föreslog kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 0,3
som N-faktor i plan- och bygglovstaxan från och med 2019 för planärenden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2018
Miljö- och byggnadsnämnden § 148/2018
Tjänsteskrivelse av plan- och byggchefen, 2018-10-10
Räkneexempel av plan- och byggchefen, 2018-09-12
Yrkanden
Jan Lorentzon (SD) yrkar avslag till höjningen.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzons (SD) yrkande.
Omröstningsresultat

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

25(33)

Sammanträdesprotokoll
2018-11-13

26(33)

Kommunstyrelsen

Ks § 177

KS 2018/0174

600

Svar på motion om förslag att införa datastödet Timecare
inom grundskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår genom Lise-Lotte
Åhlander att möjligheten att införa programmet och datastödet Time Care pool i
grundskolorna utreds.
Time Care pool och planering används idag i stora delar av Socialförvaltningens
verksamhet.
Personalavdelningen är systemägare.
Kommunstyrelsens Personal- och arbetsmarknadsutskottet beslutade den 18 juni
2018, § 25, att kommunen i sin helhet ska ha infört Time Care senast 30 juni
2019. De förvaltningar som inte använder datastödet idag ska redovisa en
införande plan.
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskottet behandlade detta
ärende den 5 november 2018, § 37, och beslutade föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott § 37/2018
Tjänsteskrivelse av lönespecialist, 2018-10-23
Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlsson (S) med fleras yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Anne Karlssons (S) yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Organisatorisk placering och inriktning för
arbetsmarknadsenheten
Beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommuns arbetsmarknadsenhet
inriktar sitt arbete till de som hamnat utanför arbetsmarknaden. De personer
som riskerar att behöva söka eller redan erhåller ekonomiskt bistånd ska
prioriteras.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för
arbetsmarknadsfrågor flyttas till socialnämnden.
3 Kommunstyrelsen beslutar att sektionen för ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknad på sikt får differentierade lokaler från övrig socialtjänst.
4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera
kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente enligt förslag och att
ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens förslag till budget 2019 har kommunledningsförvaltningen
fått följande uppdrag:
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan gällande
arbetsmarknadsenhetens placering och inriktning. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.
Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan och föreslår i tjänsteskrivelsen
att kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott beslutar att:
1 Ljungby kommuns arbetsmarknadsenhet inriktar sitt arbete till de som
hamnat utanför arbetsmarknaden. De personer som riskerar att behöva söka
eller redan erhåller ekonomiskt bistånd ska prioriteras.
2 Sektionen för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad på sikt får
differentierade lokaler från övrig socialtjänst.
3 Arbetsmarknadsenheten flyttar till socialförvaltningen och sammanförs med
sektionen ekonomiskt bistånd.
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott behandlade ärendet den
5 november 2018, § 40, och beslutade föreslå kommunstyrelsen:
1 Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommuns arbetsmarknadsenhet
inriktar sitt arbete till de som hamnat utanför arbetsmarknaden. De personer
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som riskerar att behöva söka eller redan erhåller ekonomiskt bistånd ska
prioriteras.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för
arbetsmarknadsfrågor flyttas till socialnämnden.
3 Kommunstyrelsen beslutar att sektionen för ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknad på sikt får differentierade lokaler från övrig socialtjänst.
4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera
kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente enligt förslag och att
ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott § 40/2018
Tjänsteskrivelse av arbetsmarknadssamordnaren, 2018-09-18
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen och socialnämnden
Skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetsmarknadssamordnaren
Kommundirektören
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HR-strategi
Beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen HR-strategi för åren 2018-2020.
Sammanfattning av ärendet
HR-strategin beskriver Ljungby kommuns strategiska och operativa
utvecklingsarbete inom HR området. Den tar sin utgångspunkt i Ljungby
kommuns prioriterade områden inom personalområdet (Human Resources, HR).
De prioriterade områden som särskilt behöver utvecklas är:
•
•
•

personal- och kompetensförsörjning
Ljungby kommun – en friskare arbetsplats
chefskap, ledarskap och medarbetarskap.

Strategin är avsedd för det kommunövergripande arbetet men kan ge inspiration
till Ljungby kommuns bolag i deras arbete inom området. Strategin följs upp
årligen och revideras vid behov. Strategin kompletteras av policys, planer och
rutiner.
Strategins syfte är att ge en gemensam målbild och styrning av HR-arbetet för
samtliga verksamheter inom Ljungby kommun.
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott behandlade ärendet den
5 november 2018, § 45, och beslutade föreslå att kommunstyrelsen antar
verksamhetsplanen HR-strategi för åren 2018-2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott § 45/2018
Tjänsteskrivelse av personalchefen, 2018-10-29
Förslag till HR-strategi, 2018-08-21
Skickas till
Samtliga nämnder
Personalchefen
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Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott år 2019
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdesdagar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska varje år fastställa en sammanträdesplan för kommande år.
Kommunledningsförvaltningen har skapat ett förslag utifrån
sammanträdesplanering för kommunfullmäktige år 2019.
För kommunstyrelsen föreslår kommunledningsförvaltningen följande
sammanträdesdagar:
15 januari

13 augusti

12 februari

10 september

12 mars

15 oktober

16 april

12 november

14 maj

3 december

4 juni
För kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunledningsförvaltningen
följande sammanträdesdagar:
29 januari

27 augusti

26 februari

24 september

26 mars

29 oktober

30 april (valborgsmässoafton)

19 november

21 maj

17 december

18 juni
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-10-26
Skickas till
Samtliga nämnder
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen
Kommundirektören
Kansliavdelningens kanslienhet
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Ks § 181

Kommunstyrelsen rapporterar
Information
Ann-Charlotte Wiesel (M) informerar om företagsbesök på Paparazzi, klädbutik,
Gautablick Dagcenter AB och förskolan Biet.
Christer Henriksson (KD) informerar om företagsbesök på McDonalds.
Håkan Bengtsson (S) informerar om företagsbesök på Brunskogsgruppen AB.
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden anmäldes:
1. Revisorernas uppföljande granskning av IT-verksamheten
2. Tekniska nämnden § 73/2018 – Budget 2019
3. Beslut om kommuntal för Kronobergs län år 2019 –
Länsstyrelsen
4. Sammanträdesprotokoll från Ljungbybostäder AB 2018-1026.
Beslutsunderlag
Meddelanden, 2018-10-18
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